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 خدا نامبه

 ايران استاندارد سازمان ملي با آشنايي

و  اس تاندارد  مؤسس ۀ  مق ررات  و ق وانی   اص ح   ق انون  3م اد   کی   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و ستانداردا مؤسسۀ

اس تاندارداا    نش ر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

 .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

ب ه   92/6/29و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  م ور    نام موسسه استاندارد

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

مؤسس ات   و مراک    نظران صاحبسازمان،  کارشناسان از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولی د ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کنن دگان،  مص ر   تولیدکنن دگان،  ش ام   نف ع،  و ح    ص احبان  منص فانۀ  و آگااان ه  مش ارکت  از ک ه  اس ت  تجار  و فناور 

ن وی    پیش .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراک  کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پ    و ش ود م ی  ارس ا   مرب و   فن ی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ای ران   رسمی(( ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و ر ط رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کنن د   م ی  تهی ه  شده تعیی  ضوابط رعایت با نی  ذیصح  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پیش

ب دی  ترتی ب،    .ش ود  م ی  منتش ر  و چ اپ  ای ران  مل ی  اس تاندارد  عن وان  به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

مل ی   کمیت ۀ  در و ت دوی   3 ش مار   ای ران  مل ی  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استاندارداایی

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

(ISO)اس تاندارد   الملل ی  ب ی   س ازمان  اصلی اعضا  ازایران  استاندارد سازمان ملی
الملل ی الکتروتکنی ک    ب ی   کمیس یون  1

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

(OIML)  2راب ط  تنه ا  عن وان  ب ه  و اس ت
 ک دک  غ یایی    کمیس یون  

3
(CAC) خ ا   ا ا   زمن د  نیا و کلی 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، پیشرفتها  آخری  از کشور،

 کنن دگان، حف     مص ر   از حمای ت  ب را   ق انون،  در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند میایران  استاندارد سازمان ملی

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

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

و  ص ادراتی  کاالا ا   اس تاندارد  ا اج ر  کش ور،  محص والت  برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان . نماید

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

 آزمایش گاه  محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممی   بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 اس اس  ب ر  را مؤسسات و اا سازمان گونه ای ایران  استاندارد سازمان ملی ، سنجش وسای  کالیبراسیون )واسنجی( و مراک  اا

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

 فل  ات  عی ار  تعی ی   سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( کااا،ی المللی ی ب دستگاه ترویج .کند نظارت می اا آن عملکرد

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

 

                                                 
1- International organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 گفتارپیش

اب ت و  ثا  ا و  فش ار  اخ تح   توس ط س اختمانی   بیرون ی  نما اا  سنگعملکرد ساختارسامانه" استاندارد

موسس ه اس تاندارد و تحقیق ات    توسط  مربو  اا  درکمیسیون آن نوی  پیش که " روش آزمون-یکنواخت

استاندارد مهندس ی   ملی کمیتۀ اجحس چهار صد و اشتاد و پنجمی  در و شده تدوی  و تهیه صنعتی ایران

 3 م اد   یک بند استناد به اینک ،تصویب شد 13/19/29 مور  اا  ساختمانیساختمان و مصالح و فرآورده

 ب ه  ، 1331 م اه  بهم    مص وب  ای ران،  صنعتی تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانی  اصح  قانون

 .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان

خ دمات،   و عل وم  صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا  پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

ای     تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید ل وم مواقع در ایران ملی ا استانداردا

بن ابرای ،   . گرف ت  خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیه برا  که ی منبع و ماخ

 
ASTM C 1201/C 1201 M: 2009, Standard Test Method for Structural Performance of Exterior 

Dimension Stone Cladding Systems by Uniform Static Air Pressure Difference 
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اختالف فشارهواي  توسطساختماني بیروني هاي سنگ نماي عملکرد ساختارسامانه

 روش آزمون-ثابت و يکنواخت

 هدف و دامنه کاربرد 1

 اختح سنگ نما  ساختمانی تحت  اا سامانهاد  از تدوی  ای  استاندارد تعیی  عملکرد ساختار  

 باشد.اوا  ثابت یکنواخت مثبت و منفی با استفاده از یک اتاق آزمون می فشار

 است. 1انحرا فشار و   گیر اصو  اندازه نیازمند آگاای ازاز ای  استاندارد مناسب استفاده 

شار اوا  ثابت و یکنواخت ارائه اایی برا  تعیی  عملکرد ساختار  تحت اختح  فای  استاندارد روش

اختصا  یافته  اا داد. معموال برا  نشان دادن اثرات باراا  باد رو  عناصر سطح بیرونی ساختمانمی

باراا  واقعی رو  سطو  ساختمانی واقعا پیچیده است، با تغییر جهت باد، زمان، ارتفاع از سطح است. 

 یابد.زمی ، شک  ساختمان، زمی ، ساختاراا  اطرا  آن و دیگر فاکتوراا تغییر می

 اند.توضیح داده شدهکتابنامه  [2]و  [1] بنداا و  9-9و بند  1-9ای  فاکتوراا در استاندارداا  بند 

ویژه یا مقادیر نهایی  آزمون اا  مورد استفاده برا  اعما  ار یک از باراا و روش لوازمای  استاندارد 

 داد.اند را توضیح مینامعلوم باراا  آزمون را که برا  نمونه بصورت یکنواخت توزیع شده

 مورد نیاز باشد. حداکثر بار اا انحرا تنها  ( باید زمانی استفاده شود کهینیدرا بب 1-2) بند  Aروش  1-1

 ( باید زمانی استفاده شود که منحنی انحرا  بار مورد نیاز است.ببینید را 9-2) بند  B روش 1-1

سنگ نما ممک  است  سامانهکه عملکرد  ، باید به خاطر سپرداستاندارد اا  ای  آزمون نتایج حاص  از کاربرددر  – يادآوري

طو  در  تواند به درستی در ساختار واقعی نشان داده شود.تواند یا نمیکرد، نصب و تنظیم باشد و اینکه آزمونه میکارتابعی از 

عل   بوسیله 9شدگیاومت اج ا  سازنده در برابر خرابتکیه گاه ساختمان و مق سختیعملکرد امچنی  به  خدمت سنگ،

  بستگی دارد. ه و غیر گرمایی لرزش، انبسا  و انقباض مختلف از قبی 

 

ای  استاندارد تمام موارد ایمنی مربو  به کاربرد ای  روش را بیان نمی کند بنابرای  وظیفه کاربر ای  استاندارد  -هشدار  

.برا  موارد ، است که موارد ایمنی و اصو  بهداشتی را رعایت کرده و قب  از استفاده محدودیت اا  اجرایی آنرا مشخص کند

 ببینید. را 3ویژه بند 
 

 مراجع الزامي    1

اا ارجاع داده شده است.  مدارک ال امی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن

 بدی  ترتیب آن مقررات ج ئی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب می شود. 

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

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 نظر و اصححیه شده است، امواره آخری  تجدید

                                                 
1- Deflection  

2- Deterioration 
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 استفاده از مراجع زیر برا  ای  استاندارد ال امی است:

 نامه واژه -ساختمانی اا  سنگ، 3993استاندارد ملی ایران شماره 1-1
2-2 ANSI A58.1 Building Code Requirements for Minimum Design Loads in Buildings and 

Other Structures. 
2-3 AAMA TIR-A2 Design Wind Loads for Aluminum Curtain Walls 

 

 اصطالحات و تعاريف    9

اصطححات و تعاریف زیر نی   1-9اصطححات و تعاریف تعیی  شده در استاندارد بند عحوه بر استاندارددر ای  

 :رودکار می به

9-1 

  1تغییر شکل دائمي

 ماند.جابجایی دائمی از یک موقعیت اولیه که بعد از برداشت  بار اعما  شده باقی می

9-1  

 9نهآزمو

 توضیح داده شده است. 3د صورتی که در بنهب ،برا  آزمون جهت ارائه   3شدهآور جمعک  واحد 

9-9 

 2بار آزمون 

 گیرد.مورد آزمون قرار می آزمونه ( برا  جایی کهمشخص در فشار اوا  ثابت )مثبت یا منفی اختح 

9-4 

 3بار نهايي

واح د  ت بص ور  دا د و  ر جایی که شکست آزمون ه ر  م ی  در فشار اوا  ثابت ) مثبت یا منفی ( د اختح 

 شود.بیان میپاسکا  

 کلیات 4

 :ای  روش آزمون شام 

 یا سطح مقاب  آن؛ نمونه آزمون به سمت اتاق آزمون درزگیر  سطح -الف

                                                 
1- Permanent deformation  

2- Specimen 

3- Assembled 

4- Test load 

5- Ultimate load  
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 ،از آن اوا  یا خروجی اتاق آزمونفراام کردن اوا  ورود   به  -ب

 و؛ کندتامی  می آزمونه سراسرفشار آزمون در  حف  اختح   الزم جهتکه  نر   اتاق  یک -پ

 باشدمیاا ار یک از شکستگیر  و ثبت انحرا ، تغییر شک  و ماایت اندازهمشااده،  -ت

 وسايل   5

 اا ؛ ار تجهی اتی که توانایی انجام روش آزمون در محدوده روادار می شودتوصیف کلیاتی از وسای   5-1

 .قاب  استفاده است ،را دارد مجاز

 : (را ببینید 1شک  )  اصلي شاملاجزاي  5-1

 اتاق آزمون  5-1-1

به  جهت روباز( ، یک است  برداشتکه قاب   شدهنصب ) صفحه باز ا  با یک داانهیک اتاق آزمون یا جعبه 

باید مراقب باشید انگام طراحی اتاق برا  نمونه است.  شدهنمونه نصب  مقاب  آن،کهطر  داخ  یا بطر  

حداق   نما  مورد آزمون است. سامانها  از اا نمایندهاص  شود شرایط لبهح تا اطمیناندرزاا گرفته شوند، 

تحت ش شود که خوان تعبیه ا گونهبهباید  باید فراام شود وگیر  فشار اتاق اندازه برا  یک شیر فشار ثابت

 منبع ورود  داانه اا  اوا قرار نگیرد. خروجی در آن یا سایر جابجایی به اتاق یا   وروداوا سرعت تاثیر

با بعد از استقرار نمونه، نکند.  برخورد نمونه آزمون به اًکه اوا مستقیم شود طراحیا  گونهاوا به اتاق باید به

 و مشاادات را فراام کرد.تنظیمات  تسهی  تواندسترسی به اتاق می

 عملکرد آزمونهکه  چرا کج شوند نباید تحت بار آزمون ،اتاق آزمون و چهارچوب نصب شده نمونهدر چنی  روشی  -يادآوري

 تحت تاثیر قرار خوااد گرفت. 

 هوا  سامانه 5-1-1

-، یا دمنده قاب  کنتر  برگشتخروجی سامانه، یک فشردهتغییه اوا منبع یک یک دمنده قاب  کنتر ،  

 سامانه ای نمونه طراحی شده است. در سراسر فشار اوا  مورد نیاز اختح  حداکثر  دنآورپییر برا  فراام

 دوره آزمون فراام کند. برا )پایدار ( ثابت فشار اوا  اختح  باید اساساً 

فشار اوا   اختح  جداگانه برا  فراام کردن خروجی سامانهپییر یا یک فشار و بهتر است از یک دمنده برگشت -يادآوري

ار اوا  مثبت و تاثیر فشار منفی بدون برداشت ، ا  که نمونه آزمون بتواند برا  تاثیر فشاده شود به گونهفمورد نیاز است

مورد آزمون قرار بگیرد، اگر منبع اوا  کافی در دسترس است، بست  درزبند و  ،نمونه آزمون نصب مجددو  برعک  کردن

مند شود اما نشت زیاد اوا، نیازترجیح داده مینیاز نیست اگرچه  کام  بطور نصب کردن صفحه در محیط اطرا  نمونه آزمون

  .بودفشاراا  مورد نیاز خوااد  اختح  منبع اوا  با ظرفیت خیلی زیاد برا  نگهدار 

 گیري فشاروسايل اندازه 5-1-9

 . ±9%فشار در محدوده درستی  اختح  گیر  دستگاای برا  اندازه 
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 ترتیب کلي دستگاه آزمون-1شکل

 گیري انحرافاندازه سامانه  5-1-4

  .مترمیلی ±99/9انحرافات با درستی گیر  وسیله اندازه  

 ،موقعیت بیشتری  جابجایی در و الصاقاا  انحرافات سنگ باید عمود بر سطح سنگ در مح  5-1-4-1

بیان  کارشناسباید توسط  )در صورت ل وم( انحرا  گیر اا  اضافی برا  اندازهموقعیتگیر  شود. اندازه

 شود. 

نما  مورد آزمون قرار گرفته نگهدار  سنگ سامانها  باید مستق  از انحر گیر وسای  اندازه 5-1-4-1

 شود. 

گیر  اا  اندازهدستگاه شود.استفاده می عملکرد نهایی نمونه، تعیی  جهت که ااییبرا  آزمون 5-1-4-9

 کار روند. هوسای  ب  انحرا  با دقت کمتر ممک  است به دلی  امکان خراب شدن

 خطرات 6
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کار رفته در هشکست محافظت کنید. فشار ب نوع مناسب را بکار گیرید تا ناظران را در صورت اراا  احتیا 

 ،خروجی سامانهموارد شکست، با یک باشد. در انرژ  و خطرات قاب  توجهی می در بردارندهای  روش آزمون، 

. اجازه است خروجیز اتاق آزمون بیشتر ا برا  نمونه تمای  اوا  ورود  بهخطر برا  پرسن  کمتر است، 

 . قرار بگیرنداایی چنی  اتاق مدت زمان انجام آزمون در درپرسن  نداید 

 آزمونه   9

سنگ نما را  سامانهباید اندازه و محتوا  کافی برا  تعیی  عملکرد امه انواع اج اء سازنده  اانمونه 9-1

 داشته باشند. 

اا  مواد، ، پرداختاستفاده از مواد مشابه  لی باشند،اندازه کام دارا  باید نمونهاا  امه قسمت 9-1-1

رو  ساختمان  بر، برا  استفاده ری ه شدهاستفاده شده یا برنامه الصاق، و ساز اا  ساختمانو روشج ئیات 

 کار روند. هب

 ناپییر)سخت(گاه نسبتاً انعطا یهبر تک دادن تکیه شباات داشت  وضعیت درست ساختار پشتیبان، 9-1-1

 است.

 را آزمون کنید.  آزمونه 3حداق   9-1
اا باید مونهآزباید تشخیص داده شود که عملکرد به احتما  زیاد تابعی از اندازه و اندسه است. بنابرای ، انتخاب  -يادآوري 

ی بار یا سنگین ، ب رگتری  اندازهبطور کلیاا باشند. اا  مورد استفاده در ساختماناا و ضخامتا  از اندازهگستره دارا 

 ساختمان یا پیکربند  مورد استفاده باید مورد آزمون قرار گیرد.  شده طراحی ویژه، نوع، ضخیم بودناعما 

 واسنجي  8

ست، گیر  معموال الزم نیگیر وسای  اندازهشمارهصفحه اا  درجهانحرا  اا  سیا  و فشارسنج واسنجی

طور مناسب انواع دیگر هشوند. بری   دما  آنها استفاده می اایی فراام شده که در/ یا ن دیک طردستگاه

 شود.می واسنجی بطور مناسب گیر  فشار و انحرا وسای  اندازه

 اطالعات الزم  7

 تشخیص ای  روش آزمون، اطحعات زیر باید فراام شود: در

  Aروش  7-1

 باراا  آزمون مثبت و منفی؛ 7-1-1

 ؛تداوم بیشتری  بار 7-1-1

 .د نیاز مورانحرا  اا  گیر تعداد و مح  اندازه 7-1-9

  Bروش  7-1

گیر  انحرا  ندازهاا در جایی که ازمون مثبت و منفی در ای  اف ایشآ تعداد اف ایش باراا و باراا  7-1-1

  مورد نیاز است؛

 ؛تداوم اف ایش و حداکثر باراا  7-1-1
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 ؛نحرا اا  مورد نیاز اگیر تعداد و مح  اندازه 7-1-9

 آزمون انجام روش  11

 سمتسمت بیرونی نمونه باید در  یا در مقاب  منفی اتاق جا  داید. ،نمونه را در داخ  منفی اتاق  11-1

فشار بیشتر برا  باراا   سمتفشار بیشتر برا  باراا  مثبت تحم  داشته باشد ؛ سمت درونی باید در 

قرار تمورد استفاده در اس اا الصاقبا امان تعداد و نوع  منفی تحم  داشته باشد. استحکام و ایمنی نمونه

 واحد رو  ساختمان را انجام داید.

 نحرا  در بیشتری  بار مورد نیاز باشد:شود که ا: روش زیر انگامی استفاده میAروش   11-1

 بررسی کنید.نمونه را برا  تنظیم صحیح   11-1-1

 شان قرار داید. را  را در موقعیت مخصو گیر  انحوسای  مورد نیاز اندازه  11-1-1

ه اعما  کنید، و به مدت حداق  فشار مثبت یکسانی را در نیمی از حداکثر بار آزمون مشخص شد  11-1-9

 اختح  دقیقه در بار صفر( 3 تا حداکثربعد از دوره بازیافت حداق  پ  از یک دقیقه و ) ثانیه حف  کنید.19

 اا  درجه انحرا  را بخوانید و ثبت کنید. نید، قرائتفشار را در عرض نمونه پخش ک

فشار مثبت یکسانی را در حداکثر بار آزمون مشخص شده تا زمانی که از جهات دیگر مشخص   11-1-4

شوک  ثانیه حف  کنید. در چنی  روشی به منظور جلوگیر  از 19شود، اعما  کنید و حداق  به مدت 

 اا  درجه انحرا  را برا  تعیی  حداکثر تغییر شک  بخوانید و ثبت کنید. بارگیر ، بار اعما  کنید. قرائت

 حداکثردقیقه  1فشار را تا صفر کااش داید، و بعد از یک دوره بازیافت به مدت حداق  اختح    11-1-5

 برا  تعیی  تغییر شک  دایمی بخوانید و ثبت کنید.اا  درجه انحرا  را دقیقه، قرائت 3تا 

 کنید.  تکرارش را با استفاده از فشاراا  منفی رو  11-1-6

 روش زیر را زمانی که تعیی  منحنی انحرا  بار مورد نیاز است استفاده کنید.:  Bروش   11-9

 را دنبا  کنید. 3-9-11و  1-9-11بنداا    11-9-1

اال تا حداکثر بار اا  رو به با  از اف ایشبار را با استفاده از فشار مثبت در تعداد مشخص شده 11-9-1

اا  مورد استفاده در ای  روش را تعیی  مشخص کننده باید تعداد اف ایشآزمون مشخص شده اعما  کنید. 

کند، کمتر از چهار اف ایش یکسان برا  حداکثر آزمون نباشد. در ار اف ایش، تا زمانی که موارد دیگر 

اا  درجه انحرا  را بخوانید حف  کنید، قرائت ثانیه اعما  و 19مشخص شود، بار آزمون را به مدت حداق  

 و ثبت کنید. 

دقیقه تا صفر  3 تا حداکثر وبعد از یک دوره بازیافت به مدت حداق  یک دقیقه  فشار را اختح   11-9-9

 اا  درجه انحرا  را برا  تعیی  تغییر شک  دائمی بخوانید و ثبت کنید. کااش داید، قرائت
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که شکست ناگهانی ممک  است ر  داد و وسای   دادتحت بار نشان  آزمونهار زمانی که رفت  11-9-4

گیر  انحرا  برداشته شوند و بار بصورت ف اینده تا وسای  اندازهممک  است گیر  را خراب کند، اندازه

  د.ر  دا او ار کدام که  ،تواند حف  شود بدست آیدحداکثر بار آزمون اف ایش یابد یا حداکثر بار  که می

 کنید.  تکرارروش را با استفاده از فشار منفی  11-9-5

 گزارش آزمون  11

 اطحعات زیر را گ ارش کنید: 11-1

 ارجاع به ای  استاندارد ملی ایران؛ 11-1-1

 ؛اا  آزمون و گ ارشتاریخ  11-1-1

، و دیگر اطحعات کار عاد، انواع مد ، مواد، مواد صیق تولیدکننده، منبع ذخیره، ابشناسایی نمونه ) 11-1-9

 ؛(مربو 

، الصاقفاصله  و نصب گیر ،موقعیت قاب اا  ابعاد،اا  مفصلی از نمونه، قسمتی از نیم ر شک  11-1-4

داند. ار تغییر شک  ج ئی ایجادشده رو  فل آالت، درزگیراا، و ار ج ئیات ساختار  مربو  را نشان می

 اا یادداشت شود؛باید رو  شک ده نمونه برا  بدست آوردن مقادیر گ ارش ش

 و ... ( باید کامح مستند شوند؛ ار پیش شرطی رو  سنگ ) مرطوب کردن، خشک کردن  11-1-5

طی آزمون و انحرافات و تغییر  آزمونهجدو  بند  تغییرات فشار اعما  شده در عرض A روش   11-1-6

 آزمون؛ مورد آزمونهاا  مشخص شده برا  ار اا  دائمی در موقعیتشک 

در آزمونه اا  بار آزمون، تغییرات فشار اعما  شده در عرض جدو  بند  تعداد اف ایشB روش   11-1-9

 مورد آزمون؛آزمونه اا  مشخص شده برا  ار اا  دائمی در مح اا، و تغییر شک ای  اف ایش

  شوند؛را شام  می Bتداوم باراا  آزمون، باراا  اف ایشی برا  روش  11-1-8

 ثبت مشاادات عملکرد چشمی؛  11-1-7

-یا توصیف آن ویژگی انجام میاا برا  بررسی تطاب  نمونه با یک ویژگی خا ، شناسایی آزمون 11-1-11

 شوند؛

کند. توصیف کاملی از ار اا را در مطابقت با ای  روش آزمون مدیریت میا  که آزمونبیانیه 11-1-11

 ام چنی  لحاظ شود؛ باید انحرافی از ای  استاندارد ملی

اا باید گ ارش شود، ار اگر چندی  نمونه یکسان ضرورتا مورد آزمون قرار گیرند، نتایج برا  امه نمونه 11-1

اا یا تنظیمات متغیر( . ا  برا  تشخیص شکستبطور ویژه با مححظه) شودنمونه به درستی شناسایی می
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ا  برا  ار نمونه   ایجادشده یاداشت کنند، شک  جداگانهاااا را رو  شک اا  بی  نمونهاگر امه تفاوت

 مورد نیاز خوااد بود.

   اريبي  دقت و 11

تغییرات مج ا در محصو  طبیعی ممک  است انحرا  از مقادیر پییرفته شده را نتیجه داد. بخش دقت 

پییر  در دسترس دجدیپییر  و ت  قاب  قبو  در تکرارااروادار زمانی که داده کافی برا  نشان دادن 

 شود. باشند اف وده می
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