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  به نام خدا

 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 تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، یصنعت تحقیقات

  .دارد 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   33333/996د ایران تغییر و طی نامه شماره سازمان ملی استاندار

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

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

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

نویس  پیش  .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پکس  و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی داا استاندار

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

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و ساتمؤس که استاندارداایی نویس پیش

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

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

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

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

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

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

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

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

 کننکدگان ، حفک    مصکر   از حمایکت  برا  قانون ، در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 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 یا /و کشور داخ  تولید  محصوالت  برا را ایران ملی استاندارداا  از

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

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

 محیطکی ، زیسکت  مکدیریت  و کیفیکت  مکدیریت  اکا   سیسکت   صدور گکواای  و ممیز  بازرسی ، آموزش ، مشاوره ، در زمینۀ

 را ؤسساتم و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش ، وسای  کالیبراسیون ) واسنجی ( و مراکز اا آزمایشگاه

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

 تعیکی   سنجش ، وسای  کالیبراسیون ) واسنجی ( یکااا ، المللی بی  دستگاه ترویج .کند  نظارت می آن اا عملکرد بر و اعطا

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

 

                                                 
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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 ملی استاندارد ایران

 قاسملویان، محدثه

 )دانشجو  کارشناسی ارشد شیمی(
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 گفتارپیش
 

 اا کمیسیون در آن نویسپیش که "الزامات -دوالرماا  کاشی -اا  سنگ طبیعیفرآورده "استاندارد

 کمیتۀ اجحس چهار صد و اشتاد و پنجمی  در و شده تدوی  و تهیه ن ملی استانداردسازما توسط مربو 

 قرار تصویب مورد 13/19/29 مور  اا  ساختمانیاستاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده ملی

 قاتتحقی و استاندارد سازمانمقررات  و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این  است، گرفته

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

خدمات،  و علوم 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 لزوم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بنابرای ، . گرفت 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  تهیۀ برا  که بع و ماخی من
 

DIN EN 12057: 2005, Natural stone products-Modular tiles - Requirements.
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 الزامات -دوالرمهاي کاشي -هاي سنگ طبیعيفرآورده

 و دامنه کاربرد هدف  1

سنگ طبیعی است که برا   مسطح دوالرماا  کاشیالزاماتی برا  تعیی   استاندارداد  از تدوی  ای  

  اند.و سقف ساخته شده نما ا،ا، پلهپوشش کف استفاده بعنوان

اا در دامنه کاربرد ای  استاندارد قرار شده )بطور مصنوعی ساخته شده( و نیز نصب آنمواد سنگی آگلومره

 گیرد. نمی

 

 مراجع الزامي       1

است.  شده داده ارجاعاا آن استاندارد ملی ایران به ای  مت  در که است مقرراتی حاو  زیر الزامی مدارک

 شود.می استاندارد ملی ایران محسوب ای  از مقررات جزئی آن ترتیببدی 

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

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

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

 جع زیر برا  کاربرد ای  استاندارد الزامی است:ااستفاده از مر

 

تعیی  ضریب جیب آب با استفاده از خاصیت  -سنگ طبیعی ، 16236استاندارد ملی ایران شماره  1-1

 روش آزمون -مویینگی

 - چگالی واقعی و ظاار ، تخلخ  ک  و بازتعیی   - سنگ طبیعی، 13123لی ایران شماره استاندارد م 1-1

  روش آزمون

 آزمون روش -تعیی  مقاومت در برابر یخ زدگی -سنگ طبیعی ، 12232استاندارد ملی ایران شماره  1-2

روش  -مرکزمقاومت خمشی تحت بار متتعیی   -سنگ طبیعی ، 13913استاندارد ملی ایران شماره  1-4

 آزمون

 مقادیر -خوا  حرارتی ،رطوبتی -فرآورده اا و مصالح ساختمانی ، 11933استاندارد ملی ایران شماره  1-5

 طراحی جدو  بند  شده

 روش -تعیی  مقاومت خمشی تحت گشتاور ثابت -سنگ طبیعی، 13991استاندارد ملی ایران شماره  1-6

 آزمون

 روش آزمون -تعیی  مشخصات اندسی -سنگ اا  طبیعی، 12339استاندارد ملی ایران شماره  1-9

تعیی  مقاومت در برابر پیر شدگی ناشی   -سنگ اا  ساختمانی ، 13992استاندارد ملی ایران شماره  1-8

 روش آزمون -شوک حرارتی  از
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 طبقه -یواکنش در برابر آتش برا  مصالح و فرآورده اا  ساختمان، 3922استاندارد ملی ایران شماره  1-7

 بند 
2-10   EN 14157, Natural stone test methods – Determination of the abrasion resistance. 
2-11   EN 12407: 2007, Natural stone test methods - Petrographic description, 

2-12   EN 12440, Natural stone - Denomination criteria, 

2-13   EN 12670:2001, Natural stone- Terminology 

2-14 EN 13755: 2008, Natural stone tess methods - Determination of water absorption at 

atmospheric pressure, 

2-15 EN ISO 12572, Hygrothermal performance of bulding materials and products- 

Determination of water vapour transmission properties  

2-16 EN 14231, Natural stone test methods- Determination of the slip resistance by means of 

the pendulum tester, 
 

 اصطالحات و تعاريف    2

، اصطححات و تعاریف زیر 13-9تعیی  شده در استاندارد بند  در ای  استاندارد عحوه بر اصطححات و تعاریف

 :رودنیز به کار می

2-1    

 مدوالر کاشي

 بصورت نرما ) اا  استانداردقطعه مسطحی از سنگ طبیعی به شک  مکعب یا مستطی  در اندازه

≤mm619  اسمیدر ی  ضخامت  دادنشکا با استفاده از برش و  ( که ≤ mm 19 آید.بدست می 

2-1    

 مدوالرهاي کاشيابعاد 

متر ارائه شده به ترتیب بر حسب میلی ابعاد استند. مدوالر کاشیابعاد ( d)و ضخامت  (b)عرض ( (Lطو   

 (را ببینید 1. )شک باشندمی
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 مدوالر کاشيابعاد يک  – 1شکل 

 زاماتال  4 

 الزامات مشخصات هندسي    4-1

 کلیات    4-1-1

گیر  واحداا  مجزا باید انجام شوند و تمام مقادیر اندازه 3-9اا باید مطاب  با استاندارد بند گیر تمام اندازه

 در محدوده روادار  مورد نیاز کااش یابند. 

 مسطح بودن و مکعب بودن الزاماتي براي ابعاد،    4-1-1

-کاشیبرا   1جدو  باشند. 1بصورت ارائه شده در جدو  اا، مسطح بودن و مکعب بودن بایداندازه روادار 

اا در ابعاد، مسطح دار/ شکسته طبیعی معتبر نیست، برا  اینکه روادار دارا  سطو  شکا  مدوالراا  

 شوند. اظهاربودن یا مکعب بودن باید توسط تولیدکننده 

 
 عاد و شکلها در ابرواداري -1جدول 

 خاصیت

 
 اا در ابعاد و شک روادار 

 واسنجی کالیبرهاا  کاشی

 نشده

aشده واسنجیاا  کاشی
 

 ابعاد

 

l,b mm 1±  mm 3/9±  
d mm 3/1±  mm 3/9±  

 19/9% 13/9%  ( صیق  یافتهو  ماتمسطح بودن ) تنها برا  سطح 

 19/9% 13/9%  مکعب بودن
a برا  ثابت شدن بوسیله داند؛ آنها تر را نشان میپرداخت مکانیکی خا  به منظور تهیه ابعاد دقی  ارائه شده از فرآورده شده ی   کالیبرهاا  کاشی

 اا مناسب استند.رقی  یا چسب از محت ا الیه

 
 

 الزاماتي براي پرداخت سطح    4-1-2

 کلیات    4-1-2-1

گسترش یابد. پرداخت سطح برخی از  مدوالراا  شیکااا  نواخت تا لبهصورت ی هپرداخت سطح باید ب

مشابه برا   اا فرآوردهیا دیگر  اابتونه، گیر لکه تواند بطور خا  با استفاده ازاا  طبیعی میانواع سنگ

-در نظر گرفته می عاد صورت بخشی از فرآیند هاا  طبیعی بکار رود، شکستگی یا ترک خوردگی بسورا 

 باید به خوبی نوع و ماایت مواد اضافی اظهار شود.    نوع رفتاردر چنی  مواردشود. 
 

 الزامات سطح پس از پرداخت    1- 4-1-2

تابعی از  ا  کهسطو  برا  رسیدن به پرداخت ویژه باید کار شوند و باید دارا  ظاار  منظ  باشند به گونه

 (را ببینید 3-9-2د اا، بنونهبرا  مثا : ساخت  مرجع برا  نمفرآیند پرداخت باشند )
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 اایی از سطو  بدست آمده بوسیله سایش عبارتند از:مثا  -1يادآوري 

 F 69اندازه زبر  ا  با: بوسیله صفحه سایندهعنوان مثا هسطو  بدست آمده زبر، ب -

 F 199ا  با اندازه زبر  : بوسیله صفحه سایندهعنوان مثا بهسطو  بدست آمده نیمه زبر،  -

 F 999ا  با اندازه زبر  : بوسیله صفحه سایندهعنوان مثا نرم، بهدست آمده سطو  ب -

  F 299ا  با اندازه زبر  : بوسیله صفحه سایندهمثا  عنوانبهسطو  بدست آمده مات،  -

1نمد: بوسیله صفحه صیق  دانده یا عنوان مثا یق  یافته، بهصسطو  کامح  -
 

 :  ضربه زن، برا  مثا  عبارتند ازااسطو  بدست آمده با استفاده از ابزار -1يادآوري 

رداخت ایجاد شده بوسیله چکش پ).(را ببینید 13-9استاندارد بند  3-3-9بند )سطو  چکش کار  شده  -

( یا ماشی  زن ارمی شک وسیله ضربه زن برا  زبر کردن سطح، با سر مربعی و با تعداد  دندان یا نقا  ضربهکار )

 (برآمده و نگهدارنده چکش پنوماتی تغییه و میله ماشینی که شام  غلت  کار  )چکش

 سطو  تزیی  شده : پرداخت بدست آمده با استفاده از قل  درز تبز شده و چکش یا ایجاد شیار بوسیله ماشی  -

وسای  ضربه زن برا  ایجاد سطو  زبر، یا برش لبه دربردارنده رداختی که بوسیله قل  چنگ  دار )سطو  شیاردار : پ -

 ایجاد شوند.شیار زن ( یا ماشی  اا  متفاوت  مختلف با اندازهاادندانه

 :ما  پرداخت برا  مثا  عبارتند ازدست آمده با استفاده از دیگر اعهسطو  ب -2يادآوري 

با بافت سطح بدست آمده بوسیله عم  گرما  سنگ  .)(را ببینید 13-9استاندارد بند  99-3-9بند ا  )پرداخت شعله -

 له با دما  باال(استفاده از شع

 (را ببینید 13-9استاندارد بند  26-3-9پرداخت ماسه پاشی شده ) بند  -

-در معرض جت آب، با فشار انجام میپرداخت با استفاده از جریان جت آب : سطح پرداخت مات، با قرار دادن سطح  -

 شود.

ت ایجاد شده با استفاده از برخورد سطح مانید(.)را ببی 13-9استاندارد بند  32-3-9پرداخت بوسیله ماشی  ) بند 

 اا  ساینده منفص  بوسیله جریان ماسه.ماسه یا دیگر دانه

 ای  واژه دو معنی متفاوت دارد:

 پرداخت ناشی از عملکرد سطح ماشی  با وسای  -1

 داد(.اا  وسای  را نشان مینشانه پرداخت پوشیده شده که آشکارا -9

 .آیدبوجود می یا چکش برسنگایجاد شکا  در سنگ، با  با کهپرداخت برش شکا : سطح نااموار  -
 

 مدوالرهاي کاشيالزامات سنگ طبیعي براي   4-1

 کلیات  4-1-1

 به دلی  تغییرات طبیعی مواد سنگ، ممک  است انحرا  از مقادیر اظهار شده ر  داد. 

ع فرآیند یا دلی  نو اثرمثا  عنوان هبداد )بخام را  سنگ تغییر خصوصیاتگاه فرآینداا  سنگ احتما  ار

اا و مانند اا، ترک، شکستاا  طبیعیمشابه برا  سورا  اا فرآوردهاا یا دیگر گیر ، بتونهاستفاده از لکه

 مدنظر قرار گیرد. ای  استاندارد در شدههخواستخصوصیات تعیی   الزم استاینها(، 

 گذارينام 4-1-1

                                                 
1-Felt 
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و نوعی ، خانواده سنگ شناختی، رنگ متداو باشد. )نام  19-9د بندندارگیار  باید امیشه مطاب  با استانام

 اظهار شود. 11-9نگار  باید مطاب  با استاندارد بندنام سنگ (امح  منش

 شکل ظاهري 4-1-2

 کلیات 4-1-2-1

هار شود. رنگ، رگه، بافت و... سنگ باید بصورت چشمی، بطور ویژه توسط نمونه ای  مشخصه باید امیشه اظ

شناسایی شود. نمونه مرجع شک  ظاار  رجع امان سنگ مناسب برا  فراا  کردن ی  توصیف کلی از م

 باید توسط تأمی  کننده فراا  شود. 

 نمونه مرجع، بازرسي چشمي و معیار پذيرش 4-1-2-1

اندازه کار انجام شده، باید دارا  تعداد کافی از سنگ طبیعی با  کلیبرا  نشان دادن نما   ی  نمونه مرجع

 93/9و متر مربع  91/9متر مربع باشند )مقادیر ویژه بی   91/9باید حداق   منفردابعاد قطعات  کافی باشد.

بند ، نما  سکنگ در رابطه با رنگ گستره ای  قطعات باید (استند اما ممک  است بیشتر باشند متر مربع

-. به خصو  نمونه مرجع باید ویژگیندنشان دااا، ساختار فیزیکی و پرداخت سطحی سنگ، را الگو  رگه

، 1ا اا  شیشهرگه، اابرا  مرمر مارپیچیاا  سورا ، اابرا  تراورت  : سورا اا  خا  سنگ از قبی 

 را نمایش داد. 9اا  بلور اا، رگهلکه

قعی نمونه ندارد، امیشه ممک  است نمونه مرجع داللتی بر یکنواختی کام  بی  خود نمونه و منبع وا

 غییرات طبیعی وجود داشته باشد.ت

اا یا اا، شکستگیمشکابه بر رو  سورا  اا فرآوردهکار  یا سایر گیر ، بتونهلکه آور  سنگ شام اگر عم 

گاه نمونه مرجع باید به طور مشابه نمایشی از امان سطح پرداخت شده را نمایش ، آنباشداا  طبیعی ترک

 داد.

و نه به  بررسی شود ی  ویژگی از سنگبه عنوان توسط نمونه مرجع باید شده ات نشان داده یامه خصوص

 فرشسنگاا نباید به عنوان دلیلی برا  عدم پییرش شود، بنابرای  ای  ویژگی گرفته عنوان عیب در نظر

معمولی سنگ از دست رفته  خصوصیتاا بیش از حد بوده و استفاده شود، مگر ای  که شدت ای  ویژگی

 باشد.

باال، باید بر رو  در  9-9-2کننده سنگ و امچنی  نام سنگ مطاب  با بند و آدرس تولیدکننده یا تامی نام 

 نمونه مرجع مشخص شود. 

اا  تولید  در مقاب  ا  ار مقایسه بی  نمونه تولید  و نمونه مرجع باید با قرار دادن نمونه مرجع و نمونه

ط نور معمولی انجام شده و ار تفاوت چشمی در خصوصیات تحت شرای m9اا در فاصله حدود و مشااده آن

 را ببینید ( 9)شک   باید ثبت شود.سنگها 

 

                                                 
1 - Glass seams 

2 - Crystalline veins 
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 راهنما

 روشنایی روز   3 نمونه فرآورده   9 نمونه مرجع     1

 مقايسه بین نمونه فرآورده و نمونه مرجع – 1شکل

 مقاومت خمشي 4-1-4

یا استاندارد بند  2-9ی باید با استفاده از استاندارد بند ای  مشخصه باید امیشه اظهار شود. مقاومت خمش

 تعیی  شده و مقدار میانگی ، حداق  مقدار منتظره و انحرا  استاندارد باید اظهار شوند.  9-2

 پیوستگي مقاومت چسبندگي 4-1-5

 و پرداخت سطح وجه پشتی بستگی دگی به شرایط الیه، نوع چسب/محتمقدار پیوستگی مقاومت چسبن

  .دارد

 جذب آب در فشار اتمسفر  4-1-6

تعیی  شود و نتایج نیز مطاب   12-9بند  طب  استانداردای  مشخصه باید امیشه اظهار شود. جیب آب باید 

 آن بیان شود.
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 واکنش در برابر آتش 4-1-9

ر گرفته در نظ A1اا  طبیعی در رده ای  مشخصه باید امیشه اظهار شود. واکنش در برابر آتش برا  سنگ

 شود. می

( دارا  مواد آلی بوده و تر باشدار کدام که سنگی رمی یا حجمی، )درصد ج1اا  طبیعی که بیش از سنگ

 2-9کاربرد نهایی آنها بطور منظ  در معرض آتش باشد، واکنش در برابر آتش باید مطاب  با استاندارد بند 

 مورد آزمون و رده بند  قرار بگیرد. 

اا  گیر  مواد آلی، بتونه کار  یا دیگر فرآوردهاا  طبیعی استفاده از لکهبند  سنگدهدر موارد  که ر

گیرد، بیش از ی  درصد جرمی یا ترکها و موارد مشابه را در برمی ،اااا  طبیعی، شکستمشابه برا  سورا 

در معرض آتش  اا بطور منظ اایی که کاربرد نهایی آن( و سنگجمی، ) ار کدام که سنگی  تر باشدح

 بند  قرار بگیرند.  مورد آزمون و رده 2-9آنها باید برا  واکنش در برابر آتش مطاب  استاندارد بند  باشد،

 

 جذب آب توسط خاصیت موئینگي 4-1-8

برا  عناصر  که در ارتبا  با  کاشیوقتی که  :ای  مشخصه باید در صورت تقاضا اظهار شود، برا  مثا 

 گیرد. مورد استفاده قرار می( ه احتما  حضور آب استجائی ک )سطو  افقی

تعیی  شده و نتایج مطاب  آن بیان  1-9جیب آب توسط خاصیت موئینگی باید با استفاده از استاندارد بند 

 نباید انجام شود.  آزمونای   ،درصد1نگ دارا  ی  تخلخ  باز کمتر از شود. برا  س

 چگالي ظاهري و تخلخل باز 4-1-7

تعیی  شده و  9-9استاندارد بند  طب چگالی ظاار  و تخلخ  باز باید شخصه باید امیشه اظهار شود. ای  م

 نتایج مطاب  آن بیان شود.

 

 زدگي سرما مقاومت  4-1-11

زدگی باید با استفاده از سرماای  مشخصه باید جایی که در معرض الزامات مقرر است اظهار شود. مقاومت 

 تعیی  شده و نتایج مطاب  آن بیان شود.  3-9استاندارد بند 

چرخه یخ زدگی / یخ گشایی برا  کف پوشی  23که تغییر در میانگی  مقاومت خمشی بعد از  زمانی -

 اا  دیوارچرخه یخ زدگی / یخ گشایی برا  پوشش 19و بعد از 

 اا و غیره.اا، گسستگیاا  ضرور  برا  وارد کردن ترکیا بصورت تعداد چرخه -

گیرند، مقاومت می اراا  یخ زدگی و یخ گشایی نیستند قراا در نواحی که در معرض چرخهکاشیی که زمان

 ( باید ثبت شود.NPD) 1عملکرد تعیی  نشدهزدگی بصورت سرمادر برابر 

                                                 
1-No Performance Determined (NPD)  
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ماد مناسب باشد، برا  مثا  انج آزمون متفاوتاا  چرخه از برا  برخی کاربرداا  ویژه ممک  است استفاده

اا  سیلیسی بدون تخلخ  یا تعداد اا  آزمون بکار گرفته در دانهتر، یا آزمونهانجماد با دما  پایی در آب، 

 گیار  فرآورده بطور واضح بیان شود. رات باید در گزارش آزمون و نشانه. اما ای  تغییاا  مختلفچرخه

 ار وابسته است. تخاب سنگ به منطقه آب و اوایی و یا استاندارداا  آئی  کنا -1يادآوري 

یابد، ای  نباید بطور مشخص به دلی  تغییرات سنگ درصد کااش می 99زمانی که مقدار مقاومت خمشی به کمتر از  -1يادآوري 

 طبیعی در نظر گرفته شود. 

ح  ی  سنگ طبیعی ممک  است انگام نصب در ساختمان متحم  شود، به شرایط آب و اوایی م ،زدگی کهسرماآسیب  -2يادآوري 

 بینی شده برا  ساختمان بستگی دارد. کند( و طو  عمر پیشکاربرد، موقعیت نسبی در ساختمان )که درجه اشباع را تعیی  می

 

 مقاومت در برابر شوک حرارتي 4-1-11

اا  حرارتی باید ای  مشخصه باید جائی که در معرض الزامات مقرر است اظهار شود. مقاومت در برابر چرخه

اا  االستیسیته مطاب  آن بیان شود. دو تعیی  شده و تغییرات در وزن و م 3-9از استاندارد بند  با استفاده

مقاومت باید ، اا  گرمایی بحرانی نیستندروند که در معرض چرخهکار میهاا در نواحی بکاشیزمانی که 

 ( ثبت شود.  NPD) عملکرد تعیی  نشدهبصورت 

 نفوذ پذيري بخار آب  4-1-11

کار هدر مح  مواجهه با الزامات کنتر  بخار ب کاشیتقاضا اظهار شود، زمانی که  در صورتمشخصه باید  ای 

 ارائه شود.  3-9استاندارد بند  طب شود. نفوذپییر  باید اا ثابت مییا چسب رود و بوسیله محتمی

 مقاومت سايشي 4-1-12

جایی که در معرض الزامات  ، اظهار شود ( ااوشی و پلهپاا  با کاربرد کفکاشیتنها برا  ) ای  مشخصه باید

 شده باشد.یا درخواست  بوده مقرر

 تعیی  شده و نتایج مطاب  آن بیان شود. 19-9مقاومت سایشی باید طب  استاندارد بند 

 

 مقاومت لغزشي  4-1-14

، جایی که در معرض الزامات اظهار شود  اا (پوشی و پلهاا  با کاربرد کفکاشیای  مشخصه باید )تنها برا  

 19-9مطاب  استاندارد بند  شدهگیر زمانی که زبر  سطح اندازه نیز مقرر بوده یا درخواست شده باشد و

 باید اظهار شود.   ،میلی متر باشد 1کمتر از 

 یج مطاب  آن بیان شود. اتعیی  شده و نت 16-9مقاومت لغزشی باید با استفاده از استاندارد بند 

 ، پس تمهیدات کافی باید به منظوردادناکافی نشان  اابرا  پله را  ااکاشیی که نتایج مقاومت لغزشی جای

اا  فرآورده استفاده از، یا با سطح رو  مجدد مکانیکی اصح  ای  پارامتر اتخاذ شوند. ای  ممک  است با کار

 اا  فلز  یا مشابه آنها بدست آید.اا  کربوراندوم، قالبتسمه اا  ساینده،لغزشی مانند پروفای -ضد
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 شکنندگي 4-1-15

بوده یا درخواست اا فقط جایی که در معرض الزامات مقرر اا و پلهاا،کفپوشکاشیای  مشخصه باید برا  

 اظهار شود.شده باشد 

 شود.اا  مکانیکی بیان میسطح شیاردار ایجادشده بوسیله پرداخت با توصیفشکنندگی  

 ي و بسته بنديگذارنشانه 5

 اا  زیر باشد:عنوان حداق  شناسایی، ار محموله باید حام  نشانههب

 ایران؛ ارجاع به ای  استاندارد ملی  3-1

 ی پروانه کاربرد عحمت استاندارد؛در صورت اخدرج عحمت استاندارد   3-9

 ؛ 19-9گیار  سنگ طبیعی مطاب  با استاندارد بند نام  3-3

 ؛مدوالراا  کاشیعاد اندازه و اب  3-2

 اطحعات اضافی زیر نیز توصیه شده است: 3-3

 ؛ مدوالراا  کاشیجرم  3-3-1

 بند ؛ابعاد و جرم بسته  3-3-9

 بند  یا بر رو  سند امراه فرآورده ارائه شوند.اا باید بر رو  برچسب، بستهای  شناسه

ا  در زمان  ،کاشیاا  دوام برا  بسته باید مناسب، محک  و محافظی با مدوالراا  کاشیبند  بسته

اا  کاشیبند  ممنوع است. اا داخ  بستهکاشیاشند. حرکت ساز  بقا ، ا  در زمان جابجایی و ذخیرهانت

مناسب شده حساس باید با استفاده از ابزار بند  تمیز شوند. سطو  پرداختباید قب  از بسته مدوالر

آور نباید استفاده  وزشساا  دارا  خصوصیت . فرآورده(حستیکیاا  پ: ورقبرا  مثا محافظت شود )

 شوند. 

 

 ايو کنترل تولید کارخانهارزيابي انطباق   6

 قواعد کلي 6-1

آزمکون   بکا انجکام  باید  بند  واکنش در برابر آتش،یا رده قبولی با الزامات ای  استاندارد و با مقادیر بیان شده

را بطور دائمی اعما   ( FPCا  ) باید کنتر  تولید کارخانه تولید کنندهر ای ، عحوه ب .اثبات شود نوعی اولیه

 . ثبت شده را حداق  تا کنتر  بعد  حف  نمایدنماید و نتایج 

 باشد. کنونیا  از تولید مقادیر اظهارشده باید نماینده

 آزمون نوعي اولیه    6-1

 : بر رو  انجام شود 9و  شماره مطاب  با جد باید سنگ طبیعی کاشیآزمون نوعی اولیه 

 نوعی سنگ جدید؛یا در شروع تولید  کاربرد او  ای  استاندارد -
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ی  تعیک  FPCوقتی تغییرات قاب  توجهی در مواد ر  داد، بصورت بصر  یا با تغییرات قاب  توجه در نتایج  -

 شود. 

گیر  شده مشابه بکا   صوصیات اندازه، خسنگ مشابه نوعه قبلی با شرایط ای  استاندارد )اا  انجام شدآزمون

 استفاده قرار بگیرند.  توانند مورد بردار  مشابه( مینمونه اا  مشابه، دستورالعم  اا  آزمون روش

تایید شده باشکد،     خاماااسلب اا یابلوک تهیه شده با "گزارش آزمون "ارزیابی مقادیر ممک  است بوسیله

 اا  آزمون ای  استاندارد انجام شده باشد.لزامات و روشاا مطاب  با امشرو  بر اینکه آزمون

 .ای  استاندارد ارجاع داده شده است، بیان شود 9-2بند اا  منتخب باید طب  آنچه که در نتایج آزمون

 

 دوالر براي آزمون نوعي اولیههاي مکاشيفهرست خصوصیات  -1جدول 

براي  مرجعبندهاي 

 قابلیت کاربرد
 طبق روش آزمون خصوصیات

 EN 12407 خصوصیات اندسی 2-9-9

 چشمی شک  ظاار  2-9-3

 13913 یا 13991استاندارد ملی  مقاومت خمشی 2-9-2

2-9-3 - - 

 EN 13755 جیب آب در فشار اتمسفر 2-9-6

2-9-3  
واکنش در برابر آتش ) فقط جایی که آزمودن 

 نیاز است (
 3922استاندارد ملی 

  16236استاندارد ملی  موئینگی جیب آب توسط خاصیت 2-9-3

 13123استاندارد ملی  چگالی ظاار  و تخلخ  باز 2-9-2

 12232استاندارد ملی  مقاومت در برابر یخ زدگی 2-9-19

 13992استاندارد ملی  در برابر شوک حرارتیمقاومت  2-9-11

 ENو یا 11933استاندارد ملی   نفوذپییر  بخار آب 2-9-19

ISO12572 

 EN 14157 سایشیمقاومت  2-9-13
 EN 14231 مقاومت لغزشی 2-9-12

 چشمی شکنندگی 2-9-13

 ایجاد شود تا ای  بنداا به منظور تصمی  خصوصیات مورد نیاز اظهار شوند.مرجع باید 

 

 اي کنترل تولید کارخانه 6-2

کنتر  تولید  امانهس( باید تاسیس و مستند شود. FPCا  )کنتر  تولید کارخانه سامانهی    6-2-1

اا  انجام شده در اایی برا  کنتر  داخلی محصو  باشد. نتایج آزمونا  باید دارا  دستورالعم کارخانه

ا  باید ثابت کند که محکصوالت عرضه شکده در بازار، با ای  استکاندارد و مقادیر طی کنتر  تولید کارخانه

 مطابقت دارند. 9-2و  1-2اظهارشده تولیدکننده یا با بنداا  
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در عملکرداا  بیان شده نسبت به سنگ  نسبیآور  سنگ طبیعی موجب ار نوع تغییر در موارد  که عم 

اا  فیزیکی سنگ با عملیات آور  سنگ یا به علت ای  که ویژگیاولیه شود، )مثحً در نتیجه نوعی از عم 

-اا، ترکاا  طبیعی، شکستگیابه برا  سورا اا یا سایر مواد مشگیر ، بتونهاشباع کردن، استفاده از لکه

(، مطاب  با FPCا  )کند(، آن گاه ای  موارد باید در کنتر  تولید کارخانهاا  طبیعی و مشابه آن، تغییر می

 ای  استاندارد بررسی شود.

ده برا  دست آماا  منظ  و استفاده از نتایج بهاا و آزمونبازرسی کنتر  باید شام  اولیهکنتر   6-2-1

 تجهیزات، فرآیند تولید و محصو  نهایی باشد.  ،کنتر  مصالح ورود 

اا  انجام شده طی کنتر  باشند. نتایج آزمون 3اا باید مطاب  جدو  اا و کنتر  بازرسیآزمون 6-2-2

 اثبات کند. 9-2و  1-2ا  باید یکنواختی را برا  الزامات اظهار شده مطاب  با بنداا  تولید کارخانه

 
 ايهاي کنترل براي کنترل تولید کارخانهدوره – 2جدول 

براي  مرجع بندهاي 

 قابلیت کاربرد
 طبق روش آزمون دوره کنترل خصوصیات

2-1 

2-9-3 

 

 اندسی ابعاد

 شک  ظاار 

 aار بهر از تولید
 

  12339استاندارد ملی  

 چشمی

 

2-9-2 

2-9-6 

 و / یا

2-9-2 

dمقاومت خمشی 
 

 مسفرجیب آب در فشار ات

 

 چگالی ظاار  و تخلخ  باز

-مطاب  با سیست  کنتر  کارخانه

 ا  اما حداق  ار دو سا 

 

یا  13913استاندارد ملی 

 13991استاندارد ملی 

EN 13755 

 و یا استاندارد ملی

13123 

2-9-9 

2-9-3 

2-9-3 

 

2-9-19 

2-9-11 

2-9-19 

2-9-13 

2-9-12 

 بررسی سنگ نگار 

 واکنش در برابر آتش

توسط خاصیت  جیب آب

 موئینگی

 مقاومت در برابر یخ زدگی

 مقاومت در برابر شوک حرارتی

 نفوذپییر  بخارآب

 مقاومت سایشی

 مقاومت لغزشی

 

EN 12407 

 12361استاندارد ملی 

 3922استاندارد ملی 

 16236استاندارد ملی 

 12232استاندارد ملی 

EN 14066 

و یا  11933استاندارد ملی 
ENISO 12572 

EN 14157 

EN 14231 

 چشمی طب  درخواست شکنندگی 2-9-13
a  مقدارابعاد یا مقدار ار بهر از تولید باید توسط تولید کننده تعیی  شود و تولید روزانه، مقدار کاال  تحوی  شده و مقصد نهایی 

 شود. تعیی باید  کاشیقاب  توجه 
b  .فقط جایی که آزمودن نیاز است 
c  اینکه خصوصیات مورد نیاز اظهار شوند ایحاد شود ا به منظور تصمی مرجع باید برا  ای  بندا. 

d شوند برا  محصو  نهایی مرتبط استند، تولیدکننده ممک  است به آنها اشاره کند.زمانی که آزمونها رو  مواد اولیه انجام می 
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 تولیدکننده فرآورده باید حداق  شام  موارد زیر باشد:اا  یادداشت 6-2-4

 ناسه فرآورده آزموده شده؛ش -الف

 بردار :اطحعات نمونه -ب

 بردار ؛مکان و تاریخ نمونه -1

 بردار  شده؛نمونه که شناسایی بهر  از فرآورده -9

 بردار ؛تناوب نمونه -3

 اا؛اندازه و تعداد نمونه -2

 اا  آزمون بکار برده شده؛روش -پ

 ؛انجام شده اا نتایج آزمون -ت

 واسنجی وسای . اا یادداشت -ث
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 الفپیوست 

 (الزامي)

 بردارينمونه

 کلیات     1-الف

اا را اا یا ساختماناا  سنگ طبیعی از معادن، کارخانهاا  گرفت  نمونهای  پیوست راانمایی برا  روش

ه باشند، ممک  طبیعی تحوی  شده، قبحً بر رو  ساختمان نصب شد سنگکند. اگر محصوالت معرفی می

 بردار  انجام شود.اا نمونهاست نیاز باشد از ساختمان

اا  متوسط محموله و بردار  گرفت  نمونه حجمی است که معر  )نماینده( ویژگیاد  از نمونه

 تغییرپییر  آن باشد.

ه اا  توصیف شده، محدود بباشند. روشاا  توصیف شده بر اساس فرآینداا  راانما  تولید میروش

 باشند.استفاده برا  اادا  مهندسی عمران و ساختمان می

اا  اشاره شده در ای  استاندارد، تحت آموزش قرار اا در مورد کاربرد روشبرداربنابرای  مه  است که نمونه

 گیرند.
د اا  ذینفع بایاا باید توسط بیش از ی  سازمان انجام شوند، امه بخشدر موارد اختحفی، یا اگر آزمون

اا تواف  گیر بردار  را داشته باشند و بهتر است بر سر موضوع تعداد نمونهفرصت نظارت بر عملیات نمونه

 شود.

 

 بردارياصول نمونه    1-الف

بردار  دقی  و مناسب و حم  و نق  نمونه، الزمه آنالیز  است که نتایج واقعی را ارائه داد. برا  به نمونه

 امگ  بودن طبیعی محموله، باید تعداد مناسبی نمونه گرفته شود.  دست آوردن تخمی  خوبی از

 بردار  مطلع باشد.بردار باید از اد  نمونهنمونه

 

 هاي حجميگرفتن نمونه    2-الف

گی دارد. تعداد و شک  کشود بستام میکاا انجونی که بر رو  آنکاا  آزماا به روشتعداد و اندازه نمونه

 اا  آزمون مربوطه ارائه شده است.از، در روشاا  مورد نیآزمونه

 

 برداريسازي طرح نمونهآماده    4-الف

 بردار  با در نظر گرفت  موارد زیر تهیه شود:ی  طر  نمونهبردار ، بهتر است قب  از نمونه

 (؛3-9و  19-9نوع سنگ طبیعی )مطاب  با استاندارد بنداا   -

 ؛که باید تحت آزمون قرار گیرند تیبردار ، شام  فهرست خصوصیااد  نمونه -

 بردار ؛شناسایی نقا  نمونه -

 اا؛اندازه تقریبی نمونه -
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 اا؛تعداد نمونه -

 بردار  مورد استفاده؛نمونه وسای  -

 بردار ؛اا  نمونهروش -

 اا.بند  و ارسا  نمونهعحمتگیار ، بسته -

 

 برداريوسايل نمونه    5-الف

توان از ار ابزار برش مناسب برا  سنگ طبیعی استفاده کرد. به عحوه می توان ازبردار  میبه منظور نمونه

 گیر  مناسب استند، نیز استفاده کرد.اایی که برا  مغزهمته

 

 برداريهاي نمونهروش    6-الف

 کلیات    1-6-الف

باشد. ختمان میبرداراا در معدن سنگ، کارخانه یا سابردار  ضرورتاً شام  کار کردن نمونهاا  نمونهروش

 .شودپیرو   1ایمنی و تکنولوژ  ایمنیاا  نامهشود از آئی توصیه می

 

 برداري از معادن سنگنمونه    1-6-الف

 کلیات    1-1-6-الف

-نمونهاد  اصلی  خصص واجد شرایط، باتجربه در بررسی ذخایر سنگی گرفته شود.نمونه باید توسط مت

اختح  در ساختار و تغییرات و  گسترهه، در صورت امکان، حد وسط، از چنی  ذخایر  ای  است ک بردار 

سنگ  بینی شدهشناسی و شرایط استخراج پیشدر نظر گرفت  بافت، ساختار زمی با اا  سنگ، ویژگی

 ، تعیی  شود.طبیعی

 

 يکپارچهبرداري از سنگ نمونه    1-1-6-الف

 هانمونه شناسايي ناهمسانگردي و راستاي    -الف

شناسی را نشان داد که ضرورتاً در مقیاس نمونه گر کاراا  اکتشافی، ی  بافت مشخص یا ساختار زمی ا

(، بنابرای  نمونه باید 6یا ریفت 3، کلیواژ2، تورق3بند  فشرده، الیه9بند چینهقاب  دیدن نیست )مانند 

 گیار  شود.عحمت

 

 نگاريبرداري براي آنالیز سنگنمونه   -ب

                                                 
1- Regulations for ergonomics 

2 - Stratification 

3 - Massive bedding 

4 - Lamination 

5 - Cleavage 

6 - Rift 
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شناسی، بافت و اا معر  مناسبی از سنگ در ارتبا  با ترکیب کانینگار ، برا  اینکه نمونهسنگ در آنالیز

اا  دستی از امه انواع مجزا )متمایز( و متنوع سنگ گرفته شناسی باشند، بهتر است آزمونهساختار زمی 

 شوند. 

عحوه  شکسته شده( استفاده شود.اا و قطعات اا  گرفته شده از حفار  )مغزهامچنی  ممک  است از نمونه

 اایی نیز برا  نشان دادن اثرات اوازدگی گرفته شود.اا  گرفته شده از مصالح تازه، بهتر است نمونهبر نمونه
 

 برداري براي آزمون فیزيکينمونه    -پ

قرار گیرند.،  اا  دستی به عنوان نمونه مورد استفادهاا  نمونه و آزمونهدر آزمون فیزیکی، بهتر است بلوک

 نگار  و روش آزمون مورد نیاز، وابسته است.اا به نتایج آنالیز سنگتعداد و موقعیت آن

که نمونه از سنگ  جایی، و باشند یا بیشتر 3m (93/9×93/9×29/9) یتقریب اندازهدر  باید اا  نمونهبلوک

 شود،.   بردارنمونهاستند دانه درشت و/یا از سنگ با تخلخ  باال 

اا داشته، تر که آتشبار  حداق  تاثیر را بر آناا  طبیعی بزرگاا از سنگصیه شده است که نمونهتو

اا  دستی، ایچ ترک مویی ناشی اا  نمونه و نه در آزمونهگرفکته شوند. برا  اطمینان از اینکه نه در بلوک

 انجام داد.بردار  از فرآیند برداشت بوجود نیامده است، باید دقت زیاد  در نمونه

اا  ساختمانی برش داده شوند، تعداد و اندازه اا یا سنگفرشسنگاا  زبر، اا ممک  است از بلوکنمونه

 اا به روش آزمون ویژه بستگی دارد.نمونه
 

 کارخانهبرداري از نمونه    2-6-الف

شناسی، بافت و یدر ارتبا  با ترکیب کان طبیعی ی  نکمونه معر  از اندازه مناسب و خصوصیات سنگ

شناسی، بهتر است با در نظر گرفت  کاربرد مورد نظر برا  آن، از مصالحی که مورد آزمون است ساختار زمی 

 اا  ساختمانی( گرفته شود. اا و سنگفرشسنگ)مانند 
 

 برداري از  ساختماننمونه    4-6-الف

، با در نظر گرفت  ار معر گرفت  ی  نمونه اا  بردار  مطاب  با دستورالعم شود نقا  نمونهتوصیه می

منفرد  کاشیاا  قاب  رویت با چش  غیر مسلح، انتخاب شوند. جایی که الزم است ی  اختح  در ویژگی

 مناسبی باشد. کاشیگرفته شود، بهتر است ای  نمونه  کاشیاا  مکانیکی برا  ارزیابی ویژگی

 ش شود.انی باید گزارمموقعیت نمونه در کاراا  ساخت
 

 هابندي و ارسال نمونهگذاري، بستهعالمت    9-الف

گیار  باید شام  گیار  شود. عحمتبه وضو  و به صورت بادوام عحمت باید اااا یا ظر  حاو  آننمونه

 موارد زیر باشد:

 شماره منحصربفرد؛ یا    1-9-الف

 گیار  مصالح.بردار  و نامردار ، تاریخ نمونهباا  آزمایشگاای، مح  نمونهشماره شناسه نمونه    1-9-الف
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بند  و حم  شوند که در برابر آسیب دیدگی ا  بستهبه گونهباید اا  آزمایشگاای شود نمونهتوصیه می

 محافظت شوند.

 

 برداريگزارش نمونه    8-الف

اا  آزمایشگاای ز نمونه، یا برا  ار گروه ابردار برا  ار نمونه آزمایشگاایبهتر است نمونه    1-8-الف

بردار  به شود گزارش نمونهبردار  آماده کند. توصیه میگرفته شده از ی  منبع منفرد، ی  گزارش نمونه

 ای  استاندارد ملی ارجاع داده شده و موارد زیر را بیان کند:

 بردار  )شماره سریا (؛شناسه گزارش نمونه    1-1-8-الف
 اسه نمونه آزمایشگاای؛شن )اا (عحمت    1-1-8-الف

 بردار ؛تاریخ و مکان نمونه    2-1-8-الف
 ا  که نمونه از آن گرفته شده است؛بردار  یا شناسه محمولهمح  نمونه    4-1-8-الف

 ؛2-بردار  تهیه شده مطاب  با بند الفارجاع به طر  نمونه    5-1-8-الف

 بردار)اا(.نام نمونه    6-1-8-الف

 1-الف رایط موجود، ممک  است ارائه اطحعات دیگر  نیز مناسب باشد. جدو  کسته به شب     1-8-الف

 داد. بردار  جامع را نشان میا  از ی  گزارش نمونهنمونه
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 بردارياي از گزارش نمونهنمونه -1-الفجدول 

 بردار  )شماره سریا (:شناسه گزارش نمونه

 بند :مایشگاای:                                      شماره بستهعحمت شناسه نمونه آز

 بردارينمونه هايي و محلطبیعتوصیف سنگ 

 کارخانه یا ساختمان: یا نام معدن سنگ

 کننده:نام تهیه

 منبع محموله:

 ی:طبیعاد  استفاده از سنگ 

 بردار :)اا ( نمونهمح موقعیت 

 شناسه محموله:

 موله:اندازه مح

 ( :اگر مناسب باشند انند اشداراامسایر توضیحات )

 برداريتوصیف روش نمونه

 بردار :تاریخ و زمان نمونه

 بردار  استفاده شده:ارجاع به طر  نمونه

 بردار  )حفار ، برش و غیره(:فرآیند نمونه

 بردار :اد  نمونه

 هانمونه

 :ااشماره و ابعاد نمونه

 سایر توضیحات:

 اا:ارسا  نمونه

 بردار)اا( )نام چاپ شده(:نمونه

 جزئیات قرارداد

 شناسه قرارداد:

 .............................................................................................بردار : .............درس قسمت درخواست کننده نمونهآنام و 

........................................................................................................................................................................................................ 

 ..........................................................................بردار : ...............................نام شخص )اشخا ( حاضر در فرآیند نمونه

........................................................................................................................................................................................................ 

 ....................................................................امضاء: ......................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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