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 خدا نامبه
 سازمان ملي استاندارد ايرانبا آشنايي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و يا اقالم وارداتي، با تصويب شوراي عالي استاندارد، اجباري/از استانداردهاي ملي ايران را براي محصوالت توليدي داخل كشور
مي. كند و درجهسازمان ، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي -تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور
و مؤسسات فعال در همچنين براي اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمĤن. كندي آن را اجباري بند ها

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

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

و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي ايران از ديگر وظايف اين سازمان است .گرانبها

1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 گفتارپيش
و-فرش بيرونيبراي سنگيطبيع هايسنگمجموعه- سنگ طبيعي« استاندارد »آزمون هايروشالزامات

درو شده تدوينو تهيه ملي استاندارد ايران سازمانتوسط مربوط هايكميسيوندرآن نويسپيش كه
و ششمين و چهل و فرآوردهاستاندار ملييهكميت اجالس چهارصد و مصالح هايد مهندسي ساختمان

 اصالح قانون3 مادةيك بند استنادبه اينك،است گرفته قرار تصويب مورد 23/9/1392 مورخ ساختماني
 استاندارد عنوانبه،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقاتو استاندارد مقررات سازمانو قوانين
مي ايران ملي .شودمنتشر
خدمات،و علوم صنايع، زمينةدر جهانيو ملي هايپيشرفتو تحوالتبا هماهنگيو همگاميفظح براي

اين تكميلو اصالح برايكه پيشنهاديهروشد خواهد نظر تجديد لزوم مواقعدر ايران ملي استانداردهاي
بنابراين،. گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيوندر نظر تجديد هنگام شود،هيارا استانداردها

.كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخريناز همواره بايد

و ماخذيمن :است زير شرحبه گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية برايكه بع
BS EN 1342: 2012, Setts of natural stone for external paving- Requirements and test methods
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س يعيـطب هايسنگموعهـمج-نگ طبيعيس و الزامات-فرش بيرونينگـبراي
 آزمون هايروش

و دامنه كاربرد هدف1
هاي فرشهاي آزمون مربوط به همه سنگو روشيتعيين الزامات عملكردي استانداردهدف از تدوين اين

ب ميه عنوان سنگطبيعي مورد استفاده و پوشش جاده . باشدفرش بيروني
و سوارهاز قبيل نواحي پيادهايانواع پوشش كارهاي جاده شامل همه كاربرد به عنوان پوشش بيروني رو، رو

و شبيه به آن، ميدان مي) هاي روبازمحيط(1كه پوشش در شرايط هواي آزادهاي باز در شوداستفاده و
ومعرض عوامل هوازدگي، مانند تغييرات دمايي، باران، يخ .غيره قرار دارند زدگي، باد

.دكاربرد دارطبيعي هايفرشسنگ گذارينشانهارزيابي انطباق براي اين استاندارد همچنين
ها كه در تجارت اين فرآورده مهم هستند، در دامنه كاربرد اين استاندارد فرشهمچنين خصوصياتي از سنگ

.قرار دارند

 مراجع الزامي2
. است شده داده ارجاعهاآن استاندارد ملي ايران به اين متن در كه است رراتيمق حاوي زير الزامي مدارك
.شودمي استاندارد ملي ايران محسوب اينازييمقررات جز آن ترتيببدين

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

و اصالحيه آنشده است، همواره آخرين تجديدنظر .ها مورد نظر استهاي بعدي
:جع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي استااستفاده از مر

طسنگ، 14959استاندارد ملي ايران شماره2-1 هاي روش-زدگي برابر يخ در مقاومت تعيين-بيعيهاي
 آزمون

 هاي آزمونروش-تعيين مشخصات هندسي-طبيعيهاي، سنگ14872استاندارد ملي ايران شماره2-2
 دستگاه از با استفاده لغزشي مقاومت تعيين-طبيعيهاي، سنگ14870استاندارد ملي ايران شماره2-3

 هاي آزمونروش-آونگي
2-4   EN 1926: 2007, Natural stone test methods -Determination of compressive strength 

2-5   EN 1936, Natural stone test methods - Determination of real density and apparent 
density, and of total and open porosity 

2-6  EN 12407: 2007, Natural stone test methods - Petrographic description 
2-7 EN 12440, Natural stone - Denomination criteria 

ميفرش در محيطمنظور از شرايط هواي آزاد، استفاده از سنگ-1 .باشدهاي خارج از ساختمان
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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 
 

و تعاريف3  اصطالحات
و تعارف ميدر اين استاندارد اصطالحات :رودزير به كار

3-1
 طبيعي فرشنگسمجموعه
ازسنگ طبيعي اي از قطعاتمجموعه مورد استفاده قرار به عنوان مصالح پوششكه،برش يا جدايش حاصله

آن عرضو، گيردمي و از دو برابر ضخامتتربيش كاري دوطول آن بيش نبوده .برابر عرض آن نباشد تر از
.باشد mm40حداقل ضخامت كاري-يادآوري

3-2
 ابعاد كاري

.مجاز مطابقت داشته باشند هايرواداري، كه ابعاد واقعي بايد با فرشابعاد مشخص شده براي ساخت سنگ

3-3
 ابعاد واقعي

ا فرشسنگ بعدهر .شده استگيري ندازكه

3-4
)L(يطول كل

.كندرا احاطه فرشسنگترين طول بتواندمكبا ضلع بلندتر مستطيلي كه

3-5
)W(يعرض كل

باتر مستطيلكوتاه ضلع .كندرا احاطه فرشسنگترين مساحت بتواندكمي كه

3-6
)T( ضخامت

پا وجهفاصله بين و .است فرشيني سنگيبااليي
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3-7
 بااليي وجه

.فرش كه هنگام كار گذاشتن سنگ، در معرض ديد باشدسطحي از سنگ

3-8
 ينييپا وجه

.فرش كه هنگام كار گذاشتن سنگ، در تماس با مصالح زيراليه باشدسطحي از سنگ

3-9
يكنار وجه

باسطحي از سنگ .شدفرش كه هنگام كار گذاشتن سنگ، به صورت عمودي قرار گرفته

3-10
1داربافت

، بر يا تراشيدهارهسطح يك آوري ثانويه، از به وسيله فرآيندهاي عملكه فرش با پرداخت سطحي وجه سنگ
.توليد شده است

3-11
2ريزبافت

و فرورفتگيبين برآمدگيmm0/1حداكثر اختالفكهسطحي پرداخت يا4، مات شده3مانند صيقلي(ها ها
.است)برالماسيا تيغهك با ديس5براره

3-12
6درشت بافت

و فرورفتگيسطحي كه اختالف بين برآمدگي پرداخت زبر مانند پرداخت نيمه(باشد،mm0/1تر از ها بيشها
.)9حرارتيبافت يا8پاشيپرداخت سطح ماسه،7ايتيشه

1 - Textured 
2 - Fine textured 
3 - Polished 
4 - Honed 
5 - Sawn 
6 - Coarse textured 
7 - Dolly pointed 
8 - Sandblasted 
9 - Flamed 
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3-13
1ناصافپرداخت

.، استافته يا جداشدهشكمانند وجه، با پرداخت سطحي زبر فرشسنگ

3-14
)EL( قابل انتظار مقدارحداقل

باـمت قابل انتظارداقل مقدارـح تـدرص5ناظر 75%وزيع نرمال لگاريتمي براي يك سطح اطمينانـد چارك
.باشدمي

3-15
)EH( قابل انتظارمقدار حداكثر

با قابل انتظارحداكثر مقدار 75%ع نرمال لگاريتمي براي يك سطح اطمينان درصـد چارك تـوزي95متناظر
.باشدمي

 الزامات4
 كليات4-1
 گذارينام4-1-1
و متداولشناسي، رنگ مفهوم نام تجاري، خانواده سنگ(7-2استاندارد بند گذاري هميشه بايد مطابق با نام

.ظهار شودا،)جغرافياييمختصات با مثالً،ترمحل منشا به صورت هر چه دقيق

 هاي فيزيكي سنگ طبيعيتغيير ويژگي4-1-2
هاي سنگ هاي طبيعي در معرض عملياتي قرار گيرند كه به طور فيزيكي ويژگيفرشسنگاگر در طي توليد،

ها، كاري يا ساير عمليات مشابه بر روي سوراخگيري، بتونهشيميايي، لكه آوريمثالً عمل(تغيير كند 
و تركشكستگي آن)سنگطبيعي هاي ها .اظهار شودگاه كاربرد چنين عملياتي بايد،

و هر فرآيندي باشند كه سنگ در معرض آن قرار گرفته به عالوه، آزمونه هاي مورد آزمون بايد معرف فرآورده
.است

 ابعاد4-2
 كليات4-2-1

.اظهار شودها بايد فرشابعاد كاري سنگ

1 - Hewn 



5

حداكثر-هاي حداقلاي از اندازهبه صورت گسترهبه صورت ابعاد اسمي واحد يا بين وجوه آزمونه بايد ابعاد
.اظهار شود، mm200-mm100اسمي، مثالً 

.گيري شوداندازه2-2ها بايد مطابق با استاندارد بند زمونهآابعاد

هارواداري4-2-2
و ضخامت1نماي باالابعاد4-2-2-1
نمـابع بـاد ضاالـاي بگـسن خامتـو مـفرش اسـايد بنـطابق با شود گيري دازهـان،2-5بخش2-2دـتاندارد
ازـانحو نمـابعراف ض اي باالـاد شـاظخامتـو مطدهـهار شياراايـهابق با رواداريـبايد 1ده در جدولـه

.باشد
شوهاي متفاوتيو ضخامت، انحراف از رواداري ابعاد نماي باالممكن است براي .داظهار

وبايد در يك الگوي مسير مستقيم قرار دادههافرشسنگاز يك مرسولهكه توجه داشتبايد همه شود
با اظهار،4-5بخش2-2هنگامي كه مطابق با استاندارد بند هاي درون مرسوله،فرشسنگ شند، بايد با شده

ش1و ضخامت، كه در جدول ابعاد نماي باالهاي مربوط به رواداري اند، مطابق داشته باشند، مگردهتوصيف
.باشد بيان شدهاي ديگر اين كه به گونه

و ضخامترواداري-1جدول  هاي از ابعاد اسمي پالن
2رده1ردهرده صفرابعاد اسمي

mm60≤
بافته شده

وجود الزامي
.ندارد

mm7±mm5±
mm10±mm7±ناصاف

mm120≤mm60>
mm10±mm5±بافته شده

mm15±mm10±اصافن

mm120>
mm10±mm7±بافته شده
mm15±mm12±ناصاف

ج مـدر سنولـرسايي كه يك طهافرشگـه راي نصب به صورت شعاعي يا الگوهاي قوسيـب ور ويژهـبه
ش اس ده باشد،ـطراحي هاي فرشكه سنگدـباش2كنندهنـتاميبخشي از توافق كلي با شاملتـاين ممكن

شكـتر، كوچزرگـب و ذوزنقه ، هار شدهـاظهاي داراي رواداري از ابعاد مجاز10%تر از بيش نبايدكلـتر
.تفاوت داشته باشد

، انحراف اظهار شودحداكثر- اي از ضخامت حداقلگسترههاي بين وجوه آزمونه به صورت اندازههنگامي كه
.ها كاربرد داردفرشويژه براي سنگاين موضوع به طور. اظهار شودهاي گستره بايد از كران

.ها رعايت شودفرشدر همه موارد بايد ضخامت سنگ

1 - Plan 
2 - Specifier 



6

هازيربرش كناره4-2-2-2
انـهن مدازهـگامي كه اسـگيري ش،5-5بخش2-2تاندارد بندـطابق با وجه زيربرشرافـود، انحـانجام

امود بر وجه بااليي، نبايد بيشـعيتـوضعكناري نسبت به  شيهاي اراز رواداريتر جـه باشد2دولـده در
).را ببينيد1شكل(

و روبرش كنارهرواداري-2جدول هاهاي زيربرش
2رده1ردهرده صفرابعاد اسمي

 هيچ الزامي ندارد

حداكثر
يك كناره

حداكثر
مجموع

حداقل
يك كناره

حداقل
مجموع

mm60≤mm10mm20mm5mm10

mm120≤mm60>mm15mm25mm10mm15

mm120>mm25mm30mm15mm20

:راهنما
 وجه بااليي1
 وجه كناري2
 ينييوجه پا3
uوجه كناريزيربرش 
oوجه كناري روبرش 
Tضخامت 

Wعرض كل 
 وجوه روبرشو زيربرش هايرواداري-1شكل

دووج هايبرجستگي4-2-2-3  بافترشته ناصاف يا
و انجام شود، انحراف فرورفتگي،3-5بخش2-2گيري مطابق با استاندارد بند گامي كه اندازهـهن ها

و كناري، نبايد بيشبرآمدگي .باشد3ه شده در جدوليهاي اراتر از رواداريهاي وجه بااليي
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 بافتوجوه ناصاف يا درشت هايبرجستگيهاي رواداري-3جدول
2رده1ردهرده صفر

ناصاف
 الزامي نيست

mm10±mm5±

mm5±mm3±درشت بافت

 شدنآب/زدگييخمقاومت در برابر چرخه4-2
 تحت شرايط نرمال شدنآب/زدگييخ4-3-1

، مقاومت استفاده شود شدنآب-زدگييخهاي ها در نواحي در معرض الزامات چرخهفرشهنگامي كه از سنگ
از شدنآب/زدگييخدر برابر نتايج بايد به صورت ميانگين. تعيين شود1-2 استاندارد بندبايد با استفاده

).آزمون فني( اظهار شود شدنآب/زدگييخچرخه56مقاومت فشاري پس از 
و هوايي محل آسيب سرمازدگي كه يك سنگ طبيعي ممكن است هنگام نصب متحمل شود، به شرايط آب

مي(رها كاربرد، موقعيت نسبي در كا بيني شده براي كارهاو طول عمر پيش) كندكه درجه اشباع را تعيين
و ممكن است به ارا خاصها براي يك پروژه اين تعداد چرخه. بستگي دارد ه راهنمايي براييمناسب است

وانتخاب سنگ. تفسير نتايج آزمون كمك كند و هوايي آ/ها با توجه به نواحي آب اينييا نجام كارهاي مربوطه
.شودمي

است،-C�12هايي كه دما زير در مكانفرش استفاده از سنگبراي بعضي كاربردهاي خاص، براي مثال
يخبهتر است كه از چرخه يخزدگي هاي آزمون متفاوت استفاده شود، مانند پادر آب، يايزدگي در دماي ين،

هاي يليس غيرمتخلخل، يا تعداد چرخهس هايدر دانه ها به صورت محاطآزمونه قرار دادن آزمونتحت 
.1-2متفاوت، مانند آزمون شناسايي تعريف شده در استاندارد بند 

يخدر حضور نمك شدنآب- زدگييخچرخه4-3-2  زداهاي
نمدنـشآب- زدگييخهـد، بايد مقاومت در برابر چرخـي كه نياز باشيجا يخكـبا تاثير تعهاي يين شدهـزدا
ص.ر شونداـاظهو  باندارد،ـورت عدم وجود روش آزمون استـدر با شدنآب- زدگييخرابر چرخهـمقاومت در

يختاثير نمك دسزداهاي معتورالعملـ، بايد مطابق با مـهاي ملي تعـف اربردـكحلـتبر در وـرآورده اظهار يين
.شود

 فشاريمقاومت-مقاومت شكست4-4
ازي بايد با استففشارمقاومت وتعيين4-2استاندارد بند اده اظهار بايد)EL( قابل انتظارمقدار حداقل شود

.شود

 مقاومت سايشي4-5
وتعيين9-2استاندارد بند مقاومت سايشي بايد با استفاده از اظهار بايد)EH( قابل انتظار حداكثر مقدار شود

.شود
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و غلطشي4-6  مقاومت لغزشي
 لغزشيمقاومت4-6-1

و در هر موردي فرشهنگامي كه كاربرد مد نظر براي سنگ ها تابع الزامات قراردادي باشد، يا درخواست شود،
ازكمگيري شده، اندازه،3-5بخش2-2مطابق با استاندارد بندكه،فرشسنگزبري سطح  باشد،mm0/1تر

. اظهار شودبايد فرشسنگمقاومت لغزشي 
شمقاومت لغزشي بايد 3-2استاندارد بنددرو نتايح مطابق با فرآيند آزمون در شرايط مرطوبودتعيين

.اظهار شود
وفرشسنگ توان به طور قابل را نميهاآن.دارند بخشيمقاومت لغزشي رضايت درشت بافت هاي ناصاف

.ورد آزمون قرار دادماعتمادي 
مي ذكر شود بهتر استها فرشدر مورد عملكرد سنگهمچنين ممكه، هنگامي كه خوابانده كن است شوند

هاي آزمون تعيين شده هاي منفرد يا آزمونهفرشتي نسبت به آن چه كه در سنگمقدار مقاومت لغزشي متفاو
.است، داشته باشند

ميفرشسنگبه نوعي چگونگي ساخت1مقاومت لغزشي غيرصيقليمقدار-1ياد آوري و به حصول اطميها را توصيف نان كند
ميفرشغلطشي كافي براي نصب سنگ/از مقاومت لغزشي .كند، كمك

كه-2يادآوري نوسان/با استفاده از يك لغزنده عريض (USRV)اندازه مقاومت لغزشي غيرصيقلي تجربه نشان داده است
آنكه،كامل آونگ ميدباش35تر از بيش مرطوبدر شرايط اندازه لي براي سطوح افقي يا سطوح تواند به طور قابل قبو، معموالً
.تر از شش درصد مورد بررسي قرار گيردبا شيب كم

شيغلطمقاومت4-6-2
.اظهار شودهر جا نياز باشد مقاومت غلطشي بايد

هاي ملي معتبر در غلطشي بايد مطابق با دستورالعملمقاومت، استاندارد روش آزموندر صورت عدم وجود
و محل استفاده از فرآورده .اظهار شود، تعيين

و غلطمقاومت دوام4-6-3 شيلغزشي
و غلطشي،هر جا نياز باشد .اظهار شودبايد دوام مقاومت لغزشي

و مقاومتروش آزمون، دوام استاندارد در صورت عدم وجود هاي غلطشي بايد مطابق با دستورالعمل لغزشي
و  .ظهار شوداملي معتبر در محل استفاده از فرآورده، تعيين

 ظاهر4-7
 كليات4-7-1

باه توصيف عمومي از نماي ظاهري سنگ، بايد رنگ، رگهيبه منظور ارا و ديگر خصوصيات سنگ بندي، بافت
و شناسايي شودو يك نمونه سنگ مرجع مشابه .مناسب، مقايسه

.تهيه شود2-7-4كننده سنگ مطابق با بند يك نمونه مرجع بايد توسط تامين

1 - UnSlip Resistance Value (USRV) 
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و معيار پذيرشنمونه مرجع4-7-2 ، بازرسي چشمي
براي نشان دادن نماي عمومي كار انجام شده، بايد داراي تعداد كافي از قطعات سنگ يك نمونه مرجع

مقادير نوعي مساحت سطحي بين(بودهm201/0اندازه قطعات بايد حداقل. طبيعي با اندازه مناسب باشد
m201/0وm225/0م و بايد گستره)تر هم باشندمكن است بـزرگدارند، اما اي از ظاهر كلي سـنگ مربوط،

و پرداخـت سطحي سنگ، را مشخص بندي، الـگوي رگهبه رنگ به خصوص نمونه. كندها، ساختار فيزيكي
هايو لكه2هاي بلوريها، رگه، لكه1ايهاي شيشهها، رگههاي خاص سنگ از قبيل سوراخمرجع بايد ويژگي

.زدگي را نمايش دهدزنگ
ها، كاري يا ساير عمليات مشـابه بر روي سوراخگيري، بتونهآوري سنگ شامل استـفاده از لكهعملاگر

آنباشهاي طبيعي ها يا تركشكستگي گاه نمونه مرجع بايد به طور مشابه نمايشي از همان سطح پرداخت د،
.شده را نمايش دهد

خصـه تـشوصات نشان دادهـمه مـوسده عندـرجع بايـط نمونه و بررسي شود يك ويژگي از سنگوانـبه
نبيـبنابراين اين ويژگ،ودـشنهـگرفتب در نظرـبه عنوان عي عـها دلـايد به يلي براي عدم پذيرشـنوان

حگ استفاده شود، مگر اين كه شدت اين ويژگيـسنورق وـها بيش از و الگويد بوده از نقش معمولي سنگ
.رفته باشددست 

و آدرس توليدكننده يا تامين و همچنين نام سنگ مطابق با بند نام آوري يا اطالعات عمل/و1-4كننده سنگ
. در باال، بايد بر روي نمونه مرجع مشخص شود2-1-4سنگ مطابق با بند 

و نمونه و نمونه مرجع بايد با قرار دادن نمونه مرجع تهر مقايسه بين نمونه توليدي وليدي در مقابل هم هاي
درm2ها از فاصله حدودو مشاهده آن و هر تفاوت چشمي تحت شرايط نور معمولي روزانه انجام شده

.خصوصيات بايد ثبت شود

آب4-8  جذب

وتعيين8-2استاندارد بند هر جا نياز باشد، مقاومت خمشي بايد با استفاده از قابل مقدار حداكثر شود
.اظهار شود بايد)EH( انتظار

و تخلخل باز4-9  چگالي ظاهري
و جذب آب بايد با استـگالي ظاهـچ ازـري وتعيين5-2تاندارد بندـاسفاده آن شود اظهار مقدار ميانگين

.شود

 نگاريتوصيف سنگ4-10

.شودهيارا6-2استاندارد بند شناسي، نوع سنگ مطابق با نگاري شامل نام سنگبايد يك توصيف سنگ

1 - Glass seams 
2 - Crystalline veins 
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 مواد خطرناك4-11
هاي مصنوعي، كه براي سالمتي،و كاشي)هااسلب(ها سنگدر مورد مقدار انتشار مواد خطرناك ناشي از ورق

و محيط خطرناك هستند، احتياط .هاي الزم به عمل آيدبهداشت
و- يـادآوري تـوان محـيط خـطرنـاك هسـتند، مـي در نبـود الـزامـات ويـژه بـراي مـوادي كه بـراي سـالمتي، بهـداشـت

بـه نـشاني EUROPAهـاي اطـالعات مقـررات اروپـايي در مـورد مـواد خـطرناك، در پـايگاه اينـترنتي به پايگـاه داده
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/ مراجعه كرد.

 ارزيابي انطباق5

 كليات5-1

با الزامات اين استانداردبا)هاي طبيعيفرشمانند سنگ( فرآورده انطباق براي اظهار شدههاي عملكردو
:مطابق با موارد زير اثبات شود بايد،فرآوردهخصوصيات مربوط به هدف استفاده از 

 اوليه؛ينوع آزمون- الف
.فرآورده، شامل ارزيابي توليدكننده اي به وسيلهكنترل توليد كارخانه-ب

بندي شوند، در اينجا بايد بررسي هاي خانواده فرآورده گروهها به گروهظور آزمون، ممكن است فرآوردهبه من
شود كه نتايج يك يا چند خصوصيت از هر فرآورده درون يك خانواده، معرف خصوصيات مشابه همه 

.هاي درون آن خانواده باشدفرآورده
.تر از يك گروه خانواده قرار گيرديك فرآورده ممكن است با خصوصيات مختلف در بيش

)TT(2نوعي آزمون-)ITT(1اوليه نوعي آزمون5-2
و آزمون هاي نوعي، اگر داشته باشد، بايد براي همه خصوصيات در بر گرفته شده در اين آزمون نوعي اوليه

:اظهار شونداستاندارد انجام شود، كه عملكردها بايد در موارد زير 
يك- ميهنگامي كه يا)و قبل از اينكه وارد بازار شود(شود نوع فرآورده جديد توليد ،
 اظهار شدهدر ابتداي يك روش جديد يا اصالح شده براي توليد، كه ممكن است بر عملكردهاي-

.تاثير داشته باشد
.اسمي در توليد قابل انتظارمقدار معرف توليد فعلي باشند، مانند حداقل اظهار شدهبهتر است عملكردهاي

هنگامي كه تغييرات قابل توجهي در ماده خام يا فرآيند توليد اتفاق افتد كه بتواند هر يك از عملكردهاي
هر اظهار شده و ازيك فرآورده را تغيير دهد، اين مورد بايد به عنوان يك فرآورده جديد در نظر گرفته شده

.ه ارزيابي شودجديد، دوبار اظهار شدهاين خصوصيات بايد براي يك عملكرد
.منوط به انتخاب نمونه معرف مناسب باشد،بهتر است ارجاع به استانداردهاي روش آزمون

به،4ه شده به صورت پر رنگ در جدوليهمه خصوصيات ضروري ارا كه توليدكننده اين خصوصيات را
.باشندعنوان عملكرد فرآورده اظهار كرده است، منوط به آزمون نوعي اوليه مي

1 - Initial Tipycal Testing (ITT) 
2 - Tipycal Testing (TT) 
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هاي نوعي براي همه ادعاي انطباق دارد، ضروري است كه انجام آزمون توليدكنندهبه عالوه، هنگامي كه
هاي مانند استفاده از داده(مقرراتي،اعمال شود، مگر اين كه استاندارد4شده در جدولهياراخصوصيات 

را بدون انجام هار شدهاظبراي عملكردهاي) هاي پذيرفته شده مرسومو عملكرد 1CWFTموجود قبلي، 
.دكنهيها اراآزمون

:در موارد زير انجام شوده شده باشد بايديارا4ها به صورتي كه در جدول فرآورده آزمون نوعي اوليه
 يا در آغاز توليد با نوع جديدي از سنگ؛ استانداردكاربرد اوليه اين-
ت چشمي تعيين شود يا تغييرات هنگامي كه تغييرات چشمگيري در مصالح اتفاق افتد كه به صور-

.اتفاق افتد)FPC2(ايكنترل توليد كارخانه چشمگير در نتايج
با اظهار شدهمانند نوع سنگ مشابه، خصوصيات مشابه( استاندارداين الزاماتهايي كه قبالً مطابق با آزمون

و روش آزمون مشابه، فرآيند نمونه مانجام) تصديق انطباق مشابه سامانهگيري براي آزمون نوعي توانديشده،
.شونددر نظر گرفته ) ITT(اوليه 

و آزمون هايفرشسنگخصوصيات-4جدول  هاي نوعيطبيعي پوشش دهنده براي آزمون نوعي اوليه
زيربند
 الزامات

با)هاويژگي(خصوصيات  بيان نتايج:روش آزمون منطبق

 اظهار شدهمقدار4-2استاندارد بند مقاومت خمشي- مقاومت شكست4-4

4-3-1
- زدگييخدوام مقاومت خمشي در برابر مقاومت

 شرايط عادي- شدنآب
 اظهار شدهدو مقدار1-2استاندارد بند

4-3-2
- زدگييخدوام مقاومت خمشي در برابر مقاومت

يخنمك- شدنآب  زداهاي
 اظهار شده مقادير را ببينيد4-3-2

اظهار شدهمقدار3-2ستاندارد بندا مقاومت لغزشي-شلغز4-6-1
اظهار شدهمقدار را ببينيد2-6-4 مقاومت غلطشي4-6-2
 دوام مقاومت لغزشي4-6-3

 را ببينيد4-6-3
اظهار شدهمقدار

اظهار شدهمقدار دوام مقاومت غلطشي4-6-3
2و1جدول2-5خشب2-2استاندارد بند ابعاد نماي باال-رواداري4-2-2-1
3جدول2-5خشب2-2استاندارد بندضخامت-رواداري4-2-2-1
3-2-2-34-5خشب2-2استاندارد بندهاي وجهبرجستگي-رواداري4-2-2-2
4جدول4-5خشب2-2استاندارد بندهازيربرش-رواداري4-2-2-2

 اظهار شدهمقدار- مقاومت سايشي4-5
آب4-8 اظهار شدهمقدار8-2استاندارد بند جذب
و تخلخل باز4-9  اظهار شدهمقاديري5-2استاندارد بند چگالي ظاهري
 اظهار شدهتوصيف6-2استاندارد بند نگاريبررسي سنگ4-10

را ببينيد11-4بند مواد خطرناك4-11  
اگر مرتبط( ردهمقدار يا
 اظهار شده) باشد

1 - Classification Without Further Testing (CWFT) 
2 - Factory Production Control 
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).آزمون شناسايي يا فني(شود تضميني با استفاده از روش مشابه بهتر استارزيابي انطباق
هاي خام، كه فرشسنگعملكردهاي اعالم شده ممكن است با يك گزارش آزمون تهيه شده با بلوك يا

و روش . هاي آزمون اين استاندارد انجام شده است، پشتيباني شوندآزمون مطابق با الزامات
بنتايج آزمون .اظهار شوندذكر شد، اين استاندارد4ند هاي انتخاب شده بايد به صورتي كه در

)FPC(اي كنترل توليد كارخانه5-3
و مستند شود) FPC(اي سامانه كنترل توليد كارخانهيك5-3-1 سامانه كنترل توليد. بايد تاسيس

درهانتايج آزمون. باشد فرآوردهبراي كنترل داخلي) روندهايي(هايي اي بايد داراي رويهكارخانه ي انجام شده
و هايفرآوردهاي بايد ثابت كند كه طي كنترل توليد كارخانه عرضه شـده در بازار، با اين استـاندارد

و مطابق با بند ويژگيبراي اظهار شدهعملكردهاي  ، تحت اين استاندارد4هاي فرآورده، مطابقت داشته
.هاي نوعي اوليه محقق شودآزمون

به اظهار شدهسنگ طبيعي موجب هر نوع تغيير احتمالي در عملكردهاي آوري در مواردي كه عمل نسبت
هاي فيزيكي سنگ با آوري سنگ يا به علت اين كه ويژگيمثالً در نتيجه نوعي از عمل(سنگ اوليه شود، 

ها،يهاي طبيعي، شكستگها يا ساير مواد مشابه براي سوراخ، بتونه1گيريعمليات اشباع كردن، استفاده از لكه
ميي طبيعيهاترك ،)FPC(اي، آن گاه اين موارد بايد در كنترل توليد كارخانه)كندو مشابه آن، تغيير

.مطابق با اين استاندارد بررسي شود

و آزموناي بايد شامل بازرسيكنترل توليد كارخانه5-3-2 و استفاده از نتايج به هاي كنترلي هاي منظم
و)مانند سنگ(مصالح ورودي دست آمده براي كنترل  . نهايي باشد فرآورده، تجهيزات، فرآيند توليد

هاي جايگزين براي فرآيند آزمون استفاده شود، همبستگي هاي مرجع از آزمونهنگامي كه به جاي آزمون
و براي بازرسي در دسترس باشندهاي جايگزين با آزمونآزمون .هاي مرجع بايد تعيين شده

آ وزمون بايد واسنجي همه تجهيزات و معيارهاي پذيرش شود .اظهار شوندفرآيند آزمون، تناوب

شن فرآوردهدبرداري براي آزمويك طرح نمونه5-3-3 و نتايج بايد ثبت و برايودها بايد تعريف شده
.بازرسي در دسترس باشند

ب اراراهنماي نمونه-يادآوري .ه شده استيبرداري در پيوست

هاي غيرمنطبق، بايد هايي براي برخورد با فرآوردهها، همراه با فرآيندكنترل موجودي انبار فرآورده5-3-4
.يات كامل وجود داشته باشديبا جز

:توليدكننده فرآورده بايد حداقل شامل موارد زير باشدهاي يادداشت5-3-5
 شناسه فرآورده آزموده شده؛5-3-5-1

1 - Patching 
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:بردارينمونهاطالعات5-3-5-2
و تاريخ نمونه-1  برداري؛مكان
 برداري شده؛شناسه بهري از فرآورده نمونه-2
 برداري؛تناوب نمونه-3
و تعداد نمونه-4  ها؛اندازه

 هاي آزمون به كار برده شده؛روش5-3-5-3
و نتايج بازرسي؛5-3-5-4  نتايج آزمون
.ثبت واسنجي وسايل5-3-5-5

مآزمون(ونـر فرآيند آزمـه5-3-6 جونـرجع يا آزمـهاي شـانت) ايگزينـهاي بـخاب راي كنترلـده
كـتولي معـب) FPC(اي ارخانهـد مـيارهاي پذيـايد راـرش غي. رگيردـدربربوطه منـدر موارد بـر يكـطبق، ايد
عمـط معموالً اين طرح بايد. شودتعريف ) FPC(اي لي ويژه، به عنوان بخشي از كنترل توليد كارخانهـرح

كه. ها باشدها يا فرآوردهاي بر روي تعداد زيادي از آزمونهشامل تكرار فرآيند كنترل توليد كارخانه در مواردي
هاي منطبق نباشد، ارزيابي انطباق نهايي بايد با انتخاب روش اظهار شدهها با عملكردهاي نتايج اين آزمون

شنآزمون(آزمون مشابه  و اظهار شده، به همان صورتي كه در تعيين عملكردهاي)اسايي يا فنيهاي فاده شد
.ه شد، انجام شوديارا5در جدول 

ايهاي طبيعي براي كنترل توليد كارخانهسنگمجموعه خصوصيات-5جدول
يزيربندها
 الزامات

خصوصيات
)هاويژگي(

اعتبارسنجي
در طي توليد

روش آزمون
 مطابق با

1بند(وب آزمون حداقل تنا
)توضيحات زير را ببينيد3و

 معيار پذيرش

 ابعاد4-2-1

اعتبارسنجي
پيوسته مطابق 
با كنترل توليد 

اي كارخانه
 توليدكننده

2بند(
توضيحات زير

)را ببينيد

2-2استاندارد بند

aدر دامنه رواداري هر بهر

4-2-2-1
ابعاد-رواداري

 نماي باال
2-2استاندارد بند

2-5خشب

 ضخامت-رواداري4-2-2-2
2-2استاندارد بند

2-5خشب

4-2-2-3
-رواداري

هاي وجهيبرجستگ
2-2استاندارد بند

3-5خشب

هازيربرش-رواداري
2-2استاندارد بند

5-5خشب

4-2استاندارد بنديفشارمقاومت4-4

bسال2هر

<نتايج منفرد%80
<اظهار شدهمقدار

آب4-8 8-2استاندارد بند جذب
<نتايج منفرد%80

<اظهار شدهمقدار

4-9
و چگالي ظاهري

 تخلخل باز
 الزامي نيست5-2استاندارد بند
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 ادامه-7جدول

زيربندها
ي الزامات

خصوصيات
)هاويژگي(

اعتبارسنجي
در طي توليد

روش آزمون
 مطابق با

حداقل تناوب آزمون
حات توضي3و1بند(

)زير را ببينيد
 معيار پذيرش

4-3-1
-زدگييخمقاومت

شرايط- شدنآب
 عادي

اعتبارسنجي
پيوسته 
مطابق با 

كنترل توليد 
اي كارخانه

 توليدكننده
2بند(

توضيحات زير
)را ببينيد

1-2استاندارد بند

bسال10هر

2برايaدر دامنه رواداري
 اظهار شدهمقدار

4-3-2
-زدگييخمقاومت

هاي نمك- شدنآب
 زدايخ

2-3-4بند
برايaدر دامنه رواداري

 اظهار شده) هاي(مقدار

9-2استاندارد بند مقاومت سايشي4-5
<نتايج منفرد%80

<اظهار شدهمقدار
3-2استاندارد بند مقاومت لغزشي4-6-1

bسال10هر

≤اظهار شدهمقدار
≤اظهار شده مقدار2-6-4بند مقاومت غلطشي4-6-2

4-6-3
دوام مقاومت لغزشي
دوام مقاومت لغزشي

3-6-4بند
≤اظهار شدهمقدار
≤اظهار شدهمقدار

6-2استاندارد بند نگاريتوصيف سنگ4-10
اظهار برآوردن توصيف

 شده

11-4بند مواد خطرناك4-11
نتايج منفرد برآورده كننده

 اظهار شدهمقدار يا رده 
وآزمون به گونهت تناوببهتر اس)1 و يك بيان قابل اطمينان هم براي كاربر اي باشد كه ثبات در ضمانت عملكرد فرآورده را نشان دهد

.هم براي توليدكننده فرآورده باشد
كه/ترين روش آزمونبايد با استفاده از مناسب خصوصياتآزمون كنترل هر يك از اين)2 آزمون اين بررسي غير مستقيم انجام شود،

و) اگر داشته باشد(، انجام دادن تحت آزمون نوعي اوليه)ها(كنترل بايد به صورت تفصيلي در طرح كنترل كيفي توليد كننده براي پارامتر
آن(هايي نسبت به عملكرد چنين ويژگي و تركيب .ه شودي، ارا)هامانند مصالح ورودي

تغ)3 در(نسبت به سنگ اوليه شود، اظهار شدهيير احتمالي در عملكردهاي در مواردي كه فرآوري سنگ طبيعي موجب هر نوع مثالً
ها يا ساير مواد گيري، بتونههاي فيزيكي سنگ با عمليات اشباع كردن، استفاده از لكهنتيجه نوعي از فرآوري سنگ يا به علت اين كه ويژگي

تغها، تركهاي طبيعي، شكستگيمشابه براي سوراخ و مشابه آن، ميها .، آن گاه اين موارد در تعيين تناوب آزمون بررسي شود)كنديير
aهاي الزامات ذكر شده استمعموالً در زيربند.
bرا ببينيد1بند(دود بااليي تناوب آزمون هستندحها نشان دهنده اين.(

و بستهگذاري، برچسبنشانه6  بنديزني
هربه عنوان حداقل نشانه :هاي زير باشدهاي طبيعي بايد حامل شناسهفرشمرسوله سنگ هاي شناسايي،

؛)در صورت اخذ پروانه كاربرد عالمت استاندارد( ايران ارجاع به اين استاندارد ملي6-1
؛)را ببينيد1-1-4بند(7-2استاندارد بند گذاري سنگ طبيعي مطابق با نام6-2
و ابعاد ورق6-3  سنگ؛اندازه
؛)بيرون ساختمان/ فرشسنگ(نوع مصرف6-4
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:اطالعات اضافي زير نيز توصيه شده است
 ها؛سنگجرم ورق6-5
و جرم بسته6-6 .بنديابعاد

.ه شونديبندي يا بر روي سند همراه فرآورده اراها بايد بر روي برچسب، بستهاين شناسه
دررشفسنگممكن است يك سامانه شناسايي به منظور شناسايي هاي منفرد به كار گرفته شود، بنابراين

- كدهاي حرفيشامل گذارينشانهمعموالً. شود گذارينشانههاي منفرد به وضوح چنين مواردي بايد سنگ
.باشندمي) مثالً تعيين راستاي مناسب براي نصب سنگ(و نمادها1عددي

.ها تميز شده باشندفرشسنگبندي بايد قبل از بسته
و محافظي بادوام برايبنبسته بندي شده، هم در هاي بستهفرشسنگدي بايد به اندازه كافي محكم، مناسب

و هم در زمان انبارش، را به وجود آورد و نقل از منفردكردن قطعات محكمبا. زمان حمل سنگ، بايد
و حركت  .بندي جلوگيري كردها درون بستهفرشسنگجابجايي

نبسته پابندي بايد با در و و باال و نقل و اندازه مناسبيظر گرفتن سهولت حمل ين بردن آن، داراي جرم
و  . بندي بايد مشخص باشدكوبي احتمالي بستهو همچنين ميخ بنديين بستهيپاباشد، باال

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

و بندلبسته سطوح پرداخت شده حساس. كه داراي احتمال آلودگي هستند، نبايد استفاده شوند2هاييبندي
هاي داراي فرآورده. محافظت شوند) مانند فويل پالستيكي(بايد با استفاده از ابزار مناسب فرشسنگ

.استفاده شود نبايد3آورسوزشخصوصيات 

1 - Alphanumeric Codes 
2 - Tapes 
3 - Caustic properties 
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 الفت پيوس
)ياطالعات(

 برداريراهنماي نمونه

 كليات1- 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، فرشسنگ هايفرآوردهاگر. كندمعرفي مي
.برداري انجام شودها نمونهباشد از ساختمان ممكن است نياز
و ويژگي) نماينده(نمونه حجمي است كه معرف برداشت،برداريهدف از نمونه هاي متوسط محموله

.تغييرپذيري آن باشد
ميروش هاي توصيف شده، محدود به روش. باشندهاي توصيف شده بر اساس فرآيندهاي راهنماي توليد

مي استفاده براي اهداف و ساختمان .باشندمهندسي عمران
هاي اشاره شده در اين استاندارد، تحت آموزش قرار ها در مورد كاربرد روشبرداربنابراين مهم است كه نمونه

.گيرند
هاي ذينفع بايد ها بايد توسط بيش از يك سازمان انجام شوند، همه بخشدر موارد اختالفي، يا اگر آزمون

و بهتر است بر سر موضوع تعداد نمونهات نمونهفرصت نظارت بر عملي ها توافق گيريبرداري را داشته باشند
.شود

 بردارياصول نمونه2- الف
و نقلنمونه و حمل و مناسب برداري به.ه دهديي است كه نتايج واقعي را اراتحليلنمونه، الزمه دقيق براي

. شود برداشتله، بايد تعداد مناسبي نمونه دست آوردن تخمين خوبي از همگن بودن طبيعي محمو
.برداري مطلع باشدبردار بايد از هدف نمونهنمونه

 هاي حجمينمونه برداشت3- الف
و اندازه نمونه آنـهاي آزمها به روشتعداد ميـها انجوني كه بر روي و شكل. گي داردـشود بستام تعداد

.ه شده استين مربوطه اراهاي آزموهاي مورد نياز، در روشآزمونه

 برداريسازي طرح نمونهآماده4- الف
:برداري با در نظر گرفتن موارد زير تهيه شوديك طرح نمونهبرداري، بهتر است قبل از نمونه

؛)7-2و6-2مطابق با استاندارد بندهاي(نوع سنگ طبيعي-
؛قرار گيرند كه بايد تحت آزمون برداري، شامل فهرست خصوصياتيهدف نمونه-
 برداري؛شناسايي نقاط نمونه-
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و غيرهراستاي نمونه- :برداري نسبت به منبع يا بستر
 ها؛اندازه تقريبي نمونه-
 ها؛تعداد نمونه-
 برداري مورد استفاده؛نمونه وسايل-
 برداري؛هاي نمونهروش-
و ارسال نمونهگذاري، بستهنشانه- .هابندي

 برداريوسايل نمونه5- الف
ميمنظور نمونه به مي. توان از هر ابزار برش مناسب براي سنگ طبيعي استفاده كردبرداري توان از به عالوه

.گيري مناسب هستند، نيز استفاده كردهايي كه براي مغزهمته

 برداريهاي نمونهروش6- الف
 كليات1-6- الف

ميبردابرداري ضرورتاً شامل كار كردن نمونههاي نمونهروش . باشدرها در معدن سنگ، كارخانه يا ساختمان
آتوصيه مي و هاي نامهينيشود از .دشوپيروي1يمقررات آرگونومايمني

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

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

.، تعيين شودسنگ طبيعي بيني شدهپيش

 يكپارچهبرداري از سنگ نمونه2-2-6- الف
هانمونه يافتگيجهتو گرديناهمسانشناسايي- الف

شناسي را نشان دهد كه ضرورتاً در مقياس نمونه ار زميناگر كارهاي اكتشافي، يك بافت مشخص يا ساخت
، بنابراين نمونه بايد)6يا ريفت5، كليواژ4، تورق3بندي فشرده، اليه2بنديچينهمانند(ابل ديدن نيستـق

.شود گذارينشانه

1- Regulations for Ergonomics 
2 - Stratification 
3 - Massive bedding 
4 - Lamination 
5 - Cleavage 
6 - Rift 



18 

 نگاريسنگ تحليلبرداري براي نمونه-ب
و بي از سنگ در ارتباط با تركيب كانيها معرف مناسنگاري، براي اينكه نمونهسنگ تحليلدر شناسي، بافت

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

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

.شود برداشت

 برداري براي آزمون فيزيكينمونه-ج
و آزمونهدر آزمون فيزيكي، بهتر است بلوك ،.هاي دستي به عنوان نمونه مورد استفاده قرار گيرندهاي نمونه

و موقعيت آن نتتعداد و روش آزمون مورد نياز، وابسته استسنگ تحليلايج ها به .نگاري
و هنگامي كه نمونه از سنگ)m3)25/0×25/0×40/0يتقريب اندازههاي نمونه در بلوكشود توصيه مي باشند،

و مييا از سنگ با تخلخل باال نمونه/دانه درشت ميشود، اندازه نمونهبرداري . تر باشدتواند بيشها
هاي ها از سنگتوصيه شده است كه نمونه. شوند برداشتبا دقت تا حد ممكن هاي نمونه بلوكبهتر است

آنطبيعي بزرگ در. شوند برداشتها داشته، تر كه آتشباري حداقل تاثير را بر براي اطمينان از اينكه نه
و نه در آزمونهبلوك بهاي نمونه وجود نيامده است، بايد هاي دستي، هيچ ترك مويي ناشي از فرآيند برداشت

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

و مرسولهنمونه3-6- الف هابرداري از واحدهاي توليدي
و خصوصيات سنگ در ارتباط با تركيب كاني شاهدونه يك نـم و ساختار از اندازه مناسب شناسي، بافت

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

كنمونه4-6- الف  ارهاي ساختمانيبرداري از
هر برداشتهاي برداري مطابق با دستورالعملشود نقاط نمونهتوصيه مي نمونه مرجع، با در نظر گرفتن

يك. هاي قابل رويت با چشم غير مسلح، انتخاب شونداختالف در ويژگي  فرشسنگجايي كه الزم است
ب برداشت فرشسنگهاي مكانيكي منفرد براي ارزيابي ويژگي نمونه فرشهتر است اين نمونه سنگشود،

.مناسبي باشد
.موقعيت نمونه در كارهاي ساختاني بايد گزارش شود
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و ارسال نمونه، بستهگذارينشانه7- الف هابندي
آننمونه و به صورت بادوام بايدهاها يا ظرف حاوي بايد شامل موارد گذارينشانه. شود گذارينشانهبه وضوح

:زير باشد
 فرد؛هب شماره منحصر1-7- الف
و نامبرداري، تاريخ نمونههاي آزمايشگاهي، محل نمونهنمونه اييشماره شناس2-7- الف گذاري برداري

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

.محافظت شوند

 برداريهگزارش نمون8- الف
هاي آزمايشگاهي، يا براي هر گروه از نمونهبردار براي هر نمونه آزمايشگاهيبهتر است نمونه1-8- الف

مي. برداري آماده كندشده از يك منبع منفرد، يك گزارش نمونه برداشت برداري شود گزارش نمونهتوصيه
:موارد زير را اظهار كند

؛ايران دارد مليارجاع به اين استان1-1-8- الف
؛)شماره سريال(برداري شناسه گزارش نمونه2-1-8- الف
 شناسه نمونه آزمايشگاهي؛)هاي(عالمت3-1-8- الف
و مكان نمونه4-1-8- الف  برداري؛تاريخ
 شده است؛ برداشتاي كه نمونه از آن برداري يا شناسه محمولهمحل نمونه5-1-8- الف
؛4- برداري تهيه شده مطابق با بند الفبه طرح نمونهارجاع6-1-8- الف
).ها(بردارنام نمونه7-1-8- الف
ش2-8- الف 1الفجدول.ه اطالعات ديگري نيز مناسب باشديرايط موجود، ممكن است اراـبسته به

مياي از يك گزارش نمونهنمونه . دهدبرداري جامع را نشان

 برداريش نمونهاي از گزارنمونه-1الفجدول

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

و محلطبيعتوصيف سنگ بردارينمونههايي

:كارخانه يا ساختمانيا نام معدن سنگ
:كنندهنام تهيه

:منبع محموله
:يطبيعتفاده از سنگ هدف اس
:بردارينمونه) هاي(محلموقعيت

:شناسه محموله
:اندازه محموله
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:)اگر مناسب باشند انند هشدارهام(ساير توضيحات

برداريتوصيف روش نمونه

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

و(برداري فرآيند نمونه ):غيرهحفاري، برش
:برداريهدف نمونه

هانمونه

و ابعاد نمونه :هاشماره
:ساير توضيحات

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

يات قرارداديجز

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

........................................................................................................................................................................................................ 
 : .........................................................................................................برداريحاضر در فرآيند نمونه) اشخاص(ام شخصن

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

..................................................................................................................................................................................................... 
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بپيوست
)ياطالعات(

 ارزيابي آماري نتايج

 هدف1-ب
مييرا ارا)EL( قابل انتظارمقدار حداقل تعيين اين پيوست روشي براي .كنده

و تعاريف2-ب  نمادها
,X1گيري شدهمقادير اندازه X2, …,Xi, …, Xn

nگيري شدهتعداد مقادير اندازه

1مقدار ميانگين
i

i
X X

n
= ∑

)2انحراف معيار )
1

iX X
S

n
−

= ±
−

∑

SV)براي مقادير منفرد(ضريب پراكندگي
X

=

1ميانگين لگاريتمي lnln i
i

X X
n

= ∑
2انحراف معيار لگاريتمي

ln
ln

(ln )
1

iX X
S

n
−

= ±
−

∑

Maxمقدار حداكثر

Minمقدار حداقل

انتظارقابلمقدارحداقل
kS)ه شده استيارا1بدر جدول) ضريب چارك.

ln ln.S SX kE e −=

)را ببينيد1بجدول(ضريب چارك kS

)EL( قابل انتظارمقدار محاسبه حداقل3-ب
حداقل.، يك توزيع نرمال لگاريتمي در نظر گرفته شده است)EL( قابل انتظار مقداربراي محاسبه حداقل

با)EL( قابل انتظاررمقدا 75درصد چارك توزيع نرمال لگاريتمي براي يك سطح اطمينان5متناظر
.باشددرصدي مي
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درصد چارك براي سطح5گيري شده، متناظر با بسته به تعداد مقادير اندازه)ks(ضريب چارك-1بجدول
75%اطمينان 

ksn
15/33
68/24
46/25
34/26
25/27
19/28
14/29
10/210
99/115
93/120
87/130
83/140
81/150
��
64/1∞

گيري شده، متناظر بسته به تعداد مقادير اندازه)ks(ضريب چارك
مي75درصد چارك براي سطح اطمينان5با  .باشددرصد

ميمثال :كندهاي زير به روشن شدن روش كمك

1مثال

و حداقل مقدار شش مقدار اندازه مقدار ميانگين، .يديرا محاسبه نما زير گيري شدهانحراف معيار، حداكثر
xگيري شدهمقدار اندازهگيريشماره اندازه

12000 
22150 
32200 
42300 
52350 
62400 

 2333 مقدار ميانگين
 147 انحراف معيار
 2400 مقدار حداكثر
 2000 مقدار حداقل
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2مثال

و حداقل  گيري شدهمقدار اندازه10براي قابل انتظارمقدار مقدار ميانگين، انحراف معيار، ضريب پراكندگي
.يديرا محاسبه نما زير

 x(ln X)گيري شدهمقدار اندازهگيريشماره اندازه

12000 )60/7(
22150 )67/7(
32200 )70/7(
42300 )74/7(
52350 )76/7(
62400 )78/7(
72600 )86/7(
82750 )92/7(
92900 )97/7(
10 3150 )06/8(

)807/7( 2480 مقدار ميانگين
)143/0( 363 انحراف معيار

15/0 ضريب پراكندگي

:بنابراينkS=1/2؛n=10:براي1ببا توجه به جدول
 1819 قابل انتظارمقدار حداقل
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پپيوست
)اطالعاتي(

 نامهكتاب

[1] EN 12670, Natural stone - Terminology 
 


