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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 هاتن 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی 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   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

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

تولیکد ،   طبه شرای 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 هب 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

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح   ذ و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات 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   ۀکمیتک  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 اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  ه عنکوان بک  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 گیر بهره 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 رد ایران میسازمان ملی استاندا

 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 مان ااساز خدمات از کنندگان استفاده به 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 مؤسسات 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 یید صححیتتأ 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 قا ارت 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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 )کارشناسی ارشد شیمی(

 

 اداره ک  استاندارد استان یزد کارشناس

 پاک نیا، محمد

 )کارشناسی ارشد  زمی  شناسی(

 کارشناس استاندارد

 

 سامانیان، حمید  

 )کارشناس ارشد مرمت(

 

مدیر گروه پژواشی ساختمانی و معدنی ، پژواشکگاه اسکتاندارد   

 سازمان ملی استاندارد ایران
 

 عباسی رزگله، محمد حسی 

 اد()کارشناس مهندسی مو
 

سازمان  کارشناس اداره ک  نظارت بر اجرا  استاندارد غیرفلز  

 ملی استاندارد ایران

 قاسملویان، محدثه

 شیمی( ی ارشدکارشناسدانشجو  )
 

 دانشگاه الزارا)س(

 قشقائی ، محمد مهد 

 )کارشناس مهندسی معدن (

کارشناس دفتر امور تدوی  پژواشگاه استاندارد سازمان ملی 

 ایراناستاندارد 

 

 سپهر  فر، پوریا

 )کارشناسی ارشد زمی  شناسی اقتصاد (

 

 کارشناس شرکت معدنی دانا کاوش

 

 مجتبو ، علیرضا

 )کارشناس مهندسی مواد(

 

سازمان  کارشناس اداره ک  نظارت بر اجرا  استاندارد غیرفلز  

 ملی استاندارد ایران



 د 

 

 

 ، بهزاد  مهدیخانی

 ( )دکترا  مهندسی مواد

 ت علمی پژواشگاه استاندارد عضو ایا

 

 محمد امی  ،نظیر 

 (کارشناسی ارشد  زمی  شناسی اقتصاد )

 

دبیرخانه شورا  عالی معادن،وزارت صنعت و معدن و رئیس 

 تجارت

 

 نور ، نگی 

 )کارشناس شیمی(

 

کارشناس دفتر امور تدوی  استاندارد سازمان ملی استاندارد 

 ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه 

 

 رست مندرجاتفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان
 صفحه
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 پیش گفتار
 

 توسط مربو  اا کمیسیون در آن نویسپیش که " الزامات -اا  زبربلوک -سنگ طبیعی "استاندارد

استاندارد  ملی کمیتۀ اجحس چهار صد و اشتاد و پنجمی  در و شده تدوی  و تهیه سازمان ملی استاندارد

 این  است، گرفته قرار تصویب مورد 13/19/29 مور  اا  ساختمانیمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده

 مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد سازمانمقررات  و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به

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

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  نظرتجدید آخری  از امواره باید

 

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که بع و ماخی من
 

BSEN1467:2012, Natural stone- Rough blocks- Requirements
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 الزامات -هاي زبربلوک -سنگ طبیعي

 و دامنه کاربرد هدف  1

که برا   است ااییاا  زبر سنگ طبیعی از فرآوردهبرا  بلوک یعیی  الزاماتت استاندارداد  از تدوی  ای  

 اند.شده ساختهو دیگر کاربرداا  مشابه  ،اا  یادبود استفاده در ساختمان یا سنگ

اا در دامنه کاربرد ای  استاندارد قرار آننصب  نیز و ساخته شده( مصنوعی بطورشده )آگلومرهمواد سنگی 

 گیرد. نمی

 

 مراجع الزامي       3

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 

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

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

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

 

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

 

 - چگالی واقعی و ظاار ، تخلخ  ک  و بازتعیی   - سنگ طبیعی، 13123استاندارد ملی ایران شماره  3-1

 روش آزمون

روش  -مقاومت خمشی تحت بار متمرکزتعیی   -سنگ طبیعی ، 13913استاندارد ملی ایران شماره  3-3

 آزمون

 روش -مشی تحت گشتاور ثابتتعیی  مقاومت خ -سنگ طبیعی، 13991استاندارد ملی ایران شماره  3-1

 آزمون

 روش آزمون -تعیی  مشخصات اندسی -سنگ اا  طبیعی، 12339استاندارد ملی ایران شماره  3-4
2-5 EN 12407: 2007, Natural stone test methods - Petrographic examination, 

2-6 EN 12440, Natural stone - Denomination criteria, 

2-7 EN 12670: 2001, Natural stone — Terminology 

 

 

اصطالحات و تعاريف    1  

زیر  اصطححات و تعاریف ،3-9بند استاندارد شده در  تعیی  فیاصطححات و تعار عحوه بر در ای  استاندارد

 :رودمیبه کار نیز 
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1-1  

 اندازه تجاري بلوک زبر

 را ببینید( 1شک بدست آمده است. ) شبکهاز ابعاد  ی ار  متر از 93/9 با کاست ا  که اندازه

 
 

 
 راهنما

 اندازه کلی _._._._
 اندازه تجار  ---------

 هاي تجاري بلوک زبرهاي درشت، و اندازهاندازه – 1شکل 

 

1-3  

 ابعاد يک بلوک زبر
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متر  حسبابعاد به ترتیب بیان شده بر  استند. ای  1مکعبیابعاد ی  بلوک زبر ( hو ارتفاع  (b)عرض( l)طو 

 اند.اعشار  ارائه شده رق تا دو 

1-3-1 

 (l)طول  

 در الیه طبیعی که مناسب است. لبهبزرگتری  

1-3-3  

 (b)عرض

 .است طو  در زوایا  قائ  بهدر الیه طبیعی یا  لبهکوچکتری  

1-3-1  

 (h)ارتفاع

 .است bو عرض lطو   گیرندهصفحه دربر به را ببینید ( یا 9الیه طبیعی ) شک   قائ  به زوایا در  ا لبه

 
 

 

 
 راهنما

 الیه طبیعی 1

 

 ابعاد يک بلوک زبر – 3شکل 

 

 

 

 1-1  

                                                 
1-Squared  
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 بلوک زبر کلياندازه 

. است شده با بلوک زبر محا تری  متواز  السطو  اا  کوچ طو  لبه به وسیلها  تعریف شده اندازه

 .(را ببینید 1شک )

 

1-4 

 بلوک زبر خالصاندازه  

 :شودیی  میزیر تع روش بها  است که بلوک زبر اندازه خالصزه اندا

 نیز واا  بدون زاویا  قائمه لبه کهطور را ایجاد کنید  1شدهحجار بزرگتری  بلوک متواز  السطو  

 است.  خالص. شک  بدست آمده اندازه را دربرنگیرداا و دیگر سورا  شدهکار اا  متهسورا 

 

1-5  

 بلوک زبر

بدون ایچ فرآیند   اا  نامنظ سنگکه بصورت مستقی  از معادن یا  ااییسنگقاب  استفاده شام  سنگ 

 .اندست آمدهبددای بوسیله برش یا شکا  دادن به جز استخراج  و شک 

 

1-6  

 ه بلوک زبرژاندازه وي

 با ابعاد قطعی داده شده.  مکعبیبلوک زبر 

1-9 

 بلوک زبر بي شکل 

 .منظ  شک  و ازهاند بلوک زبر بدون

1-8 

 مکعبيبلوک زبر  

 بلوک زبر  که تقریبا با متواز  السطو  منظ  مطابقت دارد.
  39%باید بزرگتر از  وبر چگالی ظاار  بدست آمده  مکعبینسبتی که بصورت نرما  از تقسی  جرم بلوک زبر  -يادآوري

 شود.شک  در نظر گرفته میبی  وک زبر، ی  بلبلوک ،باشد  39%باشد. اگر چنی  نسبتی معاد  یا کمتر از 

 الزامات     4

 هندسي الزامات مشخصات    4-1

 گیريمعیارهاي اندازه    4-1-1

                                                 
1- Inscribed  
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اعشار  نشان داده  رق حسب متر تا دو انجام شوند، و بر 2-9اندارد بند اا باید مطاب  با استگیر امه اندازه

 شوند.

 

 شکل برايالزاماتي  4-1-3

باید تقریبا مسطح، قائ  الزاویه و مواز  باشند، و مطاب  با شک  متواز  السطو   یمکعب شش سطح بلوک زبر

 باشند.باشند. انحرافات موضعی ناشی از شک  متواز  السطو  مجاز می

( اندازه را ببینید 2-1-2اند، )بند شده شک  برا  اادا  تجار  تنها با جرم اندازه گرفتهاا  زبر بیبلوک

نباید ابعاد  کمتر از حداق  مقادیر و  نبایداا  زبر تقاضا فراا  شود. اندازه ویژه بلوک ر صورتدباید  کلی

 .را داشته باشدبی  خریدار و تأمی  کننده  مورد تواف بیشتر از حداکثر مقادیر 

 الزاماتي براي حجم 4-1-1

با تقسی  جرم بلوک بر چگالی  اعشار بیان شود. حج  باید رق حسب متر مکعب تا سه حج  بلوک زبر باید بر

 ظاار  محاسبه شود.

 الزاماتي براي جرم 4-1-4

 مکعبیبدست آید؛ برا  بلوک  توزی جرم بلوک زبر باید بر حسب ت  با سه رق  اعشار بیان شود. جرم باید با 

 جرم تقریبی ممک  است با ضرب کردن حج  در چگالی ظاار  بدست آید.

 هاي زبربلوکالزامات سنگ طبیعي براي  4-3

 کلیات 4-3-1

باشد. ا  چنی ، به دلی   تولید کنونیا  از مقادیر اظهار شده باید نماینده .زیر باید اظهار شود مشخصات

تغییر طبیعی مواد سنگ، انحرافاتی در نتیجه مقادیر اظهار شده ممک  است ر  داد. انحرافات مورد انتظار 

 باید توسط تولیدکننده نشان داده شوند.

( را ببینید 9-9-2اا را در برگیرد )بند : اگر بلوک زبر انواع مختلفی از سنگشدهبند الیهدر مورد سنگ 

  هار شوند.ظامه مشخصات باید ا

 گذارينام 4-3-3

( باید امیشه مطاب  با استاندارد بند و مح  منشأ 1سنگ شناسی، رنگ نوعی ، خانوادهمتداو نام گیار  )نام

 اظهار شود. 9-2
 داده شود. GPSتواند با استفاده از مختصات مح  منشأ می -يادآوري

 تعیی  شود. 3-9شناسی باید مطاب  با استاندارد بندتعریف سنگ

 

 شکل ظاهري  4-3-1

 سنگ باید بصورت چشمی شناسایی شود. غیرهای  مشخصه باید طب  تقاضا اظهار شود. رنگ، رگه، بافت و 

                                                 
1-

 
Typical 



6 

 

 ع پرداخت شده ( نمونه مرجع باید توسط تأمی  کننده فراا  شود.) برا  مثا  توسط نمونه مرج 

اکا   ، مشرو  بر اینککه آنهکا مشخصکه   است( مجاز  9دار شدنو رگه 1رسیاالت درگی مانندار تغییر ظاار  )

 .نگیارند معکوس اا  سنگ اثرکارایی فرآورده بر رو سنگ طبیعی باشند و  نوع آشکار

 

 بازچگالي ظاهري و تخلخل  4-3-4

ای  مشخصه باید امیشه اظهار شود. چگالی ظاار  و تخلخ  باز باید با اسکتفاده از روش آزمکون اسکتاندارد    

 و انحرا  استاندارد باید اظهار شوند. منتظرهمقدار  حداق تعیی  شود و مقدار میانگی ،  1-9بند

 مقاومت خمشي 4-3-5

ویکا   9-9ا استفاده از روش آزمون اسکتاندارد بنکد  ای  مشخصه باید امیشه اظهار شود. مقاومت خمشی باید ب

 تعیی  شود، و مقدار میانگی  و حداق  مقدار منتظره و انحرا  استاندارد باید اظهار شوند. 3-9بند 

 الزامات ديگر 4-3-6

 گیرد.عنوان مثا  زمان حصو  فرآورده جهت اادا  خا  مورد استفاده قرار میهجایی که الزم است، ب

را  ب پیوست استاندارداا ) .انجام شوند ممک  است مطاب  با استاندارد فرآورده مربوطه اضافیاا  آزمون

 ببینید(
 

 گذارينشانه 5

 اا  زیر باشد:بعنوان حداق  شناسایی، ار محموله باید حام  نشانه

 ؛6-9گیار  سنگ طبیعی مطاب  با استاندارد بند نام -الف

 جرم وحج  ار بلوک؛  -ب

 (تجار اا  درشت و شام  حداق  اندازهر بلوک؛ )ابعاد ا -ج

گیار  شود. ار بلوک باید بوضو  د بوضو  جایی که مناسب است نشانهجهت الیه طبیعی ار بلوک بای

 شناسایی ثبت شده، شناسایی شود. سامانهتوسط 

 ايارزيابي انطباق و کنترل تولید کارخانه 6

 ارزيابي انطباق 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 اعمکا    (FPC)3ا  باید کنتر  تولید کارخانه تولید کنندهعحوه بر ای ،  .اثبات شود نوعی اولیه

 . دثبت شده را حداق  تا دو سا  حف  نماینماید و نتایج 

                                                 
2-

 
Inclusions 

3-Veins  
1- Factory Production Control(FPC)  
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یا کمتری  مقکدار   مورد نظر، بعنوان مثا  حداق  مقدار ا  از تولید کنونی باشدمقادیر اظهارشده باید نماینده

 آزمون در تولید طبیعی. 

 برا  نمونه بردار  پیوست الف را ببینید.

ه را اظهکار  اا  دربردارنده در اسکتاندارد فکرآورد  اا  زبر تطاب  با برخی مشخصهزمانی که تولید کننده بلوک

( ارزیابی انطباق بلوک باید شکام  آزمکون نکوعی اولیکه و     را ببینید استاندارداا  پیوست ب )کتابنامه(کند ) 

 ا  بصورت توضیح داده شده در استاندارد مناسب فرآورده باشد. کنتر  تولید کارخانه

 آزمون نوعي اولیه 6-3

 بر رو  : انجام شود 1ا جدو مطاب  ب باید بلوک زبر سنگ طبیعیآزمون نوعی اولیه 

 کاربرد او  ای  استاندارد یا در شروع تولید نوعی سنگ جدید؛ -

تععکی    FPCوقتی تغییرات قاب  توجهی در مواد ر  داد، بصورت بصر  یا با تغییرات قاب  توجه در نتایج  -

 شود. 

گیر  شکده   اندازه اا ی مشخصهبرخ، سنگ مشابه اا  انجام شده قبلی با شرایط ای  استاندارد ) نوعآزمون

بکردار  مشکابه و سیسکت  گکواای انطبکاق(      نمونکه  اکا   دستورالعم  برخی مشابه، اا  آزمون مشابه با روش

 استفاده قرار بگیرند.  توانند مورد می

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

 هاي زبر براي آزمون نوعي اولیهفهرستي از خصوصیات بلوک -1جدول 

زير بندها جهت قابلیت  مراجعه به

a اجرا
 

 روش آزمون مطابق با: هاخصوصیات / مشخصه

 EN 12440 , EN 12407 گیار نام 2-9-9

 چشمی  ظاار شک  2-9-3

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

 13991 یا  13913استاندارد ملی ایران شماره  مقاومت خمشی 2-9-3

a باید ایجاد شود. ،اا نیاز به اظهار دارندمراجعه به زیربنداا جهت تصمی  اینکه کدام آزمون 

 

 ايکنترل تولید کارخانه 6-1

نتر  تولید ( باید تاسیس و مستند شود. سیست  کFPCا  )کنتر  تولید کارخانه سامانهی    6-1-1

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

 دارند.مطابقت  9-2و  1-2اظهارشده تولیدکننده یا با بنداا  
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آور  سنگ طبیعی موجب ار نوع تغییر نسبی در عملکرداا  بیان شده نسبت به سنگ 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، شکستگی  سورا اا یا سایر مواد مشابه براگیر ، 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.

 اا  منظ  و استفاده از نتایج به دست آمده برا اا و آزمونکنتر  اولیه باید شام  کنتر  بازرسی 6-1-3

 اا  زبر باشد. کنتر  مواد، تجهیزات، فرآیند تولید و بلوک

 باشند. 9اا باید مطاب  جدو  اا و کنتر  بازرسیآزمون 6-1-1

 
 ايتکرار کنترل کنترل تولید کارخانه – 3جدول 

زير بندها جهت  مراجعه به

a قابلیت اجرا
 

 روش آزمون مطابق با : تکرار کنترل هامشخصه

 یسدمشخصات ان 2-1
bار بهر  از تولید 

 

استاندارد ملی ایران 

 12339شماره

 چشمی  ظاار شک  2-9-3

 چگالی ظاار  و تخلخ  باز 2-9-2
اما  FPC سامانهمطاب  با 

 حداق  ار دو سا  یکبار

استاندارد ملی ایران شماره 

13123 

 مقاومت خمشی 2-9-3
استاندارد ملی ایران شماره  

 13991  یا13913

a  اا نیاز به اظهار دارند باید ایجاد شود.به زیربنداا جهت تصمی  اینکه کدام آزمونمراجعه 

 b اا  در نظر گرفته شده تعیی  اا  مقدار اسلبیا مقدار بهر از تولید باید توسط تولید کننده ،داشت  مرجع مقدار تولید روزانه و تعداد تحوی  ابعاد

 شود.

 

 9-2و  1-2ا  باید مطاب  با الزامات اظهار شده در بنداا  تولید کارخانهنتایج آزمون انجام شده طی کنتر  

 شر  داده شوند. 

 تولیدکننده فرآورده باید حداق  شام  موارد زیر باشد:اا  یادداشت 6-1-4

 شناسه فرآورده آزموده شده؛ -الف

 ) پیوست الف را ببینید ( بردار :اطحعات نمونه -ب

 بردار ؛مکان و تاریخ نمونه -1

 بردار  شده؛که نمونه تولید شناسایی بهر  از  -9

 بردار ؛تناوب نمونه -3

 اا؛اندازه و تعداد نمونه -2

 اا  آزمون بکار برده شده؛روش -ج

 اا  انجام شده؛نتایج آزمون -د

 اا  واسنجی وسای .یادداشت -ه
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 الفپیوست 

 ي(اطالعات)

 بردارينمونه

 کلیات     1-الف

اا را اا یا ساختماناا  سنگ طبیعی از معادن، کارخانهاا  گرفت  نمونهراانمایی برا  روش ای  پیوست

طبیعی تحوی  شده، قبحً بر رو  ساختمان نصب شده باشند،  فرشسنگکند. اگر محصوالت معرفی می

 بردار  انجام شود.اا نمونهممک  است نیاز باشد از ساختمان

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

 تغییرپییر  آن باشد.

اا  توصیف شده، محدود به باشند. 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 مورد کاربرد روش اا دربرداربنابرای  مه  است که نمونه

 گیرند.
اا  ذینفع باید اا 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    3-الف

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

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

 بردار  مطلع باشد.بردار باید از اد  نمونهنمونه

 

 هاي حجميگرفتن نمونه    1-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.اا  مورد نیاز، در روشآزمونه

 

 برداريسازي طرح نمونهآماده    4-الف

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

 (؛3-9و  6-9نوع سنگ طبیعی )مطاب  با استاندارد بنداا   -

 ؛که باید تحت آزمون قرار گیرند بردار ، شام  فهرست خصوصیاتیاد  نمونه -

 بردار ؛شناسایی نقا  نمونه -

 یا بستر و غیره: بردار  نسبت به منبعراستا  نمونه -
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 اا؛اندازه تقریبی نمونه -

 اا؛تعداد نمونه -

 بردار  مورد استفاده؛نمونه وسای  -

 بردار ؛اا  نمونهروش -

 اا.بند  و ارسا  نمونهگیار ، بستهعحمت -

 

 برداريوسايل نمونه    5-الف

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

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

 

 برداريهاي نمونهروش    6-الف

 کلیات    1-6-الف

باشد. برداراا در معدن سنگ، کارخانه یا ساختمان میبردار  ضرورتاً شام  کار کردن نمونهاا  نمونهروش

 .دشوپیرو   1ایمنی و تکنولوژ  ایمنیا  انامهشود از آئی توصیه می

 

 برداري از معادن سنگنمونه    3-6-الف

 کلیات    1-3-6-الف

بردار  از چنی  ذخایر  ای  است که، در صورت امکان، حد وسط، محدوده تغییرات و اد  اصلی نمونه

ی و شرایط استخراج شناسدر نظر گرفت  بافت، ساختار زمی با اا  سنگ، اختح  در ساختار و ویژگی

 ، تعیی  شود.سنگ طبیعی بینی شدهپیش

 

 يکپارچهبرداري از سنگ نمونه    3-3-6-الف

 هانمونه الف(    شناسايي ناهمسانگردي و راستاي

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

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

 گیار  شود.عحمت

 نگاريبرداري براي آنالیز سنگب(    نمونه

                                                 
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 نمونهدر آنالیز سنگ

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

 شوند. 

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

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

 برداري براي آزمون فیزيکيج(    نمونه

ر گیرند. اا  دستی به عنوان نمونه مورد استفاده قرااا  نمونه و آزمونهدر آزمون فیزیکی، بهتر است بلوک

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

m یتقریب اندازه  نمونه در اابلوکشود توصیه می
باشند، و انگامی که نمونه از سنگ  (29/9×93/9×93/9)3

 تر باشد. تواند بیشاا میشود، اندازه نمونهبردار  میدانه درشت و/یا از سنگ با تخلخ  باال نمونه

اا  نگاا از ساا  نمونه با دقت ار چه ممک  گرفته شوند. توصیه شده است که نمونهبهتر است بلوک

اا داشته، گرفکته شوند. برا  اطمینان از اینکه نه در تر که آتشبار  حداق  تاثیر را بر آنطبیعی بزرگ

اا  دستی، ایچ ترک مویی ناشی از فرآیند برداشت بوجود نیامده است، باید اا  نمونه و نه در آزمونهبلوک

 بردار  انجام داد.دقت زیاد  در نمونه

اا  ساختمانی برش داده شوند، تعداد و اندازه اا یا سنگفرشسنگاا  زبر، از بلوک اا ممک  استنمونه

 اا به روش آزمون ویژه بستگی دارد.نمونه
 

 هابرداري از واحدهاي تولیدي و مرسولهنمونه    1-6-الف

ساختار  شناسی، بافت وی  نکمونه معر  از اندازه مناسب و خصوصیات سنگ در ارتبا  با ترکیب کانی

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

 اا  ساختمانی( گرفته شود. اا و سنگفرشسنگ
 

 برداري از کارهاي ساختمانينمونه    4-6-الف

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

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

نمونه  فرشگرفته شود، بهتر است ای  نمونه سنگ فرشسنگاا  مکانیکی منفرد برا  ارزیابی ویژگی

 مناسبی باشد.

 اید گزارش شود.موقعیت نمونه در کاراا  ساختانی ب
 

 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
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 گیار  مصالح.بردار  و نامبردار ، تاریخ نمونهنمونه اا  آزمایشگاای، مح شماره شناسه نمونه    3-9-الف

بند  و حم  شوند که در برابر آسیب دیدگی ا  بستهاا  آزمایشگاای به گونهشود نمونهتوصیه می

 محافظت شوند.

 

 برداريگزارش نمونه    8-الف

اا  آزمایشگاای ه از نمونه، یا برا  ار گروبردار 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
 شناسه نمونه آزمایشگاای؛ )اا (عحمت    3-1-8-الف

 بردار ؛تاریخ و مکان نمونه    1-1-8-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-برایط موجود، ممک  است ارائه اطحعات دیگر  نیز مناسب باشد. جدو  کبسته به ش     3-8-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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