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  خدا به نام

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

   .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
بـه   29/6/90موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ   نام

  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90رخ مو 35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و اوريفن
نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و عنف ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) ـ  تنهـا  عنـوان  بـه  و است  كـدكس غـذايي    كميسـيون  4طراب
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي صويبت اب وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف رديگ از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 

  »هاويژگي–ماسه سنگ مجوف ازجرآ«
 يا نمايندگي/ سمت و  :رئيس

  مير هادي ، بهمن
  )سراميك -دكترا مهندسي مواد(
  

  )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني

   :دبير
  حميدي ،عباس

  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  ستانداردكارشناس ا

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  ارجمند نيا، سيروس

  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  حيدري، مجتبي
  )مهندسي عمران كارشناس ارشد(

  قطعات سفالي آريا
  
  

  شركت آجر شاهين اصفهان
  
  

  حميد سامانيان،
  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  حسينمحمد  عباسي رزگله،
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  قعري ،هما
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  كشاورز ،محمد
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  سازمان ملي استاندارد

  محمد حسين گلبخش،
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  ن يزداداره كل استاندارد استا

  مجتبوي ، سيدعليرضا
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  اداره كل استاندارد استان فارس  محرري ،حسن
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  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  مرشدي ،عبدالرضا
  )كارشناس شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  نوري ،عباس
  )كارشناس مهندسي معدن(
  

  كارشناس استاندارد
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  گفتارپيش
شـركت  توسـط   مربـوط  هايدركميسيون آن نويسپيش كه» هاويژگي–جر مجوف ازماسه سنگآ« د استاندار

اسـتاندارد مهندسـي    ملـي  كميتـة  اجـالس سيصدوشصـت و نهمـين    در و شـده  تـدوين  و تهيـه  معيار گستر
 بـه  اينـك  اسـت،  گرفتـه  قـرار  تصويب مورد 24/12/1390 مورخ هاي ساختمانيساختمان، مصالح و فراورده

 مصـوب  ايـران،  صـنعتي  تحقيقـات  و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن
خـدمات،   و علـوم  صنايع، مينةز در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي اردهاياستاند تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  
 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن

تحقيقات و تجربيات ملي و بين المللي
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  هاويژگي –ماسه سنگ مجوف ازجرآ

  و دامنه كاربرد هدف   1
آجر اين استاندارد براي  .استه سنگ آجر ساخته شده از ماس هايويژگي ارائه استانداردهدف از تدوين اين 

  . كاربرد دارد ساختماني ساخته شده از ماسه سنگ

  مراجع الزامي  2
. ها ارجاع داده شده استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

  .شودترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميبدين
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصالحيه

ها ارجاع داده شده در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. موردنظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  .ر استها موردنظهاي بعدي آناست، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه

  :جع الزامي زير براي اين استاندارد الزامي استااستفاده از مر
  هاويژگي -آجر رسي: 7استاندارد ملي ايران شماره   2-1
 مصالح ساختماني ـ آجرهاي رسي سبك غيرباربر با سوراخهاي افقي: 7122استاندارد ملي ايران شماره   2-2

  افقي ـ ويژگيهاو پنلهاي آجري رسي سبك غيرباربر با سوراخهاي 
مصالح ساختماني ـ آجرهاي رسي سبك غيرباربر با سوراخهاي :  7134استاندارد ملي ايران شماره   2-3

ـ روش  آجرهاي رسي سبك با سوراخهاي قائم پنلهاي آجري رسي سبك غيرباربر با سوراخهاي افقي و افقي،
  آزمون

ع شدگي ناشي از خشك شدگي بتن هوا دار تعيين جم- بتن سبك: 8592استاندارد ملي ايران شماره  2-4
  مونروش آز-كالو شده اتو

  اصطالحات و تعاريف    3
  : روددر اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير به كار مي

3-1   

   سنگ ماسه آجر

 آجر ماسه آهكي

قرار دادن آن و عمل  فشار تحتو  ،در حضور آب  آهك و سيليسي ماسه تركيباز آجري است كه 
 . شوداتمسفر توليد مي )12تا  8(مخلوط در فشار بخار  آوري
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  ماسه سنگ مجوف آجر   3-2
اي به طور هايي با سطح مقطع دايرهآجر ماسه سنگ كه بر روي سطح آن و در راستاي ضخامت آجر سوراخ

  .يكنواخت توزيع شده است

  بندي آجر ماسه سنگ طبقه 4
  طبقه بندي بر اساس نوع كاربرد 4-1

  : شودهاي زير تقسيم ميهه سنگ برحسب نوع كاربرد به گروآجر ماس
  ؛آجر نما 4-1-1
  ؛آجر توكار  4-1-2
  ؛آجر روكار با كاربري غير نمايي  4-1-3
  .فرشآجر سنگ  4-1-4

  بندي بر اساس مقاومت فشاريطبقه 4-2
  : شودهاي زير تقسيم ميهآجر ماسه سنگ براساس مقاومت فشاري، به گرو

  ؛هاي با مقاومت فشاري خيلي زيادآجر 4-2-1
  ؛آجرهاي با مقاومت فشاري زياد 4-2-2
  ؛آجرهاي با مقاومت فشاري متوسط 4-2-3
  .آجرهاي با مقاومت فشاري كم 4-2-4

  بندي بر اساس حجمطبقه  4-3
  ؛توپر 4-3-1
  .مجوف 4-3-2

  هاويژگي  5

  هاي هندسي ويژگي  1- 5

  درازا، پهنا، بلندي  1-1- 5
شود و بر اساس اندازه اسمي اعالم شده از سوي و بلندي آجر بنا به سفارش خريدار تعيين مي درازا، پهنا

. باشد 1عدد آجر به طور مجزا، بايد در محدوده رواداري جدول  10توليدكننده، رواداري در هر بعد و براي 
  .شودآزمون مي 1-2استاندارد بند درازا، پهنا و بلندي آجر طبق 
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  رواداري ابعاد آجر -1جدول 
  مترابعاد برحسب ميلي

  رواداري محدوده اندازه هر بعد آجر
  ساير كاربردها آجر توكار

50≤  2  1  
  1  5/2     ≥100تا      <50
  5/1  5/2     ≥150تا      <100
  5/1  3     ≥250تا      <150

250>      4  2  
 

  .است 2ابق جدول ابعاد ترجيحي انواع آجر به صورت مدوالر مط -يادآوري
  ابعاد ترجيحي آجر - 2جدول 
  مترابعاد برحسب ميلي

  بلندي پهنا درازا نوع
1  210  100  50  
2  220  105  53  

  هاسوراخ  1-2- 5
گذرد بايد مطابق با هايي كه از ميان آجر ميشود، سوراخآزمون مي 1- 2استاندارد بند هنگامي كه آجر طبق 

  .باشند 3جدول 
  هاي آجرسوراخ الزامات -3جدول 

  درصد  ويژگي
  40  ) حداكثر( -هاي آجر به حجم آجرنسبت حجم سوراخ

  25  ) حداقل( –ها در درازا به درازا نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ
  25  ) حداقل( –ها در پهنا به پهنا نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ

  10  ) حداكثر( -نسبت مساحت يك سوراخ به مساحت سطح آجر

  تحدب و تقعر   1-3- 5
  .باشد 4شود، تحدب و تقعر انواع آجر بايد مطابق جدول آزمون مي  1- 2استاندارد بند هنگامي كه آجر طبق 

  هاي تحدب و تقعرويژگي -4جدول 
  مترابعاد برحسب ميلي

  )حداكثر(تحدب  )حداكثر(تقعر نوع آجر
  1  2  توكارغير 

  2  5  توكار

   مقاومت فشاري 2- 5
  .باشد 5بايد مطابق با جدول  ،آزمون شود 1- 2براساس استاندارد بند كه مقاومت فشاري ي هنگام
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  مقاومت فشاري – 5جدول 

  نوع آجر 
  حداقل مقاومت فشاري

  )متر مربعكيلوگرم بر سانتي(
  آجر منفرد  آجر 10ميانگين

  160  200  1درجه   )عالي(با مقاومت فشاري خيلي زياد 
  120  150  2 درجه  با مقاومت فشاري زياد

  80  100  3 درجه  با مقاومت فشاري متوسط
  65  75  4 درجه  با مقاومت فشاري كم

و %) 20(نسبت به ميانگين، براي آجر با مقاومت فشاري خيلي زياد از  هر آزمونهضريب تغييرات مقاومت 
  .نبايد تجاوز نمايد%) 30(ساير انواع از 

  مقاومت خمشي 3- 5
  .باشد 6آزمون شود، بايد مطابق با جدول  2-2ي براساس استاندارد بند مقاومت خمشهنگامي كه 

  خمشي مقاومت  – 6جدول 

  نوع آجر 
  خمشيحداقل مقاومت 

  )متر مربعكيلوگرم بر سانتي(
  آجر منفرد  آجر10ميانگين

  28  34  1درجه   )عالي(با مقاومت فشاري خيلي زياد 
  23  28  2درجه   با مقاومت فشاري زياد

  18  22  3درجه   قاومت فشاري متوسطبا م
  15  18  4درجه   با مقاومت فشاري كم

و %) 20(نسبت به ميانگين، براي آجر با مقاومت فشاري خيلي زياد از هر آزمونه ضريب تغييرات مقاومت 
  .نبايد تجاوز نمايد%) 30(ساير انواع از 

  جذب آب    4- 5
درصد  8شود، ميانگين جذب آب ده آزمونه نبايد از مي آزمون 1- 2هنگامي كه آجر بر اساس استاندارد بند 

درصد  20تر و از درصد جرمي كم 8تر و جذب آب هر آزمونه نبايد از درصد جرمي بيش 18تر و از جرمي كم
  .تر باشدجرمي بيش

  هاي محلول در آب نمك    5- 5
اي محلول در آب نبايد از هشود، مقدار نمكآزمون مي 1- 2هنگامي كه آجر بر اساس استاندارد بند 

  .تر باشددرصد جرمي بيش6/0

  زدگيمقاومت در برابر يخ    6- 5
قرار گيرد،  1-2دوره در معرض يخ زدن و آب شدن مطابق با استاندارد بند  15آجر ماسه آهكي هنگامي كه 

  .تر باشددرصد بيش 20مقدار افت مقاومت فشاري آن نبايد از 
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  وزن مخصوص    7- 5
، ، با توجه به نوع آجر شودگيري مياندازه 3- 2وزن مخصوص كلي آجر مطابق با استاندارد بند ه هنگامي ك

  .تر باشدكم 7ميانگين وزن مخصوص آن نبايد از مقادير مندرج در جدول 
  

   وزن مخصوص كلي– 7جدول 

  حداقل وزن مخصوص كلي  نوع آجر 
  )كيلوگرم بر متر مكعب(

  2100  1درجه   )عالي(با مقاومت فشاري خيلي زياد 
  1900  2درجه   با مقاومت فشاري زياد

  1100  3درجه   با مقاومت فشاري متوسط
  750  4درجه   با مقاومت فشاري كم

  جمع شدگي ناشي از خشك شدن    7- 5
شود، با توجه گيري مياندازه 4-2آجر مطابق با استاندارد بند جمع شدگي ناشي از خشك شدن هنگامي كه 
  .تر باشدبيش 8آن نبايد از مقادير مندرج در جدول  جمع شدگي ناشي از خشك  ميانگين ،به نوع آجر

  جمع شدگي ناشي از خشك شدن  – 8جدول 

  حداكثر جمع شدگي ناشي از خشك شدن  نوع آجر 
  )درصد(

  5/2  1درجه   )عالي(با مقاومت فشاري خيلي زياد 
  5/3  2درجه   با مقاومت فشاري زياد

  5/3  3درجه   متوسط با مقاومت فشاري
  5/3  4درجه   با مقاومت فشاري كم

  هاي ظاهريويژگي    8- 5
-درجه در زير نور فلورسنت مشاهده مي 45سطوح آجرهاي نما هنگامي كه از فاصله يك متري تحت زاويه 

هاي سنگي كوچك، ذرات آهك منبسط شونده  پريدگي، حفره، پوسته شدگي، دانهشود بايد عاري از ترك، لب
  . و هرگونه ناهمواري سطحي باشد

  گذارينشانه   9- 5
  : گذاري بايد شامل موارد زير باشدنشانه

   ج نام يا نشان تجاري توليد كننده بر روي هر قالب آجر؛در 9-1- 5
  :موارد ذيل درج گردد برداريو برگ نمونه برگ فروش ،براي هر محموله از آجر بايد بر روي بارنامه  9-2- 5
  ؛وع آجر و درجه آنن  9-2-1- 5
  ؛ابعاد اسمي  9-2-2- 5
  ؛نام و يا نشان تجاري واحد توليدي  9-2-3- 5
  ؛عالمت استاندارد ملي ايران در صورت اخذ پروانه كاربرد  9-2-4- 5
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   .استاندارد ملياين شماره   9-2-5- 5

  بردارينمونه      6
ها از آنمعرف انبوه اجرهايي باشند كه ....  هاي انتخاب شده بايد از لحاظ رنگ، بافت سطحي، اندازه ونمونه
  .شده است بردارينمونه

  هاي مورد نيازتعداد نمونه 6-1
هاي مختلف به تعداد تعيين عددي يا كمتر از آن براي آزمون 15000تعداد نمونه الزم از هر محموله كمينه 

  .خواهد بود 9شده در جدول 
  هاي مورد نيازكمينه تعداد نمونه - 9جدول 

 تعداد نمونه نوع آزمون
  10  هاي هندسيويژگي

  10  مقاومت فشاري
  10  جذب آب
  5  يخ زدگي

  5  هاي محلول در آبنمك

توان در شوند ميهاي اندازه گيري ابعاد و جذب آب استفاده ميهايي را كه براي آزمونبه سبب اين كه نمونه -1يادآوري 
 كليطوربه. عدد خواهد بود 20 هامورد نياز براي انجام كليه آزمون اد آجرهايهاي ديگري استفاده نمود، كمينه تعدآزمون
  .ها و آزمون همزمان را در نظر گرفتتوان شكستن اتفاقي  بعضي از نمونهتعداد مناسبي است كه مي ،عددي 30نمونه 

تعداد مورد نياز براي انجام اين آزمونها  توان فقط بهها مورد نظر باشد، ميهنگامي كه فقط انجام بعضي از آزمون -2يادآوري 
  .نمونه تهيه كرد

نمونه  10باشد بايد  1هاي مورد نياز، مندرج در جدول هاي تهيه شده مضربي از نمونههنگامي كه تعداد نمونه -3يادآوري 
  .ت بدست آورد الزم براي هر آزمون را با روش ده قسمت كردن كل نمونه و انتخاب يك آجر از هر يك از اين ده قسم

  برداريروش نمونه 6-2
گردد كه براساس يكي از برداري  بطور معمول برحسب شكل فيزيكي محموله تعيين ميانتخاب روش نمونه

  :گيردهاي زير صورت ميروش

  برداري تصادفينمونه 6-2-1
طور اسب آجر بهتعداد من. ها براي ظاهر شدن در نمونه شانس مساوي خواهند داشتدر اين روش كليه آجر

اي در مورد گونه مالحظهكه هيچشوند بدون آنهاي مختلف در سرتاسر محموله انتخاب ميتصادفي از محل
  .  هاي انتخابي،صورت پذيردشرايط يا كيفيت آجر

ي به شوند و يا وقتبندي حمل ميها به صورت باز و غير بستهبرداري تصادفي وقتي مناسب است كه آجرنمونه -يادآوري
  . هاي زيادي تقسيم شده باشنددسته
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  ) معرف(نمونه برداري نماينده  6-2-2
برداري نماينده بايد مورد استفاده برداري تصادفي غيرعملي و نامناسب باشد، روش نمونههنگامي كه نمونه

ودي دهند و يا دسترسي به تعداد معدبراي مثال وقتي كه آجرها محموله بزرگي تشكيل مي. قرار گيرد
 .هاي محموله ميسر است آجر

  برداري از دستهنمونه 1- 6-2-2
قالب  4تعداد مساوي كه بيش از . محموله بايد به كمينه شش بخش مساوي واقعي يا مجازي تقسيم شود

اي گونه مالحظهنبايد هيچ. نمونه مورد نياز تهيه گردد طور اتفاقي از هر بخش انتخاب شود تا تعدادنباشد به
  .شرايط و كيفيت آجرهاي انتخاب شده صورت پذيرد در مورد

هاي داخل برداري به آجرهاي آجر بيرون آورده شود تا هنگام نمونههاي دسته يا دستهالزم است برخي از بخش - 1يادآوري 
  . هايي دسترسي وجود داشته باشدچنين بسته

بخش نيست، زيرا آلودگي از زمين يا در آب رضايتهاي محلول برداري از يك دسته براي آزمون نمكنمونه -2يادآوري 
   .هاي ديگر ممكن است بوجود آيدمنشاء

  بندي شده هاي بستهبرداري از محمولهنمونه 2- 6-2-2
برداري شود، سپس از هر بسته به تعداد مساوي كه بيش از طور تصادفي نمونهبسته از هر محموله به 6كمينه 

اين انتخاب . دست آيدها را بهبرداري شود تا تعداد مورد نياز براي آزموننمونهطور تصادفي آجر نباشد  به 4
  .     اي باشد كه شرايط و كيفيت آجر لحاظ شودگونهبايد به

  تقسيم نمونه 6-2-3
ها در كنار يگديگر قرار داده شده و تعداد ها بيش از تعداد مورد نياز براي آزمون باشد كل نمونهوقتي نمونه

                                                .صورت تصادفي برداشته شودنه الزم بهنمو


