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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي استاندارده نشر 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 

مؤسسات  و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
 بـه شـرايط   توجـه  بـا  و ملـي  مصـالح  بـا  همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

كننـدگان،  مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و توليدي، فناوري
 پـيش  .شـود  مـي  حاصـل  دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

 سپ و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي
 )رسـمي (ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت
  .شود مي منتشر و ايران چاپ

 مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي كنند دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شمارة ايران 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  بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  به عنـوان  و است 
5(CAC) خـاص  هاي نيازمندي 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 براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

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

اسـتاندارد،   عـالي  شـوراي  تصـويب  بـا  وارداتـي،  اقـالم  يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از
 كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  بـراي  المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد اجباري

 و سـازمان هـا   خـدمات  از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي
-زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات

 و هـا  سـازمان  گونـه  اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،
 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به حيتصال

 اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

  .است سازمان

                                                 
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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 » روش آزمون - اهري و جذب آبچگالي ظتعيين : 1قسمت  -سنگ ساختماني مصنوعي «
 

 يا نمايندگي/ سمت و : رئيس

  واعظي، محمد رضا
 )كارشناسي مهندسي مكانيك(

مدير كل استاندارد تحقيقات صنعتي 
 استان لرستان

  
 :دبير

 

  باراني بيرانوند، كيانوش
  )دكتري مهندسي معدن(
 

عضو هيات علمي و مدير گروه معدن 
  دانشگاه لرستان

 
  )به ترتيب حروف الفبااسامي (:اعضا

  اعظمي، محمدعلي
  )كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك سنگ(
  

  اميري دهنو، مجيد
  )كارشناسي شيمي محض(
  

  باراني بيرانوند، كورش
  )كارشناسي ارشد مهندسي عمران(
  

  بسطامي، رضا
  )معدنكارشناسي ارشد مهندسي (
  

  حسيني، مجتبي
  )دكتري مهندسي عمران(
  

  دولتشاهي، رضا
  )رشناسي ارشد شيميكا(
  

  سپهوند، عزيزاله
  )كارشناسي ارشد مهندسي صنايع(

معدن مس كارشناس دفتر فني 
  سونگون

  
اداره كل استاندارد و كارشناس 

  تحقيقات صنعتي استان لرستان 
  

 ساختمانسازمان نظام مهندسي عضو 
  استان لرستان

  
 معدنسازمان نظام مهندسي عضو 

  استان لرستان
  

عضو هيات علمي و رئيس دانشكده 
  فني دانشگاه لرستان

  
اداره كل استاندارد و كارشناس 

  تحقيقات صنعتي استان لرستان
  

  مديرعامل شركت سنگ آذرين پارس
  



 د 

  

 
  شرفي، عنايت اله

  )كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك(
  

  كوليوند، فرشاد
  )دانشجوي دكتري مهندسي مكانيك سنگ(
  

  منوچهريان، سيد محمد امين
  )دانشجوي دكتري مهندسي مكانيك سنگ(
  

  پور، رسولنقي
  )مكانيك سنگ يمهندس كارشناسي ارشد(
  
  
  
  
  
  
 

  
اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي 

  استان لرستان
  

شركت نيمرخ و مدرس دانشگاه 
  لرستان

  
  سرپرست حفاري شركت ارجان پي

  
  

شركت سنگسراي مسئول فني 
  آذربايجان

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
  
 



 ه 

  

  اتفهرست مندرج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فهرست
 صفحه

 ب استانداردملي  سازمان با آشنايي

  ج  استاندارد تدوين فني كميسيون
  د  پيش گفتار

  و  مقدمه
  هدف و دامنه كاربرد      1
  مراجع الزامي     2
  اصطالحات و تعاريف     3
  وسايل     4
  هاسازي آزمونهآماده     5
  روش آزمون     6
  بيان نتايج     7
 گزارش آزمون    8

 كتابنامه -)اطالعاتي( - پيوست الف     9

1  
1  
1  
2  
2  
3  
4  
5  
6  



 و 

  

  پيش گفتار
  

 كـه  " روش آزمـون  -چگالي ظـاهري و جـذب آب  تعيين : 1قسمت  -سنگ ساختماني مصنوعي " استاندارد

چهارصد  رد و شده تدوين و تهيه سازمان ملي استاندارد ايران توسط  مربوط هايدر كميسيون آن نويسپيش
هـاي سـاختماني مـورخ    استاندارد مهندسي ساختمان و مصالح و فـرآورده  ملي كميتة اجالس و سي و يكمين

مقـررات   و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يـك  بنـد  استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 05/06/92
منتشـر   ايـران  ملـي  استاندارد نوانع به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان

  .شودمي
خـدمات،   و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 تكميـل  و اصـالح  بـراي  كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

. گرفـت  خواهـد  قـرار  توجـه  مـورد  مربـوط  فني كميسيون در نظر جديدت هنگام شود، ارائه اين استانداردها
   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بنابراين، بايد

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن
 

BS EN 14617-1: 2005, Agglomerated stone - Test methods - Part 1: Determination of 
Apparent Density And Water Absorption  
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روش  -چگالي ظاهري و جذب آبتعيين : 1قسمت  -سنگ ساختماني مصنوعي
  آزمون

  و دامنه كاربرد هدف   1
   .باشدهاي ساختماني مصنوعي ميسنگ چگالي ظاهري و جذب آبتعيين  ،استانداردهدف از تدوين اين 

  .هاي مصنوعي كاربرد دارداستاندارد جهت تعيين چگالي ظاهري و جذب آب تمام سنگ اين
  

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

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

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

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است 
  نامه،واژه - تزئيني و نماهاي سنگ ،1384سال  ،8228استاندارد ملي ايران شماره   2-1

2-2    EN 14618: 2009, Agglomerated stone- Terminology and classification. 
  
  اصطالحات و تعاريف    3

به كار  ، اصطالحات زير نيز1- 2اصطالحات و تعاريف تعيين شده در استاندارد بند  عالوه بر در اين استاندارد
  .رودمي

  
3-1    

 (Mv)چگالي ظاهري 

سطوح خارجي  بينمحصور شده ) بر حسب مترمكعب(به حجم ظاهري ) بر حسب كيلوگرم(جرم بين نسبت 
  .باشدجسم را چگالي ظاهري مي

  
3-2    

 (C)آب جذب 

آب جذب شده توسط مصالح، هنگامي كه درون آب غيريونيزه در دما و فشار اتاق مطابق با  مقدارحداكثر 
جرم خشك آزمونه  ي ازبر حسب درصد را مقدار جذب آب گويند كه ور شوند،فرآيند توصيف شده زير غوطه

  .گرددبيان مي
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  وسايل     4
هاي كوچك غير ها، پايهمسطح كه براي نگهداشتن آزمونه كف دارايسر پوشيده  مخزنيك  ،مخزن     4-1
  كسيدشونده و غير جاذب داشته باشد؛ا
  

  ثابت نگه دارد؛را  )1-4توصيف شده در بند ( اي كه بتواند سطح آب درون مخزنوسيله    4-2
  

  ؛s1با درستي  ،سنجزمان     4-3
  

  د؛نشوميتوزين  يي كههاجرم آزمونه 01/0% ترازوي توزين با درستي حداقل  ،وسيله توزين     4-4
  

  ؛)1شكل ( هاجرم آزمونه 01/0%  با درستي حداقل ترازوي هيدروستاتيك، 1ترازوي هيدروستاتيك     4-5
  

را داشته ) ºC )5 ± 70 ي معادلماينگهداشتن د كه توانايي دارتهويهخانه گرم ،دارتهويهخانه گرم     4-6
  .باشد

  
  

  
  ترازوي هيدرو استاتيك -1 شكل

  هامونهآزسازي آماده     5
  ريبردانمونه  1- 5

طور ويژه درخواست ه باشد، مگر در مواردي كه بي بر عهده آزمايشگاه انجام دهنده آزمون نميبردارنمونه
، و يكسانمصالح  كه شامل مخلوطي ازآزمونه انتخاب شده از يك محموله همگن  ششحداقل . شده باشد

  .قرار گيرد آزمونباشد، بايد مورد ) اي يا منشوريمكعب، استوانه(شكل هندسي منظم 
- اندازهسطح ، شده پاشيماسهپرداخت سطح (نهايي پرداخت محصول مشابه پرداخت نهايي آزمونه بهتر است 

اي بايد به گونه هاه آزمونهانداز. باشد يميايي سطحيش آوريعملبدون  ، اما)افتهي صيقلسطح يا  گيري شده
هاي مدوالر با ضخامت ها يا كاشيسنگدر مورد ورق. باشد كه معرف و نماينده مخلوط سنگ مصنوعي باشد

                                                 
 .باشدور در آب ميگيري وزن اجسام غوطهاي براي اندازهترازوي هيدرو استاتيك وسيله -  1

  
  

  :راهنما
  ترازوي هيدرو استاتيك   1
  تانك آب   2
  آب   3
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ها و سنگبراي ورق. باشند mm100تر از ها بايد به شكل مربع با اندازه ضلع بزرگ، آزمونهmm12تر كم
اي باشد كه ها به گونهو آزمونه با شكل ديگر، بهتر است اندازه mm12تر از هاي مدوالر با ضخامت بيشكاشي

  .باشد mm2/0- 1تا  mm1/0- 1در دامنه  آن هندسي آزمونه به حجم نسبت سطح
  
  هاآزمونهشرايط اوليه   2- 5

 كه اختـالف بـين دو توزين تا زماني خشك كنيد) ºC )5 ± 70دماي  با خانهدر يك گرم هاآزمونهبهتر است 
تا  بايد هاآزمونـه. باشدها جرم آزمونه 1/0% از توزين اول، كمتر از ) h )2 ± 24با فاصله زماني متوالي  موفق

  .شوندسرد  انهدر يك خشك )ºC )5 ± 20 اتاق رسيدن به دماي
  
  وش آزمونر      6

اي قرار دهيد كه ها به گونهها را درون مخزن بر روي پايه، آزمونه(M0)ها پس از خشك كردن و توزين آزمونه
  .)2شكل ( دبين آزمونه و پايه وجود داشته باشحداقل سطح تماس 

 cm2ور شده، و آب تا ها كامالً در آب غوطهرا به تدريج به درون ظرف بريزيد تا زمانيكه آزمونه 1ديونايزآب 
 24ن در فواصل زماني پس از آ وساعت پس از آغاز آزمون،  24و  8، 1حدود . ها باال بيايدباالتر از آزمونه

سپس . توزين نمائيددر هواي آزاد ها را ها را از آب خارج نموده، با يك پارچه خشك كنيد و آن، آزمونهساعته
 (Mt)هاي اشباع از آب ور سازيد و اين عمليات را، تا زماني كه تغييرات وزن آزمونهها را در آب غوطهآزمونه

  .شود، تكرار كنيد 1/0%تر از در سه توزين متوالي كم
  

  
  آب مخزنمونه در آز و غرق كردن  گرفتننحوه قرار  -2شكل 

                                                 
1 - Deionized Water 

  
  

  :راهنما
  نگهدارنده ها   1
  تانك آب   2
  آزمونه   3
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ترازوي در آب با استفاده از  آزمونه، بالفاصله جرم ظاهري آن را با توزين آزمونهپس از آخرين توزين هر 
  .(Ma)تعيين نمائيد  هيدرو استاتيك

  
 نتايجبيان      7

  :دكنيمحاسبه  1با استفاده از رابطه را  (Kg/m3) بر حسب كيلوگرم بر مترمكعب (Mv)گالي ظاهري چ    7-1
0                                                                                         1رابطه           2

( )
H O

V
t a

M
M

M M





   

  :كه در آن 
M0    ده در هواي آزاد، بر حسب گرم توزين ش آزمونهجرم(Kg)،  
Mt    ور در آب، خشك شده با پارچه و توزين شده در هواي آزاد، بر حسب گرم غوطه آزمونهجرم(Kg)، 

Ma    ور در آب و توزين شده در آب، بر حسب گرم غوطه آزمونهجرم(Kg)،  
H2Oρ     چگالي واقعي آب در دماي آزمون، بر حسب(Kg/m3) 

  
  :محاسبه نمائيد) 2(با استفاده از رابطه  را بر حسب درصد (C) آبجذب     7-2

0                                                                         2رابطه                 

0

100 ( )tM M
C

M

 
  

  

  :كه در آن 
C     جذب آب بر حسب درصد؛  

M0     ي آزاد، بر حسب گرم توزين شده در هوا آزمونهجرم(Kg)،  
Mt     ور در آب، خشك شده با پارچه و توزين شده در هواي آزاد، بر حسب گرم غوطه آزمونهجرم(Kg)، 

  
 72،  48، 24، 8، 1تر جذب آب آزمونه، مقدار آب جذب شده نسبت به براي مستندسازي كامل   7-3

را ) ti(در زمان كل ) بر حسب درصد Ci(شده  مقدار آب جذب. توان محاسبه كردساعت و يا بيشتر را مي
  :دركمحاسبه  3با استفاده از رابطه  توانمي

  

3رابطه 
                                                             

0

0

100 ( )t
i

M M
C

M

 


                

  :كه در آن 
Ci      بر حسب درصد؛جذب شده آب  

M0    ه توزين شده در هواي آزاد، بر حسب گرم جرم آزمون(Kg)،  
Mi    زمان جرم آزمونه توزين شده در هواي آزاد پس از ti  جذب آب، بر حسب گرم از(Kg)،  

  .محاسبه نمود 2-2توان مطابق با استاندارد بند آزمون را ميتخلخل باز، بسته يا تخلخل كل 
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  گزارش آزمون      8
  :عات زير باشدگزارش آزمون بايد شامل اطال

  ارجاع به اين استاندارد ملي ايران؛    9-1
  به فرد براي گزارش؛ شماره شناسايي منحصر   8-2
  شماره، عنوان و تاريخ انجام آزمون؛   8-3
  ؛)اگر آزمون در جايي غير از آزمايشگاه انجام شده است(آزمون  انجام نام و آدرس آزمايشگاه، يا محل  8-4
  مشتري درخواست كننده آزمون؛نام و آدرس     8-5
  :اطالعات زير را ارائه نمايد بايددرخواست كننده آزمون     8-6
  ؛كنندهام تهيهن    8-6-1
  ؛برداري را انجام داده استشخص يا سازماني كه نمونهنام    8-6-2
  ؛)اگر مرتبط با آزمون باشد(پرداخت سطحي آزمونه   8-6-3
  ؛ماهيت مواد   8-6-4
  ها؛يخ دريافت نمونه يا آزمونهتار   8-7
  ها و تاريخ انجام آزمون؛تاريخ آماده شدن آزمونه   8-8
  ها در نمونه؛تعداد آزمونه   8-9
  ها؛ابعاد آزمونه   8-10
  ؛هاو مقدار ميانگين آن هر آزمونهمقادير چگالي ظاهري    8-11
  ؛ هاو مقدار ميانگين آن هر آزمونهمقادير جذب آب   8-12
  كليه انحراف معيارها و مقادير مجاز؛  8-13
  .هااظهار نظر  8-14

بيان هم چنين . 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

  .شر شودآزمون، چاپ و منت
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