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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

) رسـمي (اسـتانداردهاي ملـي    نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
  .دارد عهده به را ايران

بـه   29/6/90جلسـه شـوراي عـالي اداري مـورخ      نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومـين 
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  كارشناسـان سـازمان ،   از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   بـه شـرايط   توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

 ملـي  نويس اسـتانداردهاي  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد

 پيشـنهادها  و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در
كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 استانداردهاييبدين ترتيب،  .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

 مربـوط كـه   ملي اسـتاندارد  كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل
 و (IEC)2المللي الكتروتكنيك  بين ،كميسيون 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 كشـور  در (CAC)5 كـدكس غـذايي    كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان

پيشـرفت   آخـرين  از كشور ، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت
   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هاي

 و سالمت كنندگان، حفظ مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي
 استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني

 مـي  سازمان . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي

 اجبـاري  را آن بنـدي و درجـه  صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند

 آمـوزش،  مشـاوره،  در زمينـة  فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد

يبراسـيون  كال و مراكـز  هـا  آزمايشـگاه  محيطـي، زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي،
 تأييـد صـالحيت   نظـام  ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(

 .كنـد  نظارت مـي  آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران
 براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي

                                                 
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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 اردكميسيون فني تدوين استاند

  »روش آزمون  -  )بتن سنگ(سنگ بتني براي كاربردهاي معماري ميزان جذب آب تعيين  «
    

  يا نمايندگي/ سمت و   : رئيس
  بهرويان ، منوچهر 

  )دكتراي مهندسي عمران (
  

 شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان ،عضو
و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي 

  انجمن صنفي انبوه سازي استان البرز رئيس
   :دبيران

  شرقي  ، عبدالعلي 
  )دكتراي مهندسي عمران (

  
 قمريان نوبري ، ساويز  

  و  كارشناس مهندسي عمران
  )كارشناسي ارشد مديريت اجرايي( 

  عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي 
  
  

  شركت ساختماني ديدا دژمدير عامل 
  
  

 
  ) اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضا

  رضاي، عل يديپور خورش
    كارشناس ارشد عمران 

  
  شيباني اصل ، منوچهر 

  كارشناس مهندسي عمران و 
 ) دكتراي مديريت و اقتصاد مهندسي عمران(

  

 
    يراه ، مسكن و شهرساز قاتيمركز تحق

  
  

  
رئيس انجمن صنفي مهندسان عمران شهر 

  تهران 
  
  

  صميمي ، منصور 
  )دكتراي مهندسي معماري(
  

  قمريان نوبري ، يوسف 
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران (

  مهندسين مشاور آتكمديريت پروژه 
  
  
  ساختماني ديدادژشركت يس هيات مديره ئر

  
 مهتاج ،پاشا

  )كارشناس مهندسي عمران  (
  

  رضا ي،عل انيمروار
  )كارشناس مهندسي عمران (

  مشاور آراد ره پل نيعامل مهندس ريمد
  
  
سازه  نيآر يعامل شركت ساختمان ريمد

  انيپارس
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 فهرست مندرجات

                              
 صفحه عنوان

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي  

  
  ب

 كميسيون فني تدوين استاندارد  

  
  ج

  د  فهرست مندرجات  

  ه  پيش گفتار  

  1  هدف-1

  1  دامنه كاربرد-2

 1  مراجع الزامي-3

 2 اصطالحات و  تعاريف-4

  2  نمونه برداري -5

  2  ها هآزمون-6

  3  شرايط آزمون-7

  3  روش انجام آزمون-8

 3  محاسبات-9

  4  آزمون گزارش-10

  4  دقت و انحراف-11
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            پيش گفتار
  

 پيش كه »روش آزمون -)بتن سنگ(تعيين مـيزان جذب آب سنـگ بـتـنـي براي كاربردهاي معماري «استاندارد 

 ملي كميتة اجالس سيصد و هشتاد و پنجمين در و شده تدوين و تهيه شركت ساختماني ديدا دژ در  آن نويس

 است، گرفته قرار تصويب مورد 30/07/91 استاندارد مهندسي ساختمان ،مصالح و فرآورده هاي ساختماني مورخ

 ماه بهمن مصوب ،ايران   استانداردسازمان ملي مقررات  و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك

  . شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

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

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره
  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي
 
ASTM C1195: 2003(2011) Standard Test Method for Absorption of Architectural 
Cast Stone 

 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
  
  



1 

  

 تعيين مـيزان جذب آب سنـگ بـتـنـي براي 

  روش آزمون  -)بتن سنگ(كاربردهاي معماري  
  

  هدف   1
  

طبق  »بتن سنگ«هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ميزان جذب آب سنگ بتني براي كاربردهاي معماري 
بتن «هاي اوليه مورد نياز براي است، آزمون تعيين ميزان جذب آب به عنوان يكي از آزمون 1- 3استاندارد بند 

هاي تراش خورده يا سازي مشابه سنگ، به عنوان قطعات بتني توليد شده نما در ساختمان و محوطه»سنگ
  .اي معمولي استقواره

 
 دامنه كاربرد  2

بـتن  «هـا و تعيـين ميـزان جـذب آب     اين اسـتاندارد در برگيرنـده  نمونـه بـرداري، آمـاده سـازي نمونـه          1 -2
  .است »سنگ

ــت     2 -2 ــت اس ــده دو حال ــون دربرگيرن ــن روش آزم ــوش: اي ــرد و آب ج ــن  . آب س ــدگان از اي ــتفاده كنن اس
در صـورت عـدم مشـخص كـردن نـوع ايـن       و  دنـ نمايروش آزمون در ابتدا نوع مورد نيـاز خـود را مشـخص مـي    

  .با آب سرد خواهد بود آزمونمالك استفاده از  آزمون،
-مـورد اسـتفاده قـرار مـي     »بـتن سـنگ  «ميـزان جـذب آب محصـول     تعيـين ايـن روش آزمـون بـراي      2-3

پايــداري آن در  و »بــتن ســنگ«گيــري مقــدار تخلخــل محصــول ميــزان جــذب آب يــك روش انــدازه. گيــرد
  .اي مي باشدهاي سازهمقابل شرايط متغير جوي و تنش

ــ   -هشــدار  ان نمــي كنــد، بنــابراين ايــن اســتاندارد تمــام مــوارد ايمنــي مربــوط بــه كــاربرد ايــن روش را بي
وظيفــه كــاربر ايــن اســتاندارد اســت كــه مــوارد ايمنــي و اصــول بهداشــتي و حفــظ محــيط زيســت را رعايــت   

  .كرده و قبل از استفاده محدوديت اجراي آن را مشخص كند
 
 
 مراجع الزامي     3

بدين ترتيب آن . تها ارجاع شده اسمدرك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آن
  .شودمقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي

ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد نظر در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع شده باشد، اصالحيه
اره آخرين ها ارجاع شده است، همودرمورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. اين استاندارد نيست
  .هاي بعدي آن مورد نظر استتجديدنظر و اصالحيه

  : استفاده از مرجع الزامي زير براي اين استاندارد الزامي است
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   هاويژگي – )بتن سنگ(، سنگ بتني براي كاربردهاي معماري  12038استاندارد ملي ايران شماره   1- 3

3-2 ASTM C 642, Test Method for Specific Gravity, Absorption, and Voids in Hardened 
Concrete. 

  اصطالحات و تعاريف   4
  :در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير به كار مي رود

  
  بتن سنگ   4-1
هــاي ، داراي مشخصــات ظــاهري مشــابه ســنگبــدون اســالمپمحصــولي بتنــي، پــيش ســاخته از نــوع بــتن   

  . باشددر صنعت ساختمان مي تراش خورده يا  قواره با كاربردهاي معماري
 

  برداري نمونه  5
  

كـه در جريـان توليـد اسـت انجـام       »بـتن سـنگ  «مترمكعـب   14و قطعات مـورد آزمـون بايـد از هـر      هانمونه
ــ .گيــرد ــه ب ــدازه كــافي كــه اجــازه دهــد  يــك نمون ــراي مقاومــت فشــاري تهيــه شــود،انتخاب   3ا ان ــه ب آزمون
   )را ببينيد 2-6بند .(كنيم

  .مترمكعب انتخاب شود 14نمونه ممكن است توسط خريدار يا نماينده وي از هر  -يادآوري
  
  
  هاهآزمون   6
  
-آزمونـه  .شـود هاي تعيـين ميـزان جـذب آب، سـه آزمونـه از هـر نمونـه تهيـه مـي         براي انجام آزمون    6-1

بـه صـورتي بريـده مـي شـوند كـه شـامل يـك سـطح نمـا و پـنج            ) مكعبـي (ها از قسمت سطح نهـايي نمونـه   
هـا از قسـمت رويـه كـه تقريبـا      نمونـه  بايـد كـه   »بـتن سـنگ  «سطح اره شـده ديگـر بـه اسـتثنا سـطح رويـه       

  .شامل قطعات مساوي از مواد رويه و مواد آماده براي توليد، بريده شوند
  
. متـر خواهـد بـود   ميلـي  50هـاي مكعبـي   ابعـاد آزمونـه  . اره از نمونه بريـده مـي شـوند   ها توسط آزمونه  6-2

  .متر استميلي 2/3هاي مكعبي مقدار رواداري مجاز نمونه
  
  
  
  



3 

  

  شرايط آزمون  7
  
تـا زمـاني كـه كـاهش     لسـيوس  درجـه س )  110الـي   100 ( هـا در دمـاي  در انجام اين آزمـون  نمونـه    7-1

خشــك  گرمخانــه، در شــوندســاعت فراينــد خشــك كــردن  ن 24درصــد در طــول  1/0حجــم تــوده بيشــتر از 
هــا بــه شــوند تــا دمــاي آنداري مــيخــارج و در دمــاي اتــاق نگــه گرمخانــههــا از در ادامــه نمونــه .شــوندمــي

  .شودتعيين ميزان جذب انجام مي آزمونبرسد، سپس سلسيوس درجه )  25الي  20 ( حداكثر
  
     روش انجام آزمون   8
  
تعيـين جـرم بـا دقـت نزديـك بـه يـك گـرم         بـراي   7بنـد  طبـق  ها بالفاصله پس از انجام مراحل نمونه  8-1

  .شوندتوزين مي
  
آزمونه به صورت كامل در داخل آب مقطر يا آب تصفيه شده با آزمون توسط آب سرد  : روش الف  2- 8

ها از آب پايان اين مرحله، آزمونهدر . شودبرده مي ساعت فرو  48به مدت درجه سلسيوس ) 23  ± 7/1(دماي 
- گرم اندازه 1/0شود و سپس جرم آن با دقت تقريبي دار گرفته مياي نمخارج شده و رطوبت سطح آن با پارچه

  .شودگيري مي
آزمونه به صورت كامل در داخل آب مقطر يا آب تصفيه شده با آزمون توسط آب جوش  : روش ب  3- 8

 )100 ± 5(ساعت فرو برده شده و سپس در آب جوش با دماي  48به مدت وس درجه سلسي) 23  ± 7/1(دماي 
 در ادامه نمونه در دماي اتاق تا زماني كه دماي آن به حدود. شودساعت قرارداده مي 5به مدت  درجه سلسيوس

- گرم توزين مي 1/0شود، پس از خشك كردن سطوح با دقت رسيده قرار داده ميدرجه سلسيوس )  25الي  20(

  .شود
  

  محاسبات   9
    :شودميزان جذب آب هر آزمونه از رابطه زير محاسبه مي  9-1
    

=  آزمونه درصد جذب آب              /  
 

  :كه در آن 
A   جرم آزمونه خشك شده.  
B       جرم نمونه پس از فرو بردن در آب  .  



4 

  

  .خواهد آمددست هميزان جذب آب از متوسط جذب آب سه آزمونه ب  2- 9
  
  گزارش آزمون   10 

  :ارائه شودون اطالعات زير در گزارش آزم
  
  استاندارد ملي ايران اين ارجاع به   10-1

  ها مشخصات آزمونه  10-2
  آزمون انجام روش   10-3
  مقدار جذب آب    10-4
  نام پروژه    10-5
  تاريخ توليد محصول   10-6
   آزمونسن نمونه در زمان شروع انجام   10-7
  
  دقت و انحراف  11
  
اند، شبيه به روش آزمون هنوز داده نشدهها آن جزئياتهايي كه آزمونبراي  آزموندقت اين  - دقت   11-1

- اعالم مي، كه جزئيات الزم قابل دسترس بودنددقت اين روش آزمون پس از آن. است 2-3بند  استاندارد طبق

    .شود
شده مناسبي براي تعيين انحراف در نتايج اين روش آزمون  جايي كه هيچ منبع پذيرفتهاز آن -انحراف  11-2

  .براي انحراف تدوين نشده استچهارچوبي ، بنابراين هيچ يستموجود ن
  
 


