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  به نام خدا

 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
اي اسـتاندارده  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   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  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 ندارداستا 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 فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع 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) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
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 يـت حما 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 تصويب با 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، در زمينة

 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 حيتصال 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 ديگر 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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  گفتار پيش
  

 كه " روش آزمون -غبار نمك استفاده ازا ب پيرشدگيتعيين مقاومت در برابر  -طبيعيهاي سنگ" استاندارد

سيصـدو   در و شده تدوين و تهيه استاندارد ايران ملي سازمان توسط مربوط هايكميسيون در آن نويسپيش
 مـورخ  هـاي سـاختماني  استاندارد مهندسي ساختمان و مصـالح و فـرآورده   ملي كميتة اجالسنودو پنجمين 

مقـررات   و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يك بند استناد به نكاي است، گرفته قرار تصويب مورد 03/11/91
منتشـر   ايـران  ملـي  استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسه

   .شودمي
خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينة در جهاني و ملي هايپيشرفت 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 ردهاياستاندا
بنـابراين،  . گرفـت  خواهـد  قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  
 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه اخذيبع و ممن

 
BS EN 14147: 2003, Natural stone test methods. Determination of resistance to ageing by salt 
mist
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روش  -غبار نمك از ها استفادب پيرشدگيتعيين مقاومت در برابر  -طبيعيهاي سنگ
  آزمون

  

  و دامنه كاربرد  هدف  1
ي با شدگدر برابر پير سنگهاي طبيعي مقاومتتعيين روشي براي ارزيابي  استاندارد،هدف از تدوين اين 

  .باشدمي استفاده از روش آزمون غبار نمك
  
  مراجع الزامي       2

. است شده هداد ارجاعها آن استاندارد ملي ايران به اين متن در كه است مقرراتي حاوي زير الزامي مدارك
  .شودمي استاندارد ملي ايران محسوب اين از مقررات جزئي آن ترتيببدين

ها و تجديدنظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه
ها ارجاع داده ندر مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آ. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .ها مورد نظر استهاي بعدي آنشده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه
  :استفاده از مرجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

  
  .نامهواژه -هاي تزئيني و نما، سنگ1384سال : 8228استاندارد ملي ايران شماره   2-1
  
  ا ويكاها، نمادهتعاريف ،اصطالحات      3
  
  اصطالحات وتعاريف  1- 3

  .رودبه كار مي 1-2در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف تعيين شده در استاندارد بند 
  
  ويكاها نمادها  2- 3

  .اندارائه شده 1در اين استاندارد در جدول  به كار رفته نمادها ويكاهاي
 

  در اين استاندارد به كار رفتهنمادهاي  -1جدول 
  واحد يفتعر  نماد
M0  گرم جرم آزمونه خشك (g)  
Mn  جرم آزمونه خشك بعد ازn  گرم  داده شدهقرار آزمون در معرضكه چرخه (g)  
∆M  درصد   آزمونه درصد كسر جرمي(%)  
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  ل آزموناصو     4
 h8ها پاشيده شود سپس در مدت محلول نمك روي آن h4ها را در يك مخزن قرار داده و به مدت آزمونه

  .به صورت متوالي تكرار گردداين چرخه  .ندخشك شو
  
  وسايل     5
مطابق  هاي متناوب فضايي با غبار نمك و نيز خشك كردنكه قادر به ايجاد چرخه محفظه اي ،مخزن  1- 5

  .باشد  )ºC)5 ± 35  در دماي نشان داده شده، 1با آنچه در شكل 
  
كه داراي  نمك به داخل مخزن سيستم پاشش محلول، نمك به داخل مخزن محلولسيستم پاشش   2- 5

از  اجتنابه منظور ب رف كنندهمنح، صفحه باشدكننده رفكننده مايعات و يك صفحه منحيك نازل پودر
  .باشدمي هاپاشش مستقيم غبار نمك بر روي آزمونه

  
براي . (اشدب mm28000  حدود هاآن كنندگيجمع گستره كه مساحت، كننده مهجمع دستگاه دو  3- 5

  ).باشد قرار گرفتهكه انتهاي آن درون يك استوانه مدرج  mm100 اي با قطرمثال داراي يك قيف شيشه
  
  .را داشته باشد) ºC)5 ± 70داشتن دمايي معادل كه توانايي نگه دارتهويهخانه گرمدار، تهويهخانه گرم  4- 5
  
  .g1/0 دقتبا  ها با توانايي توزين آزمونه يترازوي ،وسيله توزين  5- 5
  
گيري قابليت رسانايي آب استفاده شده براي تهيه كه توانايي اندازه، يرسانايقابليت  شسنجابزار   6- 5

  .شستشو را داشته باشدو آب مورد استفاده براي محلول نمك 
  
 آب ، و95%تر يا مساوي خلوص بيش با سديم كلريد با كلريد كهسديم محلول ،  كلريد محلول سديم  7- 5
تهيه شده  )ºC)2 ± 25در دماي  μS/cm20تر يا مساوي ت رسانايي كمـبا قابلي يون زدايي شدهقطر يا م

كلريد در سديم قسمت ) 10 ± 1(، بايد )g/lit )10 ± 100به منظور به دست آوردن محلول با غلظت  .باشد
، بايد آن را پالوده و خالص پس از آماده كردن محلول. حل گردد يون زدايي شدهقطر يا م آبقسمت آب  90

  .نمود
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  طرح شماتيك مخزن پاشش نمك -1شكل 

  
  
  
  
  

  
  :راهنما
  مخزن درزگيري شده   1
  گلوله فلزي   2
   )و غيره دارا پالستيك سوراخشيشه ي(ها هاي غيرخورنده آزمونهگاهصفحه تكيه   3
  گن كنترل شدهكرم   4
  نازل پودركننده   5
  ورودي محلول نمك   6
  ورودي ذرات آزاد هواي فشرده   7
  منحرف كننده نازل   8
  كنندهابزار جمع   9

  دماسنج   10
  )و غيره شيشه يا پالستيك(ها هاي غيرخورنده آزمونهگاهتكيه   11
  زهكش آب   12
  مونهآز   13
  هوا   14
 اضافه محلول   15
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  سازي آزمونهآماده     6
  بردارينمونه  6-1

واردي كه به طور ويژه درخواست ـد، مگر در مـباشگاه انجام دهنده آزمون نميـي بر عهده آزمايشبردارنمونه
اب شده و مورد بررسي قرار ـانتخ )باشد مورد نظر كه معرف توده سنگ( آزمونه شـشد حداقل باي. شده باشد

  . گيرند
  
  ي آزمونهاابعاد آزمونه  6-2

  .دنگرد آماده) mm)1 ± 50به صورت مكعب با طول ضلع ها بايد آزمونه
  
  هاوي آزمونهشستش  6-3

  . غيريونيزه تميز گردند وي سطوح آزمونه بايد با استفاده از آبرهمه مواد زائد 
  
  هاخشك كردن آزمونه  6-4

قلم با جوهر استفاده از  ها را باهاي آزمونهآزمونه، لبه حجم كاهش ميـچشمشاهده در سهولت ظور ـبه من
 ºC)5ت، در دماي ـرم ثابـيدن به يك جـها را تا زمان رسآزمونهس ـنموده، و سپ يعالمتگذار  1پاك نشدني

 شود كه اختالف بين دو توزينها به يك جرم ثابـت زماني محـقق ميرسيدن آزمونه .خشك كنيد) 70 ±
  .تر نباشدتوزين اول بيش 1/0% ، از)h)2 ± 24با فاصله زماني  متوالي

وزن آزمونه خشك در اين زمان، مقدار . ها را تا رسيدن به دماي اتاق سرد نموده و توزين كنيدسپس آزمونه
  .اشدبمي (M0)اوليه وزن 

  
  روش انجام آزمون      7

بار به صورت آزمايشي درون گيرند، را يكميقرارهايي كه داخل مخزن شروع آزمون وسايل و آزمونهقبل از 
را درون مخزن ) يكي نزديك نازل و ديگري دور از آن(نده غبار كنكه دو جمع ، بدين ترتيبمخزن قرار دهيد

- در پايان بررسي كنيد كه هر جمع. در آن پاشش نمائيد h16قل و محلول نمك را به مدت حدا قرار داده

  .محلول جمع نموده باشد) 0/2تا  ml/h)0/1كننده 
قرار دهيد، هر ) شيشه يا پالستيك و غيره(هاي غيرخورنده گاههاي خشك را درون مخزن بر روي تكيهآزمونه

از پاشش مستقيم يا چكيدن (گيرند كدام مجزا از ديگري و در شرايطي كه فقط در معرض مه نمك قرار 
  ).ها اجتناب شودمحلول نمك بر آزمونه

سيستم پاشش غبار نمك را . دقيقه در معرض غبار نمك قرار دهيد ±15و h4ها را به مدت سپس آزمونه
اين مراحل يك چرخه . دقيقه در درون مخزن خشك كنيد ±15و  h8ها را به مدت خاموش نموده و آزمونه

  .ي دهندرا تشكيل م

                                                 
1 - permanent marker pen 
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  .نگه داشته شود )ºC)5 ± 35در طي چرخه، مخزن در دماي 
خوردگي يا متالشي آزمونه ترك 2، اگر با بررسي چشمي حداقل در البته. باشدچرخه مي 60آزمون شامل 

  .چرخه به پايان رساند 60توان آزمون را قبل از شود، مي مشاهدهشدن 
  .ده و مورد بازرسي چشمي قرار گيردچرخه آزمونه از مخزن برداشته ش 15پس از هر 

براي اينكه همه ور سازيد، ها را با دقت از مخزن خارج نموده و در آب غيريونيزه غوطهدر پايان آزمون، آزمونه
حجم آب مورد استفاده براي شستشوي . داشته شودرهاي رسوب كرده بر روي آزمونه از سطح آن بنمك

اين فرآيند خيلي آهسته است و آب بايد . ها باشدبرابر حجم كل آزمونه 3تا  برابر2ها در ظرف بايد بين آزمونه
  .ها برداشته شودهر روز عوض شود تا زماني كه نمك به طور كامل از سطح آزمونه

برابر مقدار  2 نزديك بهها كه هدايت رسانايي محلول در تماس با آزمونه ها زماني انجام شودبرداشتن آزمونه
  .باشد تر از آنو كمآب اصلي  رسانايي هدايت صهـمشخ

ك كنيد، و اجازه ـخش )ºC)5 ± 70اي ـجم ثابت در دمـيدن به حـها را تا رسهـرحله، آزمونـبعد از اين م
زرسي باشمي ـ، و به صورت چ(Mn)ها را توزين كرده س آنـرد شده، سپـيدن به دماي اتاق سـدهيد تا رس

  .نمائيد
  
 بيان نتايج     8

ها يا هر نشانه ها، وجود تركو نتايج بازرسي چشمي مربوط به ظاهر آزمونه كسر جرميبر حسب نتايج 
ها گذاشته هايي كه با خودكار بر روي آزمونهاصالح عالمت. شودها گزارش ميمربوط به وجود فرسايش آزمونه

  . تواند به بازرسي چشمي كمك كندشده، مي
  :محاسبه نمائيد) 1(با استفاده از معادله  صدبر حسب دركسر جرمي  مونهآزبراي هر 

  

)1(                                                                  
0

0

% 100nM M
M

M


   

  

  :كه در آن
M0  بر حسب گرم جرم آزمونه خشك ،(g)؛  
Mn   جرم آزمونه خشك بعد ازn گرم  ، بر حسبآزمون قرار داده شده در معرض كه چرخه(g)؛  
M∆  حسب درصد كسر جرمي آزمونه، بر.  

  

 .ها نيز محاسبه گرددميانگين حسابي نتايج به دست آمده براي هر مجموعه آزمونه

  
  گزارش آزمون      9

  :گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد
  ارجاع به اين استاندارد ملي ايران؛  9-1
  زارش؛به فرد براي گ شماره شناسايي منحصر  9-2
  شماره، عنوان و تاريخ انجام آزمون؛  9-3



6 

  

اگر آزمون در جايي غير از (نام و آدرس آزمايشگاه، يا محلي كه آزمون در آنجا انجام شده است   9-4
  ؛)آزمايشگاه انجام شده است

  نام و آدرس مشتري درخواست كننده آزمون؛  9-5
  :نمايد اطالعات زير را ارائه بايددرخواست كننده آزمون   9-6
  سنگ؛ علميام ن  9-6-1
  نام تجاري سنگ؛  9-6-2
  ؛برداشت آزمونه كشور و منطقه  9-6-3
  نام تامين كننده؛  9-6-4
وضوح در آزمون ه ب )اگر در ارتباط با آزمون باشد(موجود  1ناهمسانگرديهر صفحه  راستاي  9-6-5

  .گرددمشخص گردد، يا به وسيله دو خط موازي بر روي هر آزمونه مشخص 
  برداري را انجام داده است؛سازماني كه نمونه نام شخص يا  9-6-6
  ؛)اگر در ارتباط با آزمون باشد(ها پرداخت سطح آزمونه  9-6-7
  ها؛تاريخ دريافت نمونه يا آزمونه  9-7
  ها و تاريخ انجام آزمون؛تاريخ آماده شدن آزمونه  9-8
  ها در نمونه؛تعداد آزمونه  9-9
  ها؛اد آزمونهابع  9-10
  ؛هر آزمونهو تغييرات چشمي كسر جرمي درصد   9-11
  ؛هاي آزمونميانگين حسابي نتايج كسر جرمي آزمونه  9-12
  كليه انحراف معيارها و مقادير مجاز؛  9-13
  .هااظهار نظر  9-14

بيان م چنين ه. گزارش باشد ثبتن انجام آزمون و تاريخ مسئوال سمتو ) ها(گزارش آزمون بايد حاوي امضا
و بدون موافقت آزمايشگاه انجام دهنده  قصگزارش آزمون نبايد به صورت نا اين نكته ضروري است كه
  .آزمون، چاپ و منتشر شود

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 - Anisotropy 
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