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

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

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

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

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

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

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

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

 .شودمی منتشر و چاپ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

یفیت فرآورداات و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ، اجرا  بعضی ، حصو  اطمینان از کسحمت و ایمنی فرد  و عمومی

یا اقحم وارداتی، با تصویب شورا  عالی استاندارد،  /از استاندارداا  ملی ایران را برا  فرآورداات تولید  داخ  کشور و

، اجرا  استاندارد کاالاا  تواند به منظور حفظ بازاراا  بی  المللی برا  فرآورداات کشور سازمان می اجبار  نماید. 

اا و بند  آن را اجبار  نماید . امچنی  برا  اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمآنصادراتی و درجه

-مؤسسات فعا  در زمینۀ مشاوره ، آموزش ، بازرسی ، ممیز  و صدور گواای سیستم اا  مدیریت کیفیت و مدیریت زیست

اا و ا و مراکز کالیبراسیون ) واسنجی ( وسای  سنج  ، سازمان ملی استاندارد ایران ای  گونه سازمآنمحیطی ، آزمایشگاه ا

کند و در صورت احراز شرایط الزم ، گوااینامۀ تأیید مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی می

ترویج دستگاه بی  المللی یکااا ، کالیبراسیون ) واسنجی ( وسای   .کند اا نظارت میاا اعطا و بر عملکرد آنصححیت به آن

سنج  ، تعیی  عیار فلزات 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 



 ج 

 

 استانداردتدوين کمیسیون فني 

روش  -هاي حرارتي ظاهري ناشي از چرخهتعیین حساسیت در برابر تغییر  -يطبیع سنگ»

 «نآزمو
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 دانشگاه شهید بهشتی
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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

 

 کولیوند، محمود

 )کارشناسی مهندسی کامپیوتر(

 

 کیانی، علی

 مکانی ( )کارشناسی مهندسی

 

 منوچهریان، سید محمد امی 

 )دانشجو  دکتر  مهندسی معدن(

 

 ندر ، کیانوش

 )کارشناسی مهندسی عمران(

 

 پور، رسو نقی

 )کارشناسی ارشد مکانی  سنگ(

 

 پور، محمد رضاواعظی

 )کارشناسی مهندسی مکانی (
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 عنوان
 صفحه

 ب استاندارد ایران یسازمان مل  با آشنایی

 ج استاندارد تدوی  فنی کمیسیون

 د گفتارپی 

 و مقدمه

 اد  و دامنه کاربرد      1

 مراجع الزامی     9

 و نماداا تعاریف اصطححات،     3

 اصو  آزمون     2

 وسای      3

 ااساز  آزمونهآماده     6

 روش انجام آزمون     3

 بیان نتایج     3

 گزارش آزمون    2

 از ارزیابی کداا  اکسیداسیون ااییمثا  (اطحعاتی) پیوست الف

 متناسب شده آزمون شوک حرارتی (اطحعاتی) پیوست ب

 نامهتابک)اطحعاتی(  پپیوست 

 

1 

1 

1 

1 

9 

9 

3 

2 

2 
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3 
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 گفتارپیش

روش  -اکا  حرارتکی   تعیی  حساسیت در برابر تغییکر ظکاار  ناشکی از چرخکه     - گ طبیعیسن» استاندارد

تهیه و تدوی  شده و  ملی استاندارد ایران سازماناا  مربو  توسط کمیسیون در آن نوی پی  که «آزمون

اکا   ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصکالح و فکرآورده    هو سومی  اجحس کمیترصد و پنجاه ادر چه

 اصکح   قکانون  3 ماد  ی  بند استناد به این  ،مورد تصویب قرار گرفته است 2/19/1329ساختمانی مور  

 ارداسکتاند  عنکوان  به ،1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد سازمانمقررات  و قوانی 

 شود.منتشر می ایران ملی

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

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

بنکابرای ،  . گرفکت  خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارایه 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 16140: 2011, Natural stone test methods. Determination of sensitivity to changes in 

appearance produced by thermal cycles 
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 -هاي حرارتي تعیین حساسیت در برابر تغییر ظاهري ناشي از چرخه -يطبیع سنگ

 روش آزمون

 و دامنه کاربرد هدف  0

صوالً حساسیت اا  طبیعی )اسنگ احتمالیارزیابی تغییرات  روشی برا  ارایه استاندارداد  از تدوی  ای  

 باشد.میچشمی به فرآینداا  اکسیداسیون( تحت تاثیر تغییرات ناگهانی ناشی از دما )شوک حرارتی( 

 اا  طبیعی کاربرد دارد.ای  استاندارد برا  سنگ

 

 مراجع الزامي       7

ده شده است. اا ارجاع دا مدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن

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

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

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

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

 :استفاده از مراجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است

 نامهواژه - ساختمانیاا  ، سنگ3993استاندارد ملی ایران شماره     7-0

 

 نمادها و ، تعاريفاصطالحات       9

 حات و تعاريفاصطال     9-0

 رود.به کار می 1-9استاندارد بند  طب در ای  استاندارد اصطححات و تعاریف 

 

 نماد    9-7

e     مترمیلیاا  آزمون، بر حسب ضخامت آزمونه. 

 

 اصول آزمون       4

اا در ردن آزمکونهکر چکرخه با خکش  ککگیکرند، امکیی قرار کاا  متوالهکعرض چرخکدر م ااونهکآزم

تکمی   ،ºC (3 ± 39)اا در آب با دما  ور کردن فور  آزمونه( و به دنبا  آن غوطه3 ± 193) ºCدمکا  

 د.شومی
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 وسايل     5

 دارخانه تهويهگرم  5-0

 ( را داشته باشد.3 ± 193) ºCدمایی معاد   آزمونه در ر دانگهدار که توانایی خانه تهویهگرم

 

 سرپوشیده داراي کف مسطحن مخز   5-7

غیراکسید شونده و غیر جاذب کوچ  برا   دارندهنگهاا  با کف مسطح که دارا  پایهسرپوشیده  ی  مخزن

 اا، باشد.داشت  آزمونهنگه

 

 مگاپیکسلي، يا اسکنر 5/7 دوربین رقومي  5-9

 .باشد کافی 1وضو دارا     که مگاپیکسلی، یا اسکنر 3/9 دوربی  رقومی

 

 بینذره     5-4

 .باشد پنج برابر نماییبزرگحداق   که دارا بی  ی  ذره

 

 سازي آزمونهآماده     6

 بردارينمونه  6-0

باشد، مگر در موارد  که به طور ویژه درخواست هده آزمایشگاه انجام دانده آزمون نمیکر  بر عکگیونهکنم

اا به عنوان آزمونه یکی از ای  آزمونه انتخاب شود. گ امآزمونه از ی  محموله  افتشده باشد. باید حداق  

 گیرد.مرجع استفاده شده و در معرض ایچ آزمونی قرار نمی

 

 هاي آزمونآزمونه  6-7

 پرداخت سطحي     6-7-0

یده باشند )برا  آزمون شناسایی(. یاا باید دارا  پرداخت سطحی سابر اساس ی  مرجع استاندارد، آزمونکه

اا  سطحی )پرداخت اکا  آزمون با سکایر پرداختکه بر اسکاس کاربرد سنگ طبیعی، آزمونهدر موارد  

3پاشی، ماسه9حرارتی ،مات شده، صیقلی سطحی
یا غیره( مورد نیاز باشکد، ای  نوع پرداخکت سکطحی انجام  

 شود )آزمون فنی(.می

 

                                                 
1 - Resolution 

2 - Flamed 

3 - Sandblasted 
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 هاابعاد آزمونه      6-7-7

 باشد.ضخامت آزمونه، e× mm19±mm (999 ×999 ) برابر اا بایدابعاد آزمونه

اکا  آزمون با سکایر ابعاد استفاده کرد )آزمون فنی(. توان از آزمونهدر موارد ضرور  و بر اسکاس کاربرد، می

اا  بریده شده از محصو  اا  نهایی بوده و یا از فرآوردهاا  آزمون ممک  است فرآوردهدر ای  مورد آزمونه

 نهایی باشد.

 

 روش انجام آزمون      2

 هاهاي کنترلي قبل از شروع چرخهگیرياندازه    2-0

نمایی تحت بازرسی چشمی قرار بی  با حداق  پنج  مرتبه بزرگاا  خش  شده با استفاده از ی  ذرهآزمونه

از  اا  مرتبط مانند بافت آن و امچنی  امه تغییرات چشمی و ساختار  ار آزمونهداده شوند. امه ویژگی

اا  حساس )مثحً اا  فلز  یا سایر کانیاا، اکسیداسیون یا وجود کانیاا، تورم، لکهاا، سورا قبی  ترک

گر( در مورد امه نگار  )یا پوی سنگ بررسیبیوتیت، اورنبلند و غیره( باید یادداشت شود. باید ی  

 اا  تحت آزمون انجام شود.آزمونه

 

 هاتوصیف چرخه    2-7

گیرند: ابتدا به اا  در معرض تغییرات دمایی مطاب  فرآیند زیر قرار میآزمونها ی  مرجع استاندارد مطاب  ب

( قرار داده شده، سپ  بحفاصله به مدت 3 ± 193) ºCدار در دما  خانه تهویه( در ی  گرم1 ± 13)hمدت 

h(3/9 ± 6در آب مقطر یا آب غیرمعدنی به طور کام  تغری  می )ور  در اا قب  از غوطه  آزمونهشوند، دما

 ( باشد.3 ± 99) ºCآب 

با فاصله حداق   دارندهنگهاا  به صورت عمود  بر رو  پایهاا خانه و ام در ظر  آب، آزمونهام در گرم

mm39 اا  قرار گرفته در کف شوند. در ظر  آب آزمونه بر رو  پایهاز ام و از جداره ظر  قرار داده می

( باالتر 19 ± 69)mmشود، تا زمانی که ارتفاع سطح آب درون ظر  ه و ظر  با آب پر میظر  جا  گرفت

اگکر در اکر زمانی در آزمکون وقکفه  ای  فرآیند توصیف شده ی  چرخه کام  است. اا  باال بیاید.از آزمونه

 ت.چرخه کام  اس 99اا در آب با دما  قرار داده شوند. آزمون شام  ایجکاد شد، آزمکونه
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اا را با آزمونه عمومی یا رنگ آن سیما اا به صورت چشمی بررسی شده و چرخه، آزمونه بیستمی بعد از 

بدی   ،ثبت شودنگار  سنگ( گرپوی )یا  تصویری  باید مرجع مقایسه کنید. امه تغییرات یادداشت شود. 
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در کنار ام قرار بعد از دیگر   ییکفته و ام آزمونه مرجع گراا  تحت آزمون قرار ام آزمونهصورت که 

 .ثبت شود نگار سنگ( گرپوی د و تصویر )یا ونداده ش
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بی  را در مقایسه با تغییرات مشااده شده در آزمونه به صورت چشمی یا با استفاده از ذره، برا  ار آزمونه

 ید، تغییراتی مانند:یوصیف نماآزمونه مرجع ت

اا  اا، و ارزیابی اکسیداسیون کانیاایی در سطح آزمونهبطور کلی، تغییر در رنگ سنگ، یا لکه -

 فلز  و بیوتیت؛

 خوردگی و تورق یا پوسته پوسته شدن.تغییرات ساختار  مانند تورم، ترک خوردگی، ریزترک -

اا  تحت آزمون قرار گرفته شود، بدی  صورت که ام آزمونهثبت  نگار سنگ( گرپوی باید ی  تصویر )یا 

ثبت  نگار سنگ( گرپوی و ام آزمونه مرجع ی  بعد از دیگر  در کنار ام قرار داده شده و تصویر )یا 

 مورد ارزیابی قرار گیرند. 1اا مطاب  با جدو  اکسیداسیونشود. 

 
 هاکدهاي ارزيابي براي اکسیداسیون -0جدول 

 T1 T2 T3 کدها

 توصیف تغییرات

 بدون اکسیداسیون -

اا  فقط تغییر در رنگ کانی -

 فلز  مربو  به افت درخشندگی

-اکسیداسون فقط اطرا  کانی -

aاا، بدون پراکندگی رنگ
 

با پراکندگی  اکسیداسیون -

 رنگ

a - باشد.به حضور ذرات فلز  ناشی از فرآیند برش میظاار شود که مربو   واضح به صورت کامحًاا  کوچ  اکسید بعضی اوقات ممک  است لکه 
 

 

 گزارش آزمون    3

 گزارش آزمون باید شام  اطحعات زیر باشد:

 ارجاع به ای  استاندارد ملی ایران؛  3-0

 شماره شناسایی منحصر به فرد برا  گزارش؛  3-7

 شماره، عنوان و تاریخ انجام آزمون؛  3-9

 آزمون )اگر آزمون در جایی غیر از آزمایشگاه انجام شده است(؛ انجام ا مح نام و آدرس آزمایشگاه، ی  3-4

 نام و آدرس مشتر  درخواست کننده آزمون؛  3-5

 نماید: ارایهبر عهده مشتر  درخواست کننده آزمون است که اطحعات زیر را   3-6

 نام علمی سنگ؛  3-6-0

 نام تجار  سنگ؛  3-6-7

 آزمونه از آنجا استخراج شده است؛ا  که کشور و منطقه  3-6-9

 نام تامی  کننده؛  3-6-4
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 بر رو  نمونهگرد  موجود )اگر وابسته به آزمون باشد(، به وضو  ار صفحه ناامسان راستا   3-6-5

 مشخص شود، یا به وسیله دو خط مواز  بر رو  ار آزمونه مشخص شود.

 ام داده است؛بردار  را انجنام شخص یا سازمانی که نمونه  3-6-6

 اا )اگر وابسته به آزمون باشد(؛مونهآزپرداخت سطح   3-6-2

 اا؛تاریخ دریافت نمونه یا آزمونه  3-2

 و تاریخ انجام آزمون؛ )اگر مرتبط باشد( ااتاریخ آماده شدن آزمونه  3-8

 ؛اا در نمونهتعداد آزمونه  3-3

 اا؛ابعاد آزمونه  3-01

 ؛3برا  ار آزمونه مطاب  با بند تغییرات مشااده شده   3-00

 ؛1ارزیابی کداا  اکسیداسیون مطاب  با جدو    3-07

اا  تحت آزمون قرار ثبت شود، بدی  صورت که ام آزمونه نگار سنگ( گرپوی باید ی  تصویر )یا   3-09

 نگار سنگ( رگپوی گرفته و ام آزمونه مرجع ی  بعد از دیگر  در کنار ام قرار داده شده و تصویر )یا 

اا ایجاد شود و ای  تغییرات در طی آزمون اتفاق افتد، که تغییرات در طی چرخه صورتیفقط در  ؛ثبت شود

 .ببینید 3در بند را بعضی از ای  تغییرات 

 ؛اااا از ای  استاندارد و دالی  انحرا کلیه انحرا   3-04

 اا.اظهار نظر  3-05

والن انجام آزمون و تاریخ یادداشت گزارش باشد. ام چنی  یو وظایف مسگزارش آزمون باید حاو  امضا)اا( 

الزم است بیان شود که گزارش آزمون نباید به صورت ناتمام و بدون موافقت آزمایشگاه انجام دانده آزمون، 

 چاپ و منتشر شود.
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 پیوست الف

 (اطالعاتي)

 هايي از ارزيابي کدهاي اکسیداسیونمثال

 

بند  مطاب  با کداا  ارزیابی اکسیداسیون، انگامی اا  قیاسی برا  طبقهبرخی مثا  طحعاتییوست اای  پ

 را ببینید(. 2تا الف 1اا  الفداد )شک می ارایهوجود دارند را  (1اابیوتیتمیکا )اا  فلز  یا که کانی

 

 
 :راهنما

 )بیوتیت( میکا    

 اا  فلز کانی    

 هاهاي فلزي يا بیوتیترجع با کانينمونه م -0شکل الف

 

 
 :راهنما

 )بیوتیت( میکا    

 اا  فلز کانی    

 تغییر در رنگ مربوط به افت درخشندگي -7شکل الف

 

                                                 
1 - Biotites 
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 :راهنما

 )بیوتیت( میکا    

 اا  فلز کانی    

 ها، بدون پخش شدگي اکسیداسیونفقط اطراف کاني T2کد اکسیداسیون  -9شکل الف

 

 
 :اراهنم

 )بیوتیت( میکا    

 اا  فلز کانی    

 تغییرات ظاهري همراه با پخش شدگي اکسیداسیون T3کد اکسیداسیون  -4شکل الف
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 بپیوست 

 )اطالعاتي(

 متناسب شده آزمون شوک حرارتي

 

ی  آزمون دار غیرقاب  رویت، مانند بعضی مرمراا، اا  آا بسیار ریز، کانی 1پراکندگیبا  اا برا  سنگ

)محلو  ی   قلیاییلو  کدر مح h6چرخه که شام  قرار گرفت  به مدت  99شود: شوک حرارتی پیشنهاد می

خانه با در گرم h13آید(، و به دنبا  آن ت میکدر آب به دس NaHCO3حلو  کردن ک، که با مpH=9موالر و 

 .باشد، میºC (3 ± 33)دما  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 - Dispersed 
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 پپیوست 

 تي()اطالعا

 نامهکتاب

 
[1] EN 12407, Natural stone test methods - Petro graphic examination 

[2] EN 12440, Natural stone - Denomination criteria 

[3] EN 12670, Natural stone – Terminology 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


