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 خدا نامبه

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  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 قاتتحقي
  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

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

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 يوكوشش 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 دولتي 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
  .شودمي منتشر و چاپ
كننـد  مـي  تهيـه  شـده  تعيين ضوابط رعايت با نيز صالحذي و مندعالقه هايسازمان و مؤسسات كه ياستانداردهاي 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  دارداستان در شده نوشته مفاد اساس 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 ليالمل 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
، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي ، اجراي بعضي سالمت و ايمني فردي و عمومي

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

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

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

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

  

                                                 
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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  سازمان ملي استاندارد ايران

  
  

  شركت پتروسرويس
  
  

  شركت زمين حفاران كاسيت
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  گفتارپيش
 در آن نويسپيش كه» آزمون هايروشالزامات و  -يبيرون جدول -يطبيع سنگجداول « استاندارد
 چهارصد و چهل و ششمين در و شده تدوين و تهيه ملي استاندارد ايران سازمانتوسط  مربوط هايكميسيون

 23/9/1392 مورخ هاي ساختمانيساختمان و مصالح و فرآورده استاندارد مهندسي ملي يهكميت اجالس

 مقررات سازمان و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك ،است گرفته قرار تصويب مورد

  .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحوالت با هماهنگي و يهمگام حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنابراين، . فتگر خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، هيارا استانداردها

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

BS EN 1343: 2012, Kerbs of natural stone for external paving. Requirements and test 
methods
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  آزمون هايروشو  الزامات -يبيرون جدول -يطبيع سنگجداول 

  و دامنه كاربرد هدف   1
هاي طبيعي جدولهاي آزمون مربوط به همه و روش ييتعيين الزامات عملكرد استانداردهدف از تدوين اين 

  . باشدبيروني و پوشش جاده مي جدوله عنوان مورد استفاده ب
رو و كارهاي جاده از قبيل نواحي پياده فرشگـسنه انواع بيروني شامل هم فرشسنگكاربرد به عنوان 

تفاده ـاس) روبازهاي محيط( 1رايط هواي آزادـدر ش فرشسنگكه هاي باز و شبيه به آن، دانـرو، ميسواره
  .، باد و غيره قرار دارندزدگيو در معرض عوامل هوازدگي، مانند تغييرات دمايي، باران، يخ شودمي

  . كاربرد داردهاي طبيعي جدول گذارينشانهارزيابي انطباق براي  براي همچنين اين استاندارد
ها، كه در تجارت اين فرآورده مهم هستند، در دامنه كاربرد اين استاندارد قرار جدولهمچنين خصوصياتي از 

  .دارند
  
  مراجع الزامي       2

. است شده داده ارجاعها آن رد ملي ايران بهاستاندا اين متن در كه است مقرراتي حاوي زير الزامي مدارك
  .شودمي استاندارد ملي ايران محسوب اين از ييمقررات جز آن ترتيببدين

ها و تجديدنظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه
ها ارجاع داده ي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آندر مورد مدارك. استاندارد ملي ايران نيستمورد نظر اين 

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

 -يتعيين مشخصات هندس -طبيعيهاي سنگ: 1391، سال 14872استاندارد ملي ايران شماره    2-1
  هاي آزمونروش

 برابر يخ در مقاومت تعيين -هاي طبيعيسنگ: 1391، سال 14959استاندارد ملي ايران شماره    2-2

  هاي آزمونروش - زدگي
2-3   EN 1936: 2007, Natural stone test methods - Determination of real density and apparent 

density, and of total and open porosity 
2-4   EN 12372: 2007, Natural stone test methods - Determination of flexural strength under 

concentrated load 
2-5   EN 12407: 2007, Natural stone test methods-petrographic description 
2-6   EN 12440, Natural stone - Denomination criteria 
2-7  EN 13755: 2008, Natural stone test methods - Determination of water absorption at 

atmospheric pressure 

                                                 
 .باشدهاي خارج از ساختمان ميفرش در محيطمنظور از شرايط هواي آزاد، استفاده از سنگ -  1
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  اصطالحات و تعاريف    3
  :رودميزير به كار در اين استاندارد اصطالحات و تعارف 

   
3-1     

  1جدول
تفاده قرار ـورد اسـم روادهـاده يا پيـناره جـدر ك موالًـكه مع ،mm300 بيش از طولبا  يعـطبيد سنگ ـواح
  .)را ببينيد 1شكل ( گيردمي

  
3-1-1     

  2مقعر جدول
  .باشدمي مقعر وجهپالن با يك نماي شده در  خميده جدول

  
3-1-2     

  3محدب جدول
  .باشدمي محدب وجهپالن با يك نماي شده در  خميده جدول

  
3-2     

  4بااليي وجه
  .كه هنگام كار گذاشتن سنگ، بايستي در معرض ديد باشد جدولسطحي افقي از 

  
3-3     

  5ينييوجه پا
  .ستي در تماس با مصالح زيراليه باشدكه هنگام كار گذاشتن سنگ، باي جدولسطحي از 

  
3-4     

  6يجلوي وجه
  .كه در معرض تردد است جدولوجه عمودي 

  

                                                 
1 - Kerb 
2 - Curved concave kerb 
3 - Curved concave kerb 
4 - Upper face 
5 - Upper face 
6 - Front face 
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  :راهنما

  شعاع داخلي تقعر سطح جلويي     1
  شعاع     2
  شعاع خارجي تقعر سطح جلويي     3

  هاجدولدهنده تقعر و تحدب نماي نشان -1شكل 
  

3-5     
  1پشت وجه
  .است) و احتماالً در تماس با زمين(ر از تردد وكه د جدولعمودي  وجه

  
3-6     

  2ابعاد واقعي
  .گيري شده استكه اندازه جدولهر بعد 

  
3-7     

  3ابعاد كاري
  .دتعيين شده باش كه جدولهر اندازه 

  
3-8     

  طول كل
  .)را ببينيد 2شكل ( گيري شده باشدكه در وجه قابل رويت آن اندازه جدول طول

                                                 
1 - Rear face 
2 - Actual dimension 
3 - Work dimension 
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3-9     
  عرض كل

  .كندرا احاطه  جدولترين مساحت بتواند كم ي كه باتر مستطيلكوتاه ضلع
ترين شكل، برابر با عريض منحنيهاي جدولعرض كل . شودهاي مستقيم به كار برده ميجدولاين روش فقط براي  –يادآوي 
  ).را ببينيد 2شكل (باشد مي جدولمقطع عرضي  محل در

  
3-10     

  ارتفاع
  .باشدمي جدول) بستر(يني ياليي و پابا وجهفاصله بين 

  
3-11     

  1يدارشيب
  .در معرض تردد است كه جدول ي ازبراي وجه ،عمودي حالتاز مورد انتظار انحراف 

  
3-12     

  2داربافت
 ،بر يا ناصافارهسطح يك آوري ثانويه، از با پرداخت سطحي توليد شده به وسيله فرآيندهاي عمل جدولوجه 
  .باشدمي
  
3-13     

  3ريزبافت
يا  5، مات شده4مانند صيقلي(ها ها و فرورفتگيبين برآمدگي mm0/1طحي با حداكثر اختالف ـپرداخت س

  .باشدمي )بربا ديسك يا تيغه الماس 6براره
  
3-14     

   7درشت بافت
زبر هد پرداخت نيمـمانن(، mm0/1تر از ها بيشها و فرورفتگيعمليات سطحي كه اختالف بين برآمدگي

  .باشد، 2بافت حرارتي يا  1پاشيماسه، 8ايتيشه
                                                 

1 - Batter 
2 - Textured 
3 - Fine textured 
4 - Polished 
5 - Honed 
6 - Sawn 
7 - Coarse textured 
8 - Dolly pointed 
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  جدول مقعر -الف

  
  جدول محدب -الف

  
  :راهنما

  طول كل     1
  عرض كل     2
  شدهدار يا پخشيب     3
  وجه جلويي    4

  دهنده طول و عرض كلينشان ،مثالي از جدول منحني شكل -2شكل 
  
  3ناصافپرداخت    3-15

شكافته يا مانند وجه ( است طبيعي، كه در معرض فرآوري ثانويه قرار نگرفته يبا پرداخت سطح جدول
  .)جداشده

  
  4ابزارشده   3-16

  .باشد، ميدهنده اثرات ابزارناشي از عمليات سطحي مكانيكي و نشان پرداخت

                                                                                                                                                         
1 - Sandblasted 
2 - Flamed 
3 - Hewn 
4 - Tooled 
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  )EL( حداقل مقدار قابل انتظار   3-17
، 75%طح اطمينان ـاريتمي براي يك سـع نرمال لگوزيـد چارك تـدرص 5متناظر با  حداقل مقدار قابل انتظار

  .باشدمي
  
  )EH( مقدار قابل انتظار حداكثر   3-18

اريتمي براي يك سـطح اطمينان درصـد چارك توزيع نرمال لگـ 95متناظر با  قابل انتظارحداكثر مقدار 
  .باشد، مي%75
  
  هاي طبيعيجدولهاي آزمون براي الزامات و روش     4
   قدمهم    4-1
  كليات    4-1-1
 وردـدر م. وندـيه شـته اختيار و مناسبهاي ولـد با طـها بايجدول، اظهار شده باشدواردي كه ـه جز در مـب

سازنده بايد  .باشدگيري شده مياندازه و وجه قابل رويت طولهمان  جدول، طول منحني شكلهاي جدول
  .نداظهار كرا  جدولحداقل و حداكثر طول كاري واحد 

  .بايد به صورت شعاعي باشد شكل، منحني هايجدولانتهاي 
. شوند ختهبه وسيله شعاع وجه عمودي قابل رويت و در معرض ترافيك شنابايد شكل، هاي منحني جدول

- لبه(هاي مشترك در نظر گرفتن درزهاي بين لبهبايد بدون  ي منحني شكل،هاجدولتعدادي از  يطول كل

  .گيري شوداندازه ،هاجدول) تههاي كنار هم قرار گرف
-ممكن است يك پخ ،هاي چهارگوش اسمينبش .باشد mm500بايد  منحني شكلهاي جدولحداقل طول 

  .نباشد، داشته باشند mm2تر از با اندازه عمودي و افقي كه بيش شدگي
هايي نمونه. اظهار شود هاي شعاعي، هنگام كاربرد، بايد توسط تامين كنندههاي بزرگ، زوايا و گوشهابعاد پخ

  . نشان داده شده است 3ها در شكل جدولطع عرضي ااز مق
  
  گذارينام    4-1-2
شناسي، رنگ مفهوم نام تجاري، خانواده سنگ( اظهار شود 7- 2استاندارد بند گذاري هميشه بايد مطابق با نام

  ).اييتر، مثالً با مختصات جغرافيمنشا به صورت هر چه دقيقو محل  متداول
  
  هاي فيزيكي سنگ طبيعيتغيير ويژگي    4-1-3

هاي سنگ هاي طبيعي در معرض عملياتي قرار گيرند كه به طور فيزيكي ويژگيجدولاگر در طي توليد، 
ها ها، شكستگيكاري يا ساير عمليات مشابه بر روي سوراخگيري، بتونهمثالً عمليات شيميايي، لكه(تغيير كند 

  .اظهار شودگاه كاربرد چنين عملياتي بايد ، آن)هاي سنگو ترك
هاي مورد آزمون بايد معرف فرآورده و هر فرآيندي باشند كه سنگ در معرض آن قرار گرفته به عالوه، آزمونه

  .است
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  ابعاد    4-2
  عرض و ارتفاع كل    4-2-1

 شود وگيري اندازه، 2- 5بخش  1-2استاندارد بند به صورت خوابيده بايد مطابق با عرض و ارتفاع كل 
  .باشد 1ه شده در جدول يهاي ارابايد مطابق با رواداري اظهار شدهها از ابعاد انحراف
شوند، كليه اشكال ديگر، جز دار بكار برده مياشكال چهارضلعي مستقيم و چهارضلعي قوس ها براياين رواداري -يادآوري

  .داشكال خاص بوده و به يك قالب خاص خود نياز دارن
  

  هاي عرض و ارتفاع كلرواداري -1جدول 
  ارتفاع عرض موقعيت

  2رده    1رده   رده صفر   
  H0 H1  H2  1نشانه گذاريشناسه

الزامي وجود ± mm10  بين دو وجه ناصاف يا ابزارشده
  ندارد

mm30 ± mm20 ± 
 ± mm5 ±mm20 ± mm10 و يك وجه ناصاف يا ابزارشده  شده بين يك وجه بافته

 ± mm3 ± mm10 ± mm5  دو وجه بافته بين

  
  يدارشيب     4-2-2

اظهار انحراف از ابعاد  شود وگيري اندازه ،6-5بخش  1- 2بايد مطابق با استاندارد بند  جدولي وجه دارشيب
  .باشد 2ه شده در جدول يهاي ارابايد مطابق با رواداري شده

  
  داريشيباري رواد -هاجدولهايي از مقاطع عرضي مثال - 2جدول 

  2رده   1رده  رده صفر  
   نشانه گذاريشناسه

وجود الزامي 
 .ندارد

D1 D2 

  ± mm5 ±  mm2  ريزبافت
 ± mm5 ± mm5  درشت بافت

  mm15±  mm15±  ناصاف يا ابزارشده
  

  )هاي مستقيمجدولفقط (هاي وجوه رواداري     4-2-2
ها به صورت عمود بر وجه بااليي و از خط نبش ري آنگيهاي اسماً مستقيم و مربعي، كه اندازهجدولوجوه 

د و انحراف از ونگيري شاندازه ،6-5 خشب1- 2استاندارد بند ، بايد مطابق با است انجام شده جدولبااليي 
  .باشد 3ه شده در جدول يهاي ارابايد مطابق با رواداري ،اظهار شدهابعاد 

  

  هاي منحني شكلجدول     4-2-4
هاي هاي مورد نياز، با استفاده از قالبشده بايد براي انطباق با شكل كاريا در سطوح ابزارهجدول خميدگي

  .باشد 1ه شده در جدول يهاي ارابايد مطابق با رواداري جدولتعيين شده بررسي شده، و انحراف در هر نقطه 
                                                 

1 - Marking designation 
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  هاي مستقيمجدولهاي وجوه رواداري -3جدول 
  بافته  ناصاف يا ابزارشده 

 ± mm6 ± mm3  وجه باالييصفحه ترين لبه موازي با ممستقي
 ± mm6 ± mm3  ترين لبه عمود بر وجه باالييمستقيم

 ± mm10 ± mm7  تعامد بين وجوه بااليي و جلويي، هنگامي كه اسماً مربعي باشد
 ± mm10 ± mm5  اعوجاج وجه بااليي

 ± mm5ها جدولبراي همه   تعامد بين وجه بااليي و سطح انتهايي

  
  هاي وجهبرجستگي     4-2-5

  .هاي ناشي از حفاري باشدها، بايد عاري از سوراخوجوه جدول
ها به صورت عمود بر وجه بااليي و از خط نبش گيري آنهاي سطح جدول، كه اندازهفرورفتگي و برآمدگي

هاي ارايه شده در اريانجام شده است، بايد با رواد 3- 5بخش  1-2بااليي جدول، مطابق با استاندارد بند 
تر از تواند بيشهاي انتهاي جدول نمياگر جدول ناصاف باشد، برجستگي. مطابقت داشته باشند 4جدول 

mm5 باشد.  
توان رواداري برآمدگي و تعامد بين وجوه را به يكديگر ها را به يكديگر اضافه كرد، مثالً نميتوان روادارينمي

  .اضافه كرد
  

  هاي وجهبرجستگيهاي رواداري -4جدول 
  وجه جلويي و پشت وجه انتهايي 

  -mm15 و+  mm10-  mm10 و+  mm3  ناصاف يا ابزار شده
  -mm10 و+  mm10-  mm5 و+  mm3  درشت بافت

  -mm3 و+  mm3-  mm3 و+  mm3  ريزبافت

  
  شدنآب/زدگييخمقاومت در برابر چرخه     4-3
  شدنآب -دگيزيخشرايط عادي تحت چرخه     4-3-1

شود، مقاومت در شدن استفاده ميآب -زدگيهاي يخها در نواحي در معرض الزامات چرخههنگامي كه جدول
نتايج بايد به صورت ميانگين مقاومت . تعيين شود 2- 2شدن بايد با استفاده از استاندارد بند آب/زدگيبرابر يخ

  ).مون فنيآز(شدن اظهار شود آب/زدگيچرخه يخ 56خمشي پس از 
آسيب سرمازدگي كه ممكن است يك سنگ طبيعي هنگام نصب متحمل شود، به شرايط آب و هوايي محل 

بيني شده براي كارها و طول عمر پيش) كندكه درجه اشباع را تعيين مي(كاربرد، موقعيت نسبي در كارها 
ت به ارايه راهنمايي براي ها براي يك پروژه خاص مناسب است و ممكن اساين تعداد چرخه. بستگي دارد

كارهاي مربوطه انجام يا آيين/ها با توجه به نواحي آب و هوايي وانتخاب سنگ. تفسير نتايج آزمون كمك كند
  .شودمي
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  ج                            ب                                                                                              الف

                   
  د                                                           ه                                                               و

  .ها وجود داشته باشددر نبششدگي جا شايد يك گردشدگي يا پخدر اين
  :راهنما

A    شنب  
  وجه بااليي     1
  ينييوجه پا     2
  وجه جلويي     3
  وجه پشت    4
  )برفارسي(گونيا      5
  شدهپخ     6
  ماهيچه گرد     7
  شكل سطح شيرواني    8
  زيربرش     9

  دارشيبوجه      10
  مستطيلي جدول     11
  گونيا شده يا پخ شده جدول    12
  شيرواني شكل جدول     13
  گونيا شدهنيم جدول    14

  هاجدولهايي از مقاطع عرضي مثال -3شكل 
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است، بهتر  -12�Cهايي كه دما زير در مكان جدولبراي بعضي كاربردهاي خاص، براي مثال استفاده از 
تحت ين، يا  يزدگي در دماي پادر آب، يخزدگي هاي آزمون متفاوت استفاده شود، مانند يخاست كه از چرخه

هاي متفاوت، سيليس غيرمتخلخل، يا تعداد چرخه هايدر دانه ها به صورت محاطآزمونه دنقرار دا آزمون
  .2- 2مانند آزمون شناسايي تعريف شده در استاندارد بند 

  
  زداهاي يخدر حضور نمك شدنآب - زدگييخچرخه     4-3-2
زدا تعيين شده و هاي يخكـثير نمبا تا شدنآب -زدگييخرخه ـقاومت در برابر چـي كه نياز باشد، بايد مـيجا

با تاثير  شدنآب - زدگييخمقاومت در برابر چرخه در صورت عدم وجود روش آزمون استاندارد، . اظهار شوند
  .اظهار شودتعيين و  ،فرآورده كاربردتبر در محل ـهاي ملي معتورالعملـ، بايد مطابق با دسزداهاي يخكـنم
  
  خمشيمقاومت  -مقاومت شكست    4-4

اظهار بايد ) EL( حداقل مقدار قابل انتظارو  ودتعيين ش 4-2استاندارد بند مقاومت خمشي بايد با استفاده از 
  .شود

به هر . ، به طور عادي انجام شوداست تعريف شده 4-2استاندارد بند يك آزمون شناسايي به صورتي كه در 
هاي شد، آزمون ممكن است مطابق با آزموندريافت شده معلوم با فرآوردهي كه پرداخت سطحي يحال جا

  .، با اين پرداخت سطحي انجام شود4-2استاندارد بند فني توصيف شده در 
تواند براي تعيين مقاومت گشتاور ثابت مورد نياز است كه مي تيك بار تح ،خاصهاي براي بعضي كاربرد

  .]2[ مناسب باشد ،خمشي
  .شده است ارايههاي مختلف كاربرد در پيوست الف ي ردهمناسب برا بار شكستراهنماي  -1يادآوري 
  .داده شده است پدر پيوست  ،)EL( حداقل مقدار قابل انتظارمثالي از محاسبات استفاده شده براي تعيين  -2يادآوري 

  
  ظاهر    4-5
  كليات    4-5-1

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

  .تهيه شود 2- 5-4مطابق با بند  ،كننده سنگيك نمونه مرجع بايد توسط تامين
  
  ، بازرسي چشمي و معيار پذيرشنمونه مرجع    4-5-2

هاي طبيعي با جدولاي تعداد كافي از ي كار انجام شده، بايد داركلبراي نشان دادن نماي  يك نمونه مرجع
ها، بندي، الـگوي رگهاي از ظاهر كلي سـنگ مربوط به رنگاين قطعات بايد گستره. مناسب باشداندازه 

هاي خاص به خصوص نمونه مرجع بايد ويژگي .ساختار فيزيكي و پرداخـت سطحي سنگ، را مشخص نمايد
  .زدگي را نمايش دهدهاي زنگو لكه 1هاي بلوريها، رگهلكه، 1ايهاي شيشهها، رگهسنگ از قبيل سوراخ

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

ها، روي سوراخ كاري يا ساير عمليات مشـابه برگيري، بتونهآوري سنگ شامل استـفاده از لكهاگر عمل
از همان سطح  ايندهگاه نمونه مرجع بايد به طور مشابه نمايد، آنباشهاي طبيعي ها يا تركشكستگي

  .پرداخت شده را نمايش دهد
 ودـبررسي ش گـژگي از سنـيك ويوان ـبه عنمونه مرجع بايد ـشده توسط نان داده ـات نشيـوصـه خصـهم

- ها نبايد به عنوان دليلي براي عدم پذيرش ورقژگيـنابراين اين ويـب ،شودن تهـگرف و به عنوان عيب در نظر

معمولي سنگ از دست  نقش و الگويها بيش از حد بوده و سنگ استفاده شود، مگر اين كه شدت اين ويژگي
  .رفته باشد

آوري عمل يا اطالعات/و 1-4كننده سنگ و همچنين نام سنگ مطابق با بند نام و آدرس توليدكننده يا تامين
  . در باال، بايد بر روي نمونه مرجع مشخص شود 2-1- 4سنگ مطابق با بند 

هاي توليدي در مقابل هم بايد با قرار دادن نمونه مرجع و نمونه ،هر مقايسه بين نمونه توليدي و نمونه مرجع
وت چشمي در و هر تفا ودتحت شرايط نور معمولي روزانه انجام ش ،m2ها از فاصله حدود و مشاهده آن

  .خصوصيات بايد ثبت شود
  
  جذب آب    4-6

مقدار قابل حداكثر  شود وتعيين  7- 2استاندارد بند هر جا نياز باشد، مقاومت خمشي بايد با استفاده از 
  .اظهار شودبايد ) EH( انتظار

  
  چگالي ظاهري و تخلخل باز    4-7

  .اظهار شودمقدار ميانگين آن  شود وتعيين  3-2ند استاندارد بچگالي ظاهري و جذب آب بايد با استفاده از 
  
  نگاريتوصيف سنگ    4-8

  .ه شوديارا 5-2استاندارد بند شناسي، نوع سنگ مطابق با نگاري شامل نام سنگبايد يك توصيف سنگ
  
  مواد خطرناك    4-9

نوعي، كه براي سالمتي، هاي مصو كاشي) هااسلب(ها سنگدر مورد مقدار انتشار مواد خطرناك ناشي از ورق
 .هاي الزم به عمل آيدبهداشت و محيط خطرناك هستند، احتياط

  
تـوان در نبـود الـزامـات ويـژه بـراي مـوادي كه بـراي سـالمتي، بهـداشـت و محـيط خـطرنـاك هسـتند، مـي -يـادآوري

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

                                                                                                                                                         
1 - Crystalline veins 
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  ارزيابي انطباق    5
  كليات    1- 5

براي  اظهار شدههاي عملكرد و با الزامات اين استاندارد با )هاي طبيعيجدولمانند ( فرآورده انطباق
  :مطابق با موارد زير اثبات شود بايد ،فرآوردهستفاده از خصوصيات مربوط به هدف ا

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

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

  .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 آزمون    2- 5

هاي نوعي، اگر داشته باشد، بايد براي همه خصوصيات در بر گرفته شده در اين آزمون نوعي اوليه و آزمون
  :اظهار شوند، كه عملكردها بايد در موارد زير استاندارد انجام شود

 ، يا)و قبل از اينكه وارد بازار شود(شود هنگامي كه يك نوع فرآورده جديد توليد مي -

 اظهار شدهدر ابتداي يك روش جديد يا اصالح شده براي توليد، كه ممكن است بر عملكردهاي  -
 .تاثير داشته باشد

 .در توليد اسمي حداقل مقدار قابل انتظارمعرف توليد فعلي باشند، مانند  اظهار شدهبهتر است عملكردهاي 

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

  .جديد، دوباره ارزيابي شود اظهار شدهاين خصوصيات بايد براي يك عملكرد 
  :ه شده باشد بايد در موارد زير انجام شوديراا 5ها به صورتي كه در جدول آزمون نوعي اوليه فرآورده

 يا در آغاز توليد با نوع جديدي از سنگ؛ استانداردكاربرد اوليه اين  -

هنگامي كه تغييرات چشمگيري در مصالح اتفاق افتد كه به صورت چشمي تعيين شود يا تغييرات  -
  .اتفاق افتد FPC(3( ايكنترل توليد كارخانه چشمگير در نتايج

گيري مانند نوع سنگ مشابه، خصوصيات مشابه اندازه( الزامات اين استانداردايي كه قبالً مطابق با هآزمون
براي  تواندميانجام شده، ) تصديق انطباق مشابه سامانهگيري و شده با روش آزمون مشابه، فرآيند نمونه

  .شوند در نظر گرفته) ITT(آزمون نوعي اوليه 
، همان گونه كه در تعيين مقدار )آزمون شناسايي يا فني(استفاده از روش مشابهي بهتر است ارزيابي انطباق با

  . اظهار شده استفاده شد، تضمين شود
                                                 

1 - Initial Tipycal Testing (ITT) 
2 - Tipycal Testing (TT) 
3 - Factory Production Control 
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 هاي خام،  كه آزمونجدولبلوك يا  برايعملكردهاي اعالم شده ممكن است با يك گزارش آزمون تهيه شده 
  .ام شده است، پشتيباني شوندهاي آزمون اين استاندارد انجمطابق با الزامات و روش آنها

  .اين استاندارد ذكر شد، اظهار شوند 4هاي انتخاب شده بايد همان گونه كه در بند نتايج آزمون
  

  طبيعي پوشش دهنده براي آزمون نوعي اوليه هايجدول هايويژگيفهرست  -5جدول 
زيربند 
  بيان نتايج  :روش آزمون منطبق با  )هاويژگي(خصوصيات   الزامات

  اظهار شدهمقدار  4-2استاندارد بند   مقاومت خمشي -مقاومت شكست  4-4

 -زدگييخدوام مقاومت خمشي در برابر مقاومت   4-3-1
  اظهار شدهدو مقدار   2-2استاندارد بند   شرايط عادي - شدنآب

 -زدگييخدوام مقاومت خمشي در برابر مقاومت   4-3-2
  اظهار شده اديرمق  را ببينيد 2-3-4  زداهاي يخنمك - شدنآب

  1جدول   1-2استاندارد بند  2-5بند   ابعاد پالن -رواداري  4-2-1
  اظهار شدهمقدار   1-2استاندارد بند ابعاد  4-2-1

7-2استاندارد بند   جذب آب  4-6  اظهار شدهمقدار  
3-2استاندارد بند   چگالي ظاهري و تخلخل باز  4-7   اظهار شدهمقاديري  
5-2تاندارد بند اس  نگاريبررسي سنگ  4-8   اظهار شدهتوصيف  

را ببينيد 9-4بند   مواد خطرناك  4-9  
اگر مرتبط ( ردهمقدار يا 
  اظهار شده) باشد

  
  )FPC(اي كنترل توليد كارخانه     3- 5
سامانه كنترل توليد . بايد تاسيس و مستند شود) FPC(اي سامانه كنترل توليد كارخانهيك     3-1- 5

در  ي انجام شدههانتايج آزمون. باشد فرآوردهبراي كنترل داخلي ) روندهايي(هايي اي رويهاي بايد داركارخانه
عرضه شـده در بازار، با اين استـاندارد و  هافرآوردهاي بايد ثابت كند كه طي كنترل توليد كارخانه

تحت  ،استاندارداين  4هاي فرآورده، مطابقت داشته و مطابق با بند ويژگي براي اظهار شدهعملكردهاي 
  .هاي نوعي اوليه محقق شودآزمون

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

ها، هاي طبيعي، شكستگيها يا ساير مواد مشابه براي سوراخگيري، بتونهاز لكهعمليات اشباع كردن، استفاده 
) FPC(اي ، آن گاه اين موارد بايد در كنترل توليد كارخانه)كندو مشابه آن، تغيير مي ي طبيعيهاترك

  .دناستاندارد بررسي شو نمطابق با اي
  
هاي منظم و استفاده از نتايج به ي كنترلي و آزمونهااي بايد شامل بازرسيكنترل توليد كارخانه    3-2- 5

  . نهايي باشد فرآورده، تجهيزات، فرآيند توليد و )مانند سنگ(دست آمده براي كنترل مصالح ورودي 
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هاي جايگزين براي فرآيند آزمون استفاده شود، همبستگي هاي مرجع از آزمونهنگامي كه به جاي آزمون
  .براي بازرسي در دسترس باشند شوند وهاي مرجع بايد تعيين هاي جايگزين با آزمونآزمون

  .اظهار شوندد و فرآيند آزمون، تناوب و معيارهاي پذيرش ونهمه تجهيزات آزمون بايد واسنجي ش
  
و براي  شدهنتايج بايد ثبت  شود وها تعريف ن فرآوردهدبرداري براي آزمويك طرح نمونهبايد     3-3- 5

  .شندبازرسي در دسترس با
  .ه شده استيبرداري در پيوست ب اراراهنماي نمونه -يادآوري

  
هاي غيرمنطبق، بايد هايي براي برخورد با فرآوردهها، همراه با فرآيندكنترل موجودي انبار فرآورده    3-4- 5

  .باشدوجود داشته  ،يات كامليبا جزهمراه 
  
  :شامل موارد زير باشدتوليدكننده فرآورده بايد حداقل هاي يادداشت    3-5- 5

  شناسه فرآورده آزموده شده؛    3-5-1- 5
  :بردارياطالعات نمونه    3-5-2- 5

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

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

  
انتخاب شده براي كنترل توليد ) هاي جايگزينهاي مرجع يا آزمونآزمون(هر فرآيند آزمون     3-6- 5

ي در موارد غير منطبق، بايد يك طرح عمل. بايد معيارهاي پذيرش مربوطه را در بر گيرد ،)FPC(اي كارخانه
معموالً اين طرح بايد شامل تكرار . تعريف شود) FPC(اي ان بخشي از كنترل توليد كارخانهوويژه، به عن

در مواردي كه نتايج اين . ها باشدها يا فرآوردهاي بر روي تعداد زيادي از آزمونهفرآيند كنترل توليد كارخانه
هاي آزمون مشابه هايي انطباق بايد با انتخاب روشمنطبق نباشد، ارزيابي ن اظهار شدهها با عملكردهاي آزمون

فاده شد و در جدول است اظهار شده، به همان صورتي كه در تعيين عملكردهاي )هاي شناسايي يا فنيآزمون(
  .، انجام شوده استه شديارا 6
  

  بنديزني و بستهگذاري، برچسبنشانه    6
  :هاي زير باشدهاي طبيعي بايد حامل شناسهدولهاي شناسايي، هر مرسوله جبه عنوان حداقل نشانه

  ؛)در صورت اخذ پروانه كاربرد عالمت استاندارد(ارجاع به اين استاندارد ملي ايران    6-1
  ؛)را ببينيد 2- 1- 4بند ( 6-2گذاري سنگ طبيعي مطابق با استاندارد بند نام   6-2
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  سنگ؛اندازه و ابعاد ورق   6-3
  ؛)بيرون ساختمان/ شفرسنگ(نوع مصرف    6-4

  :اطالعات اضافي زير نيز توصيه شده است
  ها؛سنگجرم ورق   6-5
  .بنديابعاد و جرم بسته   6-6

  .بندي يا بر روي سند همراه فرآورده ارايه شوندها بايد بر روي برچسب، بستهاين شناسه
  

  ايوليد كارخانهپوشش براي كنترل ت مودر استفاده براي هاي طبيعيجدول خصوصيات -6جدول 

يزيربندها
اعتبارسنجي )هاويژگي(خصوصيات   الزامات

 در طي توليد
روش آزمون 
  مطابق با

حداقل تناوب آزمون 
توضيحات را  3و1بند (

  )ببينيد
  معيار پذيرش

  ابعاد  4-2-1
اعتبارسنجي 

پيوسته مطابق 
با كنترل توليد

اي كارخانه
 2بند (سازنده 

توضيحات زير 
  )را ببينيد

 1-2اندارد بند است
در  2-5بند   ابعاد پالن -رواداري  a 4-2-1در دامنه رواداري  هر بهر

 1-2استاندارد بند 

 4-2استاندارد بند   مقاومت خمشي  4-4

 bسال 2هر 

  <نتايج منفرد %80
  <اظهار شدهمقدار 

  <نتايج منفرد 80% 7-2استاندارد بند   جذب آب  4-6
  <اظهار شدهمقدار 

ظاهري و تخلخل چگالي   4-7
  الزامي نيست 3-2استاندارد بند   باز

- آب -زدگييخمقاومت   4-3-1

اعتبارسنجي   شرايط عادي -شدن
پيوسته مطابق 
با كنترل توليد

اي كارخانه
 2بند (سازنده 

توضيحات زير 
  )را ببينيد

-2استاندارد بند 
23  

 bسال 10هر 

 2براي  aدر دامنه رواداري
  اظهار شدهمقدار 

- آب -زدگييخمقاومت   4-3-2

براي  aدر دامنه رواداري  2-3-4بند   زداهاي يخنمك -شدن
  اظهار شده) هاي(مقدار

اظهار برآوردن توصيف  5-2استاندارد بند   نگاريتوصيف سنگ  4-8
  شده

نتايج منفرد برآورده كننده  11-4بند   مواد خطرناك  4-9
  اظهار شدهمقدار يا رده 

اي باشد كه ثبات در ضمانت عملكرد فرآورده را نشان دهد و يك بيان قابل اطمينان هم براي كاربر و همآزمون به گونه بهتر است تناوب -1
  .براي توليدكننده فرآورده باشد

اين آزمون بررسي غير مستقيم انجام شود، كه/ترين روش آزمونمناسب بايد با استفاده از خصوصياتكنترل هر يك از اين  آزمون -2
و) اگر داشته باشد(، انجام دادن تحت آزمون نوعي اوليه )ها(كنترل بايد به صورت تفصيلي در طرح كنترل كيفي توليد كننده براي پارامتر

  .ه شودي، ارا)هامانند مصالح ورودي و تركيب آن(هايي نسبت به عملكرد چنين ويژگي
مثالً در(نسبت به سنگ اوليه شود،  اظهار شدهمالي در عملكردهاي در مواردي كه فرآوري سنگ طبيعي موجب هر نوع تغيير احت -3

ها يا ساير موادگيري، بتونههاي فيزيكي سنگ با عمليات اشباع كردن، استفاده از لكهنتيجه نوعي از فرآوري سنگ يا به علت اين كه ويژگي
  .، آن گاه اين موارد در تعيين تناوب آزمون بررسي شود)كندها و مشابه آن، تغيير ميها، تركهاي طبيعي، شكستگيمشابه براي سوراخ

a  هاي الزامات ذكر شده استمعموالً در زيربند. 
b را ببينيد 1بند (دود بااليي تناوب آزمون هستند حها نشان دهنده اين.( 
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ن در چنين هاي منفرد به كار گرفته شود، بنابرايممكن است يك سامانه شناسايي به منظور شناسايي جدول
يا  1عددي - گذاري شامل كدهاي حرفيمعموالً نشانه. گذاري شودمواردي بايد سنگ منفرد به وضوح نشانه

  .باشند) مثالً تعيين راستاي مناسب براي نصب سنگ(نمادها 
  .ها تميز شده باشندبندي بايد جدولقبل از بسته

بندي شده، هم در زمان هاي بستهجدولدوام براي بندي بايد به اندازه كافي محكم، مناسب و محافظي بابسته
با محكم كردن قطعات منفرد سنگ، بايد از جابجايي و . حمل و نقل و هم در زمان انبارش، را به وجود آورد

  .بندي جلوگيري كردها درون بستهجدولحركت 
اراي جرم و اندازه مناسب بندي بايد با در نظر گرفتن سهولت حمل و نقل و باال و پايين بردن آن، دبسته

  . بندي بايد مشخص باشدكوبي احتمالي بستهبندي و همچنين ميخباشد، باال و پايين بسته
بندي در شرايط خشك و مرطوب اطمينان كننده بايد از ايمني در برابر آلودگي ناشي از مصالح بستهتامين

  .داشته باشد) حاصل كند(
سطوح پرداخت شده حساس . احتمال آلودگي هستند، نبايد استفاده شوندداراي  كه 2هاييبندي و بندلبسته

خصوصيات هاي داراي فرآورده. محافظت شوند) فويل پالستيكيمانند (بايد با استفاده از ابزار مناسب  ،جدول
  .نبايد استفاده شود 3آورسوزش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 - Alphanumeric Codes 
2 - Tapes 
3 - Caustic properties 
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  پيوست الف
  )طالعاتيا(

  هاي با مقطع عرضي مربعيجدولبراي  هاجدولمحاسبه ارتفاع 
  

 كيلونيوتن بر حسب) P(به وسيله مقاومت خمشي و بار شكست مورد انتظار  جدول شود ارتفاعتوصيه مي
)kN(محاسبه شود 1، با استفاده از معادله الف:  

                                                                        )1الف(
  :كه در آن

h     متر؛بر حسب ميلي جدولفاع ارت  
P     نيوتن؛، بر حسب كيلوجدولهاي مختلف بار شكست براي كاربرد  
L      متر؛بر حسب ميلي جدولطول  

W      ؛)فاصله بين وجه جلويي و وجه پشت(متر بر حسب ميلي جدولعرض  
Rf    مقاومت خمشي  حداقل مقدار قابل انتظار)EL (بر حسب 4- 2ارد بند تعيين شده مطابق با استاند ،

  مگاپاسكال؛
FS     در نظر گرفته شود مگر اين كه يك مقدار  6/1ها جدولضريب اطمينان مقاومت خمشي، در مورد

  .تر تعيين شده باشدبيش
  .ه شده استيارا 1در جدول الف ،براي كاربردهاي مختلف بيني شدهپيشراهنما در مورد بارهاي شكست  -يادآوري

  
  ر شكستبا -1جدول الف

حداقل بار  رده
  )KN(شكست 

  نوع كاربرد

  دكوراسيون  الزامي نيست  صفر
  روهاي خوابانده شده در مالت، فقط ناحيه پيادهجدول  75/0  1
  رو و موتور روفقط ناحيه پياده 5/3  2
  ورودي گاراژها. نواحي تحت تردد موقتي اتومبيل، دسترسي وسايل نقليه سبك و موتورسيكلت 0/6  3
  رو، بازارهاي  موقتي مورد كاربرد وسايل نقليه تحويل دهنده و وسايل نقليه اورژانسينواحي پياده 0/9  4
  شودهاي سنگين استفاده ميرو كه اغلب توسط كاميوننواحي پياده 0/14  5
  هاها، پمپ بنزينها و خيابانجاده 0/25  6
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  بپيوست 
  )ياطالعات(

  برداريراهنماي نمونه
  
  كليات     1-ب

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، ممكن  جدول يهافرآوردهاگر . كندمي بيان

  .برداري انجام شودها نمونهاست نياز باشد از ساختمان
هاي متوسط محموله و تغييرپذيري برداري به دست آوردن نمونه حجمي است كه معرف ويژگينمونههدف از 
  .آن باشد

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

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

هاي ذينفع بايد ها بايد توسط بيش از يك سازمان انجام شوند، همه بخشدر موارد اختالفي، يا اگر آزمون
ها گيريع تعداد نمونهبرداري را داشته باشند و بهتر است بر سر موضوفرصت مشاهده كردن عمليات نمونه

  .توافق شود
  
  بردارياصول نمونه    2-ب

براي به . ه دهديي است كه نتايج واقعي را اراتحليلنمونه، الزمه دقيق و مناسب برداري و حمل و نقل نمونه
  . شود برداشتدست آوردن تخمين خوبي از همگن بودن طبيعي محموله، بايد تعداد مناسبي نمونه 

  .برداري مطلع باشدايد از هدف نمونهبردار بنمونه
  
  هاي حجمينمونه برداشت    3-ب

تعداد و شكل . بستگي دارد ،شودها انجام ميهاي آزموني كه بر روي آنها به روشتعداد و اندازه نمونه
  .ه شده استيهاي آزمون مربوطه اراهاي مورد نياز، در روشآزمونه

  
  يبردارسازي طرح نمونهآماده    4-ب

  :برداري با در نظر گرفتن موارد زير تهيه شودبرداري، بهتر است يك طرح نمونهنمونهقبل از 
 ؛)6- 2و  5-2مطابق با استاندارد بندهاي (نوع سنگ طبيعي  -

 ؛كه بايد تحت آزمون قرار گيرند است خصوصياتي برداري، شامل فهرستهدف نمونه -

 برداري؛شناسايي نقاط نمونه -
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 :اري نسبت به منبع يا بستر و غيرهبردراستاي نمونه -

 ها؛اندازه تقريبي نمونه -

 ها؛تعداد نمونه -

 برداري مورد استفاده؛ابزار نمونه -

 برداري؛هاي نمونهروش -

  .هابندي و ارسال نمونه، بستهگذارينشانه -
  
  برداريوسايل نمونه    5-ب

توان از به عالوه مي. طبيعي استفاده كرد توان از هر ابزار برش مناسب براي سنگبرداري ميبه منظور نمونه
  .گيري مناسب هستند، نيز استفاده كردهايي كه براي مغزهمته

  
  برداريهاي نمونهروش    6-ب
  كليات    1- 6-ب

. باشدبردارها در معدن سنگ، كارخانه يا ساختمان ميبرداري ضرورتاً شامل كار كردن نمونههاي نمونهروش
  .دشو پيروي 1يمقررات آرگونومايمني و هاي نامهينيشود از آتوصيه مي

  
  برداري از معادن سنگنمونه    2- 6-ب
  كليات    1-2- 6-ب

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

  .طبيعي، تعيين شودسنگ  بيني شدهپيش
  
  يكپارچهبرداري از سنگ نمونه    2-2- 6-ب
  هانمونه و راستاي گرديناهمسانشناسايي  -الف

شناسي را نشان دهد كه ضرورتاً در مقياس نمونه اگر كارهاي اكتشافي، يك بافت مشخص يا ساختار زمين
، بنابراين نمونه بايد )6يا ريفت 5، كليواژ4، تورق3شردهـدي فـبن، اليه2بنديچينهند مان(ابل ديدن نيست ـق

  .شود گذارينشانه
  
  

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

 برداشتو متنوع سنگ ) متمايز(هاي دستي از همه انواع مجزا د، بهتر است آزمونهشناسي باشنساختار زمين
  . شوند

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

  .شود برداشت
  
  برداري براي آزمون فيزيكينمونه -ج

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

، و هنگامي كه نمونه از سنگ باشند )m)25/0×25/0×40/0 يتقريب اندازههاي نمونه در وكبلشود توصيه مي
  . تر باشدبيش ،تواندها ميشود، اندازه نمونهبرداري مييا از سنگ با تخلخل باال نمونه/درشت ودانه

هاي ا از سنگهتوصيه شده است كه نمونه .هاي نمونه تا حد ممكن با دقت برداشت شوندبهتر است بلوك
براي اطمينان از اينكه نه . شوند برداشت، است ها داشتهكه آتشباري حداقل تاثير را بر آن ،ترطبيعي بزرگ

هاي دستي، هيچ ترك مويي ناشي از فرآيند برداشت بوجود نيامده است، هاي نمونه و نه در آزمونهدر بلوك
  .برداري انجام دادبايد دقت زيادي در نمونه

هاي ساختماني برش داده شوند، تعداد و اندازه ها يا سنگدولـجهاي زبر، مكن است از بلوكـها منمونه
  .ها به روش آزمون ويژه بستگي داردنمونه

  
  هابرداري از واحدهاي توليدي و مرسولهنمونه    3- 6-ب

بافت و ساختار  شناسي،از اندازه مناسب و خصوصيات سنگ در ارتباط با تركيب كاني شاهديك نـمونه 
مانند (شناسي، بهتر است با در نظر گرفتن كاربرد مورد نظر براي آن، از مصالحي كه مورد آزمون است زمين
  . شود برداشت ،)هاي ساختمانيها و سنگجدول

  
  برداري از كارهاي ساختمانينمونه    4- 6-ب

يك نمونه مرجع، با در نظر گرفتن هر  تبرداشهاي برداري مطابق با دستورالعملشود نقاط نمونهتوصيه مي
منفرد  جدولجايي كه الزم است يك . هاي قابل رويت با چشم غير مسلح، انتخاب شونداختالف در ويژگي
  .نمونه مناسبي باشد جدولشود، بهتر است اين نمونه  برداشت جدولهاي مكانيكي براي ارزيابي ويژگي

  .ارش شودموقعيت نمونه در كارهاي ساختاني بايد گز
  
  هابندي و ارسال نمونه، بستهگذارينشانه    7-ب

بايد شامل موارد  گذارينشانه. شود گذارينشانهبه وضوح و به صورت بادوام  بايد هاها يا ظرف حاوي آننمونه
  :زير باشد
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  فرد؛ه ب شماره منحصر    1-7-ب
  .گذاري مصالحبرداري و نامي، تاريخ نمونهبردارهاي آزمايشگاهي، محل نمونهشماره شناسه نمونه    2-7-ب

  .بندي و حمل شوند كه در برابر آسيب ديدگي محافظت شونداي بستهبه گونه بايد هاي آزمايشگاهينمونه
  
  برداريگزارش نمونه    8-ب
 داشتبرهاي آزمايشگاهي ، يا براي هر گروه از نمونهبراي هر نمونه آزمايشگاهي بايد بردارنمونه    1-8-ب

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

  ؛ايران ارجاع به اين استاندارد ملي    1-1-8-ب
  ؛)شماره سريال(برداري شناسه گزارش نمونه    2-1-8-ب
  ؛شناسه نمونه آزمايشگاهي )هاي(عالمت    3-1-8-ب
  برداري؛تاريخ و مكان نمونه    4-1-8-ب
  است؛ برداشت شدهاي كه نمونه از آن برداري يا شناسه محمولهمحل نمونه    5-1-8-ب
  ؛4-ببرداري تهيه شده مطابق با بند ارجاع به طرح نمونه    6-1-8-ب
  ).ها(بردارنام نمونه    7-1-8-ب
اي نمونه 1بجدول . ه اطالعات ديگري نيز مناسب باشديرارايط موجود، ممكن است اـبسته به ش     2-8-ب

  . دهدبرداري جامع را نشان مياز يك گزارش نمونه
  

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

  :بنديتهشماره بس:                                      عالمت شناسه نمونه آزمايشگاهي
  بردارينمونههايي و محلطبيعتوصيف سنگ

  :كارخانه يا ساختمان يا نام معدن سنگ
  :كنندهنام تهيه

  :منبع محموله
  :يطبيعهدف استفاده از سنگ 

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

  :)اگر مناسب باشند انند هشدارهام(ساير توضيحات 
  برداريوصيف روش نمونهت

  :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

 ت قرارداديايجز
  :شناسه قرارداد

  .................................................................................................: .........برداريكننده نمونه درس قسمت درخواستآنام و 
........................................................................................................................................................................................................  

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

  .............................................................................................................................................................: .............................امضا
.....................................................................................................................................................................................................  
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  پپيوست 
  )ياطالعات(

  ارزيابي آماري نتايج
  

  هدف     1-پ
  .كنده مييرا ارا) EL( حداقل مقدار قابل انتظاراين پيوست روشي براي تعيين 

  
  ادها و تعاريفنم     2-پ

 X1, X2, …,Xi, …, Xn  گيري شدهمقادير اندازه
 n  گيري شدهتعداد مقادير اندازه

1  مقدار ميانگين
i

i

X X
n

   

)2  انحراف معيار )

1
iX X

S
n


 


  

S  )براي مقادير منفرد(ضريب پراكندگي 
V

X
  

1  ميانگين لگاريتمي
lnln i

i

X X
n

   

2  انحراف معيار لگاريتمي
ln

ln

(ln )

1
iX X

S
n


 


  

 Max  مقدار حداكثر
 Min  مقدار حداقل

  حداقل مقدار قابل انتظار
kS )ه شده استيارا 1پدر جدول ) ضريب چارك.  

ln ln.S SX kE e   

)را ببينيد 1پجدول (   ضريب چارك kS  
  
  )EL( حداقل مقدار قابل انتظاربه محاس     3-پ

حداقل  .اريتمي در نظر گرفته شده استـ، يك توزيع نرمال لگ)EL( حداقل مقدار قابل انتظاربراي محاسبه 
 75ك سطح اطمينان ـگاريتمي براي يـوزيع نرمال لـد چارك تـدرص 5متناظر با ) EL( مقدار قابل انتظار

  .باشددرصدي مي
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درصد چارك براي سطح  5گيري شده، متناظر با بسته به تعداد مقادير اندازه) ks( ضريب چارك -1پجدول 
  75%اطمينان 

ks n 
15/3  3  
68/2  4  
46/2  5  
34/2  6  
25/2  7  
19/2  8  
14/2  9  
10/2  10  
99/1  15  
93/1  20  
87/1  30  
83/1  40  
81/1  50  
� �  
64/1  ∞  

گيري شده، متناظر زهبسته به تعداد مقادير اندا) ks(ضريب چارك 
  .باشددرصد مي 75درصد چارك براي سطح اطمينان  5با 

  
  :كندهاي زير به روشن شدن روش كمك ميمثال

  
  1مثال 

  .يديرا محاسبه نما زير گيري شدهمقدار ميانگين، انحراف معيار، حداكثر و حداقل مقدار شش مقدار اندازه
  x گيري شدهمقدار اندازه گيريشماره اندازه

1  2000 
2  2150 
3  2200 
4  2300 
5  2350 
6  2400 

 2333  مقدار ميانگين
 147  انحراف معيار
 2400  مقدار حداكثر
 2000  مقدار حداقل
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  2مثال 
 گيري شدهمقدار اندازه10براي  حداقل مقدار قابل انتظارمقدار ميانگين، انحراف معيار، ضريب پراكندگي و 

  .يديرا محاسبه نما زير
 x (ln X)گيري شدهمقدار اندازه گيريشماره اندازه

1  2000 )60/7(  
2  2150 )67/7(  
3  2200 )70/7(  
4  2300 )74/7(  
5  2350 )76/7(  
6  2400 )78/7(  
7  2600 )86/7(  
8  2750 )92/7(  
9  2900 )97/7(  
10  3150 )06/8(  

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

15/0  ريب پراكندگيض   
  :بنابراين kS=1/2؛  n=10 :براي 1پبا توجه به جدول 

  1819                        حداقل مقدار قابل انتظار
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  تپيوست 
  )اطالعاتي(

  نامهكتاب
  

[1]   EN 12670, Natural stone - Terminology 
[2]   EN 13161, Natural stone test methods - Determination of flexural strength under constant 

moment 
  
  
  

  
  
  
  


