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 خدا نامبه

 استاندارد ايرانسازمان ملي  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

  .رددا عهده به را ملی )رسمی( ایران

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

 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  نکمیسیو 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   ن،تولیدکننکدگا  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 تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شودمی منتشر و چاپ

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

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

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

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

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سکازمان  اصلی اعضا  از ایران ملی استانداردسازمان 
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 یمل 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 قکانون ، بکرا  حمایکت از مصکر  کننکدگان ، حفک        سازمان ملی استاندارد ایران می

و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ، اجکرا  بعضکی    محصوالت، حصو  اطمینان از کیفیت مت و ایمنی فرد  و عمومیسح

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

کشکور ، اجکرا  اسکتاندارد کاالاکا  صکادراتی و       محصکوالت بازاراا  بی  المللی برا  تواند به منظور حف  سازمان می نماید. 

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

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

اا و مؤسسات را بکر اسکاس   اا و مراکز کالیبراسیون ) واسنجی ( وسای  سنج  ، سازمان ملی استاندارد ایران ای  گونه سازمآن

اعطکا و بکر    ااکند و در صورت احراز شرایط الزم ، گوااینامۀ تأیید صححیت به آنضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی می

ترویج دستگاه بی  المللی یکااا ، کالیبراسیون ) واسنجی ( وسای  سنج  ، تعیی  عیکار فلکزات    .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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 گفتارپیش

 لو سنگ -بیرونیساز  منفص  و پوش  نما  و سنگ طبیعی برا  سقف لو سنگ اا فرآورده» استاندارد

 سازماناا  مربو  توسط در کمیسیون آن نوی پی  که«  اا  آزمونروش   : 9قسمت  -و سنگ کربناته

ملکی اسکتاندارد     هاجکحس کمیتک   و شصت و نهمکی   چهارصدتهیه و تدوی  شده و در  ایرانملی استاندارد 

 مورد تصویب قرار گرفتکه اسکت،   96/11/1329اا  ساختمانی مور  مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده

 ایکران،  صکنعتی  تحقیقات و استاندارد مقررات سازمان و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این 

 .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ،1331 ماه بهم  مصوب

خکدمات،   و علکوم  صکنایع،  زمینۀ در جهانی و ملی اا پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  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، هیارا استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که بع و ماخی من
BS EN 12326-2: 2011, Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding. 

Methods of test for slate and carbonate slate 
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سازي منفصل و پوشش نماي و سنگ طبیعي براي سقف لوحسنگ هايفرآورده

  هاي آزمونروش : 2 قسمت  -و سنگ کربناته لوحسنگ  -بیروني

 کاربردو دامنه  هدف  2

اا  کربناته مورد استفاده لو سنگو  لو سنگآزمون برا    ااه روشیارا استاندارداد  از تدوی  ای  

 باشد. می دیوارساز  و پوش  برا  سقف

در  1-9در استاندارد بند به روش توصیف شده  که ساز  طبیعیاا  سقکفبرا  فرآوردهای  استاندارد 

 دارد.کاربرد شوند، استفاده می بیرونی اا  منفص  و پوش  دیوارسقف
کربناته است،  لو سنگو  لو سنگاستفاده شده است، منظور  لو سنگاز ای  استاندارد که از اصطح   جاییدر ار  -يادآوري

 مگر ای  که خح  آن ذکر شده باشد.

 

 مراجع الزامي       2

اا ارجاع داده شده است.  اندارد ملی ایران به آنمدارك الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  است

 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  مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنمورد نظر ای  استاندارد ملی ایران نیست. در مورد 

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

 استفاده از مراجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است:

2-1    EN 12326-1:2004, Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding - 

Part 1: Product specification 

 

 و يکاها نمادها ،، تعاريفاصطالحات       9
 

 فياصطالحات و تعار   9-2

 :رودبه کار می زیردر ای  استاندارد اصطححات و تعاریف 
 

9-2-2     

 (لوحسنگه آزمون )از قطع

که در فرآینداا  آزمون مربو  به صورتی  ،و آماده شده برا  آزمون لو سنگبریده شده از ی   قطعه

 .توصیف شده است
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9-2-2      

 (لوحسنگآزمون پودرشده )از  قطعه

آسیاب کردن به  ه وسیلهب باشد کهمی اا  آماده شده برا  آزمونلو سنگیا  لو سنگقطعه یا قطعاتی از 

 شده است. تبدی  معی ،پودر با اندازه ذرات 

 

9-2-9      

 بردارينمونه

 .است اا برا  آزمونلو سنگا  از یا دسته لو سنگنتخاب فرآیند ا

 

9-2-4      

 جرم ثابت

 91/9)یا %  g991/9تر از ، بی h92آید که دو توزی  متوالی با فاصله زمانی جرم ثابت زمانی به دست می

 ه آزمون( تفاوت نداشته باشند.  قطعوزن 

 

9-2-5      

 ضريب گسیختگي

، انگامی که گشتاور خمشی بر آن اعما  شده لو سنگه آزمون از قطعوسط حداکثر تن  تحم  شده ت

 است.
 

 و يکاها نمادها   9-2

 .است ه شدهیارا 1نماداا  به کار رفته در ای  استاندارد در جدو  
 

 نمادها -2جدول 

 واحد تعريف نماد

AW درصد جیب آب 

a یهمگاپاسکا  بر ثان نر  اعما  تن  در آزمون مقاومت خمشی 

b  مترمیلی یا قطعه آزمون لو سنگعرض 

C᾽ a  درصد لو سنگدرصد جرم ظاار  کربنات کلسیم در 

CC  درصد لو سنگمقدار کرب  کربناته در 

 درصد لو سنگمقدار میانگی  کرب  کربناته  

Cd  درصد ساز  استانداردیا آماده قطعه آزموناکسید کرب  مقدار د 

CT درصد لو سنگ مقدار ک  کرب  در 
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 ادامه -2جدول 

 واحد تعريف نماد

Cnc درصد لو مقدارکرب  غیرکربناته در سنگ 

e مترمیلی لو ضخامت سنگ 

em 
گیر  ضخامت استفاده شده برا  تعیی  نر  اعما  بار در آزمون مقاومت میانگی  سه اندازه

 خمشی
 مترمیلی

emax مترمیلی لو ام شده بر رو  ی  قطعه آزمون از سنگگیر  انجمقدار حداکثر از چهار اندازه 

 مترمیلی لو ضخامت میانگی  قطعه آزمون یا ی  سر  از قطعات آزمون سنگ 

 مترمیلی گیر  ضخامت در آزمون ضریب گسیختگیمیانگی  اشت اندازه 

Ed درصد لو  از ضخامت متوسطحداکثر انحرا  ضخامت سنگ 

es در آزمون در معرض  ضخامت الیه نرم شدهSO2 مترمیلی قرار دادن 

e1A تا e4A اا  منفرد ضخامت در آزمون در معرض گیر اندازهSO2 مترمیلی قرار دادن 

E1  خوان  رسانایی برا  کرب  ک S/m 

E2 خوان  رسانایی برا  کرب  غیرکربناته S/m 

ƒ سنجیه وسیله کول ضریب کاا  حجم گاز پمپ در تعیی  مقدار کرب  غیرکربناته بa - 

᾽ƒ تعیی  غیابی ضریب کاا  حجم گاز پمپ درb  سنجیمقدار کرب  غیرکربناته به وسیله کول - 

ƒ1ƒ2  مترمیلی میانگی  سه خوان  قطر در آزمون اموار 

Ƒ d مترمیلی لو انحرا  از اموار  سنگ 

Fd درصد لو  بر حسب درصد  از طو  آنانحرا  از اموار  سنگ 

I  سنجیاا  ثبت شده در تعیی  مقدار کرب  غیرکربناته به وسیله کول تعداد تکان - 

᾽I  سنجیاا  ثبت شده در تعیی  غیابی مقدار کرب  غیرکربناته به وسیله کول تعداد تکان - 

k  فاکتور تناسب تعیی  شده برا  وسای  در تعیی  مقدار کرب  غیرکربناته به وسیله کول-

 سنجی

- 

Kαλ  طو  موج رادیویی استفاده شده در تحلی  تجزیه نور با اشعهX ( نانومترnm) 

ls مترمیلی لو طو  سنگ 

lt 

 اا  خم  در سطح مبناگاهفاصله بی  تکیه
 مترمیلی

mo گرم جرم خش  قطعه آزمون در آزمون جیب آب 

mp گرممیلی لو جرم قطعه آزمون پودرشده سنگ 

mc رشده مورد استفاده برا  کرب  ک  در تعیی  مقدار کربنات کلسیم جرم قطعه آزمون پود

 ظاار  به وسیله قابلیت ادایت ایدروکسید سدیم

 گرممیلی

mnc  جرم قطعه آزمون پودرشده برا  کرب  غیرکربناته در تعیی  مقدار کربنات کلسیم ظاار  به

 وسیله قابلیت ادایت ایدروکسید سدیم

 گرممیلی
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 ادامه -2جدول 

 واحد تعريف مادن

ms  جرم کربنات کلسیم استفاده شده در تعیی  مقدار کربنات کلسیم ظاار  به وسیله قابلیت

 ادایت ایدروکسید سدیم

 گرممیلی

mw گرم جرم مرطوب قطعه آزمون در آزمون جیب آب 

m1 درصد مقدار کرب  ک  در تعیی  مقدار کربنات کلسیم ظاار  به وسیله تجزیه حرارتی کاتالیزور 

m2 درصد مقدار کرب  غیرکربناته در تعیی  مقدار کربنات کلسیم ظاار  به وسیله تجزیه حرارتی کاتالیزور 

m3 درصد مقدار کرب  کربناته در تعیی  مقدار کربنات کلسیم ظاار  به وسیله تجزیه حرارتی کاتالیزور 

n اا  در معرض آزمونلو تعداد سنگ - 

Pi نیوت  ا  منفرد در آزمون مقاومت خمشیالو بار شکست سنگ 

rd مترمیلی لو  از حالت مستطیلیاا  منفرد انحرا  سنگگیر اندازه 

rdmax مترمیلی لو  از حالت مستطیلیحداکثر انحرا  سنگ 

Rd درصد لو  از حالت مستطیلی به صورت درصد  از طو  آنانحرا  سنگ 

RRi مگاپاسکا  اا  آزمونلو ضریب گسیختگی سنگ 

 مگاپاسکا  اا  آزمونلو ضریب گسیختگی میانگی  نمونه سنگ 

 مگاپاسکا  گیر  شده در راستا  طولیاا  آزمون اندازهلو ضریب گسیختگی میانگی  نمونه سنگ 

 مگاپاسکا  گیر  شده در راستا  عرضیاا  آزمون اندازهلو ضریب گسیختگی میانگی  نمونه سنگ 

RC مگاپاسکا  اا  آزمونلو سیختگی مشخصه سنگضریب گ 

 
 مگاپاسکا  شدنآب -زدگیضریب گسیختگی میانگی  نمونه قطعات آزمون کنتر  در آزمون یخ

 مگاپاسکا  شدنآب -زدگیزدگی در آزمون یخضریب گسیختگی میانگی  نمونه قطعات آزمون در معرض یخ 

s انحرا  استاندارد نمونه ضریب گسیختگی - 

sl در جهت طولی انحرا  استاندارد نمونه ضریب گسیختگی - 

st در جهت عرضی انحرا  استاندارد نمونه ضریب گسیختگی - 

s1 شدنآب -زدگیانحرا  استاندارد نمونه ضریب گسیختگی قطعات آزمون کنتر  بعد از آزمون یخ - 

s2 زدگی بعد از آزمون یخرض یخانحرا  استاندارد نمونه ضریب گسیختگی قطعات آزمون در مع-

 شدنآب -زدگی

- 

sd مترمیلی لو  از حالت مستقیمانحرا  لبه سنگ 

Sd درصد لو  از حالت مستقیم به صورت درصد  از طو  آنانحرا  لبه سنگ 

1ν نیوت  بر ثانیه نر  اعما  بار در آزمون مقاومت خمشی 

α (°درجه ) لو  از حالت مستطیلیانحرا  سنگ 

θ  زاویه تاب  پرتو در تحلی  تجزیه نور اشعهX ( درجه°) 

a)  .کول  سنجی ی  روش تحلیلی الکتروشیمیایی است که بر اساس اندازه گیر  کمیتها  الکتریکی پایه ریز  شده است 

b(   Blank determination 
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 ي مراقبتيبردارفرآيند نمونه       4

اا  مجزا به صورت تصادفی انجام شود، به طور  ا از ار ی  از تودهالو بردار  باید با انتخاب سنگنمونه

از کدام  لو سنگداشته باشد. برا  شناسایی ای  که ار  شان  مساو  برا  انتخاب شدن لو سنگکه ار 

اا  مورد نیاز لو سنگشوند. تعداد  گیار نشانهاا  انتخاب شده باید لو سنگاست،  برداشت شدهتوده 

اایی که ، فقط باید برا  آن دسته از آزمونیدر موارد اختحفتعیی  شده است.  9آزمون در جدو   برا  ار

 اا  آزمون در نظر گرفته شود.لو مورد ش  و اختح  استند، سنگ

 

 هاي مورد نیاز براي هر آزمونلوحسنگتعداد  -2جدول 

 آزمون
هاي مورد نیاز از هر توده لوحسنگتعداد 

 ونبراي هر آزم

 1 طو  و عرض

 1 اامستقیم بودن لبه

 1 مستطیلی بودن

 1 منفردضخامت 

 1 انحنا

 29/99* مقاومت در برابر خم 

 3 جیب آب

 29/99* شدنآب -زدگییخ

 3 مقدار کرب  غیرکربناته

 3 مقدار کربنات

 19 کربنات 99تر یا مساو  %کم اکسید سولفورد 

 19*یا  6 کربنات 99تر از %بی  اکسید سولفورد 

 6 اا  حرارتیچرخه
قطعات اا با استفاده از تعداد اا مورد نیاز نیست، انجام مجموعه کام  آزمونلو سنگاا برا  امه جا که بسیار  از آزموناز آن -2يادآوري 

 پییر است.، امکان1تر از تعداد ذکر شده در جدو  ی کمآزمون

 اا بستگی دارد.اندازه آناا به لو سنگ(، تعداد *شده با ) گیار هنشان  اابرا  آزمون -2يادآوري 

 کند.اا  منفرد، اندازه و تعداد قطعات آزمون یا قطعات آزمون پودر شده مورد نیاز را مشخص میآزمون -9يادآوري 

اا  قاب  اکسید اا  کلسیتی یا کانیهاز قبی  رگ ،اا  آزموده شده حاو  اجزا مضر موضعیلو سنگدر صورت امکان ای  که  -4يادآوري 

-، بهتر است آمادهه دادیا  استند که آزمون نتیجه شاخصی ارابه انداز لو سنگاا  موجود در ، برا  اطمینان از ای  که ناخالصیشدن باشد

 .ساز  قطعات آزمون یا قطعات آزمون پودر شده اصح  شود

 ناسب توسط دریافت کننده یا نماینده و  و در حضور تامی  کننده انجام شود.بردار  به طور مبهتر است نمونه -5يادآوري 
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 تعیین طول و عرض و انحراف از طول و عرض تعیین شده     5

 

 آزمون اصول   5-2

گیر  ، اندازهلو سنگته در وسط طو  و عرض کک  فلز  قرار گرفطکاا با استفاده از خلو سنگعاد کاب

  از اندازه تعیی  شده محاسبه شود. شود. درصد انحرا 

 

 وسايل     5-2

 فلزي کشخط    5-2-2

 باشد. mm3/9تا  فاصله خوان ک  فلز  که قادر به خط

 

 يلزدو میله ف    5-2-2

ا  باشد که ار میله باید دارا  لبه .، مورد نیاز استتحت آزمون لو سنگتر از دو میله فلز  بلندتر و ضخیم

 نباشد. mm1/9±تر از حالت مستقیم آن بی انحرا  لبه از 

 

 سازي قطعات آزمونآماده    5-9

  ااهکساز  ندارند، مگر ای  که گوشآماده یچک  به ااا مورد استفاده قرار گرفته و نیازلو سکنگمه کا

ی  ابزار برش  در ای  موارد، با استفاده ازباشند.  mm39حدود  ازتر و بی  ،دارا  اضافه اندازه بوده لو سنگ

 لو سنگگوشه از  mm39ا  که از نقطه ،درجه 23زاویه حدود  در ی  مقدار اضافه اندازه گوشه)اا( مناسب

 د.نشو حی  ،فاصله دارد

 

 روش انجام آزمون    5-4

د اا  مستقیم دو میله فلز  را در امتدای  )دمر( قرار داید. لبهیشده به صورت رو به پارا با لبه پخ لو سنگ

در ار دولبه آن را با  لو سنگک ، نقطه وسط طو  قرار داید. با استفاده از خط لو سنگاا  طوی  لبه

 لو سنگقا  را بر رو  کرده و ای  نکپیدا ک لو سنگتی کلویی و پشکر دو لبه جکدر ا mm9/1تقریب 

شده قرار داید. عرض  گیار نشانهاا در نقا  یلهکک  فلز  را در امتداد فاصله بی  مخط کنید. گیار نشانه

 نموده و ثبت کنید.  خوان  mm9/1را با تقریب  لو سنگ

 نیز تکرار کنید. لو سنگای  فرآیند را برا  طو  
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 بیان نتايج     5-5

 اختح  طو  از طو  تعیی  شده را بر حسب درصد محاسبه کنید.

 نید.اختح  عرض از عرض تعیی  شده را بر حسب درصد محاسبه ک

 

 گزارش آزمون     5-6

و انحرا  طو  و عرض از طو  و  نیدت ککیادداش مترمیلیب کرا بر حس لو سنگو  و عرض کط اندازه

 اا  تعیی  شده را بر حسب درصد ثبت کنید.عرض

 باشد. ایران ای  استاندارد ملیروش آزمون شناسه محصو ، ارجاع به  نشانهگزارش آزمون باید شام  

 

 هاي از حالت مستقیمین مقدار انحراف لبهتعی    6

 اصول    6-2

گیر  شود. برا  ک  فلز  اندازهبا استفاده از خط بودن مستقیم اا از حالتلو سنگاا  طوی  لبه انحرا 

 باید به صورت درصد  از طو  آن محاسبه شود. تر، انحرا یا طوی  mm399اا  با طو  لو سنگ

 

 فلزي کشخط    6-2-2

 باشد. mm3/9فاصله تا  خوان ک  فلز  که قادر به خط

 

 يلزمیله ف يک    6-2-2

ا  که انحرا  لبه از حالت مستقیم آن با لبه ،تحت آزمون لو سنگتر از ی  میله فلز  بلندتر و ضخیم

 نباشد. mm1/9±تر از بی 

 

 سازي قطعات آزمونآماده    6-9

اا  هکساز  ندارند، مگر ای  که گوشیچ آمادهکگرفته و نیاز  به ا اا مورد استفاده قرارلو سکنگمه کا

باشند. در ای  موارد، با استفاده از ی  ابزار برش  mm39تر از حدود و بی  ،دارا  اضافه اندازه بوده لو سنگ

لو  سنگاز گوشه  mm39ا  که از نقطه ،درجه 23زاویه حدود  در ی مناسب مقدار اضافه اندازه گوشه)اا( 

 د.نحی  شو فاصله دارد،
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 روش انجام آزمون    6-4

ی  )دمر( قرار داده و لبه مستقیم میله فلز  را در کنار ی  لبه یشده به صورت رو به پارا با لبه پخ لو سنگ

از میله فلز  را با تقریب  لو سنگ( لبه Sd1ک ، حداکثر انحرا  )قرار داید. با استفاده از خط لو سنگ

mm3/9 اا، صر  اا  کوچ  و پوسته پوسته شدن ناشی از فشرده شدن لبهاز انحرا گیر  کنید. اندازه

اا تکرار کرده و یادداشت ( را برا  امه لبهSd2(. محاسبه انحرا  لبه از حالت مستقیم )1نظر کنید )شک  

 کنید.

 گیر  کنید.اندازه 3( را با روش ارایه شده در بند lsلو  )طو  سنگ

 
 

 
 راهنما

 انحرا  از لبه مستقیم     1

 چ  قاب  پییرش و پوسته پوسته شدناا  کوانحرا     9

. لوحسنگهاي شردگي لبهـهاي کوچک قابل پذيرش و پوسته پوسته شدن ناشي از فرافـمثالي از انح -2شکل 

 رو به باال نشان داده شده است. لوحسنگشدگي پخ
 

 

 بیان نتايج     6-5

را با  (Sd) تر و برا  ار لبه، درصد انحرا  لبه از حالت مستقیمیا طوی  mm399اا  با طو  لو سنگبرا  

 محاسبه کنید: 1استفاده از معادله 

(2) 
 

 که در آن: 

Sd    انحرا  لبه از حالت مستقیم بر حسب درصد؛ 

Sdx   ( انحرا  ار لبهSd1( و )Sd2 بر حسب ،)؛مترمیلی 

ls     مترمیلیبر حسب ، لو سنگطو. 
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 گزارش آزمون     6-6

متر ، برا  ار لبه انحرا  از حالت مستقیم را بر حسب میلیmm399تر از اا  کوتاهلو سنگدر مورد 

حرا  از حالت مستقیم را کتر، برا  ار لبه انیا طوی  mm399اا  با طو  لو سنگدر مورد  گزارش کنید.

 ارش کنید.را  گزحمتر و درصد انبر حسب میلی

 ای  استاندارد ملی ایران باشد.روش آزمون شناسه محصو ، ارجاع به  نشانهگزارش آزمون باید شام  

 

 هالوحتعیین مستطیل بودن سنگ    9

 اصول    9-2

تفاده از ی  کرا با اس لو سنگر  ی  گوشه کار دو ط ییطکزوایا  محدر ه کمیحرا  از حالت زاویه قاکان

 لو سنگد  از طو  کورت درصکد. انحرا  به صکگیر  کنیی اندازهکگونیا  مهندس سنج یا ی زاویه

 محاسبه شود.

 

 وسايل    9-2

اا  تحت آزمون، که لو سنگتر از اا  بلندتر و ضخیمدستهی  گونیا  فلز  با ، ونیاي فلزيگ     9-2-2

 واسنجی شده است. درجه1/9با دقت 

 

تر از اا  بلندتر و ضخیمسنج )مربعی قاب  تنظیم واسنجی شده( با دستهیهی  زاو، سنجيک زاويه    9-2-2

 .باشد درجه1/9تا  خوان قادر به  که اا  تحت آزمون،لو سنگ

 

 سازي قطعات آزمونآماده    9-9

-سنگاا  ساز  ندارند، مگر ای  که گوشهاا مورد استفاده قرار گرفته و نیاز  به ایچ آمادهلو سنگامه 

ای  موارد، با استفاده از ی  ابزار برش باشند. در  mm39تر از حدود دارا  اضافه اندازه بوده و بی   لو

لو  سنگاز گوشه  mm39ا  که از نقطه ،درجه23زاویه حدود  در ی مناسب مقدار اضافه اندازه گوشه)اا( 

 د.نحی  شو فاصله دارد،

 

 روش انجام آزمون    9-4

 لو سنگا  قرار داید، که لبه طوی  به گونه با ی  انتها  محکم شده در دسته گونیارا در گونیا  لو سنگ

( لبه طوی  از دسته دیگر گونیا را با استفاده از rd1داکثر انحرا  )کته دیگر گونیا باشد. حکماس با دسکدر ت

 گیر  کنید.اندازه mm3/9ک  فلز  با تقریب خط
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 ( را به دست آورید.rd4( و )rd2( ،)rd3تکرار کرده و مقادیر ) لو نگسای  فرآیند را برا  ار چهار گوشه 

سنج استفاده شده است، انحرا  درجات با تقریب از ی  زاویه لو سنگاا  گیر  انحرا  لبهاگر برا  اندازه

 گیر  کنید.اندازه 3ه شده در بند ی( را با روش اراls) لو سنگطو   شود. خوان  درجه1/9

 

 بیان نتايج     9-5

 محاسبه کنید: 9( را با استفاده از معادله Rd، درصد انحرا  از حالت مستطیلی )لو سنگبرا  ار لبه 

(2) 
 

 که در آن: 

Rd    انحرا  از حالت مستطیلی بر حسب درصد؛ 

rdmax   ( حداکثر مقدارrd1( تا )Sd4 بر حسب ،)؛مترمیلی 

ls     مترمیلی، بر حسب لو سنگطو. 

 

سنج استفاده شده است، درصد انحرا  با استفاده از ی  زاویه لو سنگاا  گیر  انحرا  لبهر برا  اندازهاگ

 محاسبه شود: 3از معادله 

(9) Rd = tan α  100 

  که در آن:

α    باشد.می 2-3گیر  شده در بند حداکثر زاویه اندازه 

 

 گزارش آزمون     9-6

 ش کنید.حداکثر درصد انحرا  را گزار

 ای  استاندارد ملی ایران باشد.روش آزمون شناسه محصو ، ارجاع به  نشانهگزارش آزمون باید شام  

 

 هاي منفردلوحتعیین ضخامت سنگ    8

 اصول    8-2

گیر  ، یا تجهیزات مشابه اندازه1اا  منفرد را در چهار نقطه، با استفاده از ی  ریزسنجلو سنگضخامت 

 بیان شود. خوان صورت میانگی  چهار  کنید. ضخامت به

 

                                                 
1 - Micrometer 
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 وسايل    8-2

با سطح تماس از  mm93/9گیر  ضخامت تا قادر به اندازه ، که، ریزسنج یا تجهیزات مشابه1گر مدرجسنج 

 .باشد mm19تا قطر  mm3قطر 

 

 سازي قطعات آزمونآماده    8-9

 ساز  ندارند.ایچ گونه آماده اا نیاز بهد. آننگیراا مورد استفاده قرار میلو سنگ امه

 

 روش انجام آزمون    8-4

ده و ار ناحیه ضخیم و نازك موضعی با دقت رسواا  فرا در چهار نقطه دور از امه لبه لو سنگضخامت 

mm1/9 گیر  کنید.اندازه 

 

 داد.را نشان می لو سنگرا  اشکا  مختلف بگیر  نقا  تقریبی اندازه 9شک   -يادآوري

 

 بیان نتايج     8-5

تری  مقدار منفرد، حداکثر انحرا  از ضخامت گیر  را محاسبه کرده و با استفاده از بزرگمیانگی  چهار اندازه

 محاسبه کنید: 2( را به صورت درصد و با دو رقم بامعنی با استفاده از معادله Edمتوسط )

(4) 
 

 که در آن: 

Ed    ب درصد؛حداکثر انحرا  از ضخامت متوسط بر حس 

emax   ؛مترمیلیگیر  ضخامت، بر حسب حداکثر اندازه 

 .مترمیلیضخامت متوسط، بر حسب   

 

 گزارش آزمون     8-6

و حداکثر درصد انحرا  ضخامت از مقدار ضخامت متوسط را  mm1/9اا  منفرد تا مقدار متوسط ضخامت

 گزارش کنید.

 ای  استاندارد ملی ایران باشد.روش آزمون ه محصو ، ارجاع به شناس نشانهگزارش آزمون باید شام  

 

                                                 
1 - Dial gauge 
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 راهنما

 اا  ضخامتگیر ( مستثنی از اندازهmm93)عرض  لو سنگناحیه پیرامونی      

 از لبه( mm39تا  mm93گیر  توصیه شده )مح  اندازه    

 راست    1

 چپ    9

 فردهاي ضخامت منگیريموقیعت تقريبي اندازه -2شکل 

 

 هالوحتعیین انحراف از همواري سنگ    7

 اصول    7-2

متر، سنج بر حسب میلیگیر  اختح  انحنا  انحرا با اندازهاا  منفرد لو سنگانحرا  از اموار  

 شود.قرار دارد، تعیی  می لو سنگانگامی که در تماس با وجوه مقعر یا محدب 

 

 وسايل    7-2

و دارا   mm1/9انحنااا   خوان گر مدرج یا ابزار مشابه که قادر به ی  سنج شام   دستگاه     7-2-2

اا  مورد لو سنگسطح تراز به بزرگی   ی  ر روکه ب ،باشدمی mm19تا  mm3سطح تماس به قطر 

باشد.  لو سنگاا  مختلف باال  گر مدرج باید قادر به حرکت در موقعیتشود. سنج آزمون، قرار داده می

 اا  مشابه دیگر نیز ممک  است مورد استفاده قرار گیرد.نشان داده شده و دستگاه 3اه در شک  دستگ
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 راهنما

 گر مدرجسنج      1

 گیر ا حداکثر انحنا  تحت اندازهدر موقعیت ب لو سنگ    9

 رو به باال لو سنگتحدب 

 گیري انحراف از همواريدستگاه نوعي براي اندازه -9شکل 

 

 را ببینید( 2-5بند )ي انحراف از هموار نییدر تع يرگیاندازهدستگاه      7-2-2

 

 
 راهنما

 خط نقا  باال    1

 وجه محدب    9

 وجه مقعر    3
 ی یخط نقا  پا    2

 گیري در تعیین انحراف از همواريهاي تقريبي اندازهموقعیت -4شکل 

 

 سازي قطعات آزمونآماده    7-9

 ساز  ندارند.ورد استفاده قرار گرفته و نیاز  به ایچ آمادهاا  منفرد ملو سنگ

 

 روش انجام آزمون    7-4

گر مدرج را به باالتری  نقطه را بر رو  سطح تراز دستگاه آزمون خوابانده و سنج  لو سنگوجه محدب 

 االیینقطه بتداد ممناسب در ا دار را در سه نقطه با فاصله لو سنگحرکت داید. ارتفاع سطح  لو سنگ
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-سنگ ،گر مدرجبدون بر ام زدن وضعیت سنج  .(2شک  طب  ) یادداشت کنید مترمیلی، بر حسب انحنا

 اا را در امان سه نقطه تکرار کنید.گیر را چرخانده و اندازه لو 

 گیر  کنید.اندازه 3ه شده در بند ی( را با روش اراls) لو سنگطو  
 

 بیان نتايج     7-5

 ( را محاسبه کنید.ƒ2دوم ) خوان ( و میانگی  سه ƒ1) خوان ه میانگی  س

 محاسبه کنید: 3( را با استفاده از معادله ƒdانحرا  از اموار  )

(5) ƒd = ƒ2 – ƒ1 

 که در آن:

ƒd    انحرا  از اموار ؛ 

ƒ1     او ؛ خوان میانگی  سه 

ƒ2     دوم. خوان میانگی  سه 

 محاسبه کنید: 6تفاده از معادله درصد انحرا  از اموار  را با اس

(6) 
 

 که در آن:

Fd    انحرا  از اموار ، بر حسب درصد؛ 

ƒ2    ؛مترمیلیانحرا  از اموار ، بر حسب 

ls     مترمیلی، بر حسب لو سنگطو. 

 

 گزارش آزمون     7-6

 گزارش کنید. 1/9را با تقریب % لو سنگدرصد انحرا  از اموار  

 ای  استاندارد ملی ایران باشد.شناسه محصو ، ارجاع به روش آزمون  نشانهشام   گزارش آزمون باید

 

 2مشخصهتعیین ضريب گسیختگي، و ضريب گسیختگي     20

 اصول    20-2

شود. با استفاده از اا بر رو  قطعات آزمون آماده شده انجام میگیر  بار شکست در خم ، آزمونبرا  اندازه

 و ضریب گسیختگی مشخصه را محاسبه کنید.ضریب گسیختگی  ،نتایج

 

                                                 
1 - Characteristic modulus of rupture 
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 وسايل    20-2

ا  که قادر به اعما  نر  دستگاه آزمون خم  سه نقطه، ايدستگاه آزمون خمشي سه نقطه     20-2-2

بوده و میله بارگیار  و ار  mm99گاای و میله بارگیار  باید دارا  قطر اا  تکیهثابت بارگیار  باشد. میله

گاای باید آزاد باشند تا خودشان را با قطعه آزمون تراز کنند. میله بارگیار  ارگیار  و تکیهاا  بدو میله

( از ام قرار داشته 9/1±139)mmگاای باید به فاصله اا  تکیهگاای باشد. میلهاا  تکیهباید مواز  با میله

 قرار داشته باشد. لو سنگو میله بارگیار  در مرکز داانه 
 

یی که دستگاه با توانایی اعما  بار با نر  ثابت در دسترس نباشد، دستگاه با توانایی اعما  نر  ثابت انحنا مورد جا -يادآوري

 قبو  است.

 

( را 3 ± 119)°Cدر دما   قطعات آزمون داشت نگهتوانایی ار که دخانه تهویهگرم، خانهگرم    20-2-2

 داشته باشد.

 

 2اره الماسه آبي    20-2-9

 

 mm1گیر  تا ک  فلز  یا ابزار مشابه آن که قادر به اندازهخط، فلزي يا ابزار مشابه آن کشخط    20-2-4

 باشد.

 

 mm93/9گیر  ضخامت تا ریزسنج یا ابزار مشابه آن که توانایی اندازه، ريزسنج يا ابزار مشابه آن    20-2-5

 .باشد mm19تا  mm3و دارا  سطح تماس به قطر  ،را داشته

 

 سازي قطعات آزمونآماده    20-9

 99تر از اا در ار راستا کمد، اما تعداد آنشوتعیی   2بند  آزمون مورد نیاز را با مراجعه به تعداد قطعات

 (.3نباشد )شک  

به طو  و  لو سنگمواز  )طولی( با لبه طوی  ی  قطعه آزمون  ،لو سنگاز ار  آبی هبا استفاده از اره الماس

mm(9/1 ± 193 از )حداق  به طو   لو سنگ(mm129 )به عرض  ه، و ی  قطعه آزمونبرش داده شود

mm(9/1 ± 193عمود )   حداق  به طو   شودبرش داده )به صورت عرضی(  لو سنگبر لبه طوی(

mm129میزبا اره تاا را اا را با اره برش داده و انتها  آناا، آنلو سنگاا  (. برا  اجتناب از فرسای  لبه 

                                                 
 .شودا  که با استفاده از آب سرد میاره الماسه - 1
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، خیلی لو سنگاا، برا  برش دادن قطعه آزمون در راستااا  عمود و مواز  ی  لو سنگاگر  کنید.

 استفاده شود. لو سنگکوچ  باشند، باید از دو 

و سپ  اجازه داید  نید( خش  ک9 ± 13)h( به مدت 3 ± 119)°Cخانه با دما  قطعه آزمون را درون گرم

 شوند.برا  رسیدن به دما  محیط سرد 

 

 روش انجام آزمون    20-4

ر سه نقطه با فاصله مساو  در با استفاده از ی  ریزسنج یا ابزار  مشابه آن، ضخامت ار قطعه آزمون را د

( را محاسبه کنید. emگیر  کنید. برا  ار قطعه آزمون، میانگی  سه مقدار )، اندازهلو سنگاسر عرض سرت

، 3ه شده در بند یبا روش اراmm1ار قطعه آزمون را با تقریب ( b)عرض ک  فلز ، با استفاده از ی  خط

 گیر  کنید.اندازه

 محاسبه کنید: 3با استفاده از معادله  نیوت  بر ثانیهبرا  ار قطعه آزمون، نر  بارگیار  را بر حسب 

(9) 
 

 که در آن:

ν1     نر  اعما  بار استفاده شده در آزمون، بر حسب نیوت  بر ثانیه؛ 

a       نر  اعما  تن  بوده و برابر با(N/mm
2
)/s(93/9 ± 99/1می )باشد؛ 

b     ؛مترمیلیعرض قطعه آزمون، بر حسب 

em    ؛مترمیلیمیانگی  ضخامت قطعات آزمون، بر حسب 

lt     برابرmm139 .است 

، و ایدقرار دقطعه آزمون را در دستگاه آزمون خم  سه نقطه، در مرکز دستگاه و تحت میله بارگیار  

اعما   ν1( باشد. بار را با نر  محاسبه شده 9/1±139)mmگاای اا  تکیهبررسی کنید فاصله بی  میله

 کنید.
 

تا  s99توان بار را با نر  ثابت انحنا اعما  کرد که شکست در اگر امکان اعما  نر  ثابت بارگیار  وجود ندارد، می -يادآوري

s39 .اتفاق افتد 
 

یادداشت کنید. با استفاده از ی  ریزسنج یا  ی  نیوت با تقریب  نیوت خم  را بر حسب  بار شکست در

در چهار جفت نقطه با فاصله از ام )اشت  mm1/9( را با تقریب e) لو سنگابزار  مشابه آن، ضکخامت 

ای  گیر  کنید. خط گسیختگی، اندازه mm39تا  mm93فاصله  درشکست مح  گیر (، در ار طر  اندازه

 فرآیند را برا  ار قطعه آزمون تکرار کنید.
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 مترابعاد بر حسب میلی

 
 راهنما

 لو سنگ    1

 قطعه آزمون    9

 راستا  میله بارگیار  در آزمون    3
 راستا  عمود یا عرضی     2

 راستا  مواز  یا طولی    3

ساز  استفاده شده اا  سقفلو سنگچه در بعضی استاندارداا   توصیف قطعات آزمون به صورت عرضی و طولی، متفاوت است با آن -يادآوري

 است.
 راستاي قطعات آزمون در آزمون مقاومت خمشي -5شکل 

 

 بیان نتايج     20-5

 برا  ار راستا محاسبه کنید:

محاسبه  3با استفاده از معادله  مگاپاسکا ( بر حسب Riبرا  ار قطعه آزمون، ضریب گسیختگی )    20-5-2

 :شودمی

(8) 
 

 که در آن:

Ri    ضریب گسیختگی بر حسب مگاپاسکا ؛ 

Pi      ؛نیوت بار شکست، بر حسب 

lt      برابرmm139 است؛ 

b      ؛مترمیلیعرض قطعه آزمون، بر حسب 
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چهار از خط گسیختگی ) mm93گیکر  ضکخامت، که بعد از آزمکون در فاصکله میانگکی  اشت اندازه   

 .مترمیلیر ار طر  خط گسیختگی با فاصله مساو ( گرفته شده، بر حسب گیر  داندازه
 

 اا  آزمون شده.لو سنگ، برا  تعداد ک  مگاپاسکا ( بر حسب میانگی  ضریب گسیختگی )    20-5-2

 

اا  آزمون شده لو سنگ، برا  تعداد ک  مگاپاسکا ( بر حسب RCضریب گسیختگی مشخصه )    20-5-9

 (:23طرفه %)برا  فاصله اطمینان ی  2فاده از معادله (، با است99)

(7) Rc =  - 1.729s 
 که در آن:

RC    ؛ضریب گسیختگی مشخصه بر حسب مگاپاسکا 

s     که برابر است با: باشدمی لو سنگ 99تخمی  انحرا  معیار ضریب گسیختگی 

 
 اا  آزمون شده؛لو سنگبرا   Rمقدار میانگی      

Ri    دار منفرد مقR  اا  آزمون شده؛لو سنگبرا  ار 

 اا  آزمون شده است.لو سنگتعداد     99

 

 گزارش آزمون     20-6

 گزارش آزمون باید شام  اطحعات زیر باشد:

کار برده شده، بر هبرا  نر  ثابت بارگیار ، )یا نر  انحنا  ب نیوت  بر ثانیهنر  بارگیار ، بر حسب    20-6-2

 ؛متر بر ثانیه(، بسته به نحوه بارگیار حسب میلی

 ؛مترمیلیضخامت میانگی  قطعات آزمون، تعیی  شده  بعد از آزمون، بر حسب    20-6-2

 ، و انحرا  معیار؛مگاپاسکا ضریب گسیختگی میانگی  در ار راستا، بر حسب    20-6-9

 ؛ مگاپاسکا ضریب گسیختگی مشخصه در ار راستا، بر حسب    20-6-4

 ؛حداکثر راستا  ضریب گسیختگی   20-6-5

ای  استاندارد شناسه محصو ، ارجاع به روش آزمون  نشانهباید شام  امچنی  گزارش آزمون    22-6-5

 ملی ایران باشد.
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 آزمون جذب آب    22

 اصول    22-2

آب را از  و مقدار جیب کنیدور غوطه ،در آب دارا  دما  محیط h23قطعات آزمون خش  شده را به مدت 

 اختح  جرم قطعه آزمون خش  و مرطوب، تعیی  کنید.

 

 شناساگرها    22-2

 .3یا آب دیونایز 9زدایی شده، آب کانی1آب مقطر

 .μm39تا  μm93و  μm13تا  μm6، 2زنیسری  صیق 

 

 وسايل    22-9

C°(3±119 )در دما   آزمونقطعات  داشت نگهتوانایی دار که خانه تهویهگرم، دارخانه تهويهگرم    22-9-2

 را داشته باشد.
 

 اره الماسه آبي    22-9-2
 

 .g999/9ترازو با توانایی توزی  تا ، ترازو    22-9-9
 

است، و قکادر به  معکرفی شکده 1-9-11ا  ککه در بکند ونهکه گکاو  آب، بکمام حکح، حمام آب    22-9-4

 ( باشد.3 ± 93)°Cدر دما   بآ داشت نگه
 

 پارچه جاذب    22-9-5
 

 سازي قطعات آزمونآماده    22-4

 لو  و ابعادبه ضخامت سنگ مجزا ی  قطعه آزمون لو سنگج کر پنکماسه آبی، از اکتفاده از ی  اره الکبا اس

mm(9/3±199 ) mm(9/3±199).عار  از  قطعه آزموناا  برا  اطمینان از ای  که لبه ، برش داید

اا  قطعه آزمون را بررسی کنید. شند، با چشم غیر مسلح یا با دید معمولی صحیح لبهبا اابرادهاا یا ترك

کنید، یا برا  داشت  ی  پرداخت لبه  ساز اگر چنی  عیوبی دیده شد، یا قطعات آزمون را دوباره آماده

حی  کنید.  μm13تا  μm6یدن با سریشی از آب و مواد ساینده ریز با اندازه بی  یصا ، ای  عیوب را با سا

                                                 
1 - Distilled water 

2 - Demineralized water 

3 - Deionized water 

4 - Polishing pastes 
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با آب شستشو داده و با برس ، قطعه آزمون را امه سری  ساینده پاك شده استکه برا  اطمینان از ای 

 مواد سست شده باشد.سطح قطعات آزمون باید عار  از ار گونه پوسته پوسته شدگی یا  سخت تمیز کنید.

 

 انجام آزمونروش     22-5

، ضخامت ار قطعه آزمون را در چهار نقطه تعیی  شده در 9-9-3با استفاده از ابزار توصیف شده در بند 

 گیر  کنید.اندازه mm1/9، با تقریب 6شک  

د )بند ک  کنیک( خش3 ± 119)°Cا  کخانه با دمرمکدن به جرم ثابت در گکطعات آزمون را تا زمان رسیکق

طو  شب درون خشکانه قرار (. برا  سرد شدن قطعات آزمون تا دما  اتاق، اجازه داید قطعات در 3-1-2

 h23به مدت  وزن قطعه آزمون توزی  کنید. 91/9( یا m0%) g999/9اا را با دقت و سپ  آنباشند داشته 

و  اا را از آب بیرون آوریدر کنید. آنوغوطه C°(3 ± 93) قطعات آزمون را به طور کام  در آب با دما 

( یا mw) g999/9  کنید. ار قطعه آزمون را با دقت اا  اضافی را با ی  پارچه جاذب حیبحفاصله آب

 وزن قطعه آزمون توزی  کنید. %91/9
 

 
 راهنما

 گیر  ضخامتاا  اندازهنشان دادن موقعیت     1

 قطعات آزمون جذب آب گیري ضخامت برايموقعیت تقريبي براي اندازه -6شکل 

 

 بیان نتايج     22-6

 محاسبه کنید.گیر  ضخامت را اندازه 99میانگی  

 محاسبه کنید: 19( را با دو رقم اعشار، با استفاده از معادله Awدرصد جرمی جیب آب )

(20) 
 

 که در آن: 

Aw   جیب آب، بر حسب درصد جرمی؛ 

mo    ؛گرم، بر حسب جرم قطعه آزمون خش 
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mw    ؛گرمجرم قطعه آزمون مرطوب، بر حسب 

 اسبه کنید.گیر  جیب را محمیانگی  پنج مورد اندازه

 

باشد، آزمون را با قطعات آزمون  1/9تر از %اگر اختح  نتیجه قطعه آزمون منفرد با مقدار میانگی  آن، بی 

 جدید تکرار کنید.

اا  مختلف شود، قطعات آزمون با ضخامتانجام می لو سنگاا  که اصوالً جیب آب از طری  لبهبه علت ای  -يادآوري

اا ، بهتر است از قطعات آزمون لو سنگاا  دقی  بی  ه داند. به منظور مقایسهیب متفاوتی را اراممک  است مقادیر جیب آ

 استفاده شود. mm19با ضخامت 

 

 گزارش آزمون     22-9

، جیب آب ار قطعه آزمون و میانگی  جیب آب را بر mm1/9میانگی  ضخامت قطعات آزمون را با تقریب 

 گزارش کنید. ،ارحسب درصد جرمی با دو رقم اعش

 شده بود، دسته دوم نتایج را نیز گزارش کنید. رتکرا اااگر آزمون

 ای  استاندارد ملی ایران باشد.شناسه محصو ، ارجاع به روش آزمون  نشانهگزارش آزمون باید شام  

 

 شدنآب -زدگييخآزمون     22

 اصول    22-2

آور  نشده و تگی مشخصه قطعات آزمون عم اصو  آزمون به ای  صورت است که اختح  ضریب گسیخ

 شود.، تعیی  میاندقرار گرفته شدنآب -زدگییخاا  که در معرض چرخه ،قطعات آزمون مشابه

 

 شناساگرها    22-2

 زدایی شده یا آب دیونایز.آب مقطر، آب کانی

 

 وسايل    22-9

آب در دما   داشت نگهو قکادر به  ،9-19حکمام حکاو  آب توصیف شده در بکند ، حمام آب    22-9-2

C°(3 ± 93.باشد ) 

 

از آغاز  h9(، ظر  مدت -9±99)°Cاتاق  انجماد که قادر به سرد کردن دما تا ، اطاقک انجماد     22-9-2

 قرار دادن کام  قطعات آزمون، باشد؛
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 .1-9-19د بنطب  دستگاه مقاومت خمشی توصیف شده ، ايدستگاه آزمون خمشي سه نقطه     22-9-9
 

قطعات آزمون در دما   داشت نگهتوانایی دار که خانه تهویهگرم، دارخانه تهويهگرم     22-9-4

C°(3±119.را داشته باشد ) 
 

 اره الماسه آبي    22-9-5
 

 کش فلزيخط     22-9-6

 

و  باشد را داشته mm93/9گیر  ضخامت تا ریزسنج یا ابزار مشابه آن، که توانایی اندازه، ريزسنج     22-9-9

 .باشد mm19تا قطر  mm3دارا  سطح تماس با قطر 

 

 سازي قطعات آزمونآماده    22-4

که در بند  ا گونه بهmm(9/1±193 ،)عدد( از قطعات آزمون با عرض  39جفتی )در ک   99دو مجموعه 

از  را جفت قطعه آزمون اراا  با عرض مناسب، لو برا  برا  سنگ ه است، آماده کنید.توصیف شد 19-3

-مجموعهاز  منفردون ک، قطعات آزماا  باری لو سنگورد ک(. در م3شک  طب  ید )دابرش  لو سنگی  

 .یددا برش ،االو سنگدو برابر تعداد ا  با تعداد 

 

 روش انجام آزمون    22-5

کنید. دسته کنتر  را به قطعات آزمون را به صورت جفت به دو دسته، دسته آزمون و دسته کنتر ، تقسیم 

در آب با دما    h23توصیف شده، مورد آزمون قرار داید. دسته آزمون را به مدت  2-19صورتی که در بند 

C°(3 ± 93غوطه ).ور کنید 

در  h3قرار داده و به مدت حداق  درون اتاق  انجماد  شود که قطعات آزمون رااشباع شدن زمانی کام  می

در حمام  h1را ببینید(. سپ  قطعات آزمون را به مدت حداق   9-3-19)بند  داریدنگه C°(9±99- )دما  

از  mm3در طی ار مرحله چرخه، قطعات آزمون حداق   داد.آب قرار داید. ای  ی  چرخه را تشکی  می

 یکدیگر فاصله داشته باشند.

 دیگر تکرار کنید.مرتبه  22، ای  فرآیند را شدنآب -زدگییخچرخه  39سر  کام   نجامبرا  ا

 ( نگه دارید.3 ± 93)°Cاگر فرآیند آزمون مجبور به توقف است، قطعات آزمون را در حمام آب با دما  
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خانه با دما  رمکگ ون( در9 ± 13)hدت که مکون را بکطعات آزمکد، قکرخه کام  شکچ 39امی که کانگ

C°(3±119خش  ک )آزمون  ما  محیط سرد شوند.اا تا رسیدن به دو سپ  اجازه داید که آن نید

 ، انجام داید.است توصیف شده 2-19مقاومت خمشی را به صورتی که در بند 

 

 
 راهنما

 قطعات آزمون     1

 شدنآب -زدگييخراستاي قطعات آزمون در آزمون  -9شکل 

 

 و گزارش آزمون بیان نتايج     22-6

محاسبه  )چهار مقدار( شدنآب -زدگییخآزمون قب  و بعد از  را ضریب گسیختگی برا  ار راستامیانگی  

 کرده و گزارش کنید.

 

 گزارش آزمون     29-6

 ای  استاندارد ملی ایران باشد.شناسه محصو ، ارجاع به روش آزمون  نشانهگزارش آزمون باید شام  

 

رمايي تعیین مقدار کربنات کلسیم ظاهري و مقدار کربن غیرکربناته با استفاده از تجزيه گ    29

  کاتالیزور

اا با نتایج آزمون استانداردساز  شده، گزارش بستگی آنمشرو  بر ای  که ام ،اا قاب  قبو  استندسایر روش -يادآوري

 .است تولیدکنندهبر عهده بستگی اثبات ای  اماا اثبات شود. صحت و رضایت بخشی آن ود وش
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 اصول    29-2

دانده تنگست / قلع با استفاده از ی  ردیاب مادون ی در حضور شتابتجزیه گرمای مقدار کرب  ک  به وسیله

توان مقدار شود. با استفاده از وسایلی، میآزاد شده، تعیی  می اکسیدکرب د گیر  مقدار قرمز، با اندازه

 کرب  ک  را به صورت مستقیم مشخص کرد.

پحتینی در دما   1ز از درون ی  کاتالیزور، گااکسیدکرب د به  منوکسیدکرب برا  اطمینان از تبدی  کام  

C°(93±1339.عبور داده شود ) 

و از مقدار کرب  ک  کسر شود. درصد جرمی ظاار  کربنات  ودکرب  غیرکربناته به صورت جداگانه تعیی  ش

 کلسیم، با ای  فرض که امه کربنات به صورت نم  کلسیم در قطعه آزمون وجود دارد، محاسبه شود.

 

 شناساگرها    29-2

 دهنده تنگستن/ قلعشتاب    29-2-2

 هاي( آهن)براده هايتراشه    29-2-2

 کاتالیزور پالتیني    29-2-9

 

 وسايل    29-9

 

 آنالیزاتور احتراق کربن    29-9-2

(، ترازو، ردیاب مادون 93±1339)°Cمتشک  از ی  کوره با توانایی رسیدن به دما   آنالیزاتور احتراق کرب 

 .باشدمی 9ز، سامانه جریان گاز و واحد کنتر  ریزپردازندهقرم

، به MHz13 بسامددر  kW3/9تا  kW9/9( از 3رادیویی بسامد)کوره  RFتواند با استفاده از کوره دما  مورد نیاز می -يادآوري

 دست آید.
 

 باشد. μm199 عبور  از سرندقادر به تولید پودر  که آسیاب سایشی، آسیاب سايشي    29-9-2

 

 .است μm199سرند با اندازه چشمه ، سرند    29-9-9

 

 .است g991/9ترازو با توانایی توزی  تا ، ترازو    29-9-4

                                                 
1 - Catalyst 
2 - Micro-processor 
3 - Radio frequency furnace 
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 پودر شده سازي قطعات آزمونآماده    29-4

ساخت ش  قطعه آزمون پودر شده لو  و به منظور به دست آوردن ی  نمونه امگ  از ار ی  از سه سنگ

، مواد را به اندازه کافی آسیاب کنید. بر اساس خصوصیات μm199( عبور  از سرند 991/9±91/9)gبا وزن 

 اا  متفاوت استفاده شود.تجهیزات، ممک  است از اندازه

 

 روش انجام آزمون    29-5

و برا  ار قطعه  ،دانده تنگست / قلع( از شتاب1/9 ± 9/1)gمقدار ، (CTتعیین مقدار کربن کل )    29-5-2

بر اساس و به طور کام  مخلو  کنید.  نیدرا اضافه ک براده آا g(1/9 ± 39/9 )پودر شده مقدار آزمون 

 خصوصیات تجهیزات، ممک  است از مقادیر متفاوت استفاده شود.

 ندهکارخانه سازاا  از دستورالعم ساز  وسای  و قرار دادن قطعه آزمون پودر شده در دستگاه برا  آماده

کرب   احتراق ( قرار دارد.93 ± 1339)°Cنان حاص  کنید که کاتالیزور پحتینی در دما  اطمی کنید. پیرو 

که با استفاده از ردیاب مادون قرمز تعیی   طور (، به CTرا به صورت درصد جرمی ) ک  و کرب  نیدرا آغاز ک

 ید.شود، یادداشت کنید. ای  روش را برا  دو قطعه آزمون پودر شده دیگر نیز تکرار کنمی

 میانگی  سه نتیجه برا  مقدار کرب  ک  را با دو رقم اعشار محاسبه کنید.

 

و ی  اسید ایدروکلری  به صورت جداگانه با اضافه کردن ، (Cncتعیین مقدار کربن غیرکربناته )    29-5-2

ا از قطعه کرب  کربناته ر، h13به مدت اا و باقی گیارن آنبه ار ی  از سه قطعه آزمون پودر شده  ،به ی 

C°(3±129 )در دما   h19و به مدت حداق   شو دایدحی  کنید. قطعه آزمون را با آب مقطر شستآزمون 

 خش  کنید.

براده g(1/9±39/9 )دانده تنگست / قلع، و برا  ار قطعه آزمون پودر شده مقدار ( از شتاب1/9±9/1)gمقدار 

اس خصوصیات تجهیزات، ممک  است از مقادیر و به طور کام  مخلو  کنید. بر اس نیدرا اضافه ک آا 

 متفاوت استفاده شود.

اا  کارخانه سازنده ساز  وسای  و قرار دادن قطعه آزمون پودر شده در دستگاه از دستورالعم برا  آماده

کرب  را  احتراق( قرار دارد. 93±1339)°Cاطمینان حاص  کنید که کاتالیزور پحتینی در دما  پیرو  کنید. 

-(، به طور  که با استفاده از ردیاب مادون قرمز تعیی  میCncو درصد جرمی کرب  غیرکربناته ) نیدز کآغا

 شود، را یادداشت کنید. ای  روش را برا  دو قطعه آزمون پودر شده دیگر نیز تکرار کنید.

 میانگی  سه نتیجه برا  کرب  غیرکربناته را با دو رقم اعشار محاسبه کنید.
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 11عادله ادر به تعیی  مستقیم کرب  نیستند، درصد جرمی کرب  غیرکربناته را با استفاده از ماگر وسای  ق

 محاسبه کنید.

(22) 
 

 که در آن: 

Cnc   درصد جرمی مقدار کرب  غیرکربناته؛ 

Cd    اتور.آنالیزتعیی  شده به وسیله  اکسیدکرب د درصد جرمی مقدار 

 

 بیان نتايج      29-6

 ( را با دو رقم اعشار محاسبه کنید.Cncقدار کرب  غیرکربناته )سه ممیانگی  

 ( را با دو رقم اعشار محاسبه کنید.CTسه مقدار کرب  ک  )میانگی  

 محاسبه کنید: 19( را با دو رقم اعشار با استفاده از معادله Ccدرصد جرمی کرب  کربناته )

(22) Cc = CT - Cnc 

 که در آن: 

Cc     ؛کربناته درصد جرمی کرب 

Cnc   درصد جرمی مقدار کرب  غیرکربناته؛ 

CT   ک .کرب   مقدار درصد جرمی مقدار 

 

با فرض ای  که امه مقدار کرب  کربناته از کربنات کلسیم مشت  شده، درصد جرمی ظاار  کربنات کلسیم 

 محاسبه کنید: 13با ی  رقم اعشار را با استفاده از معادله 

(29) 
 

 که در آن: 

C´a   ؛کلسیم کربنات ظاار  درصد جرمی 

Cc   درصد جرمی مقدار کرب  کربناته؛ 

CT   ک .کرب   مقدار درصد جرمی مقدار 

 

 گزارش آزمون     29-9

 میانگی  مقدار کربنات کلسیم ظاار  را به صورت درصد جرمی با ی  رقم اعشار گزارش کنید.

 کربناته را گزارش کنید.مقدار کرب  غیر
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 ای  استاندارد ملی ایران باشد.شناسه محصو ، ارجاع به روش آزمون  نشانهباید شام   گزارش آزمون

 

 اکسید سولفورديهاي قرارگیري در معرض آزمون    24

 20تر يا مساوي %ها با مقدار کربنات کملوحسنگقرار دادن  اکسید سولفورديآزمون در معرض     24-2

 )درصد جرمي(

 اصول    24-2-2

 ری  بار خش  شده و ی  با و، اندبرش داده شده ساز اا  سقفلو سنگاز که  اا عات آزمونهجفت قط

با ار دو غلظت  اکسید سولفورد روز در معرض محیط حاو   91اند، را تا مدت زمان شده ورغوطهدر آب 

اکسید د   در معرض گیره در طی یا در پایان عملیات قرارد. بسته به تغییرات فیزیکی مشااده شدایقرار د

 اا تهیه شود.لو سنگمعرفی شده است، برا   1-9ا  که در استاندارد بند کار به گونهی ی، ی  آسولفور

 

 شناساگرها    24-2-2

 در آب. اکسید سولفورد جرم  6تا % 3محلو  اسید سولفوری ، حاو  %    24-2-2-2

 لیتر. 69حجم  برا  ار ظر  با ساز  دو محلو آماده    24-2-2-2

( آب 91/9 ± 13/9)l ه وسیلهاسید سولفوری  ب 6تا % 3( از 91/9 ± 6/9%)l( رقی  کردن محلول الف

 زدایی شده یا آب دیونایز.آب کانیمقطر، 

( آب 91/9 ± 6/9)l ه وسیلهاسید سولفوری  ب 6تا % 3( از 91/9 ± 13/9%)l( رقی  کردن بمحلول 

 دیونایز. زدایی شده یا آبآب کانیمقطر، 

 .μm13تا  μm6زنی، سری  صیق     24-2-2-9

 زدایی شده یا آب دیونایز.آب مقطر، آب کانی    24-2-2-4

 

 وسايل     24-2-9

 .l69، دارا  حجم داخلی حداق  1بند  شدهظر  مقاوم در برابر اسید و گازدو      24-2-9-2

استفاده ا  از ظرو  شیشه بهتر است، اکسید سولفورد در معرض  تر در طی آزمون قرارگیر برا  مشااده راحت -2يادآوري

 .شود

 ( قرار داده شوند.9 ± 93)C°شود وسای  در اتاق با دما  توصیه می -2يادآوري

 

 اره الماسه آبي     24-2-9-2

                                                 
1 - Gas tight 
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 ونکعه آزمک  قطکش دار نگهادر به کق ککهورنده کر خکاب غیکدو قداد کتع، قابعدد و د     24-2-9-9

ر  کقرارگیآزمون ی کدر ط ،دکاال  اسیکب mm199له کاصکمود  در فکریباً عکیت تقکوقعکم و در مکزا از اکمج

 .باشد ولفوری کید سکدر معرض محلو  اس

 

 ± C°(3در دما   قطعات آزمون داشت نگهتوانایی دار که خانه تهویهگرم، دارخانه تهويهگرم     24-2-9-4

 ( را داشته باشد؛119

 

  سازي قطعات آزمونآماده    24-2-4

برش داده mm(9/3±199 )× mm(9/3±139 )، ش  جفت قطعه آزمون با اندازه یاره الماسه آببا استفاده از 

اا  دارا  قطعات آزمون نباید دارا  لبه گرفته شود. لو سنگی  از  قطعات آزمون که ار جفت ازشود، 

 فرسودگی باشند.

ند، با چشم غیر مسلح یا با کباش اابرادهاا یا ركکاز ت قطعه آزمون عار اا  هککه لبینان از ای  کبرا  اطم

ون را دوباره کد، یا قطعات آزمکی  عیوبی دیده شکاا  قطعه آزمون را بررسی کنید. اگر چنمولی لبهکدید مع

یشی از آب و مواد یدن با سریکنید، یا برا  داشت  ی  پرداخت لبه صا ، ای  عیوب را با سا ساز آماده

امه سری  ساینده پاك که  ینان از ای کرا  اطمکی  کنید. بکح ،μm13تا  μm6اینده ریز با اندازه بی  کس

 با آب شستشو داده و با برس سخت تمیز کنید.، قطعه آزمون را شده است

 

 روش انجام آزمون    24-2-5

تر اا کملو سنگه مقدار کرب  کربناته ظاار  ثابت کنید ک 12اا  توصیف شده در بند با استفاده از روش

 .است 99از %

 C°(3 ± 119)خانه با دما  در گرم h92از ار ی  از جفت قطعات آزمون، ی  قطعه برداشته و به مدت 

بند ور کنید)( غوطه3 ± 93)°Cدر آب با دما    h92شک  قکطعه آزمکونه دیگکر را به مکدت ش  کنید. کخ

 (.درا ببینی 12-1-9-2

و حداکثر ش  قطعه آزمون، سه قطعه آزمون خش  و سه  بریزیداا ک  محلو  الف را به درون یکی از ظر 

ظر  را  بباال  محلو  اسید، درون آن قرار داید. در mm199قطعه آزمون خی  را بر رو  قاب و با فاصله 

تا زمانی که بدون باز  یا یدگیارب( باقی 3 ± 93)°Cروز در دما   91ن را به مدت آبسته و درزبند  کنید و 

 اا را درون ظر  باقی بگیارید.، آنکردن درب ظر ، معیاراا  آزمون فهرست شده زیر قاب  مشااده باشند

 ای  فرآیند را برا  ش  قطعه آزمون دیگر با استفاده از محلو  ب تکرار کنید.
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محلو  الف کام  شود. اگر قطعات گیر  در معرض محلو  ب قب  از قرارگیر  در معرض رممک  است قرا

گاه ای  آزمون کام  شده است، و الزم نیست ای  آزمون خصوصیات فهرست شده زیر را نشان داند، آن

 نیز انجام شود. الفآزمون با محلو  

قطعات آزمون را از درون ظر   (آزمون مشااده شود مد نظر معیاراا  رالبته اگ) روز و یا زودتر 91از پ  

نگ، تورم یا ربرا  مشااده تغییرات  ( خش  کنید.3 ± 93)°Cدر اوا  با دما   h92و به مدت  ریدبردا

اا و سطو  قطعات آزمون را با اا یا پوسته پوسته شدن سطو ، لبهخوردگی لبهشدگی، جدای  یا تركنرم

 چشم غیر مسلح یا با دید معمولی صحیح بازرسی کنید.

معرفی شده است(،  1-9مناسب )مانند آن چه در استاندارد بند  کاری آیبسته به بازرسی انجام شده ی  

 تهیه کنید.

 

 گزارش آزمون     24-2-6

ته شدن ی  کته پوسکدگی یا پوسکشورم، نرمکعه آزمون و تکاا  قطهکخوردگی لبركکدای  یا تکار ج

ناسب را گزارش کم کارآیی تر  از قطعه آزمون، محلو  الف یا ب استفاده شده و طح یا سطو  بی کس

فاده کاست کارآیی یه ک، اما از آن در تهنیدحعاتی گزارش ککورت اطکبه ص را ییر رنگکنی  ار تغکید. امچککن

 نکنید.

ای  استاندارد ملی ایران شناسه محصو ، ارجاع به روش آزمون  نشانهگزارش آزمون باید شام  امچنی  

 باشد.

 

 20% ازتر بیش کلسیم ها با مقدار کربناتلوحسنگقرار دادن  د سولفوراکسیديآزمون در معرض      24-2

 )درصد جرمي(

 اصول    24-2-2

 خراش دادنمرطوب، با  اکسید سولفورد ناشی از قرارگیر  در معرض محیط دارا   لو سنگشدگی نرم

گیر  افزای  اندازه و ،اکسید سولفورد قب  و بعد از قرارگیر  در معرض  ،سطح تحت ی  بار استاندارد

 شود.اا تعیی  میعم  خراش

 

 شناساگرها    24-2-2

 اکسید سولفورديگاز     24-2-2-2

 زدايي شده يا آب ديونايزآب کانيآب مقطر،     24-2-2-2

 μm25تا  μm6زني، سريش صیقل    24-2-2-9
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 وسايل     24-2-9

به طور که ظر  مقاوم در برابر اسید ، بسته شده ظرف مقاوم در برابر اسید به طور محکم     24-2-9-2

، C°(3 ± 29) ، دارا  وسیله تنظیم کننده دما  آب در دما l399دارا  ظرفیت ، است محکم بسته شده

به درون ظر  باال  سطح آب، ی  منفی  اکسید سولفورد گیر  شده ابزار  برا  وارد کردن حجم اندازه

دار، که از چکیدن قطرات رطوبت بر رو  شی و ی  سطح فوقانی شیببرا  آزاد کردن ایم  فشار افزای

 کند.قطعات آزمون جلوگیر  می

 

 شود. استفادها  از ظرو  شیشه بهتر است ،تربرا  مشااده راحت -2يادآوري

 ت سطح قطعاتبه مساح اکسید سولفورد که نسبت غلظت بخار  برا  ای اا  مختلف، حجمبرا  ظرو  با  -2يادآوري

 تعیی  شده است، بهتر است در اندازه شناساگراا تصحیحاتی صورت گیرد.برابر با آن مقدار  باشد که  ،آزمون

باز استند، بهتر است که در  به صورت شوند، و اگر وسای  دار نگه C°(3± 93) وسای  در دما بهتر است  -9يادآوري

 شوند. دار نگه 39محیط دارا  رطوبت %

 توصیف شده است. 1-9ر مناسب برا  ای  آزمون در استاندارد بند ی  ابزا -4يادآوري

 

 قاب غیرفلزي   24-2-9-2

قطعات آزمون درون ظر  به صورت مجزا با فاصله  داشت نگهقادر به که قاب غیرفلز  مقاوم در برابر اسید، 

mm99  از ام و در فاصله حدودmm999  باال  سطح آب و فاصلهmm199 قاب باشد  اا  ظراز دیواره .

 نباید زیاد مانع قرارگیر  قطعات آزمون را در معرض محیط اسید  شود.

 

که برا  خراش دادن سطح قطعه آزمون،  1 نوع ابزار خراش دادن، 2 نوع خراش دادنابزار    24-2-9-9

ست  با لبه مربعی از آلیاژ تنگ اارم با. ی  باشد 3شام  پیکربند  نشان داده شده در شک  باید ضرورتاً 

تا  N19، که عمود بر قطعه آزمون قرار گرفته و قادر به اعما  نیرو  ثابت mm3و ضخامت  mm99عرض 

N13 با فاصله  قطعه آزمون سرتاسربه صورتی خطی در که  ،استmm29  و بدون ایچ گونه حرکت کرده

 گردد.تماس دوباره به وضعیت او  بازمی

 

نشان داده شده  2، امان گونه که در شک  9زار خراش دادن نوع اب، 2ابزار خراش دادن نوع    24-2-9-4

در سرتاسر  N3/2دارنده در موقعیت ثابت، برا  اعما  نیرو  را ببینید( نگه 19است، شام  ی  اارم )شک  

داشت  قطعه آزمون و ی  صفحه ا  برا  نگها  خراش انداز  منحنی شک  افقی، وسیلهدرجه 139ناحیه 

، که بر رو  ی  میله mm93باشد. ی  وسیله با لبه خراش دانده کف تا شعاع به موتور میچرخنده مجهز 
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-لو  سوار شده است. انگام تماس ابزار خراش دانده با سطح سنگبر رو  سطح سنگ 99°با زاویه برش 

ر رو  ابزار خراش اایی، قادر به تنظیم کردن اعما  بار از پی  تعیی  شده بلو ، اارم باید با استفاده از وزنه

 دانده، باشد.

 

 مترابعاد بر حسب میلی

 
 راهنما

 قطعه آزمون    1

 حام  قطعه آزمون    9

 N13تا  N19بار از     3
 ی یاارم در موقعیت پا    2

 یات اارم با لبه مربعییجز    3
با مقدار کربنات کلسیم  هالوحسنگقرار دادن  اکسید سولفورديبراي در معرض  2 نوع ابزار خراش دادن -8شکل 

 20تر از %ظاهري بیش

 

گیر  ضخامت، انگام اا  اندازهگیار  موقعیتقالب مناسب برا  نشانه، شابلون )قالب(   24-2-9-5

 .است 11استفاده از ابزار خراش دانده نشان داده شده در شک  

 

را داشته و  mm91/9گیر  ضخامت تا ریزسنج یا ابزار مشابه آن، که توانایی اندازه، ريزسنج     24-2-9-6

 باشد. mm19دارا  نقطه تماس کرو  با حداکثر قطر 
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 مترابعاد بر حسب میلی

 
 راهنما

 حم  کننده نمونه چرخشی    1

 خراش داندهبازو  اارم ابزار     9

 لغزش وزنه تعاد     3
 بند  بازو  اارمدرجه    2

 د(را ببینی 19خراش دانده )شک  ابزار     3

 ای  کنندهمهره ع    6

 جهت چرخ     3
 

ها با مقدار کربنات کلسیم لوحسنگقرار دادن  اکسید سولفورديبراي در معرض  2 خراش دادنابزار  -7شکل 

 20تر از %ظاهري بیش
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 مترابعاد بر حسب میلی

 زوایا بر حسب درجه

 
 

-لوحسنگقرار دادن  اکسید سولفورديون در معرض براي آزم 2تیغه براي استفاده در ابزار خراش دادن  -20شکل 

 20تر از %ها با مقدار کربنات کلسیم ظاهري بیش
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  مترابعاد بر حسب میلی

 
 راهنما

 خراش داده شدهناحیه      1

A  تاD    گیر موقعیت نقا  اندازه 

 

-ديآزمون در معرض براي  mm40خطي به طول  خراشبراي يک هاي ضخامت گیريموقعیت اندازه -22شکل 

  20تر از %ها با مقدار کربنات کلسیم ظاهري بیشلوحسنگقرار دادن  اکسید سولفور

 

 زنيدستگاه سايش و صیقل     24-2-9-9

  سازي قطعات آزمونآماده    24-2-4

داده  (، با استفاده از اره الماسه آبی برش9/3 ± 199)mm(9/3 ± 39 )×mmقطعه آزمون با اندازه  19تعداد 

برا  اطمینان از  تایی جدا کنید.اا را به دو دسته ش ، و آننیدده اجتناب کفرسواا  و از ایجاد لبه شود

اا  اا باشند، با چشم غیر مسلح یا با دید معمولی لبهبرادهاا یا عار  از ترك قطعات آزموناا  ای  که لبه

ای   یا کنید، ساز یا قطعات آزمون را دوباره آماده قطعه آزمون را بررسی کنید. اگر چنی  عیوبی دیده شد،

 حی  کنید.  μm13تا  μm6سریشی از آب و مواد ساینده ریز با اندازه بی   ه وسیلهیدن بیعیوب را با سا

سریشی از آب و مواد ساینده با ینی قطعات آزمون را یبرا  داشت  ی  پرداخت لبه صا ،  وجوه باالیی و پا

امه سری  برا  اطمینان از اینکه تحت سای  قرار داده و صیق  داید.  μm13تا  μm6  ریز با اندازه بی

 و با برس سخت تمیز کنید. ، قطعه آزمون را با آب شستشو دایدساینده پاك شده است
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 روش انجام آزمون    24-2-5

اا مساو  یا لو سنگثابت کنید که مقدار کربنات ظاار   12اا  توصیف شده در بند با استفاده از روش

 باشد.می 99تر از %بی 

دادن ار قطعه آزمون، به آرامی اارم را در سرتاسر سطح قطعه آزمون  ناحیه خراش گیار نشانهبرا  تعیی  

گیر ، از ی  شابلون استفاده اا  اندازه، برا  قرار گرفت  در موقعیت1ابزار خراش دادن  درحرکت داید. 

را  19اا  قطعات آزمون نشان داده شده در شک  شود، موقعیتاستفاده می 9دادن  کنید. اگر از ابزار خراش

در ار چهار نقطه بر رو  قطعه  mm91/9با تقریب  مترمیلی( را بر حسب e1کنید. ضخامت ) گیار نشانه

 ز ندارا در دستگاه خراش دادن قرار داید. ی  عملیات خراش ا زمونهو سپ  آ نیدگیر  کآزمون او  اندازه

 (.13( )شک  e2گیر  ضخامت را تکرار کنید )و چهار اندازه ایدرا انجام د

 ای  فرآیند را برا  ار قطعه آزمون تکرار کنید.
 

 مترابعاد بر حسب میلی

 
 راهنما

 خطو  کشیده شده با مداد     1

 ا پرگار مداد  )مسیر ابزار برشی(قوس رسم شده ب    9

 اا  سنجنده انجام شده استن خوااا نقاطی که در آن    3

 مرکز دوران در صفحه    2

A  تاD    اندگیر  شدهیت نقاطی که اندازهموقع 

-ديآزمون در معرض براي  ،280°در  منحني شکل خراشبراي يک هاي ضخامت گیريموقعیت اندازه -22شکل 

  20ر از %تها با مقدار کربنات کلسیم ظاهري بیشلوحسنگقرار دادن  اکسید سولفور

 

 l9مقدار در معرض اسید، قرار داید.  قرارگیر و در ظر   نیدسوار ک دارندهنگهقطعات آزمون را بر رو  قاب 

 ریخته و ظر  را در برابر فرار بخار درزبند  کنید. حجم ظر ، در آن 63( معاد  %9-9-9-12آب )بند 
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ها با مقدار لوحسنگقرار دادن  کسید سولفوراديآزمون در معرض براي هاي ضخامت گیرياندازه -29شکل 

  20تر از %کربنات کلسیم ظاهري بیش

 

 داد را انجام داید:مراح  زیر، که ی  چرخه را تشکی  می

گاز  l9قدار کد. میگیاربی کباق min39دت کبه مو  یداال آورکب C°(3± 93)ا  کدما  آب را تا کدم الف(

 ؛دما  آن را نگه دارید h3، را در آن وارد کرده و به مدت حجم ظر  63معاد  % اکسید سولفورد 

در محیط تعریف شده در بند  h16به مدت  نید وظر  را باز کدرب و  نیدآب را قطع ک کنندهگرم ب(

 ؛، به طور کام  تهویه کنید12-9-2

 را بیرون بریزید. آب (پ

 چرخه بعد  تکرار کنید. 92مراح  الف تا پ را برا  

دار رایط تهویهکدت قطع آزمون، وسای  و قطعات آزمون در شکآزمون قطع شود باید در طو  م اگر فرآیند

 شوند. دار نگه

اا به مدت د که آندایاجازه  داده و وشستکون را شکعات آزمکد، قطککام  شرخه کچ 92  که ک  از ایکپ

h(9 ± 92خش  شوند. اندازه ) گیر( اا  ضخامتe3 را در چهار نقطه ار )ی که وجوا بر رو  ،قطعه آزمون

 اند، تکرار کنید.گیر  شدهدر آغاز اندازه

، در دستگاه انددا خراش داده شدهکهی که در ابتکورت ی  به ی ، بر رو  وجکعات آزمون را به صکقط

و تا زمانی که ضخامت ثابتی به دست آید، وجه قطعه آزمون را خراش  دایددانده نزدی  اارم قرار خراش

( را در چهار نقطه از e4آید. ضخامت )به طور معمو  ای  عملیات فقط با چند حرکت اارم به دست می .داید

 گیر  کنید.اندازه نار قطعه آزمو

 

  بیان نتايج     24-2-6

را با استفاده از معادله  Dتا  Aگیر  ( برا  ار نقطه اندازهesدر مورد ار قطعه آزمون، ضخامت الیه نرم شده )

 اسبه کنید:مح 12
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(22) es = (e3 – e4) – (e1 – e2) 

 که در آن:

es     ؛مترمیلیضخامت الیه نرم شده، بر حسب 

e1  تاe4   مترمیلیاا  ضخامت منفرد، بر حسب گیر اندازه. 

 

ا اا بو میانگی  مقادیر را برا  امه آزمون نیدای  فرآیند را برا  ار نقطه در ار ی  از قطعات آزمون تکرار ک

 محاسبه کنید. mm19/9تقریب 

 

 گزارش آزمون     24-2-9

 اطحعات زیر را گزارش کنید:

 ؛مترمیلیمقدار میانگی  ضخامت الیه و گستره نرم شده، بر حسب  الف(

 نوع ابزار خراش دانده استفاده شده. ب(

 ی ایران باشد.ای  استاندارد ملشناسه محصو ، ارجاع به روش آزمون  نشانهگزارش آزمون باید شام  

 

 آزمون چرخه حرارتي     25

 اصول    25-2

( و 3±119)°Cاا  خش  کردن در دما  اا را در معرض چرخهلو سنگشده از  برش دادهقطعات آزمون 

تعیی  چرخه، برا   99پ  از تکمی   (، قرار داید.3±93)°Cور ساخت  در آب با دما  سپ  غوطه

، کارآیی د. ی  دایمورد بررسی قرار  ، قطعات آزمون راکانی مضر اجزا تغییرات فیزیکی نشان دانده حضور

 اا تهیه شود.لو سنگشده است، برا   تعریف 1-9امان گونه که در استاندارد بند 

 

 شناساگرها    25-2

 .μm13تا  μm6زنی، سری  صیق     25-2-2

 زدایی شده یا آب دیونایز.آب مقطر، آب کانی    25-2-2

 

 وسايل     25-9

C°(3±119 )در دما   قطعات آزمون داشت نگهتوانایی دار که خانه تهویهگرم، دارخانه تهويهگرم    25-9-2

 را داشته باشد.
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C°(3±93 )آب در دما   داشت نگهقکادر به  که(، 9-9-13حکمام حکاو  آب )بکند ، حمام آب    25-9-2

 باشد.

 

 اره الماسه آبي    25-9-9

 

قطعات مجزا  آزمون در ی  موقعیت  داشت نگهقاب غیرخورنده که قادر به ، قاب غیر خورنده    25-9-4

مانعی در برابر قطعات آزمون ور  و خش  کردن، غوطهعمود  در سراسر آزمون باشد. قاب نباید در طی 

 باشد.

 

 ، داشته باشد.9قدرت انکسار نور برابر با ی که بینذره، بینذره    25-9-4

 

  سازي قطعات آزمونآماده    25-4

تر اا  اصلی کوچ لو سنگد، اما اگر ن( باش9/3±999)mm(9/3±399 ) mmبا ابعاد  قطعات آزمون باید

 تر باشند.توانند کوچ باشند، قطعات آزمون نیز می از ای  اندازه

برش  لو سنگبا ضخامت  مجزا با استفاده از اره الماسه آبی، ی  قطعه آزمون لو سنگاز ار ی  از ش  

اا  آن را با اا باشکند، لبکهبرادهاا یا اا  قطکعه آزمون عار  از تکركدایکد. برا  اطمکینان از ای  که لبکه

ساز  یا قطعات آزمون را دوباره آمادهاگر چنی  عیوبی دیده شد،  ، بازرسی کنید.9بی  با قدرت انکسار ذره

سریشی از آب و مواد ساینده  یدن به وسیلهیلبه صا ، ای  عیوب را با سا ، یا برا  داشت  ی  پرداختکنید

 حی  کنید. μm13تا  μm6ریز با اندازه بی  

 

 روش انجام آزمون    25-5

ا  که قطکعات آزمکون را در آب  با دمکام h6ه مکدت کو ب یدکارار دکاب قکر رو  قکون را بکقطکعات آزم

C°(3 ± 93) اا را به خوبی به مدت آنو سپ   (،9-9-13کنید )ور غوطهh13 دار با خانه تهویهدر گرم

اا، اجاره داید خش  کنید. قب  از بازرسی قطعات آزمون و به دنبا  خش  کردن آن C°(3±119)دما  

 که قطعات آزمون سرد شوند.

  کار ی  چرخه را اا را در آب قرار داید. ایخانه، آنی  ساعت پ  از بیرون آوردن قطعات آزمون از گرم

، نباید تغییر چرخه 99تکرار کنید. راستا  قطعات آزمون در سراسر را چرخه  99تعداد  داد، میتشکی  

 کند.
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ات آزمون باید تا اگر اجبار به قطع آزمون باشد، ای  قطع کردن باید در طی مرحله گرمادای بوده و قطع

 داشته شوند. خانه نگهدوباره شروع شود، در گرم زمانی که آزمون

، قطعات آزمون به زایی یا تغییر رنگ ار کانی فلز م اکسیداسیون، لکهیپ  از ار چرخه، برا  بررسی عح

 مورد بازرسی قرار داده شوند. چشم غیر مسلح و با دید عاد  وسیله

اده از تورم، جدای ، پوسته پوسته شدن یا تورق، قطعات آزمون با استف تعیی  پ  از ار پنج چرخه، برا 

 کارآیی ، مورد بازرسی قرار داده شوند. بسته به مشاادات صورت گرفته ی  9بی  با قدرت انکسار ذره

 (.1-9استاندارد بند طب  مناسب تهیه شود )

 ظکاارا  وهکو رنگ قه استاا  فلز  یکسیداسیون )زنگ زدن( کانکتغییر رنگ در ای  آزمون، ناشی از اک

اا صر  نظر شود. تغییر رنگ اکسایشی )ناشی از اکسیداسیون( ممک  یر تغییر رنگد. بهتر است از ساشومی

به صورت اا فراتر از کانیاا  فلز  محدود شده و پیشرونده نباشد، یا ممک  است است به سطح کانی

یر تغی شود. لو سنگاا و/یا اند موجب شکست  کانیوتو میشده  لو سنگزایی سطح پیشرونده منجر به لکه

 رنگ را به صورت زیر گزارش کنید:

 اا  فلز ؛موثر سطح کانی زدگیالف( زنگ

 ؛لو سنگاا  فلز ، اما بدون تاثیر بر ساختار و فراتر از کانی لو سنگزایی سطح ب( لکه

 .لو سنگزایی مربو  به تغییرات ساختار  لکهپ( 

  

 گزارش آزمون     25-6

اا  فلز ، تورم، جدای ، پوسته پوسته شدن یا تورق و یر رنگ ناخالصیزایی، تغیم اکسیداسیون، لکهیعح

 مناسب را گزارش کنید. کارآیی 

 ای  استاندارد ملی ایران باشد.شناسه محصو ، ارجاع به روش آزمون  نشانهگزارش آزمون باید شام  

 

 نگاريبررسي سنگ     26

 مقدمه    26-2

اا  تعیی  ویژگینگار  مهم است بلکه به منظور برا  اادا  سنگ، نه فقط لو سنگنگار  شناسایی سنگ

اا نه فقط از نقطه لو سنگباشد. بنابرای  الزم است موثر بر رفتار شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی آن مهم می

 اا، بلکه بر حسب ار ویژگی که دارند، توصیف شوند.شناسی، بافت و ساختار آنکانی اجزانظر 

ه کرده یاا را ارااا  ای  بند انجام شوند. پیوست ب راانما  انتخاب آزمونیست امه آزمونامیشه الزم ن

 است.
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نگار  عینی باشد، بهتر است تا حد امکان خصوصیات مصالح به برا  اطمینان از ای  که شناسایی سنگ

 صورت کمی )دارا  مقدار( باشند.

 

 اصول    26-2

شناسی شام  استفاده از مقاطع نازك، مقاطع صیقلی اا  سنگو بازرسی اااا با استفاده از تکنی لو سنگ

 شوند.، مورد بررسی قرار داده میX)یا مقاطع نازك صیقلی( و تجزیه نور اشعه 

 

 وسايل    26-9

با و نگار  مناسب برا  استفاده با نور عبور  و انعکاسی ریزبی  سنگ، نگاريسنگ 2ريزبین    26-9-2

 باشد. x800ا نمایی تبزرگ

 

 .استصیقلی مقاطع ساز  مقاطع نازك و نگار  برا  آمادهوسای  سنگ، نگاريوسايل سنگ    26-9-2

 

 اا  زیر:ویژگیدارا   Xوسای  تجزیه نور با اشعه ، Xوسايل تجزيه نور با اشعه     26-9-9

 ( یاCoλKαکاتد با ی  فیلتر آانی )پرتو کبالت آنتی -

 ( یاFeλKαیلتر منگنز  )کاتد آانی با فآنتی -

 (.CuλKαکاتد مسی با فیلتر نیک  )آنتی -
 

 ه داند.یا  را اراتواند مورد استفاده قرار گیرند، به شر  ای  که نتایج قاب  مقایسهسایر وسای  نیز می -يادآوري
 

 ؛شد.با μm199تر از آسیاب سایشی قادر به تولید پودر با اندازه دانه کم، آسیاب سايشي    26-9-4

 

 2خشکانه    26-9-5

 شناساگرها    26-4

 زني آلومیناسريش صیقل    26-4-2

26-4-2-2    μm3  تاμm19 نگار ؛برا  مقاطع نازك سنگ 

26-4-2-2    μm3  تاμm19 نگار ؛برا  مقاطع صیقلی سنگ 

26-4-2-9    μm13  تاμm39   ی تجزیه نور اشعه قطعات آزمونبراX. 

                                                 
1-Microscope 

2 - Desiccator 
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 زني الماسهقلسريش صی    2- 26-4

μm6 ،μm3  وμm1 نگار ؛برا  مقاطع صیقلی سنگ 

 

 اا  مشابه.یا خش  کنندهژل سیلیکا،     26-4-9

 

 زمونآسازي قطعات آماده    26-5

 مقاطع نازک    26-5-2

( آماده 12نازك مواز  با شیستوزیته )شک   مقطعو ی   μm93مقطع نازك عمود بر کلیواژ و با ضخامت  دو

 ، صیق  داید.μm19تا  μm3زنی آلومینا نمره را با پرداخت دانده سری  صیق  نازك مقاطعجوه کنید. و

ورسان( اشباع شوند. اشباع یاا  اپوکسی دارا  تشعشع )فلوبا رزی  ، مقاطع نازكساز قب  از آماده است،اگر نیاز  -يادآوري

اایی و آن ویژگی لو سنگاا  طبیعی و تمیز دادن بی  ویژگیاا اا یا ویژگیتواند برا  شناسایی تركکردن مقاطع نازك می

 اند، تکنی  خیلی مفید  باشد.مدهآساز  به وجود که در طی آماده

 

 مقاطع صیقلي    26-5-2

زنی آلومینا را با سری  صیق آماده کنید. وجوه مقاطع صیقلی  (12دو مقطع صیقلی عمود بر کلیواژ )شک  

 صیق  داید. ،μm1و  μm6 ،μm3الماسه ری  سو  ،μm19تا  μm3نمره 

 

 

 
 راهنما

 راستا  مقاطع نازك و مقاطع صیقلی    1

 Xراستا  آزمونه تجزیه نور اشعه     9

 صفحه کلیواژ    3

 نگاريسنگ تحلیلصیقلي براي مقاطع راستاي مقاطع نازک و  -24شکل 
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 Xتجزيه نور اشعه  هايآزمونه     26-5-9

 صیقلي هايهنآزمو     26-5-9-2

برش  Xبا اندازه کافی برا  قرار گرفت  در دستگاه اشعه  لو سنگبا استفاد از اره الماسه آبی، ی  بلوك 

 صیق  داید. μm39تا  μm13را با استفاده از سری  آلومینا  لو سنگداید. سطح کلیواژ 

 آید.به دست می اطحعات بیشتر ،   دیگرراستااا در -يادآوري

 

 پودرشده هايهآزمون     26-5-9-2

تر از اا  کماا را به اندازه دانهلو سنگ، Xپودر تعیی  شده توسط سازنده دستگاه اشعه  اندازهبرا  تولید 

μm199  آسیاب کنید. تا زمان رسیدن به وزن ثابت، پودر را در دستگاه خشکانه، خش  کنید. پودر را سرند

 نکنید.

 

 انجام آزمونروش     26-6

 بررسي ماکروسکوپي    26-6-2

 اا، موارد زیر را تعیی  کنید:لو سنگنگار  ک  با بررسی سنگ

بند  زاویه مشخصی با بند  رسوبی و کلیواژ ناشی از آن، جایی که کلیواژ و الیهتفاوت بی  الیه الف(

  مواز  ام بندا ، جایی که کلیواژ و الیههالیا  یا توده لو سنگ، و تفاوت بی  باشند ام داشته

 باشند؛

 اا  باز یا بسته شده؛ترك ب(

 ؛1اانوارشکنجاا و/یا درزاا، گس  پ(

 اا؛اا یا در الیهاا در رگهکلسیت یا سایر کربنات ت(

 مواد کربناته؛ ث(

 اا  فلز ؛یا سایر کانی 2، مارکاسیت3، پیروتیت9حضور پیریت ج(

 احاطه شده باشند. یکااااا حضور دارند، اگر چه توسط مجایی که کربنات چ(

ناسایی کقاب  ش لو سنگورقچ در -1-6-16الف تا -1-6-16 بنداا  گستره مشاادات فهرست شده در

 اا ممک  است به ترتیب به صورت میکروسکوپی یا در رخنمون صحرایی شناسایی شوند.نیستند، ای 

 

                                                 
1 - Kinkbands 
2 - Pyrite 

3 - Pyrrhotite 

4 - Marcasite 
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 بررسي میکروسکوپي    26-6-2

 مقاطع نازک    26-6-2-2

 با درصد ترکیب تخمینی آن به صورت زیر گزارش کنید:امراه مقطع نازك را  شناسیکانی

اا  فلز  باشد، اگر چه به صورت ریز در خمیره توزیع شده اا یا کانیحاو  کربنات لو سنگاگر  الف(

اا  کوچ  اا، رگهیا ای  که ای  مواد در ترك باشند و منفرد متمرکز شده اا  بزرگباشند، در سازند

 ؛وجود داشته باشند ا  منظمشاخهاا  عدسیدر  یا

 بند  قبلی و اثرات شیستوزیته را گزارش کنید؛اا  بسته، اثرات الیهاا یا گس حضور درزه ب(

 اا  میکا را به صورت زیر گزارش کنید:توزیع بافت و ساختار الیه پ(

 بافت میکا؛ نوع ساختار -1

 ؛13ر، مطاب  با شک  متاا  میکا در ار میلیتعداد الیه -9

 الیه میکا؛ 19متوسط ضخامت  -3

 اراا  میکا در با ضرب تعداد الیهمقدار به دست آمده اا  میکا، از الیه مشخصبرا  تعداد  -2

 .19ضرب در عدد  اامتر در ضخامت متوسط آنمیلی

و راانمایی برا  تفسیر بافت میکا   باشدمی 399xنمایی بر اساس مقطع نازك بررسی شده با بزرگ 1شک  الف -2يادآوري 

 باشد.ب می-1الف و الف-1شک  الف

شود که به توزیع و اا  سقف، توصیه میلو سنگبا توجه به اامیت قاب  توجه مواد معدنی میکایی در کیفیت  -2يادآوري 

 ا  شود.بند  ای  مواد توجه ویژهگروه

 

 صیقلي طعاقم    26-6-2-2

)تیتانومگنتیت،  TiO2 – FeO – Fe2O3 سیستممارکاسیت و فازاا  مواد معدنی با  حضور پیریت، پیروتیت،

 .را گزارش کنید 1اا  غیرشفا ایلمنیت( و سایر کانی

 

 Xتجزيه نور اشعه     26-6-2-9

 اصول    26-6-2-9-2

ودر کاا  پهبر رو  آزمون Xعه کزیه نور اشکاا  تجیکمه کمی، بررسکنی تحلی اا و یکناسایی کانکرا  شکب

اا  صیقلی بر رو  آزمونهرا اا اا، ای  بررسییابی آنتکاا و جهاسایی کانیکو برا  شن دایدشده انجام 

 .دایدانجام 

                                                 
1 - Opaque minerals 
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را  ااقلهفاع کوقعیت و ارتکمدر مکورد ده کت آمکبه دس رک، اثلو سنگید منشا بیان شده برا  یتاکه منظور ب

 ،ع بیان شدهبده از منکرفته شکاا  گلو سنگبا امان روش برا  ت آمده کبه دس اثرو با  ردهکی کبررس

 د.کنیمقایسه 

 

 روش انجام آزمون    26-6-2-9-2

تره کا گسکرتو بکرض پکمع درآن را ر، کاد اثکرا  ایجکو ب ایدرار دکق Xآزمونه صیقلی را در دستکگاه اشکعه 

(°3  =θ9)  تا(°63  =θ9) تواند مفید باشد. در می 63°تا  9°ثر گستره بسته به تشعشع، حداک د.ایقرار د

اا را اا  رسی( را تعیی  کرد. نشانه)میکا و کلریت در کانی لو سنگتوان تغییرات می 63°تا  9°گستره 

 کاتداا و فیلتراا  استفاده شده را گزارش کنید.اا را گزارش کنید. آنتیبررسی کرده و ارتفاع قله

به صورت آزاد را  لو سنگمقدار تعیی  شده پودر یابی خاصی پیدا نکنند، جهت اا  کانیبرا  ای  که دانه

را تکرار  Xاشعه  تحلی داید. با استفاده از فرآینداا و تنظیمات توصیف شده در باال، نمونه قرار  دارندهنگهدر 

، اصلی بند سه تقسیمبه اا را اا را گزارش کنید و مقادیر نسبی کانیکنید. اثر را بررسی کرده و ارتفاع قله

 ه کنید.یارا ،و اثر فرعی

 

 بیان نتايج    26-9

، اصلیشناسی اا  انجام شده ی  گزارش توصیف کننده خصوصیات ساختار ، بافت، و کانیبر اساس بررسی

 تهیه کنید. ،Xنور اشعه  هیات و تنظیمات دستگاه تجزییو اثر و در بر گیرنده جز فرعی

 

 نگزارش آزمو    26-8

شناسه محصو ، ارجاع به روش  نشانهو شام  باشد داشته را در بر 3-16ون باید گزارش بند گزارش آزم

 ای  استاندارد ملی ایران باشد.آزمون 
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 الیه میکا 11: 1گیر  اندازه                          الیه میکا           2: 9گیر  اندازه

 هاي میکاي تعداد اليههاگیريهايي از اندازهمثال -25شکل 
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 پیوست الف

 )اطالعاتي(

 نگاريتفسیر سنگ

 

 ب(-2الف و الف -2الف هاي)شکل اارتباط بین میکاه    2-الف

 تواند به دو صورت زیر باشد:می 1ار فیلوسیلیکات

 الف(؛-1الفاا )شک  اتصا  کام  با سایر فیلوسیلیکات  2-2-الف

 .ب(-1الفا از ام )شک  به صورت مجز   2-2-الف

 

 (ص-2الفتا  پ-2الف هاي)شکل بندي و کلیواژ، زاويه فصل مشترکاليه     2-الف

بند  و کلیواژ به صورت زیر بند  و کلیواژ دقیقاً مواز  با صفحات جدای  باشد، الیهاگر الیه     2-2-الف

 خوااند بود:

 یر باشد:اا  زتواند به صورتاا میدار  فیلوسیلیکاتفاصله

 پ(؛-1الفخیلی نامنظم )شک   الف(

 ت(؛-1الفنامنظم )شک   ب(

 ث(.-1الفمنظم )شک   پ(
 

 ج دیده شود.-1الفشک   مانند توانداا میدار  میکابا فاصلهحتی  ،ث-1الفی  بافت خیلی منظم مانند شک   -يادآوري

 

داشته باشند، صفحه کلیواژ به  ر تقاطعیگدر ی  زاویه جدای  با یکدبند  و کلیواژ اگر الیه     2-2-الف

 صورت زیر خوااد بود.

 زیر باشند: صورتتوانند به اا  مواز  با کلیواژ میفیلوسیلیکات

 س (؛-1الف ژ،-1الفذ، -1الفد، -1الفچ، -1الفج، -1الفاا  پیوسته )شک  الف(

 ش(؛-1الفر، -1الف ، -1الفاا  ناپیوسته )شک  ب(

 ش(.-1الف ،ز-1الف ، -1الفاا  جدا از ام )شک  پ(

 توانند به صورت زیر باشند:اا  فیلوسیلیکاته میالیه

 (؛ -1الفج تا -1الفاا  شک جدا از یگدیگر ) ت(

 (؛ز-1الفد تا -1الفاا  شک خوردگی ناقص با یکدیگر )اریب نسبت به کلیواژ و گره ث(

                                                 
1 - Phyllosilicates 
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 ( -1الفژ تا -1فالاا  شک ه با یکدیگر )خورداریب نسبت به کلیواژ و گره ج(

اا  اا به صورت شبکه تور خوااند بود )شک اا پیوسته بوده و به ام گره خورده باشند، آنفیلوسیلیکاتاگر 

 س(.-1الفژ، -1الفذ، -1الفاا  د، شک -1الف

 

 
   الف

 
 ب

 
    پ

 
    ت

 
    ث

 
 ج

 
 چ

 
 ح

 
 خ

 
 د

 
 ذ

 
 ر

 
 ز

 
 ژ

 
 س

 
 ش

 
 ص

 

 براي استفاده مقاطع نازک میکروسکوپي X500نمايي با بزرگ هاي میکاتشريح بافت و ساختار اليه -2الفشکل 
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 بپیوست 

 )اطالعاتي(

 هالوحسنگمنشا و شناسايي  نگاريسنگ بررسي

 
 لوحسنگشناسايي     2-ب

و نام  3-3و  9-3، 1-3اا  بخ  1-9، تعاریف دقی  استاندارد بند لو سنگشناسایی نتایج    2-2-ب

 لو سنگ، 3)سنگ( رسوبی لو سنگ، لو سنگ، 9، شیست آرژیلیتی1اانگار  مانند شی صحیح سنگ

 ند.باشمی 3ااکربناته یا مارن لو سنگیا  2مواز 

 

 1-1-باشد، با اسکتفاده از بند بمی 1-9فرآورده شام  اادا  استاندارد بند در مورد ای  که    2-2-ب

 شود.گیر  میتصمیم

 

اا  دستورالعم  1اا  مشخص شده انجام شود: جدو  بامیشه الزم نیست که امه آزمون   9-2-ب

 ه کرده است.یکاربرد را ارا

 

 ها براي شناساييقابلیت اجراي آزمون -2جدول ب

 شناسايي

 آزمون نوعي اولیه روش آزمون بند
 آزمون نوعي آتي

a b c 
  aنتیجه= بی  a + bنتیجه= بی 

     بررسی ماکروسکوپی 16-6-1

     بررسی میکروسکوپی: مقاطع نازك 16-6-9-1

     بررسی میکروسکوپی: مقاطع صیقلی 16-6-9-9

16-6-9-3 
ی قطعات آزمون: Xتجزیه نور اشعه 

 پودرشده

 
   

     ی صیقلیقطعات آزمون: Xتجزیه نور اشعه  16-6-9-3

                                                 
1 - Shales 

2 - Argillaceous schist 

3 - Sedimentary (stone) slate 

4 - Parallel slate 

5 - Marnes 
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 منشا    2-ب

موجود در ی  مرسوله، از  لو سنگار  ،نگار  تحقی  ای  موضوع است کهرسی سنگبر تیجهن   2-2-ب

بیان شده به امان صورتی  لو سنگو نوع  است، تامی  شده لو سنگمنبع سنگ ساختمانی، معدن یا رگه 

 تعریف شده است. 1-9استاندارد بند  3-3یا  9-3در بند  هک باشد

 

اا  دستورالعم  9اا  مشخص شده انجام شود: جدو  بمونامیشه الزم نیست که امه آز   2-2-ب

 کند:ه مییکاربرد را ارا

 

 منشاها براي قابلیت اجراي آزمون -2جدول ب

 منشا

 آزمون نوعي اولیه روش آزمون بند
 آزمون نوعي آتي

a b c 
  aنتیجه= بی  a + bنتیجه= بی 

     بررسی ماکروسکوپی 16-6-1

     ررسی میکروسکوپی: مقاطع نازكب 16-6-9-1

     بررسی میکروسکوپی: مقاطع صیقلی 16-6-9-9

16-6-9-3 
ی قطعات آزمون: Xتجزیه نور اشعه 

 پودرشده

 
   

     ی صیقلیقطعات آزمون: Xتجزیه نور اشعه  16-6-9-3

 

 گزارش     9-ب

اا  نوعی اولیه باشد، نتایج آزمون نوعی شود اگر الزم است گزارش آزمون شام  نتایج آزمونتوصیه می

 ثانویه نیز در آن گنجانده شود.
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 پیوست پ

 )اطالعاتي(

 نامهکتاب

 

[1] EN ISO 6988, Metallic and other non organic coatings - Sulfur dioxide test with general 

condensation of moisture (ISO 6988:1985), 

[2] ISO 3534-1, Statistics - Vocabulary and symbols - Part 1: General statistical terms and 

terms used in probability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


