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ب

 خدا نامبه
 سازمان ملي استاندارد ايرانبا آشنايي

و اسـتاندارد مؤسسـة مقـرراتوينقـوان اصـالح قـانون3مـادة يـك بند موجببه ايران صنعتي تحقيقاتو استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي نشـرو تـدوين تعيين، وظيفهكه است كشوررسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

.دارد عهدهبهرا ايران) رسمي(ملي 
و دومين جلسه شوراي عالي و پنجاه و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد بـه29/6/90اداري مـورخ نام موسسه استاندارد

و طي نامه شماره  . جهت اجرا ابالغ شده است24/7/90مورخ 35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير
،از مركب فني هاي كميسيوندر مختلف هاي حوزهدر استاندارد تدوين مؤسسـاتو مراكز نظران صاحب كارشناسان سازمان
توليـدي، به شـرايط توجهباو ملي مصالحبا همگام وكوششي شودمي انجام مرتبطو آگاهدياقتصاو توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان، مصـرف توليدكننـدگان، شـامل نفـع،و حـق صـاحبان منصـفانةو آگاهانـه مشـاركتاز كـه اسـت تجاريو فناوري

نـويس پـيش.شودمي حاصل دولتي غيرو دولتي هايسازمĤن نهادها، تخصصي،وعلمي مراكز كنندگان، واردو صادركنندگان
از پـسو شـود مـي ارسـال مربـوط فنـي هاي كميسيون اعضايو نفعذي مراجعبه نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران)رسمي(ملي استاندارد عنوانبه تصويب صورتدرو طرح رشتهآنبا مرتبط ملي كميتةدر پيشنهادهاو نظرها دريافت
.شودمي نتشرمو چاپ
كننـد مـي تهيـه شـده تعيين ضوابط رعايتبا نيز صالحذيو مندعالقه هايسازمانو مؤسساتكه استانداردهايي نويس پيش

، درصورتو بررسيو طرح ملي دركميتة ،.شـود مـي منتشـرو چـاپ ايـران ملـي استاندارد عنوانبه تصويب بـدين ترتيـب
ملـي كميتـةدرو تـدوين5 شـمارة ايـران ملـي استاندارددر شده نوشته مفاد اساسبركه شوندمي تلقي ملي استانداردهايي

كه استاندارد .باشد رسيده تصويببه دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط
ال بـين ،كميسـيون1(ISO)اسـتاندارد المللـي بـين سـازمان اصلي اعضاياز ايران سازمان ملي استاندارد كتروتكنيـك المللـي

2(IEC) 3 قـانوني شناسي اندازه المللي بين سازمانو(OIML) كـدكس غـذايي كميسـيون4رابـط تنهـا بـه عنـوانو اسـت 
5(CAC)خـاص هـاي نيازمنـديو كلـي شرايطبه توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدويندر.كندمي فعاليت كشور در 
، .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهايو جهان عتيصنو فني،علمي پيشرفت هاي آخريناز كشور

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

و يا اقالم وارداتي، با تصويب شوراي عالي استاندارد، اجباري/از استانداردهاي ملي ايران را براي محصوالت توليدي داخل كشور
مي. نمايد و سازمان ، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور
ادرجه و مؤسسات فعال همچنين براي اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمĤن. جباري نمايد بندي آن را ها

و مديريت زيست و صدور گواهي سامانه هاي مديريت كيفيت ، مميزي ، بازرسي ، آموزش ، آزمايشگاه در زمينة مشاوره محيطي
و مراكز كاليبراسيون  ، سازمان) واسنجي( ها و مؤسسات را بر اساس ملي استاندارد ايران اين گونه سازمĤن وسايل سنجش ها

آنضوابط نظام تأييد صالحيت ايران ارزيابي مي ، گواهينامة تأييد صالحيت به و در صورت احراز شرايط الزم و بر كند ها اعطا
ميعملكرد آن ، كاليبراسيون.كند ها نظارت ، تعيين عيار فلزات) واسنجي( ترويج دستگاه بين المللي يكاها وسايل سنجش

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

 گفتارپيش
ج تعيين-يطبيع سنگ« تانداردـاس  كـه» روش آزمـون-ينگييذب آب با اسـتفاده از خاصـيت مـوـضريب

چهارصددرو شده تدوينو تهيه سازمان ملي استاندارد ايرانتوسط مربوط هايكميسيوندرآن نويسپيش
و هفتمين  و فـرآورده است ملييهكميت اجالسو چهل و مصـالح  هـاي سـاختماني اندارد مهندسي ساختمان

و قـوانين اصـالح قـانون3 مـادة يـك بند استنادبه اينك است، گرفته قرار تصويب مورد23/9/1392 مورخ
 ايـران ملي استاندارد عنوانبه،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقاتو استاندارد سازمانمقررات

.شودمنتشر مي
خـدمات،و علـوم صـنايع، زمينةدر جهانيو ملي هايپيشرفتو تحوالتبا هماهنگيو همگامي حفظايبر

ايـن تكميلو اصالح برايكه پيشنهاديهروشد خواهد نظر تجديد لزوم مواقعدر ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،. گرفـت خواهد رارق توجه مورد مربوط فني كميسيوندر نظر تجديد هنگام شود،هيارا استانداردها

.كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخريناز همواره بايد

و ماخذيمن :است زير شرحبه گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية برايكه بع
BS EN 1925: 1999, Natural stone test methods. Determination of water absorption coefficient 
by capillarity 
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جـضينـتعي-يطبـيع سنگ اسـريب موـتفاده از خاصـذب آب با -نگيـيييت
 روش آزمون

و دامنه كاربرد هدف1
موـي با استفاده از خاصطبـيعهاي تعيين ضريب جذب آب سنگ تانداردـاسهدف از تدوين اين ينگيييت

.باشدمي
.د داردهاي طبيعي كاربرسنگاين استاندارد براي

كماين روش براي سنگ-يادآوري ين شده است، مناسبـتعي3-2بند كه بر اساس استاندارد1%تر از هاي با تخلخل باز
.باشدنمي

 مراجع الزامي2

. ها ارجاع داده شده است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن
جز بدين ترتيب آن .ي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شوديمقررات

آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه و تجديدنظرهاي بعدي ها

آن. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست ها ارجاع داده در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به

و اصالحيهشده است آن، همواره آخرين تجديدنظر .ها مورد نظر است هاي بعدي

:استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

نامهواژه- ساختمانيهاي، سنگ8228استاندارد ملي ايران شماره2-1  
2-2  EN 12440: Natural stones-  Denomination criteria 
2-3  EN 1936: 2007, Natural stone test methods. Determination of real density and apparent 

density, and of total and open prosity 

 

و يكاها نمادها، تعاريف، اصطالحات3
 نمادها3-1

و تعاريف تعيين شده در استاندارد بند مي1-2در اين استاندارد اصطالحات .رودبه كار

و يكاهاهانماد3-2
.انده شدهيارا1در اين استاندارد در جدول به كار رفتهنمادهاي



2

ه در اين استانداردبه كار رفتنمادهاي-1جدول

واحدتعريفنماد

mdگرمجرم آزمونه خشك
miگرمدر طي آزمونآزمونه هاي متواليجرم
Aمترمربع ور شده در آب غوطه وجهسطح مساحت 
tiهاي متوالي گيري جرماندازهي شده از آغاز آزمون تا هنگامسپرزمان)mi(ثانيه 

C1گرديناهمسانينگي عمود بر صفحاتيضرب جذب آب با استفاده از خاصيت مو

 سنگ

مربع بر بر متر گرم

 ثانيهمجذور
C2گرديناهمسانينگي موازي بر صفحاتيضرب جذب آب با استفاده از خاصيت مو

 سنگ

مربع بر گرم بر متر

 مجذورثانيه

 اصول آزمون4

بر روي يك با قرار گرفته،)mm)1±3تا ارتفاع آزمونه آزمونه تا رسيدن به جرم ثابت، كردنپس از خشك

شغوطهآب درون،طرف آن و افزايش جرم آن نسبت)ور نشوددر آب غوطههرگز طرف كارشده سنگ(دوور ،

ميبه زمان اندازه .شودگيري

 وسايل5

 سرپوشيدهمخزن5-1

و غيرجاذب براي نگههاي تكيهبا كف مسطح داراي پايه يك مخزن سرپوشيده داشتن گاهي غيراكسيدشونده

.هاآزمونه

آب دارندهنگه5-2  سطح

.، را ثابت نگه دارد1-5دستگاهي كه قادر باشد سطح آب درون مخزن توصيف شده در بند

 سنجزمان5-3

.داشته باشدs1قتدكه سنجزمان

 دارخانه تهويهگرم5-4
دركه دار خانه تهويهگرم .را داشته باشد)ºC )5±70دمايي معادل قابليت نگهداري آزمونه
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 ترازو5-5
.را داشته باشدg01/0ترازويي كه توانايي توزين آزمونه با دقت

 گيري خطيابزار اندازه5-6
.داشته باشدmm05/0قتدكه گيري خطيازهابزار اند

 اتاق تهويه هوا5-7
.داشته باشد)ºC)5±20دمايكهاتاق تهويه هوا

 سازي آزمونهآماده6
 بردارينمونه-6-1

باشد، مگر در مواردي كه به طور ويژه درخواست آزمون نميبرداري بر عهده آزمايشگاه انجام دهنده نمونه
ش بايد حداقل شش آزمونه،. شده باشد راستاي صعودهردر ها بايدآزمونه.وداز يك محموله همگن انتخاب

از آب نسبت به موقعيت هر و غيره1مانند صفحات اليه بندي( گرديناهمساناتصفح يك كه)، فولياسيون ،
.آزمون قرار گيرند تحتگذاري شود، ها عالمتاز دو خط موازي بر روي همه آزمونه با استفادهبايد

و ممكن است داراي يك يا دو آزمونه  وجوهاين. باشند3شدهماتيا2صيقلي وجهها بايد داراي سطح زبر بوده
 ). شودور سطح كارشده هرگز نبايد غوطه(به صورت عمود قرار داده شوند بايد

 هاي آزموناد آزمونهابع6-2

 هاييا استوانه،)5±50(mmيا)mm)5±70هاي با طول ضلع به شكل مكعببايدي آزمونهاآزمونه

باايدايره و برابر و ارتفاع مساوي با هم .باشند)5±50(mmيا)mm)5±70با قطر

هاخشك كردن آزمونه6-3
جي آزمونهاآزمونه خشك دارتهويهخانه در گرم)ºC)5±70رم ثابت، در دماي را تا زمان رسيدن به يك

محونهرسيدن آزم. كنيد ميها به يك جرم ثابت زماني با فاصله متوالي شود كه اختالف بين دو توزينقق

ن1/0%تر از بيش،)h)2±24زماني  .باشدجرم آزمونه

د)ºC)5±20 ها را بايد تا زمان رسيدن به دماي اتاقآزمونه .ر درون خشكانه نگه داشت،

1 - Bedding 
2 - Polished 
3 - Honed 
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 نجام آزموناروش7

ور شده غوطه قاعدهو مساحت،(md) كردهتوزينgr01/0 دقتباراها، آزمونههر آزمونه پس از خشك كردن

اين مساحت بر حسب. محاسبه كنيدmm1/0 تقريبگيري دو ميانگين با در آب را با استفاده از اندازه

.دشومترمربع بيان 

ق، به گونههاي نازك تعبيه شدهبر روي پايه ها را درون مخزننهآزمو جزرار دهيد كه آزمونهاي ييها به صورت

نسبت به جهت باال آمدن گرديناهمسانن شويد كه موقعيت صفحاتيمطم. شان تكيه دهندهقاعدبر روي

و زمانغوطه)mm)1±3را در آب با عمق وجه آزمونه. باشد مطابق با الزامات آزمونآب،  سنج را به ور كنيد

شد(آب كردندر طي آزمون با اضافه. كار بياندازيد آب) اگر الزم دارا سطح براي د، سپسريثابت نگه

و.ظرف بسته شودبدرها، جلوگيري از تبخير رطوبت آزمونه در فواصل زماني مشخص، در ابتدا خيلي كوتاه

راترطوالنيسپس فواصل زماني  آب، آزمونه و قطرات كوچك آب روي قسمتبه طور متوالي از يهابرداشته

باورغوطه و بالفاصله آن را و كردهتوزينg01/0تقريب آزمونه كه درون آب بوده را با پارچه خشك كنيد،

ها را ثبت شده از آغاز آزمون تا لحظه هر يك از توزين زمان سپري. سپس دوباره آن را درون ظرف قرار دهيد

.يدكن
،min1440 ،480 ،60،30،15،10،5هاي براي سنگ با جذب باال زمان. ها به نوع سنگ بستگي داردانتخاب زمان-يادآوري

3،1:t1 مي پا. باشدمناسب اين. مناسب است min2880 ،1440 ،480 ،180 ،60،30:t1هاي ين، زمانيبراي سنگ با جذب

دزمان 1%تر از هنگامي كه اختالف بين دو توزين متوالي بيش. گيري الزم استاندازه7حداقل.گيري شونداندازه5%قتها با

.رسدجرم آب جذب شده توسط آزمونه نباشد، آزمون به پايان مي

 بيان نتايج8
ور در آب غوطهوجه آزمونه تقسيم بر مساحت) بر حسب گرم(نتايج را به صورت نمودار جرم آب جذب شده

.دهيد نمايش) بر حسب ثانيه(، به صورت تابعي از ريشه دوم زمان)مترمربعبر حسب(

به-1 يادآوري كه به طور كلي نمودارها شكل صورتي مي. اند، به دست آمدهنشان داده شده1در توان توسط اين نمودارها را
. دو خط مستقيم تقريب زد

و خط مستقيم رگرسيون گيري شده قسمت اولاگر ضريب همبستگي بين نقاط اندازه باشد9/0تر از اين قسمت بيشينمودار
از، يا بيش)گيري انجام شده باشدالبته هنگامي كه براي اين قسمت نمودار حداقل پنج اندازه( كه(باشد95/0تر البته هنگامي

مو، ضريب جذب آب توسط)گيري انجام شده باشدفقط چهار اندازه بربر(C2ياC1ينگييخاصيت حسب گرم بر مترمربع
كه همچنين. شودبيان ميC2وC1توسط شيب خط رگرسيون به ترتيب،)ريشه دوم زمان بر حسب ثانيه ضريب جذب،اين

و طول هر نقطه از اين نمودار با استفاده از مختصات تواند به صورت نسبت بين ميC2ياC1ينگييآب توسط خاصيت مو عرض
.شودمحاسبه1معادله 

)1(
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:كه در آن
C1موضرب جذب آب با استفاده از گرم سنگ، بر حسب گرديناهمسانينگي عمود بر صفحاتيخاصيت

؛بر مترمربع بر مجذورثانيه
C2گرم بر حسبسنگ، گرديناهمسانموازي بر صفحات ينگييضرب جذب آب با استفاده از خاصيت مو

؛بر مترمربع بر مجذورثانيه
md؛گرم، بر حسبجرم آزمونه خشك
mi؛گرم هاي متوالي آزمونه در طي آزمون، بر حسبجرم
A؛مترمربع ور شده در آب، بر حسبمساحت سطح وجه غوطه
tiهاي متوالي جرمكهزمان سپري شده از آغاز آزمون تا هنگامي)mi(مياندازه .ثانيه، بر حسبشودگيري

.اندبيان شده)سه رقم اعشار(با معني رقمسه باC2ياC1مقادير به دست آمده

و خط مستقيم رگرسيون اين قسمت شرايط اگر ضريب همبستگي بين نقاط اندازه-2 يادآوري گيري شده قسمت اول نمودار
.استفاده نمود1توان از معادله تقريب را تامين نكند، نمي1 ذكر شده در يادآوري

.ه شده استياراتري براي اين نوع نتايج آزمون معادله مناسب) اطالعاتي(در پيوست الف

:راهنما
Yجذب آب بر حسب گرم بر مترمربع(g/m2).
Xبر حسب ثانيه ريشه دوم زمان (S0.5).

موجذب آب توسط خاصي-1شكل به صورت تابعي از ريشه دوم زمان گرديناهمسانينگي عمود بر صفحاتيت
(C1=86.0 g/m2.s0.5)براي آزمونه با ضريب جذب آب كم 

 گزارش آزمون9
:گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد

 ارجاع به اين استاندارد ملي ايران؛9-1
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ش؛به فرد براي گزار شماره شناسايي منحصر9-2
و تاريخ انجام آزمون؛9-3  شماره، عنوان
و آدرس آزمايشگاه، يا محل9-4 ؛)اگر آزمون در جايي غير از آزمايشگاه انجام شده است(آزمون انجام نام
و آدرس مشتري درخواست كننده آزمون؛9-5  نام
:ه نمايديبر عهده مشتري درخواست كننده آزمون است كه اطالعات زير را ارا9-6
؛سنگ شناسيسنگنام9-6-1
؛2-2بر اساس استاندارد بند نام تجاري سنگ9-6-2
و منطقه9-6-3  اي كه آزمونه از آنجا استخراج شده است؛كشور
 نام تامين كننده؛9-6-4
ب)اگر وابسته به آزمون باشد(موجود گرديناهمسانهر صفحه راستاي9-6-5  بر روي نمونهوضوحه،

.، يا به وسيله دو خط موازي بر روي هر آزمونه مشخص شودمشخص شود
 برداري را انجام داده است؛نام شخص يا سازماني كه نمونه9-6-6
؛)اگر وابسته به آزمون باشد(ها پرداخت سطح نمونه9-6-7
 ها؛تاريخ دريافت نمونه يا آزمونه9-7
و تاريخ انجام آزموتاريخ آماده شدن آزمونه9-8 ن؛ها
؛ها در نمونهتعداد آزمونه9-9
 ها؛ابعاد آزمونه9-10
موبراي هر آزمونه9-11 بر صفحاتC2يا موازيC1ينگي به صورت عموديضريب جذب آب توسط خاصيت

.اندبيان شده) سه رقم اعشار(كه با سه رقم با معني، گرديناهمسان
موميانگين حسابي9-12 سه رقم(، كه با سه رقم با معنيC2يا/وC1 ينگييجذب آب توسط خاصيت

.اندبيان شده) اعشار
آنو از اين استانداردهاكليه انحراف9-13 ؛هاداليل
.هااظهار نظر9-14

و تاريخواليمس سمتو)ها(گزارش آزمون بايد حاوي امضا بيان هم چنين. گزارش باشد ثبتن انجام آزمون
ناگزار اين نكته ضروري است كه و بدون موافقت آزمايشگاه انجام دهندهقصش آزمون نبايد به صورت

و منتشر .شودآزمون، چاپ
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 پيوست الف
)اطالعاتي(
 ينگي با استفاده از تابع رگرسيون غيرخطييمحاسبه جذب آب توسط خاصيت مو

و دامنه كاربرد1- الف  هدف
جاين پيوست معادله مناسب موتري براي تعيين ضريب از ينگي، هنگامي كه نتوانيذب آب توسط خاصيت

ميي، را ارااستفاده نمود8ه شده در بنديمعادله تقريب ارا .كنده

 نمادها2- الف

:كه در آن
yi؛گرم بر مترمربع ور در آب، بر حسبجرم آب نسبت به مساحت وجه غوطه

miگرهاي متوالي آزمونه در طي آزمون، جرم ؛مبر حسب
md،؛بر حسب گرمجرم آزمونه خشك
Aمترمربع ور شده در آب، بر حسبمساحت سطح وجه غوطه.

:كه در آن
a؛گرم بر مترمربع ور در آب، بر حسبحداكثر جرم آب نسبت به مساحت وجه غوطه

mf،؛بر حسب گرمجرم نهايي آزمونه در انتهاي آزمون
md،؛حسب گرمبر جرم آزمونه خشك
A؛مترمربع ور شده در آب، بر حسبغوطهمساحت سطح وجه
bضريب نفوذ آب نسبت به طول، كه عكس ريشه دوم زمان )ti(مي .باشدبر حسب ثانيه

 بيان نتايج3- الف
مي معادله در شودزير زماني به كار برده مو كه  ينگي، نموداريآزمون تعيين ضريب جذب آب توسط خاصيت

ور در آب بر حسب مجذور زمان، نتواند به جذب شده نسبت به مساحت وجه غوطه نشان دهنده جرم آب
مي. بخشي با استفاده از دو خط مستقيم تقريب زده شودطور رضايت آيد كه ضريب اين شرايط زماني پيش

و خط مستقيم رگرسيوني متناظرهمبستگي بين نقاط اندازه براي(90/0از،گيري شده قسمت اول نمودار
از) گيريحداقل پنج اندازه .تر نباشدبيش)گيريبراي چهار اندازه(95/0يا

براي توصيف ارتباط بين جرم آب جذبتر، معادله مناسب1-ه در شكل الفدر مورد نمودار نشان داده شد
.باشدمي1معادله الفبه صورتو ريشه دوم زمان(yi)شده نسبت به مساحت سطح 
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)1الف(

،)باشدميبه صورتtiبراي مقادير كوچك(تابع نمايي سازيخطيبا استفاده از
مي2- به صورت معادله الف1-معادله الف .آيددر

)2الف(
و

C2 = a.bياC1

مي)سه رقم اعشار(با سه رقم بامعنيC2ياC1مقادير به دست آمده .آيدبه دست

:راهنما
Yجذب آب بر حسب گرم بر مترمربع(gr/m2)؛
Xزمان بر حسب ثانيه(S).

مو-1شكل الف مطابق با تابع رگرسيون براييگردناهمسانينگي عمود بر صفحاتيجذب آب توسط خاصيت
(C1=38.9 gr/m2.s0.5)آزمونه با ضريب جذب آب كم 
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