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 خدا نامبه

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تکدوی   تعیی ، وظیفه که است کشوررسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29اه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور   نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنج

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

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

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

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( داستاندار عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شودمی منتشر و چاپ

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

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

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

 .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

ت زیست محیطی و اقتصاد  ، اجرا  بعضی و مححظا محصوالت، حصو  اطمینان از کیفیت سحمت و ایمنی فرد  و عمومی

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

ادراتی و کشور ، اجرا  استاندارد کاالاا  ص محصوالتتواند به منظور حفظ بازاراا  بی  المللی برا  سازمان می نماید. 

اا و مؤسسات فعا  بند  آن را اجبار  نماید . امچنی  برا  اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمآندرجه

محیطی ، آزمایشگاه اا  مدیریت کیفیت و مدیریت زیست سامانهدر زمینۀ مشاوره ، آموزش ، بازرسی ، ممیز  و صدور گواای 

اا و مؤسسات را بر اساس سنجی ( وسای  سنج  ، سازمان ملی استاندارد ایران ای  گونه سازمآناا و مراکز کالیبراسیون ) وا

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

ااا ، کالیبراسیون ) واسنجی ( وسای  سنج  ، تعیی  عیار فلزات ترویج دستگاه بی  المللی یک .کند اا نظارت میعملکرد آن

 گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد  برا  ارتقا  سطح استاندارداا  ملی ایران از دیگر وظایف ای  سازمان است.

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين کمیسیون فني 

 «هاويژگي:1متقس-سازي منفصل وپوشش نما و سنگ طبیعي براي سقف لوحسنگ هايفرآورده»

 سمت و/ يا نمايندگي یس: ير

 شرقی، عبدالعلی

 )دکترا  مهندسی عمران(
 

 دانشگاه شهید بهشتی

  دبیر:

 کولیوند، فرشاد

 )دانشجو  دکتر  مهندسی مکانی  سنگ(
 

 دانشگاه لرستان

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( :اعضا

 احمد  نیا، رضا

 )کارشناسی مهندسی شیمی(

 

 حمدعلیاعظمی، م

 )کارشناسی ارشد مهندسی مکانی  سنگ(

 

 امیر  دانو، مجید

 )کارشناسی شیمی محض(

 

 جواد ، حامد

 )کارشناسی مهندسی نفت(

 

 حیدر ، شهریار

 )کارشناسی مهندسی نفت(

 

 دولتشاای، رضا

 )کارشناسی ارشد شیمی(

 

 رحمانی، علی

 )کارشناسی ارشد مهندسی مواد(

 

 رضایی، محمد

 ی مکانی ()کارشناسی مهندس

 

 سپهوند، عزیزاله

 )کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(
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 شرفی، عنایت اله

 )کارشناسی ارشد مهندسی مکانی (

 

 عزیز ، حمید

 (صنایع گاز -)کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

 

 کولیوند، داود

 )کارشناسی مهندسی کامپیوتر(

 

 کولیوند، محمود

 )کارشناسی مهندسی کامپیوتر(

 

 کیانی، علی

 شناسی مهندسی مکانی ()کار

 

 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 (

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 

 

 شرکت پتروسروی 

 

 

 شرکت بهار رایانه
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 حفاران کاسیتزمی شرکت 
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 شرکت سنگسرا  آذربایجان
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 عنوان
 صفحه

 ب استاندارد سازمان با آشنایی

 ج استاندارد تدوی  فنی کمیسیون

 د گفتارپی 

 و مقدمه

 اد  و دامنه کاربرد      1

 میمراجع الزا     9

 تعاریف، نماداا و اختصارات اصطححات،      3
 الزامات     2

 ارزیابی انطباق     3

 بند زنی و بستهگیار ، برچسبنشانه      6
 االو سنگظاار  (اطحعاتی) پیوست الف      3

 االو سنگمحاسبه ضخامت منفرد پایه   (اطحعاتی) پیوست ب     2

 االو سنگنما  عمومی نصب راا (اطحعاتی) پیوست پ    19

 اسناد تجار  ضمیمه محصو  (اطحعاتی) پیوست ت    11

 نامهکتاب (اطحعاتی) ثپیوست     19
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 گفتارپیش

  : 1 قسکمت  -سکاز  منفصک  و پوشک  نمکا    و سنگ طبیعی بکرا  سکقف   لو سنگ اا فرآورده» استاندارد

تهیکه و تکدوی     ملی اسکتاندارد ایکران   سازماناا  مربو  توسط کمیسیون در آن نوی پی  که « ااویژگی

-ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده  هاجحس کمیت و شصت و نهمی  رصداشده و در چه

 قکانون  3 مکاد   ی  بند استناد به این  ،مورد تصویب قرار گرفته است 96/11/1329اا  ساختمانی مور  

 عنکوان  بکه  ،1331 مکاه  بهمک   مصکوب  ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد سازمانمقررات  و قوانی  اصح 

 .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد

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 واقعم 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 هتهی برا  که بع و ماخی من
BS EN 12326-1: 2004, Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding. 

Product specification 
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 –سازي منفصل و پوشش نما و سـنگ طبیعي براي سقف لوحسنگ هايفرآورده

  هاويژگي  : 1قسمت

 و دامنه کاربرد هدف  1

گونه که در )امان یطبیع و سنگ لو سنگاا  فرآورده مربو  به الزامات ارایه استاندارداد  از تدوی  ای  

 باشد،می بیرونیو پوش   منفص  ساز قفکس درتفاده کمورد اس اند(تعریف شده 3-3و  9-3، 1-3بنداا  

به کار برده  (1نوار  شده یابندکشی اا ش )به جز پو بیرونی  کقف و پوشکدر س کردن برا  نصبکه 

 .دنشومی

 :کاربرد نداردساخته شده از موارد زیر  بیرونیساز  یا پوش  اا  سقفبرا  فرآورده استانداردای  

 تعریف شده است؛ 3-3و  9-3، 1-3اایی که در بنداا  اا  غیر از آنسنگ الف(

 بت ؛ ب(

 مواد پلیمر ؛ ج(

 با الیا ؛سیمان تقویت شده  د(

 ؛اتفلز ه(

 رس.  و(

 دارد.ساز  یا پوش  استفاده شده در موارد داخلی، کاربرد ناا  سقفلو امچنی  ای  استاندارد برا  سنگ

کاربرد نوار  )پوش  نصب شده با استفاده از مواد چسبنده(  شده یابندکشی اا ای  استاندارد برا  پوش 

 ندارد.

بر اساس نوع محصو  و مواد سازنده سنگ  بیرونیساز  و پوش  اا  سقفلو برا  ای  استاندارد، سنگ

 شود.بند  میدسته
 گیرد.ای  استاندارد الزامات ظاار  را نیز در بر نمی

 -اا  پوش سنگورق -اا  سنگ طبیعیفرآوردهدر استاندارد  ،لو  پوش  دیوار داخلیالزامات مربو  به سنگ -1يادآوري 

 .[19] ده استش ارایه الزامات،

 شده است. ارایهدر پیوست الف   ،بعضی راانمااا  عمومی برا  نما  ظاار -1يادآوري 

 

 مراجع الزامي       1

اا ارجاع داده شده است.  مدارك الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن

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

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

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

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

 :ر برا  ای  استاندارد الزامی استاستفاده از مراجع زی

 الزامات -سیستم اا  مدیریت کیفیت: 1333سا  ، 2991استاندارد ملی ایران شماره     1-1

2-2  EN 12326-2: 2000, Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding- part 

2: Methods of test 

2-3   ISO 2859-1: 1999, Sampling procedures for inspection by attributes- part 1: Sampling 

schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection 

 

 ، نمادها و اختصاراتاصطالحات و تعاريف    9

 رود:میزیر به کار نماداا و اختصارات  ،فیتعاردر ای  استاندارد اصطححات و 

 

 اصطالحات و تعاريف    9-1
 رود:در ای  استاندارد اصطححات و تعاریف زیر به کار می

 

9-1-1    

 )تعريف تجاري( لوحسنگ

که در اثر دگرگونی   9یوارگی  جریان گداز شیست 1(کلیواژر  )سنگی که به آسانی در امتداد صفحات 

اا  نازکی ایجاد شده، دچار جدای  شده و به ورقه  3ساختیزمی فشارش ناشی از  یا خیلی کمدرجه کم 

 شود.تبدی  می
گیار  بند  یا رسوب)سنگ( رسوبی است که مطلقاً در امتداد صفحات الیه لو سنگای  نوع سنگ متفاوت از  -1 يادآوري

 شوند.دچار جدای  می

اا استند که ا  از سنگشناسی متعل  به گسترهاا  رسوبی رسی بوده و از نظر سنگنگاا از سسنگمنشا ورق -1يادآوري 

 یابد.دگرگونی فیلیتی پایان می -زونا شروع شده و در سازند اپی در مرز بی  سازنداا  رسوبی و دگرگونی

 

9-1-1   

 سازيسقف لوحسنگ

 نشان ،تری  اجزامهم 2ااسیلیکاتفیلو ،نکه در آ است بیرونیساز  و پوش  سنگ استفاده شده برا  سقف

 باشد.اا میو مولفه غالب آن شاخصکلیواژ اسلیتی  دانده ی 

                                                 
1 - Cleavag   
2 - Schistosity   
3 - Tectonic 

4 - Phyllosilicates 
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9-1-9    

 سازيکربناته سقف لوحسنگ

 99دارا  حداق  % که شام  آرای  سیلیکاتی، ،بیرونی استساز  و پوش  سنگ استفاده شده برا  سقف

 .باشدمی سلیتی مهمنشان دانده ی  کلیواژ ا مواد کربناته و

 

9-1-4 

 رگه

 .باشدمی شناسی ی  سنگ ساختمانی یا معدن سنگدرون سازند زمی  لو سنگ  نوار قاب  شناسایی مجزا

 

9-1-5 

 سازي يا پوشش بیرونيلوح سقفدر سنگ رگه

اا  ا اا یا شکاایی که در درز، از کانیلو سنگعبور کرده از ضخامت ، معموالً موضعی پیدای  به صورت

 اند.درون سنگ مادر، وارد شده یا نفوذ کرده

 

9-1-6 

 يابيجهت

 شوند.گرد میکه موجب ی  مقاومت خمشی ناامسان لو سنگاا  موجود در کانیراستا  
عمود بر میله بارگیار  در آزمون است که معموالً باالتری  مقدار شکست را  یابیجهتدر آزمون مقاومت خمشی،  -يادآوري

 داد.می ارایه

 

9-1-9 

 1استیودنت -تيآزمون 

میانگی  جامعه، انگامی که  آزمون استاتیکی پارامتری  استاندارد استفاده شده برا  فرضیه آزمون درباره

 واریان  معلوم باشد.
 را ببینید. 3-9استاندارد بند  -1يادآوري 

استفاده  اا  قاب  توجه بی  میانگی  دو جامعه آمار تی استیودنت برا  آزمون اختح  در ای  استاندارد، آزمون -1يادآوري 

 شده است.
 

9-1-8 

 چهارگوش لوحسنگ

 .است شده اا بریدهگوشه آناایی که لو سنگاز جمله  ی که مربع یا مستطی  بودهلوحسنگ

                                                 
رود که انحرا  معیار جامعه مجهو   جامعه در حالتی به کار میا  با میانگی   نبودن میانگی  نمونه یایکسان بودن  برا  ارزیابی میزان - 1

test-t s) .اا  بسیار کوچ  استفاده نمود توان از ای  آزمون برا  نمونه باشد، می
’

Student) 
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9-1-7     

 1برش دادن گوشه

)شک   است. لو آسان سنگ برا  خواباندن بیرونیساز  یا پوش  سقف لو سنگاا  باالیی دن گوشهیبر

1). 
 شود.به کار برده نمی االو سنگاا  ویژه ای  توصیف برا  طراحی -يادآوري

 

9-1-10 

 گوش بريده لوحسنگ

 .(1)شک   ده شده استش دااا  باالیی آن بری که گوشهلوحسنگ
 

 گوش بریده لو سنگ

 
 گوش بريده و نصب شده آن لوحسنگ: 1شکل 

9-1-11 

 عيآزمون نو

اا  قبکلی توان بر اسکاس آزمونکه نمیتاثیر  مورد زیر،  مربو  به ی  یا چندفرآورده  ارزیابی آزمون

 بینی کرد:پی 

 او ؛ مرتبهبرا   لو سنگسنگ ساختمانی جدید ، معدن یا رگه  بردار  ازبهره -

 شناسی سنگ.تغییر غیر منتظره در زمی  -

 

9-1-11 

 (FPC) 1ايآزمون کنترل تولید کارخانه

ید مطابقت یا عدم مطابقت با ای  یتولید پیوسته برا  تااا  گرفته شده از نمونهآزمون انجام شده بر رو  

 استاندارد.

 

 

                                                 
1 - Shouldering 

2 - Factory Production Control 
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9-1-19 

 ضخامت اسمي

 اا  بیان شده توسط کارخانه سازنده.لو سنگضخامت 

 
9-1-14 

 بندي شدهضخامت بسته

بسته به نوع  ، و ضرب در ضربی کاا  دانده199تقکسیم بر بند  شده هکبست لو سنگ 199ضخامت 

 گیر  شده.اندازه لو سنگ
 را ببینید. ،1-3بخ   9-9و استاندارد بند  9جدو   -يادآوري

 

9-1-15 

 ضخامت منفرد پايه

گسیختگی، امان گونه که در پیوست ب نشان داده  ضریباا  تعیی  شده با استفاده از لو سنگضخامت 

 اا  کحسی .ده از روشو/یا با استفاشده، 
 را ببینید. پب و پیوست  اا  اطحعاتیپیوست -يادآوري

 

9-1-16 

 حداقل ضخامت منفرد

 .3-9-3تعدی  کردن ضخامت منفرد پایه مطاب  با بند اا  تعیی  شده با لو سنگحداق  ضخامت 

 

9-1-19 

 ضريب گسیختگي

شی بر آن اعما  کتاور خمکانگامی که گش، لو گکسنط ی  قطعه آزمون ک  تحم  شده توسکحداکثر تن

 شود.می
 ان آزمون به صورت آزمون خمشی سه نقطه است.مدر ای  استاندارد، چید -يادآوري

 

9-1-18 

 تصادفي لوحسنگ

 تولید شده با ابعاد تعیی  نشده.  االو ا  از سنگیا دسته لو سنگ

 
 نمادها و اختصارات       9-1

 :رودو اختصارات زیر به کار می در ای  استاندارد نماداا
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 اختصارات    9-1-1

 اختصارات به کار رفته در ای  استاندارد شام  موارد زیر است:

 

9-1-1-1     
AQL 

 سطح کیفیت قاب  قبو .

 

9-1-1-1 

A1  وA2 

 کار برده شده برا  نتیجه آزمون جیب آب.هکداا  ب

 

9-1-1-9 

S1  وS2  وS3 

اا  با مقدار لو سنگا  نتیجه آزمون در معرض د  اکسید سولفور قرار گرفت  کار برده شده برهکداا  ب

 .99تر از %مواد کربناته کم

 

9-1-1-4 

S-3 
 .3-9سطح بررسی تعریف شده در استاندارد بند 

 

9-1-1-5 

T1  وT2  وT3 

 حرارتی. ده شده برا  نتیجه آزمون چرخهکداا  بکار بر
 

 نمادها   9-1-1

 اند.شده ارایه 1رفته در ای  استاندارد در جدو  نماداا  به کار 



3 

 

 نمادهاي استفاده شده در اين استاندارد -1جدول 

 واحد تعريف نماد

b  مترمیلی  لو سنگعرض 
ebi  ساز  با استفاده از ضریب گسیختگی و/یا با اا  سقفلو سنگضخامت منفرد پایه

 اا  کحسی .استفاده از روش
 مترمیلی

ei مترمیلی ساز اا  سقفلو سنگت منفرد ضخام 

el  که به عنوان تابعی از ضریب گسیختگی طولی آن و فاکتور لو سنگضخامت ،X 

 محاسبه شده است.

 مترمیلی

emi  مترمیلی اا  منفردلو سنگحداق  ضخامت 

ep  مترمیلی بند  شدهاا  بستهلو سنگضخامت 

eS اا  با لو سنگ  اکسید سولفور قرار گرفت  شدگی در آزمون معرض دعم  نرم

 99تر از %مقدار مواد کربناته کم

 مترمیلی

et لو ، که به عنوان تابعی از ضریب گسیختگی عرضی آن و فاکتور ضخامت سنگX 

 محاسبه شده است.

 مترمیلی

l  مترمیلی طو 

Rcl مگاپاسکا  ضریب گسیختگی طولی مشخصه 

Rct مگاپاسکا  مشخصه ضریب گسیختگی عرضی 

X  اا  ساختثابت تعیی  شده ملی وابسته به شرایط آب و اوایی و/یا تکنی √N / √mm 

 

 الزامات     4

 نگاريمنشا و سنگ     4-1

گیر  در مورد ای  که آیا محصو  در شمولیت اادا  ای  استاندارد قرار به منظور شناسایی و برا  تصمیم

 تعیی  شده، انجام شود. 13بخ   9-9استاندارد بند در گار ، به صورتی که ندارد، باید ی  بررسی سنگ

و نوع  ، تهیه شده باشدبیان شده لو سنگمرسوله باید از منبع سنگ، معدن یا رگه در موجود لو  ار سنگ

 تعریف شده است. 3-1-3یا 9-1-3که در بند  ،ا  باشداظهار شده باید به گونه لو سنگ
 

 ضخامت     4-1

 کلیات     4-1-1

 شده است. ارایه 9اا در شک  لو سنگ( ضخامت اسمی و منفرد )ی  فلوچارت نمودار گردش کار
 

 ضخامت اسمي     4-1-1

بیان کند، و مقدار  مترمیلیساز  را بر حسب سقف لو سنگکارخانه سازنده باید ضخامت اسمی ار محصو  

   از ضخامت اسمی بیان کند.اختح  آن با ضخامت منفرد را به صورت درصد
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 ضخامت منفرد     4-1-9

انجام شود. ضخامت  9-3بخ   9-9گیر  ضخامت منفرد باید مطاب  با استاندارد بند اندازه    4-1-9-1

 باشد. mm9/9تر از اا نباید بی لو منفرد سنگ

 

مقاومت  -ااآن کیت مکانیمقاوم از ( باید به عنوان تابعیemiلو  )حداق  ضخامت منفرد سنگ   4-1-9-1

و شرایط آب و  -تعیی  شده است( 19بخ   9-9خمشی و ضریب گسیختگی آن )مطاب  با استاندارد بند 

و با مقدار مناسب  شدهتعیی   شود،به کار برده میدر کشور  که سنگ  ،اوایی یا تکنی  ساخت کحسی 

باید  ،ی  داده شود. حداق  ضخامت منفردافزا 3-3-9-2و/یا  2-3-9-2، 3-3-9-2شده در بنداا   ارایه

 که در باال ذکر شد. ،تری  مقدار تعیی  شده با استفاده از ار ی  از فاکتوراایی باشدبزرگ
 

ام تابع مقاومت ذاتی سنگی است که از آن ساخته شده و امتابع ضخامت آن لو  مقاومت مکانیکی ی  سنگ -1 يادآوري

 کرده است.  ارایه( را ebi، روش محاسبه ضخامت منفرد پایه )باشد. پیوست ب ای  استانداردمی

شود. فهرستی از  ارایهتواند در مقررات یا استاندارداا  ملی اجرا )ساخت و ساز( اا  ساخت معمولی میتکنی  -1يادآوري 

 شده است. ارایهای  اسناد در پیوست پ 
 

)تعیی   99تر از %ا مقدار کربنات مساو  یا کم( بebiاا )لو سنگافزای  ضخامت منفرد پایه    4-1-9-9

مربو  به قرارگیر   1-2-3بند  S2یا  S1نباید، برا  کداا   (12بخ   9-9استاندارد بند شده مطاب  با 

تعیی  شده است(،  1-13بخ   9-9ا  که در استاندارد بند در معرض د  اکسید سولفور )به گونه لو سنگ

 باشد. 9شده در جدو  تر از مقدار نشان داده کم
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 هالوحسنگفلوچارت کنترل ضخامت اسمي و منفرد  -1شکل 

 تعیین حداقل ضخامت منفرد   1 تعیین ضخامت منفرد   1

تولید کننده ضخامت اسمی و تغییرات 

ضخامت منفرد را به صورت درصد 

 کندیان میضخامت اسمی ب

باشد )بند می ±33حداکثر تغییرات %

2-9-3-6) 

ضریب گسیختگی، 

 9-9استاندارد بند 

ساخت سنتی و/یا اقلیمی: پیوست ب 

 ( و پیوست پ را ببینیدX)ضریب 

 تعیی  ضخامت منفرد پایه

 12بخ   9-9مقدار کربنات کلسیم، استاندارد بند 

سولفور  انتخاب آزمون قرارگیر  در معرض د  اکسید

 9-2-2و  1-2-2مطاب  با 

کد عملکرد  مطاب  با بند 

ای  استاندارد و  2-2-1
 1-13بخ   9-9استاندارد بند 

S1      S2      S3 

تعیی  عم  نرم شدگی مطاب  با 

 9-13 خ ب 9-9استاندارد بند 

برا  به  1تنظیم ضخامت منفرد پایه مطاب  با جدو  

 دست آوردن حداق  ضخامت منفرد

بند  گیر  ضخامت بستهاندازه

 9-9شده مطاب  با استاندارد بند 

بند  شده نباید ضخامت بسته

با ضخامت  13تر از %بی 

اسمی بیان شده تفاوت داشته 

 را ببینید( 9-2-9-2باشد )بند 

 ضخامت منفرد گیرياندازه

 mm9/9تر از اا نباید کمضخامت سنگ لو 

 (را ببینید 1-3-9-2باید )بند 

تر از حداق  ضخامت منفرد باید برابر یا مساو  یا بی 

 را ببینید( 9-3-9-2ضخامت منفرد باشد )بند 

اا  منفرد گیر  ضخامت سنگ لو اندازه

 9-3 خ ب 9-9بند  مطاب  استاندارد

اا  ضخامت منفرد باید درون گستره بیان گیر اندازه

ه نباید را ببینید( و ای  گستر 3-9-2شده باشند )بند 

 ضخامت اسمی بیان شده باشد  33تر از %بزرگ
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قرارگیري در معرض دي اکسید  کدها در ارتباط با کد مقدار کربنات و لوحسنگحداقل ضخامت منفرد  -1جدول 

 سولفور

مقدار 

کربنات 

% 

قرارگیري در معرض دي اکسید  کد

تعیین شده مطابق با  سولفور

 1-15بخش  1-1استاندارد بند 

( تعیین esعمق اليه نرم شده )

شده مطابق با استاندارد بند 

 1-15بخش  1-1
 (mm) 

 تعديل ضخامت

9/3 ≥ 

S1 - ندارد 

S2 - %3  +ebi 

S3 - 
mm9/3≤ ebi  یا آزمون استاندارد بند ،

 .نتخاب شودا 9-13بخ   9-9

9/3 < 

9/99 ≥ 

S1 - %3  +ebi 

S2 - %19  +ebi 

S3 - 
mm9/3≤ ebi  یا آزمون استاندارد بند ،

 انتخاب شود. 9-13بخ   9-9

9/99 < - 

es) 39/9تا  9
2 3 + )39/9  +ebi 

39/9 < 
ساز  یا اا  سقفلو سنگبرا  

 پوش  بیرونی مناسب نیست
 راهنما

 باشد.قاب  کاربرد نمی    -

 

 9-9)تعیی  شده مطاب  با استاندارد بند  99تر از %مقدار کربنات مساو  یا کم اا  بالو سنگ   4-1-9-4

دست  1-2-2آزمون قرارگیر  در معرض د  اکسید سولفور بند  S3به کد  اا  کهلو سنگ( و 12بخ  

تر از ، باید حداق  ضخامت منفرد که کم(1-13بخ   9-9)تعیی  شده مطاب  با استاندارد بند  اندیافته

mm9/3 ای   3-3-9-2و یا بند 9-13بخ   9-9مطاب  با استاندارد بند  آن نباشد، داشته باشد یا ضخامت

 شود. استاندارد تعیی 

 

)تعیی  شده  99تر از %( با مقدار کربنات بی ebiاا  )لو سنگافزای  ضخامت منفرد پایه    4-1-9-5

آزمون قرارگیر  در معرض د   ،S3که به کد اا  لو سنگ( یا 12بخ   9-9مطاب  با استاندارد بند 

(، نباید از 1-13بخ   9-9اند )تعیی  شده مطاب  با استاندارد بند دست یافته 1-2-2اکسید سولفور بند 

 تر باشد:، کم1مقادیر به دست آمده با استفاده از معادله 

(1) (es
2 7+ )0.5 +ebi  =emi 

 که در آن:

emi    ؛مترمیلیحسب حداق  ضخامت منفرد، بر 

Ebi    ؛)پیوست ب را ببینید( مترمیلیضخامت منفرد پایه، بر حسب 

Es    مترمیلیضخامت الیه نرم شده، بر حسب. 
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تر از تغییرات ضخامت منفرد باید درون گستره بیان شده باشد، که ای  تغییرات نباید بی    4-1-9-6

 ضخامت اسمی باشد. %33±

 

 يبندضخامت بسته     4-1-4

 تعیی  شود. 1-3بخ   9-9باید مطاب  با استاندارد بند  لو سنگ 199بند  ضخامت بسته    4-1-4-1
 

 با ضخامت اسمی تفاوت داشته باشد. ±13نباید بی  از % لو سنگ 199بند  ضخامت بسته    4-1-4-1
 

 مقاومت خمشي     4-9
برا  ار 19بخ   9-9  با استاندارد بند میانگی  بار شکست و ضریب گسیختگی مشخصه، تعیی  شده مطاب

 ضخامت اسمی محصو ، باید توسط تولید کننده بیان شود.

 

 يابيجهت     4-4

، اختح  در مقاومت 19بخ   9-9اگر ضریب گسیختگی مشخصه تعیی  شده مطاب  با استاندارد بند 

دار مقاومت خمشی توسط تری  مقخمشی در راستااا  طولی و عرضی را نشان داد، باید راستا  بزرگ

 تولید کننده بیان شود.
تواند برا  تعیی  نگار  میسنگ تحلی یابی امیشه با چشم معمولی قاب  مشااده نیست. در ای  موارد، جهت -يادآوري

 یابی مورد استفاده قرار گیرد.راستا  جهت

 

 جذب آب     4-5

اا باید با لو سنگتحت آزمون قرار گیرند، ، 11 بخ  9-9مطاب  با استاندارد بند  االو سنگانگامی که 

 مطاب  داشته باشند. 3از جدو   A2یا  A1کد 

 
 الزامات جذب آب -9جدول 

 الزامات )%( جذب آب کد
A1 6/9 ≥  قاب  قبو 
A2 6/9<  ید شودیتا 6-3باید مطاب  بند 

 

 (1از جدول  A2)فقط براي کد  شدنآب -زدگييخمقاومت      4-6

اا باید در لو سنگتحت آزمون قرار گیرند، 19بخ   9-9مطاب  با استاندارد بند  االو سنگی که انگام

 ، کاا  قاب  توجهی در مقاومت خمشی نشان نداند.3/9آزمون تی استیودنت ی  طرفه در سطح معنادار %

ز ضریب گسیختگی تر امساو  با بی  شدنآب -زدگییخاگر میانگی  ضریب گسیختگی نمونه بعد از چرخه 

 باشد، نبا  آزمون تی انجام شود. شدنآب -زدگییخنمونه قب  از چرخه 
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 آزمون چرخه حرارتي     4-9

اا باید با لو سنگتحت آزمون قرار گیرند،  19بخ   9-9اا مطاب  با استاندارد بند لو سنگانگامی که 

 ده، مطابقت داشته باشند.شنده بیان تولید کن توسط ، امان گونه که2اا  مربوطه در جدو  قسمت
 

 چرخه حرارتيالزامات  -4جدول 

 مشاهدات در آزمون کد

T1 

 شودایچ تغییر  دیده نمی

 اا  فلز اکسیداسیون سطح کانی

 رفتگی تاثیر نداردتغییرات رنگ که نه بر ساختار و نه بر شک  رنگ

T2 ا رنگ رفتگی اما بدون تغییرات ساختار اا  فلز  باکسیداسیون یا تغییرات ظاار  ناخالصی 

T3 اانفوذ کرده و خطر تشکی  حفره لو سنگاا  فلز  که در اکسیداسیون یا تغییرات ظاار  کانی 
 داند، قاب  قبو  باشد.اایی که تورق، جدای  یا سایر تغییرات ساختار  اصلی را نشان میلو سنگای  نباید برا  

اا  مناسب ، که دارا  پتانسی  جیب آب استند، بهتر است فقط به صورت انتخابی با روشT3ام  کد اا  شلو سنگ -يادآوري

 کند استفاده شود )پیوست پ را ببینید(.ساخت که از چنی  نفوذ  ممانعت می
 

 مقدار کربنات     4-8

شده توسط تولید کننده  ، باید با مقدار بیان12بخ   9-9مقدار کربنات تعیی  شده مطاب  با استاندارد بند 

 مطابقت داشته باشد.
 

 آزمون قرارگیري در معرض دي اکسید سولفور     4-7

 9-9، تعیی  شده مطاب  با استاندارد بند 99تر از %اا  با مقدار کربنات مساو  یا کملو سنگ   4-7-1

بسته به معیاراا  ارزیابی  تحت آزمون قرار گرفته، و1-13بخ   9-9، باید مطاب  با استاندارد بند 12بخ  

ی  کد اختصا  داده اا باید به آننشان داده شده است،  9گزارش شده در آزمون، امان گونه که در شک  

، امان گونه که توسط تولید کننده بیان شده، 3اا  مربوطه در جدو  اا باید با قسمتلو سنگ شود.

 مطابقت داشته باشند.

ممک  است برا  تعیی  حداق  ضخامت منفرد آن مطاب  با بند  ،دست آورده را به S3ی که کد لوحسنگار 

 تحت آزمون قرار گیرد. 9-13بخ   9-9، مطاب  با استاندارد بند 2-9-3
 

 الزامات آزمون قرارگیري در معرض دي اکسید سولفور -5جدول 

 معیارهاي پذيرش کد آزمون
S1  در امه شرایط قاب  قبو 
S2 1و جدو   3-3-9-2  به بند قاب  قبو ، مربو 
S3  1و جدو   3-3-9-2، 2-3-9-2قاب  قبو ، مربو  به بند 
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 براي آزمون قرارگیري در معرض دي اکسید سولفور کد -1شکل 

 

، 12بخ   9-9، تعیی  شده مطاب  با استاندارد بند 99تر از %اا  با مقدار کربنات بی لو سنگ   4-7-1

( esگیر  شده )شدگی اندازهتحت آزمون قرار گیرند. عم  نرم 9-13بخ   9-9باید مطاب  با استاندارد بند 

 مورد استفاده قرار گیرد. 3-3-9-2باید برا  تعیی  حداق  ضخامت منفرد مطاب  با بند 

 

 کربناتهرمقدار کربن غی    4-10

تحت آزمون قرار گیرند، مقدار کرب   9-3بخ   9-9ند اا مطاب  با استاندارد بلو سنگانگامی که 

 باشد. 9تر از %غیرکربناته باید مساو  یا کم

 

 عیوب    4-11

شود، انجام می 1-6-13بخ   9-9اا  مطاب  با استاندارد بند لو سنگنگار  انگامی که بررسی سنگ

اا  بخ  9-9ده در استاندارد بند نگار  فهرست شاا  فیزیکی یا سنگاا باید عار  از ویژگیلو سنگ

اثرات مخرب  لو سنگبوده و باید عار  از آسیبی باشد که بر رو  عملکرد پ -1-6-13ب و -13-6-1

 داشته باشد.
جا که سایر الزامات ای  استاندارد ا  که ناشی از روش ساخت استند، تا آناا  ناپیوستهپول و کوچ    ااترك -يادآوري

 باشند.د، مجاز میکننرا نقض نمی

 

 ابعاد    4-11

 کلیات    4-11-1

ساز  و پوش  بیرونی، در اا  مستطیلی گوش بریده سقفلو سنگاا  مستطیلی، شام  لو سنگالزامات 

ساز  و پوش  بیرونی با اشکا  اا  سقفلو سنگاند. الزامات شده تعیی  3-19-2تا  9-19-2بنداا  

 شده است. تعیی  6-19-2در بند  ،نشده مشخصدیگر یا ابعاد 

 

 S3 کد معیار ارزیابی گزارش شده است

 S2 کد

 شده استنمعیار ارزیابی گزارش 

 الفراه ح   S3 کد شده استنمعیار ارزیابی گزارش 

 راه ح  ب

 معیار ارزیابی گزارش نشده است
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 انحراف طول و عرض    4-11-1

تحت آزمون قرار گیرند، انحرا  طو  و عرض  3بخ   9-9اا مطاب  با استاندارد بند لو انگامی که سنگ

با طو  و عرض بیان شده توسط تولید کننده تفاوت داشته  mm3±تر از نباید بی  ،اا  مستطیلیلو سنگ

 باشد.

 

 لبه مستقیم بودنانحراف از     4-11-9

تحت آزمون قرار گیرند، انحرا  از اموار  ار  6بخ   9-9اا مطاب  با استاندارد بند لو سنگانگامی که 

 را ببینید(: 2اا  زیر باشد )شک  تر از محدودیتاا  مستطیلی نباید بی لو سنگدو لبه طوی  

 باشد. mm3تر از ، انحرا  نباید بی mm399ر از تاا  با طو  مساو  یا کملو سنگبرا   الف(

 طو  آن باشد. 1تر از %، انحرا  نباید بی mm399تر از اا  با طو  بی لو سنگبرا   ب(
 

 
 راهنما

 را ببینید. 3-19-3بند  ؛ا  ی  لبهحداکثر انحر     1

 را ببینید. 2-19-3بند  ؛حداکثر انحرا  از مستطی  بودن     9

 مستطیل بودنها و هاي مستقیم بودن لبهرافانح -4شکل 
 

 انحراف از مستطیل بودن    4-11-4

ورد کیرند، در مکرار گکت آزمون قکتح 3  کبخ 9-9تاندارد بند کطاب  با اسکاا ملو سنگنگامی که کا

 شاناا بریده نشکده است، انحرا  از مسکتطیلی بودن در ار گوشکهاا  مستطیلی که گوشه آنلو سنگ

 را ببینید(. 2اا باشد )شک  طو  آن ±1تر از %نبکاید بی 
 

اا به شرطی مجاز است که بر عملکرد سقف در ارتبا  با مقاومت در برابر باالزدن باد و بارش لو سنگبریدن گوشه  -يادآوري

وان در استاندارداا  مرجع ترا میاا لو سنگتر در مورد بریدن گوشه راانمایی بی باران تاثیر نامطلوب نداشته باشد. 

 پیوست پ ای  استاندارد یافت.فهرست شده در 

 

 انحراف از همواري    4-11-5

تحت آزمون قرار گیرند، انحرا  از اموار   2بخ   9-9اا مطاب  با استاندارد بند لو سنگانگامی که 

 باشد. 6ه در جدو  شد ارایهتر از درصداا  اا  مستطیلی با کاربرد معمولی نباید بی لو سنگ

 لو سنگبر، بر رو  وجه محدب اا  فارسیا  ساخته شوند که لبهاا  منحنی شک  باید به گونهلو سنگ

 اعما  شوند.
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 هاي مستطیليلوحسنگحداکثر انحراف از همواري براي  -6جدول 
 از طول يحداکثر انحراف به صورت درصد aلوحسنگنوع 

 < 2/9 لی صا یخ

 < 9/1 صا 

 < 3/1 معمولی

 < 9/9 بافته شده

 bمحددیتی ندارد  اا  ویژهاا برا  وضعیتلو سنگ

a   .به صورتی که توسط تولید کننده تعیی  شده است 

b   اا  ویژه از قبی  اایی که محدودیتی برا  انحرا  از اموار  ندارند فقط برا  استفاده در وضعیتلو سنگ

 ند.اا  خمیده مناسب استلو سنگ

 

 هاي با اشکال خاصلوحسنگهاي تصادفي و لوحسنگفرمت     4-11-6

 بند ا  که دراند، به گونهاا  غیر از مستطیلی ساخته شدهاایی که به شک لو سنگفرمت     4-11-6-1

 تعریف شده، باید توسط تولید کننده بیان شوند. 3-1-3

 

بجز برا  محدودیت ضخامت منفرد در ا  تعریف نشده، ااا  ساخته شده با فرمتلو سنگ    4-11-6-1

-سنگنباشد(، باید در سند تجار  ضمیمه محصو ، که امراه با مرسوله  mm9/9تر از )کم 1-3-9-3بند 

 اا است، مشخص شوند.لو 
 

 ن( استند.)آلما 1اا  اسچوپ لو سنگاا  تصادفی )انگلی ( و لو سنگاایی، لو سنگاا  چنی  نمونه -1يادآوري 

اا  غیرمستطیلی اا  ساخته شده با ابعاد نامعی  یا فرمتلو سنگنباید برا   3-19-2تا  9-19-2الزامات بند  -1يادآوري 

 به کار برده شود.
 

 آتش    4-19

 عملکرد در برابر آتش بیروني    4-19-1

اا  تحت فرآورده باید بیان شود.ی که تحت تاثیر الزامات قرارداد  است، عملکرد در برابر آت  بیرونی یجا

فرض شده که بدون نیاز به آزمون »پوش  ای  استاندارد نسبت به الزامات عملکرد در برابر آت  بیرونی 

اا  شده در کمیته مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده ارایهاا با تعاریف ، یعنی آن«بخ  استندرضایت

 ساختمانی مطابقت دارند.

 

 عملکرد واکنش در برابر آتش    4-19-1

اا  سنگی باید اا و فرآوردهلو سنگی که تحت تاثیر الزامات قرارداد  است، واکن  در برابر آت  یجا

 مطاب  با مقررات زیر بیان شود.

                                                 
1 - Schupen 
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ساز  و پوش  بیرونی، برا  ارضا  الزامات در مورد خصوصیات عملکرد واکن  در برابر اا  سقفلو سنگ

اند؛ یعنی مقررات تحت دستور کمیته مهندسی ، مورد بررسی قرار گرفتهبدون نیاز به آزمون A1رده آت  

 کنند.اا  ساختمانی را ارضا میساختمان و مصالح و فرآورده

 

 انتشار مواد خطرناک    4-14

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

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

تکوان در نبکود الکزامکات ویکژه بکرا  مکواد  که بکرا  سکحمتی، بهکداشکت و محکیط خکطرنکاك اسکتند، مکی -يـادآوري

بکه نکشانی  EUROPAکایگاه اینکترنتی اکا  اطکحعات مقکررات اروپکایی در مکورد مکواد خکطرناك، در پبه پایگکاه داده

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

 ايهاي نوعي و کنترل تولید کارخانههاي مورد نیاز براي آزمونلوحسنگتعداد     4-15

 ده است.فهرست ش 3اا  مورد نیاز برا  ار آزمون در جدو  لو سنگ الزامات آزمون و تعداد

 
 ايهاي مورد نیاز براي آزمون نوعي و کنترل تولید کارخانهلوحسنگاد دالزامات آزمون و تع -9جدول 

ها لوحسنگ دداتع 1-1بندها در استاندارد بند  خصوصیات

 براي يک آزمون

 a 29یا  99 : بار شکست در خم  و سای 19 اا  خاكویژگی

 1 : ضخامت منفرد9-3 ضخامت

 199 بند  شدهامت بسته: ضخ3-1

 3 : جیب آب11 اا  سنگویژگی

 a 29یا  99 شدنآب -زدگییخ: 19

 6 : چرخه حرارتی16

 3 : مقدار کربنات12

13-1 :CaCO3 %99 ≥  قرارگیر  در معرضSO2 6 

13-1 :CaCO3 %99 <  قرارگیر  در معرضSO2 6  19یا a 

 3 : مقدار کرب 13

 1 نگار : سنگ13 یوبشناسایی، اادا  و ع

 1 عرض &: طو  3 ابعاد

 1 اا: لبه6

 1 : مستطیلی بودن3

 1 : اموار 2

 نیاز  به آزمون نیست - در برابر آت  بیرونیعملکرد 

 نیاز  به آزمون نیست - واکن  در برابر آت 

a     اا بستگی دارد.لو سنگتعداد مورد نیاز به اندازه 



13 

 

 قارزيابي انطبا    5

 کلیات    5-1

ساز  و پوش  بیرونی را با ای  استاندارد و با مقادیر بیان اا  سقفلو سنگبا استفاده از موارد زیر، انطباق 

 شده اثبات کنید:

 و آزمون نوعی اولیه؛ -

 ( توسط تولید کننده، شام  ارزیابی فرآورده.FPCا  )کنتر  تولید کارخانه -

 

 تناوب آزمون    5-1

ا  و آزمون ، تناوب آزمون و معیاراا  پییرش برا  آزمون نوعی، کنتر  تولید کارخانه3ز جدو  با استفاده ا

 اا  مورد شکایت را تعیی  کنید.اا  غیرمنطب  و/یا فرآوردهدر مورد فرآورده

 

 هاي نوعيآزمون    5-9

 آزمون نوعي اولیه    5-9-1

اا  قبلی انجام زمون نوعی اولیه را انجام داید. آزمونبرا  نشان دادن انطباق محصو  با ای  استاندارد، آ

بردار ، ، روش آزمون، روش نمونهیکسان، خصوصیات یکسانمطاب  با مقررات ای  استاندارد )محصو  شده 

 در نظر گرفته شوند. توانندمی ،ید انطباق و غیره(یسامانه تا

برد ای  استاندارد بر رو  منبع موجود سنگ یا اولی  کار در ،را 3اا  نشان داده شده در جدو  امه آزمون

 انجام داید. ،ا رگه سنگییرگه سنگی، و بر رو  ار منبع جدید سنگ 

 

 آزمون نوعي ثانويه    5-9-1

 شناسی سنگ به وجود آمد، انجام داید.ا  در زمی آزمون نوعی ثانویه را، انگامی که تغییر غیرمنتظره

 

 ايکنترل تولید کارخانه    5-4

 کلیات    5-4-1

اا  عرضه شده در بازار مطاب  با خصوصیات عملکرد  تولید کننده باید برا  اطمینان از ای  که فرآورده

ا  ایجاد کرده، مستندساز  کرده و نگهدار  کند. بیان شده استند، باید ی  سامانه کنتر  تولید کارخانه

اا  منظم و استفاده از و/یا ارزیابی اااا و بازرسیآزموناا، ا  باید شام  رویهسامانه کنتر  تولید کارخانه

شده در جدو   ارایهاا  آزموناا  سنگ، تجهیزات، فرآیند تولید و محصو  باشد.کنتر  ویژگیبرا  نتایج 

-3، 9-2-3اا  ا  که در بنداند، باید به گونها  معرفی شدهاا  کنتر  تولید کارخانهکه به عنوان آزمون 3

 معرفی شده، انجام شوند. 3-2-3و  3-2-2 ،2-3

مختص به ، و 1-9مطاب  با الزامات بخ )اا ( مربوطه استاندارد بند ا  ی  سامانه کنتر  تولید کارخانه

 شده است. در نظر گرفتهای  الزامات  برآورده کردنبرا   الزامات ای  استاندارد ساخته شده است، که
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شود، را ثبت کنید. انگامی لیات نیازمند ارزیابی، و ار عملیاتی که انجام میاا یا عماا، آزموننتایج بازرسی

 اند، عملیات انجام شده را ثبت کنید.که مقادیر کنترلی یا معیاراا برآورده نشده
 

 خصوصیات، تناوب آزمون و معیار پذيرش -8جدول 

 خصوصیات
بندهاي اين 

 استاندارد

آزمون نوعي 

 اولیه

 ايهکنترل تولید کارخان
فرآيندهاي عدم پذيرش 

 و/يا دادخواهي

 حداقل تناوب
سطح 

 پذيرش

ها در هر آزمون

 لوحسنگ 50000

سطح 

 پذيرش

 1-2 نگار ارزیابی سنگ &منشا

زمان اولی  

اعما  ای  

استاندارد برا  

و  لو سنگار 

برا  ار منبع 

جدید سنگ یا 

 رگه سنگ

 1 199% یکبار در سا 

 بند

3-3-2  

 را ببینید

در سطح بررسی  11-2 عیوب
S-3

b 
%2 AQL = 99c 

 3-2 مقاومت خمشی

یکبار در سا  

 3-2-3بند )اما 

 را نیز ببینید( 

 93999یا ار 

-لو سنگت  از 

اا  پرداخت 

 شده

 بند

را  3-2-3-3

 ببینید.

1 

 1 2-2 یابی دانهجهت

 1 3-2 جیب آب

 a 2-6 1 شدنآب -زدگییخمقاومت 

 1 3-2 ه حرارتیچرخ

 1 3-2 مقدار کربنات

اکسید در معرض د  قرارگیر 

 سولفور
2-2 1 

 1 19-2 مقدار کرب  غیرکربناته

 2-9-2 بند  شدهضخامت بسته
ار ی  مورد در 

 پالت حم  بار

)بند  %199

6-2-2) 
3 

در سطح بررسی  3-9-2 ضخامت منفرد
S-3

b 
%2 AQL = 99c 

 9-19-2 اا  طو  و عرضانحرا 

در سطح بررسی 
S-3

b 
%2 AQL = 99c 

 3-19-2 انحرا  از مستقیمی لبه

 2-19-2 انحرا  از مستطی  بودن

 3-19-2 انحرا  از اموار 

 نیاز  به آزمون نیست 1-13-2 عملکرد آت  بیرونی

 نیاز  به آزمون نیست 9-13-2 واکن  در برابر آت 
a    را ببینید( 3-2نیاز باشد )بند  اگر 

b    تعریف شده است. 3-9گونه که در استاندارد بند  امان 

c     تعریف شده است. 3-9یا امان گونه که در استاندارد بند 
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 نگارياعتبارسنجي منشا و بررسي سنگ    5-4-1

بار در ستاندارد، حداق  ی گیر  در مورد محصو  تحت اادا  ای  ابرا  شناسایی اادا  و برا  تصمیم

معرفی شده است، انجام  13بخ   9-9استاندارد بند در نگار ، به صورتی که سا ، باید ی  بررسی سنگ

 را ببینید. 3-1-3و  9-1-3شود. بند 

 

 گیري تغییرات ابعادياعتبارسنجي ابعاد و اندازه    5-4-9

بردار  اا  نمونهبا استفاده از طر  %2 (AQL) پارامتراا  زیر را مطاب  با ی  سطح کیفی قاب  قبو 

 ، اعتبارسنجی کنید.S-3، و با استفاده از سطح بازرسی 19بخ   3-9معرفی شده در استاندارد بند 

 انحرا  از طو  و عرض بیان شده توسط تولید کننده؛ -

 ؛1ضخامت منفرد تعیی  شده با استفاده از نقشه نشان داده شده در شک   -

 اا.لو سنگاا  تطیلی بودن، اموار  و مستقیم بودن لبهانحرا  از مس -

اا  منفرد، برا  اطمینان از ای  که نمونه گرفته شده ی  نمونه معر  لو سنگگیر  ضخامت انگام اندازه

 ا  به کار ببرید.اا  ویژهمناسب باشد، احتیا 
 

، نیاز باشد سطح بازرسی افزای  2( %AQLو  )تحت شرایط قطعی، ممک  است برا  اثبات سطح کیفی قاب  قب -يادآوري

 .را ببینید( 19بخ   3-9)استاندارد بند  داده شود

 

 بندي شدههاي بستهلوحسنگضخامت     5-4-4

اعتبارسنجی  لو سنگحم  بار  1بند  شده را با تناوب ی  آزمون برا  ار پالتاا  بستهلو سنگضخامت 

اا از پالت حم  بار انجام داید. لو سنگ  را فقط قب  از برداشت  بندگیر  ضخامت بستهکنید. اندازه

 بند  مجدد شده و دوبار آزمون شوند.ممک  است پییرفته شده، رد شده یا بسته لو سنگاا  حم  پالت

 

 هاي سنگويژگي    5-4-5

جیب آب،  یابی،اا )مقاومت خمشی، جهتلو سنگساخت اا  استفاده شده برا  ویژگی    5-4-5-1

)اگر نیاز باشد(، مقاومت در برابرچرخه حرارتی، مقدار کربنات، مقاومت در برابر  شدنآب -زدگییخمقاومت 

شناسی(، را حداق  یکبار در سا  یا در ار قرارگیر  در معرض د  اکسید سولفور، مقدار کرب  و سنگ

 ، ار کدام زودتر پی  آید، اعتبارسنجی کنید.لو سنگت   93999

اا انعکاس دانده ا  شود که نمونهبردار  مصالح از ی  منبع سنگ ساختمانی، توجه ویژهنگامی نمونها

اا  مشهود  در طبیعت مصالح وجود دارد، نمونه ار مصالح گستره تغییرات موجود باشند. جایی که تفاوت

 به طور جداگانه گرفته شود.
 

 اا در راستااا  افقی و عمود  مورد بررسی قرار داد.توان از نظر ترکیب و ویژگیسنگ را می -يادآوري

                                                 
1 - Pallet 
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بر اساس تناوب آزمون رو  تغییرپییر  سنگ، اطمینان حاص  کنید که حداق  تناوب آزمون،     5-4-5-1

اا  متفاوت کار شده است، ای  تناوب را شناسی متفاوت یا رگهاا  زمی جایی که اف یکبار در سا  است. 

ا  است که ی  پایه ساالنه آن را انعکاس برید. جایی که درجه تغییرپییر  به اندازهبرا  ار ی  به کار ب

 تر  در طو  سا  انتخاب شود.اا  آزمون بی داد، اطمینان حاص  کنید که تناوبنمی

 

یابی، )مقاومت خمشی، راستا  جهت نظیم کرده، ضخامت محصو  را تاابسته به نتایج آزمون    5-4-5-9

بنات، مقاومت در برابر قرارگیر  در معرض د  اکسید سولفور(، کد مناسب را به کار برده )مقاومت مقدار کر

اا  حرارتی، مقاومت در برابر قرارگیر  در معرض د  اکسید سولفور(، یا سنگ برا  تولید را در برابر چرخه

اا  قاومت در برابر چرخه)اگر نیاز باشد(، م شدنآب -زدگییخنگار ، جیب آب، مقاومت رد کنید )سنگ

 حرارتی، مقاومت در برابر قرارگیر  در معرض د  اکسید سولفور، مقدار کرب (.

 

 فرآيندهايي در موارد غیر منطبق و/يا موارد دعاوي    5-5

 کلیات     5-5-1

اا  داب  با فرآینکبردار  را مطهکاا، نمونولهکفیت مرسکدر موارد به وجکود آمدن اخکتح  در مورد کی

 را ببینید(. 3ام داید )شک  کانج 2-3-3تا  9-3-3بنداا  

 

 برداريهاي نمونهبهر    5-5-1

 تایی تقسیم کنید. 39999اا  را به دسته لو سنگ، ار مرسوله ااآزمونبرا  اادا  ای  

د بود به عد 99999تر از را شمارش کرده، و اگر ای  تعداد بی  39999تر از اا  بااللو سنگار بخ  

 بند  شود.دسته اضافیعنوان ی  دسته 

 تایی قرار داید.39999درون آخری  دسته را  لو سنگتر یا کمتایی  99999ار دسته 

 ی را به عنوان ی  دسته در نظر بگیرید.لوحسنگ 39999تر از ی  محموله تحوی  گرفته شده کم
 ماینده و  و در حضور تامی  کننده انجام شود.بردار  توسط گیرنده یا نشود نمونهتوصیه می -يادآوري

 

 بردارينمونه    5-5-9

بردار  با اا شان  مساو  برا  انتخاب شدن داشته باشند، نمونهلو سنگبرا  ای  که امه      5-5-9-1

-سنگاا از ار دسته مجزا و به صورت تصادفی انجام شود. به منظور شناسایی ای  که ار لو سنگانتخاب 

 کنید. گیار نشانهاا  انتخاب شده را لو سنگاز کدام دسته گرفته شده است،   لو

 

اا  اا  آزموده شده حاو  اجزا مضر موضعی، از قبی  رگهلو سنگدر صورت امکان ای  که      5-5-9-1

به  لو سنگاا  موجود در اا  قاب  اکسید شدن باشد، برا  اطمینان از ای  که ناخالصیکلسیتی یا کانی

 ساز  قطعات آزمون اصح  شود.شود آمادهداد، توصیه میمی ارایها  استند که آزمون نتیجه شاخص انداز
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مراجعه  9-9استاندارد بند  1اا  مورد نیاز برا  ار ویژگی، به جدو  لو سنگبرا  مشخص کردن تعداد 

 شود.
لو  در نظر اایی که مورد ش  و اختح  استند، نمونه سنگونفقط باید برا  آن دسته از آزمدر موارد اختحفی،  -يادآوري

 گرفته شود.

 

 هالوحسنگپذيرش يا تشکیل مجدد دسته      5-5-4

اا  موجو در ی  مرسوله، از منبع سنگ ساختمانی، لو سنگاطمینان حاص  کنید که امه     5-5-4-1

-3و  9-1-3به صورتی که در بنداا   لو گسنبیان شده، گرفته شده است، و نوع  لو سنگمعدن یا رگه 

 تعریف شده، بیان شده است.  1-3

 

، وضعیت پییرش، تشکی  9-9اا  مناسب توصیف شده در استاندارد بند بر اساس نتایج آزمون    5-5-4-1

 را ببینید(. 2را مطاب  با مقدار و کد بیان شده تعیی  کنید )شک   لو سنگمجدد یا نپییرفت  دسته 

 

اا  اا، الزامات ای  استاندارد را برآورده نکنند، آزمونانگامی که ی  یا چند مورد از آزمون    5-5-4-9

ید شد، بسته به نتایج، یبخ  تابخ  را تکرار کنید. اگر نتایج آزمون دوباره به صورت غیر رضایتغیر رضایت

 را رد کرده یا دوباره تشکی  داید. لو سنگدسته 

بخ  شد، بخ  شد، ی  بررسی ثانویه انجام داید. اگر که نتیجه رضایتتکرار شده رضایتاا  اگر آزمون

را رد کرده یا  لو سنگبخ  شد دسته را بپییرید. اگر نتایج آزمون تکرار ، غیر رضایت لو سنگدسته 

 دوباره تشکی  داید.
 اا  انتخاب شده آمار  را در نظر بگیرید.نتایج ک  نمونه -يادآوري
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 هاي غیرمنطبق و/يا پذيرشگیري براي فرآيندمسیر تصمیم -5شکل 

 

 بنديزني و بستهگذاري، برچسبنشانه    6
اطحعات زیر باید به وضو  بر رو  سند تجار  امراه محصو  )یادداشت تحوی ، فاکتور یا گواای خرید 

 اا تهیه شود، مشخص باشد:لو نگسفروشنده(، که باید امراه برا  مرسوله 

 شماره و تاریخ ای  سند؛الف( 

 اا  شناسایی تولید کننده؛ایر روشنام، عحمت تجار  یا سب( 

ای  استاندارد و  6، جدو  3-3تا  1-3)بنداا   لو سنگو توصیف نوع  لو سنگنام تجار    (پ

 و شک ؛ را ببینید(؛ ضخامت اسمی، اندازه 9-9استاندارد بند  9جدو  

 واقع است؛ اجه سنگ ساختمانی یا معدن در آنرنام ناحیه، شهرستان یا استانی که ذخی  (ت

 سا  تولید؛ ث( 

 ی  گزارش حاو  اطحعات زیر ج( 

 ؛3آخری  نتایج آزمون برا  ار آزمون در جدو   -

 بردار ؛تاریخ)اا ( نمونه -

 تاریخ)اا ( انجام آزمون؛ -

 برده شده؛اا  آزمون به کار روش -

 الزامات ای  استاندارد برا  ار آزمون. -
 شده است. ارایهی  فرمت نمونه متشک  از دو قسمت زیر، برا  سند تجار  ضمیمه محصو  در پیوست ت  -1 يادآوري

 ، نکات الف تا ج را ببینید(؛6ا  الزامات ای  استاندارد )بند و عملکرد محصو  به از ر اطحعات تجا -

 مات.توصیف الزا -

 پییرفت  بخ رضایت آزمون شروع

 بخ رضایت خ بغیر رضایت

 آزمون مجدد بخ رضایت آزمون مجدد

 بخ غیر رضایت

رد کردن یا طراحی  بخ غیر رضایت

 مجدد
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 پیوست الف

 )اطالعاتي(

 هالوحسنگظاهر 

 

 رنگ    1-الف

-اا  مختلف که گرفته شدهاا بسته به مح  منشا، و ار منبع سنگ ساختمانی یا معدن درون رگهلو سنگ

اا لو سنگتواند از تاری  تا روش  باشد. اا میلو سنگباشند. گستره رنگ اا  متنوعی میاند، دارا  زنگ

 ب شدن رو  سقف ممک  است دچار تغییر رنگ شوند.پ  از نص
اا  تواف  شده بی  تامی  اایی که اساساً دارا  رنگ و بافت مشابه استند به عنوان نمونهلو سنگبهتر است  -يادآوري

 کننده و خریدار، تهیه شوند.

 

 هاعالمت    1-الف

مورد بررسی قرار  ،اااا  مشخصه آنمتاا، رنگ، تغییرات بافت و سایر عحلو سنگ نه شدترا  پییرفکب

 گیرد.می

 جعیشود در ای  استاندارد مراا وجود داشته باشد، توصیه میاگر ار گونه شکی در مورد دوام ای  عحمت

در معرض آزمون  قرارگیر ، شدنآب -زدگییخبرا  روش)اا ( آزمون مربوطه )مقاومت خمشی، جیب آب، 

 و چرخه حرارتی( ایجاد شود.
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 بپیوست 

 )اطالعاتي(

 هالوحسنگمحاسبه ضخامت منفرد پايه 

 

 هالوحسنگمحاسبه ضخامت منفرد پايه     1-ب

به صورت تابعی از مقاومت مکانیکی مصالح، مطاب  بهتر است ( ebiاا )لو سنگمحاسبه ضخامت منفرد پایه 

 با ار ی  از یا امه موارد زیر تعیی  شود:

 ایط آب و اوایی محلی؛شر   1-1-ب

 اا  ساخت سنتی؛تکنی    1-1-ب

 استفاده کنید: 9و ب 1از معادالت ب   9-1-ب

 (1)ب
 

 و

 (1)ب
 

 :ااکه در آن

el   ؛مترمیلیضخامت طولی، بر حسب 

et   ؛مترمیلیضخامت عرضی، بر حسب 

l    ؛مترمیلی، بر حسب لو سنگطو  

b   ؛مترمیلی، بر حسب لو سنگعرض 

Rcl   ؛مگاپاسکا طولی مشخصه، بر حسب ضریب گسیختگی  

Rct   ؛مگاپاسکا عرضی مشخصه، بر حسب ضریب گسیختگی 

X  سب ریشه دوم ک، بر حاست اا  ساخت سنتیوا و تکنی کآب و اوضعیت ع کتاب کی اسکت کهدار ثابتکمق

Nمتر )میلی  نیوت 
1/2

.mm
را  1باشد )جدو  بمعادله متفاوت برا  ار ممک  است (. ای  ضریب 1/2

 ببینید(.
el  وet (  با استفاده از طوl( یا عرض )b )شوند. حداکثر مقدار تعیی  شده، ضخامت تعیی  می لو سنگ

 باشد.می (ebi) لو سنگمنفرد پایه 
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 ملي Xضريب     1-ب

 
 ملي Xضرايب  -1جدول ب

 يابيضريب جهت کشور

 a (Rcl)طولي a (Rct)عرضي

 33/1 33/1 بلژی 

 93/1 29/1 فرانسه

 9/1 9/1 آلمان

 9/1 9/1 ایتالیا

 9/1 9/1 اسپانیا

 1/1 2/9 انگلی 
a    9-9راستا  عرضی و طولی قطعات آزمون برا  تعیی  بار شکست در خم  در استاندارد بند. 

 
دار یا جفت مقدار مربو  به آب و اوا و کشوراایی که مقدار ضریب ملی بیان شده ندارند، بهتر است ی  مق -يادآوري

تر از حداق  مقدار یا جفت شود که مقدار انتخاب شده کماا  ساخت سنتی در کشورشان انتخاب کنند. توصیه میتکنی 

 شده در جدو  باال نباشد. ارایهمقداراا  
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 پیوست پ

 )اطالعاتي(

 هالوحسنگراهنماي عمومي نصب 

 
اا، اتصا  کنند، بهتر است که فقط با استفاده از میخاایی که الزامات ای  استاندارد را برآورده میلو سنگ

اا و شود که دوام میخاا، بر رو  سقف و ساختاراا  پوش  بیرونی نصب شوند. توصیه میا  یا قحبگیره

 اا  مورد استفاده باشد.لو اا مشابه دوام سنگقحب
اا  توانند در استاندارداا  یا ویژگی، میلو سنگاا  مناسب و مصالحی سازنده ا  یا قحباتصا  گیرهاا، میخ -يادآوري

 را ببینید( معرفی شوند. 1فنی ملی )جدو  پ
 

 هاهاي سقفلوحسنگهاي ساخت هاي ملي در مورد روشتوصیه-1جدول پ

 استانداردها کشور

 STS 34 بلژی 
NIT 195 

 NF P32-201-1 فرانسه
NF P32-201-2 

 Regeln fur Deckungen mit Schiefer- Teil 1 (03.99) آلمان

 Regeln fur Deckungen mit Schiefer- Teil 2 (03.99) 

 UNE 22190-3 EX اسپانیا

 BS 5534-1 انگلی 
BS 8000-6 

 گرفته شود. لو سنگپیشنهاد مناسب از تولید کننده  رفی ی  سامانه تثبیت، بهتر استمعقب  از 
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 پیوست ت 

 )اطالعاتي(

 اسناد تجاري ضمیمه محصول

 

کند که، به صورتی که در می ارایهی اایفرآوردهای  پیوست نمونه فرمت سند تجار  امراه محصو  را برا  

 ارایهقسمت ، مطاب  با ای  استاندارد باشند. فرمت سند تجار  امراه محصو  در دو است توصیف شده 3بند 

 شده است:

 را ببینید(؛ 1فرم خالی که نتایج آزمون یا کداا باید در آن وارد شوند )شک  ت -

توصیف  تواند وارد شود و الزامات مربو  به ار آزمونتوضیح ای  که ار ورود  به چه نحو  می -

 را ببینید(. 9)شک  ت شده است
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 حمت شناسایینام و آدرس یا عتولید کننده: 

 شماره اين استاندارد ملي ايران

  تاريخ انتشار شماره اين سند تجاري

 نام و آدرسسند تجاري منتشر شده است توسط : 

 ناحیه، شهرستان یا استانموقعیت معدن يا سنگ ساختماني: 

، کام  9-9آن و الزامات استاندارد بند تولید شده زیر را ثبت کرده و بدون تفسیر مفاایم نتایج  اا فرآوردهای  سند انطباق 

 اند. برگرفته شده در 9-9اا و معیاراا  اشاره شده در استاندارد بند نیست. آزمون

 تاريخ آزمون برداريتاريخ نمونه

 انطباق  توصیف محصول و نام تجاري

  هاي ابعادرواداري    1

   فرمت

  مترمیلی انحرا  از طو  بیان شده

  مترمیلی ز عرض بیان شدهانحرا  ا

  درصد % انحرا  از چهارگوش بودن

  درصد %یا  مترمیلی ااانحرا  از اموار  لبه

  شدهبافته معمولي صاف صافخیلي  برا  انحرا  از اموار  لو سنگنوع 

      انحرا  از اموار 

  ضخامت    1

  شدهبافته معمولي صاف صافخیلي بند و محاسبه ضخامت بسته لو سنگنوع 

      ضخامت اسمی و تغییرات

  مقاومت    9

  MPa طولي MPa عرضي MoRخصوصیات 

  N طولي N عرضي میانگی  بار شکست

  درصد % جذب آب    4

  قبو  شدن/ رد شدن یا نیاز نیست شدنآب -زدگييخ    5

  T3و  T1 ،T2 کد آزمون چرخه حرارتي    6

  درصد % مقدار کربنات    9

یري هاي قـرارگـآزمـون 8

 اکسید سولفورمعـرض ديدر

  S3و  S1 ،S2 کد ≤کربنات  %10

  مترمیلی،  شدگیعم  نرم >کربنات  %10

  درصد % مقدار کربن غیرکربناته    7

  بخ  استفرض بر ای  است که رضایت قرارگیري در معرض آتش بیروني    10

  بخ  استفرض بر ای  است که رضایت شمقاومت در برابر آت    11

  ساز  یا پوش  نمادر ایچ کدام از شرایط کاربرد سقف انتشار مواد خطرناک    11

 محصول د تجاري ضمیمهفرمت بخش اول سن -1شکل ت
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 بردار  و آزمونتاریخ نمونه
تایج آزمون منفرد اا به ازا  نبردار  و آزمون یکی نباشد، بهتر است ای  تاریخاگر تاریخ نمونه

 مشخص شوند.

 ساز  و پوش  بیرونیکربناته برا  سقف لو سنگساز  و پوش  بیرونی یا سقف لو سنگ توصیف محصو 

 هاي ابعادرواداري    1

 mm 3 ±حداکثر انحرا   طو  و عرض

 طو  1% ±حداکثر انحرا   انحرا  از چهارگوش بودن

 ااانحرا  از مستقیم بودن لبه
mm399 ≥   لو سنگطو ،mm 3 ≥  انحرا  مجاز 

mm399 ≥   انحرا  مجاز  ≤ طو  1، %لو سنگطو 

اموار : حدود انحرا  از اموار  برا  چهار نوع 

بر باید بر اا  فارسیتعریف شده است. لبه لو سنگ

اا  با انحرا  از لو سنگوجه محدب اعما  شوند. 

  تر از حدود، ممک  است برااموار  بی 

 کاربرداا  خا  استفاده شود.

 حداکثر انحرا  از اموار  به صورت درصد  از طو   لو سنگنوع 

 < 2/9 خیلی صا 

 < 9/1 صا 

 < 3/1 معمولی

 < 9/9 بافته شده

ط ، شرای 3 قسمتشده در  ارایهضخامت اسمی پایه به صورت تابعی از مقاومت خمشی با استفاده از معادالت  ضخامت :    1

اا در آزمون لو سنگشود. ضخامت اسمی پایه در ارتبا  با عملکرد اا  ساخت سنتی، تعیی  میآب و اوایی محلی و تکنی 

 .یابدمیافزای  در زیر نشان داده شده،  3و  3، امان گونه که در قسمت د  اکسید سولفور مناسب  )اگر نیاز باشد(

محدودیتی برا  مقاومت خمشی یا ضرایب وجود ندارد. ار  طولی و عرضی؛ مقاومت خمشی و ضریب گسیختگی مقاومت:    9

شده در زیر، شرایط آب و اوایی محلی  ارایهچند ضخامت اسمی پایه به صورت تابعی از مقاومت خمشی با استفاده از معادالت 

 شود.اا  ساخت سنتی، تعیی  میو تکنی 

 
 و

 

 که در آن:

el   ؛مترمیلیضخامت طولی، بر حسب 

et   ؛مترمیلیضخامت عرضی، بر حسب 

l    ؛مترمیلی، بر حسب لو سنگطو  

b   ؛مترمیلی، بر حسب لو سنگعرض 

Rcl   ؛مگاپاسکا طولی مشخصه، بر حسب ضریب گسیختگی  

Rct   ؛مگاپاسکا عرضی مشخصه، بر حسب ضریب گسیختگی 

X   متر میلی×، بر حسب ریشه دوم نیوت یاا  ساخت سنتمقدار ثابت، تابعی از آب و اوا و تکنی

(N
1/2

.mm
 شود.برا  ار معادله متفاوت و برا  ار کشور مطاب  با جدو  زیر انتخاب می ضریبای  (. 1/2

 ملي Xضريب 

 طولي عرضي کشور طولي عرضي کشور

 9/1 9/1 ایتالیا 33/1 33/1 بلژی 

 9/1 9/1 اسپانیا 29/1 93/1 فرانسه

 1/1 2/9 گلی ان 9/1 9/1 آلمان
اا  ساخت سنتی در آب و اوا و تکنی  هب مربو ار دمق ، بهتر است ی  مقدار یا جفتکشوراایی که مقدار ضریب ملی بیان شده ندارند

 شده در جدو  باال نباشد. ارایهتر از حداق  مقدار یا جفت مقداراا  شود که مقدار انتخاب شده کمکشورشان انتخاب کنند. توصیه می

باشد. ( میebiاند. حداق  مقدار تعیی  شده، ضخامت اسمی پایه )اا تعیی  شدهلو سنگ bو عرض  lبا استفاده از طو   etو  elادیر مق

در زیر  3و  3اا در آزمون د  اکسید سولفور )اگر نیاز باشد(، امان گونه که در قسمت لو سنگضخامت اسمی پایه در ارتبا  با عملکرد 

 باشد.می 991/9تر از بی  یابد. اختح  قاب  توجه بی  ضریب گسیختگی طولی و عرضی در حالت استاتیکی،ه، افزای  مینشان داده شد

 بخش دوم سند تجاري ضمیمه محصول -1شکل ت



39 

 

را  نشدآب -زدگییخاا بتوانند الزامات آزمون باشد مگر ای  که آن 6/9%تر از اا نباید بی لو سنگجیب آب  جذب آب:   4

 ارضا کنند.

طرفه در استیودنت ی در آزمون تیباید ن ،6/9%تر ا ز اا  با جیب آب بی لو سنگبرا   :شدنآب -زدگييخآزمون    5

ز تر ااایی که دارا  جیب آب کملو سنگ) اا ر  دادآن مقاومت خمشیدرصد، کاا  چشمگیر  در  3/9سطح اطمینان 

 قرار گیرند(. شدنآب -زدگییخت آزمون نیاز  نیست که تح ،استند %6/9

 کند:جدو  زیر مفهوم کداا  آزمون را تشریح می آزمون چرخه حرارتي:   6

 انطباق با استاندارد مشاهدات در آزمون کد
T1 ساختار و  اا  فلز ، تغییرات رنگی که نه برایچ تغییر  در ظاار. اکسیداسیون سطحی کانی

 .ر نداردرفتگی تاثینه بر شک  رنگ

 قاب  پییرش

T2 قاب  پییرش اا  فلز  با رنگ رفتگی اما بدون تغییرات ساختار اکسیداسیون یا تغییرات ظاار  ناخالصی 
T3 نفوذ کرده و خطر تشکی   لو سنگاا  فلز  که در اکسیداسیون یا تغییرات ظاار  کانی

 ااحفره

قاب  پییرش مشرو  

 بر یادآور  زیر
اا  مناسب ساخت که از چنی  جیب آب استند، بهتر است فقط به صورت انتخابی با روش که دارا  پتانسی  ،T3اا  درون کد  لوسنگ -يادآوري

داند، اایی که تورق، جدای  یا سایر تغییرات ساختار  اصلی را نشان میلو سنگدر ای  استاندارد . کند، مورد استفاده قرار گیرندنفوذ  ممانعت می

   نیستند.قاب  قبو

فرآیند مقدار کربنات است که لزوم انجام گرفت   اگر چهتی برا  مقدار کربنات وجود ندارد، ایچ محدودیمقدار کربنات:    9

 .کندرا تعیی  می ، مقاومت و ضخامت اسمی حداق  فرآورده،اکسید سولفورآزمون قرارگیر  در معرض د 

بخ   9-9اکسید سولفور در استاندارد بند ه فرآیند آزمون قرارگیر  در معرض د باشد، آن گا 99تر از %اگر مقدار کربنات کم

اکسید باشد، فرآیند آزمون قرارگیر  در معرض د  99تر از %شود. اگر مقدار کربنات مساو  یا بی ، به کار برده می13-1

 شود.استفاده از جدو  زیر محاسبه می شود. حداق  ضخامت با، به کار برده می99-13بخ   -9سولفور در استاندارد بند 

 اکسید سولفوردر ارتبا  با کد مقدار کربنات و قرارگیر  در معرض د  حداقل ضخامت اسمي   8

مقدار 

کربنات 

% 

کد قرارگیري در معرض دي اکسید 

 1-15سولفور تعیین شده مطابق با بند 

 1-1استاندارد بند 

( تعیین esعمق اليه نرم شده )

 1-15ق با بند شده مطاب

 (mm)    1-1استاندارد بند 

 تعديل ضخامت

9/3 ≥ S1  ندارد 

S2  %3  +ebi 

S3 
 mm9/3≤ ebi  استاندارد ، یا آزمون

 انتخاب شود. 9-13 بخ  9-9بند

9/3 < 

9/99 ≥ 
S1  %3  +ebi 

S2  %19  +ebi 

S3 
 mm9/3≤ ebi  استاندارد آزمون ، یا

 د.انتخاب شو 9-13 بخ  9-9بند

t) 39/9تا  9  > 9/99
2 3+ )mm 39/9  +ebi 

ebi    ؛مترمیلیباال، بر حسب  3ضخامت اسمی پایه به دست آمده از قسمت 

t    مترمیلی، ، بر حسب 9-13بخ   9-9ضخامت الیه نرم شده به دست آمده مطاب  با استاندارد بند. 

 باشد. 9تر از %مقدار غیرکربناته باید کم مقدار کربن غیرکربناته:   7

 بخش سوم سند تجاري ضمیمه محصول  -9شکل ت
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