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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   نونقکا  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29لسه شورا  عالی ادار  مکور   نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  ج

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نویس  پیش  .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  انسازم نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پکس  و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

بکدی  ترتیکب ،     .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملی استاندارد عنوان به تصویب ، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکی  مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سکازمان  اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قکانونی  شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدکس غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC)خکا   اکا   نیازمنکد   و کلکی  شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند  می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی لمی ،ع پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

 کننکدگان ، حفک    مصکر   از حمایکت  برا  قانون ، در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 اجرا  بعضی اقتصاد  ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی ، و فرد  ایمنی و سحمت

 استاندارد، اجبار  عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا /و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا  از

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور ،  محصوالت برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید . اجبار  را آن بند هدرج

 محیطکی ، زیسکت  مکدیریت  و کیفیکت  مکدیریت  اکا   سیسکت   صدور گکواای  و ممیز  بازرسی ، آموزش ، مشاوره ، در زمینۀ

 را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش ، وسای  کالیبراسیون ) واسنجی ( و مراکز اا آزمایشگاه

 اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم ، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط اساس بر

 تعیکی   سنجش ، وسای  سیون ) واسنجی (کالیبرا یکااا ، المللی بی  دستگاه ترویج .کند  نظارت می آن اا عملکرد بر و اعطا

 .است  سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فلزات عیار

 

                                                 
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 کمیسیون فني 

 « روش آزمون - چگالي واقعي و ظاهري، تخلخل کل و بازتعیین  –سنگ طبیعي »

 

 و/ يا نمايندگي: سمت رئیس: 

 شرقی ، عبدالعلی 

 )دکترا  مهندسی عمران( 
 

 عضو ایات علمی دانشگاه شهید بهشتی 
 

  دبیر:

 فح ، عباس

 )کارشناسی ارشد  زمی  شناسی اقتصاد (
 

کارشناس دفتر امور تدوی  استاندارد سازمان ملی استاندارد 

 ایران

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا(: اعضا

 ، وحیدآقاجانی

 )کارشناسی ارشدزمی  شناسی مهندسی (
 

 مدرس دانشگاه پیام نور ساوه  

 زاده، مجتبیاکرم

 )کارشناسی ارشد شیمی(
 

 کارشناس اداره ک  استاندارد استان یزد

 پاک نیا، محمد

 )کارشناسی ارشد  زمی  شناسی(

 کارشناس استاندارد

 

 سامانیان، حمید  

 )کارشناس ارشد مرمت(

 

ه پژواشی ساختمانی و معدنی ، پژواشکگاه اسکتاندارد   مدیر گرو

 سازمان ملی استاندارد ایران
 

 عباسی رزگله، محمد حسی 

 )کارشناس مهندسی مواد(
 

کارشناس اداره ک  نظارت بر اجرا  استاندارد غیرفلز   سازمان 

 ملی استاندارد ایران

 قاسملویان، محدثه

 )دانشجو  کارشناسی ارشد شیمی(
 

 الزارا)س(دانشگاه 

 قشقائی ، محمد مهد 

 )کارشناس مهندسی معدن (

کارشناس دفتر امور تدوی  پژواشگاه استاندارد سازمان ملی 

 استاندارد ایران

 

 سپهر  فر، پوریا

 )کارشناسی ارشد زمی  شناسی اقتصاد (

 

 کارشناس شرکت معدنی دانا کاوش

 

 مجتبو ، علیرضا

 )کارشناس مهندسی مواد(

 

داره ک  نظارت بر اجرا  استاندارد غیرفلز   سازمان کارشناس ا

 ملی استاندارد ایران



 د 
 

 

 مهدیخانی ، بهزاد 

 )دکترا  مهندسی مواد( 

 عضو ایات علمی پژواشگاه استاندارد 

 

 نظیر ، محمد امی 

 )کارشناسی ارشد  زمی  شناسی اقتصاد (

 

 دبیرخانه شورا  عالی معادن،وزارت صنعت و معدن و تجارت

 

 ر ، نگی نو

 )کارشناس شیمی(

 

کارشناس دفتر امور تدوی  استاندارد سازمان ملی استاندارد 

 ایران



 ه 
 

 گفتارپیش

 

 نویس پیش که « روش آزمون - چگالی واقعی و ظاار ، تخلخ  ک  و بازتعیی   - سنگ طبیعی» استاندارد

چهار صد و اشتاد و  در و شده  تدوی و تهیه سازمان ملی استاندارد ایرانتوسط  مربو  اا  درکمیسیون آن

 مکور   اکا  سکاختمانی  اسکتاندارد مهندسکی سکاختمان و مصکالح و فکرآورده      ملکی  کمیتۀ اجحس پنجمی 

 و اسکتاندارد  مقررات مؤسسکۀ  و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این  ،تصویب شد 13/19/29

 .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد نعنوا به ، 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

خکدمات،   و علکوم  صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا  پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

ایک    تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بنکابرای ،   . گرفکت  خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر دتجدی انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که منبع و ماخی 

 
DIN EN 1936:2007, Natural stone test methods- Determination of real density and apparent 

density, and of total and open porosity. 
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 روش آزمون - چگالي واقعي و ظاهري، تخلخل کل و بازتعیین  –سنگ طبیعي

 و دامنه کاربرد  هدف   1  

 عی است.باز سنگ طبیتخلخ  چگالی واقعی و ظاار ، تخلخ  ک  و  تعیی اد  از تدوی  ای  استاندارد 

 مراجع الزامي    1

اا ارجاع داده شده است.  مدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن

 بدی  ترتیب آن مقررات جزئی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب می شود. 

اا و تجدیدنظراا  بعد  آن  حیهدر صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصح

اا ارجاع داده  مورد نظر ای  استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 اا مورد نظر است. اا  بعد  آن نظر و اصححیه شده است، امواره آخری  تجدید

 استفاده از مراجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است:

 

 سنج اا)پیکنو متراا(چگالی -، شیشه آالت آزمایشگاای3932استاندارد ملی ایران شماره 1-1
2-2 EN 12670:2001, Natural Stone – Terminology 

 

 و نمادها اصطالحات و تعاريف    9

 اصطالحات و تعاريف  9-1

اصطححات و تعاریف زیر  ،9-9در استاندارد بند تعیی  شدهاصطححات و تعاریف  عحوه بر در ای  استاندارد،

 رود:می کارهبنیز 

9-1-1 

 ( ρbچگالي ظاهري )

 نسبت بی  جرم آزمونه خش  و حج  ظاار  آن.

9-1-1  

 حجم ظاهري

 حج  احاطه شده بوسیله سطح خارجی آزمونه، شام  ار فضا  خالی. 

9-1-9 

 حجم بخش جامد 

 (اا  باز و بستهفرج  آزمونه و حج  فضااا  خالی )خل  و تفاوت بی  حج  ظاار

9-1-4 

 (ρr)چگالي واقعي  

 نسبت بی  جرم آزمونه خش  و حج  بخش جامد آن. 

9-1-1  
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 تخلخل باز

 ( بی  حج  خل  و فرج باز و حج  ظاار  آزمون. نسبت )بر حسب درصد

9-1-6 

 تخلخل کل  

 و چگالی ظاار  آزمونه.  )باز و بسته(و فرج  ( بی  حج  خل نسبت )بر حسب درصد

 نمادها   9-1

 نمادهاي مورد استفاده در اين استاندارد -1جدول
md جرم آزمونه خش  بر حسب گرم 
mh جرم آزمونه غوطه ور شده در آب، برحسب گرم؛ 
ms جرم آزمونه اشباع شده، برحسب گرم؛ 
me ( برحسب گرم؛9سنجیا حج 1سنج اا با استفاده از چگالیشده، )برا  آزمونشده و خش جرم آزمونه خرد 
m1 بند  شده، برحسب گرم؛سنج پرشده با آب و آزمونه دانهجرم چگالی 
m2 سنج پر شده با آب، برحسب گرم؛جرم چگالی 
vb لیتر؛حج  ظاار  آزمونه، برحسب میلی 
vo لیتر؛آزمونه، برحسب میلی زحج  خل  و فرج با 
vs  حج  مایع جایگزی  شده با استفاده از جرمme سنج(؛زمون حج ) آ 
ρb چگالی ظاار  آزمونه، بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب؛ 
ρr چگالی واقعی آزمونه، برحسب کیلوگرم بر متر مکعب؛ 
ρrh چگالی آب، برحسب کیلوگرم بر متر مکعب؛ 
po  ،درصد؛برحسب تخلخ  باز آزمونه 
p  ،درصد.برحسب تخلخ  ک  آزمونه 

 

 اصول کلي  4

تا رسیدن به جرم ثابت، چگالی ظاار  و تخلخ  باز بوسیله کم  رساننده جیب آب بعد از خش  کردن 

 شوند.اا  غوطه ور شده در آب تعیی  میخحء و توزی  آزمونه

 ا  برا  پودر شدن دارند.چگالی واقعی و تخلخ  ک  نیاز به آزمونه

 وسايل   1

 س را حف  کند.( درجه سلسیو39 ± 3که دما  )  دارخانه تهویهی  گرم  1-1

                                                 
1- Pycnometer 
2-Volumenometer 
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 ور  تدریجی( کیلوپاسکا  را حف  کند و اجازه غوطه9/9±3/9تواند فشار )ی  مخزن تخلیه که می 1-1

 داد. را می دربرگیرندهاا  زمونآ

ی  آزمونه در نی  قادر به توزامچ و جرم وزن شده را دارد 91/9%ی  دستگاه توزی  که حداق  درستی  1-9

 آب است. 

 . 91/9%گیر  خطی با درستی حداق  هوسیله انداز 1-4

 لیتر.میلی 39دارا  ظرفیت اسمی ( 1-9)طب  استاندارد بند  3نوع سنج چگالی 1-1

 بالیتر میلی (92تا  9)از  مدرج ا تانی با لولهتح-شام  فحس  مسطح چتلیرنوع لی سنجحج  ی  1-6

 .لیتر ی  میلیدرجه بند  

 متر.یلیم 963/9 قطر سورا الکی با  1-9

 .خشکانه 1-8

 هاآماده سازي آزمونه  6 

 بردارينمونه 6-1

 طور ویژه درخواست شده باشد. هکه بباشد مگر ای بردار  بر عهده آزمایشگاه آزمون کننده نمینمونه

 ا  از توده سنگی مورد آزمون( باید انتخاب شود.)نماینده آزمونه آزمون حداق  شش

 هاي آزمونآزمونه 6-1

 گیر یا مغزه اره الماسهبا برش شک  استوانه، مکعب یا منشور باشند و باید  درتوانند اا  آزمون میزمونهآ

 .باشد ml 69باید حداق  و دشواا  اندسی محاسبه میگیر ازهحج  ظاار  آنها با اند تهیه شود.

 ( باشد.1تا 99/9)mm( و 1تا 93/9)mm بعحوه، مساحت سطح به نسبت حج  باید بی 

اا اگر نسبت سطح به حج  آنشوند، ساز  میاا آمادهیا مقاومت خمشی آزمونهبرا  تعیی  مقاومت فشار   -يادآوري

 .گیرند قرار توانند مورد استفاده، میبخش باشدرضایت

 هاخشک کردن آزمونه 6-9

شوند. جرم ثابت زمانی ( درجه سیلسیوس تا رسیدن به جرم ثابت خش  می39±3اا در دما  )آزمونه

اا باید آزمونه جرم آزمونه نباشد. 1/9تر از %( ساعت بزرگ92±9آید که اختح  بی  دو توزی  در )بدست می

 داشته شوند.در خشکانه تا رسیدن به دما  اتاق نگه

 روش انجام آزمون   9

 تخلخل باز و چگالي ظاهري 9-1
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تدریج تا قرار داید و فشار را به اا را در ی  مخزن تخلیهه( توزی  کنید، سپس آزمونmdآزمونه را ) ار

 ( کیلوپاسکا  کااش داید.3/9±9/9)

 اا حف  کنید.منظور حی  اوا  موجود در خل  و فرج باز آزمونه( ساعت به9±9/9) مدتای  فشار را به

کنید )نر  افزایش  ( درجه سیلسیوس به مخزن اضافه99±3به آاستگی آب بدون مواد معدنی را در دما  ) 

( 9/9±3/9فشار) (.ندور باشغوطه در آن دقیقه 13اا بطور کام  حداق  ا  باشد که آزمونهگونهآب باید به

 کیلوپاسکا  را طی افزایش آب حف  کنید.

مدت اا را زیر آب بهور شدند، مخزن را به فشار اتمسفر بازگردانید. و آزمونهاا غوطهکه امه آزمونهزمانی

 سپس برا  ار آزمونه: دیگر در فشار اتمسفر قرار داید. ( ساعت9±92)

 ؛mh آزمونه زیر آب را توزی  کرده و جرم در آب را یادداشت کنید:-الف

 آزمونه اشباع شده با آب را تعیی  کنید.  ms فوراً آزمونه را با پارچه مرطوب پاک کنید و جرم -ب

اا گیر  ابعاد آزمونهوسیله اندازهانند تراورت ( حج  ظاار  بهاا  طبیعی با حفرات نمایان)مدر مورد سنگ

 شود.متر تعیی  میبا تقریب میلی

 چگالي واقعي 9-1

 کلیات 9-1-1

و ظاار ، به امان اندازه تفاوت بی  تخلخ   اا  چگا  و تخلخ  پایی ، تفاوت بی  چگالی واقعیبرا  سنگ

باشد. اا تعیی  چگالی ظاار  و تخلخ  باز کافی میسنگ برا  ای باز و تخلخ  ک  خیلی کوچ  استند. 

 .قرار گیرد تواف  طرفی  موردباید بی   ،تصمی  به حی  تعیی  چگالی واقعی منابع،در مورد کنتر  

-سنج)روش الف( و حج : چگالیاستدر ای  استاندارد دو روش برا  تعیی  چگالی واقعی توضیح داده شده 

 چتلیر)روش ب(.سنج لی

را بصورت روش وش الف دارا  دقت بیشتر  است اما به زمان طوالنی نیاز دارد. پیشنهاد شده است آنر

چتلیر دقت کمتر  دارد اما سریع و آسان سنجی لی.روش حج برده شودکار به مورد اختح مرجع در موارد 

 کار رود.تواند برا  کنتر  تولید بهشود و میانجام می

 سنج(لي)چگا روش الف 9-1-1

ار آزمونه، بعد از تعیی  چگالی ظاار  و تخلخ  باز، ار آزمونه را بصورت جداگانه خرد کنید تا حد   برا 

 عبور کند. /mm963اایی به اندازه که ذرات خرد شده از ال  با قطر سورا 

شده با گرمی توزی   19تقریباً  meاا  آزمونه خرد شده را تا رسیدن به جرم ثابت خش  کنید و جرم

 را بصورت جداگانه در کنار ا  قرار داید. g91/9±درستی 

تا نیمه پر کنید. سپس جرم توزی  شده را اضافه  را تقریباًسنج اضافه کنید و آنآب دیونیزه را به چگالی

 بزنید.ا  سنج و مایع را تا پخش شدن مواد جامدآزمونه خرد شده در چگالی  meکنید، 
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یعات دیگر  اگر الزم باشد ممک  است به جا  آب دیونیزه استفاده شوند. در ای  مورد چگالی مایع باید اتانو  یا ما-يادآوري

 الف(. 3بجا  آب در معادله استفاده شود)

را بکا  اا  اوا  بیشتر  باال نیایند، سپس آن( کیلوپاسکا  قرار داید تا حباب9±3/9سنج را در خح )چگالی

مانکده در  آب بکاقی  کهاجازه داید ماده جامد ته نشی  شود تا زمانی  آن پر کنید و آب دیونیزه تقریبا تا باال

را چفت کنید و بکه  و درپوش آن سنج را با آب دیونیزه پرکنیدباال شفا  شود. بعد از آن، با دقت باال  چگالی

 (.m1کنید) توزی   g91/9±درستی با سنج را را پاک کنید. و در نهایت چگالیآرامی سر ریزاا  آن

تکوزی     g91/9± را فقط با آب دیونیزه پر کنیکد و بکا درسکتی   سنج را خالی کرده و بشویید، سپس آنچگالی

 (.m2کنید)

 ( درجه سیلسیوس است.99±3قب  از ار توزینی مطمئ  شوید که دما  اوا  محیط اطرا )

 

 چتلیر(سنج ليحجم) روش ب 9-1-9

ی ظاار  و تخلخ  باز، ار آزمونه را بصورت جداگانه خرد کنید تا حد  ار آزمونه، بعد از تعیی  چگال برا 

 عبور کند./mm963 اایی به اندازهکه ذرات خرد شده از ال  با قطر سورا 

 گرمی توزی  شده با 39تقریباً  meاا  آزمونه خرد شده را تا رسیدن به جرم ثابت خش  کنید و جرم

 ر ا  قرار داید.در کنابصورت جداگانه را  g1/9±درستی 

شده بریزید. سپس جرم توزی  تلیر تا رسیدن سطح آن به درجه صفرچسنج لیب دیونیزه را به داخ  حج آ

(me) گرم( اضافه کنید. مطمئ  شوید  19سنج در پنج قسمت)ار قسمت با وزن  آزمونه خرد شده را به حج

زمونه خرد آتا  بزنیدا ردن ار قسمت، مایع را که ار قسمت تماماً به درون مایع ریخته شود. پس از اضافه ک

از مایع جابجا شده بوسیله جرم آزمونه خرد  ml1/9 لیتر تا تقریببه میلی VS شده پخش شود. برا  تعیی  

 قرائت کنید. اا رادرجه ،شده

( 99±3قب  از بدست آوردن سطح صفر اولیه و قرائت حج  نهایی مطمئ  شوید که دما  اوا  محیط)

 ه سیلسیوس است.درج

 

 بیان نتايج   8

 کلیات  8-1

 شود:متر( بوسیله معادله زیر بیان میحج  فضااا  خالی)بر حسب میلی
 را ببینید 9-3مححظه تعاریف نماداا و یکااا در معادله اا  زیر بند برا   -يادآوري

 

(1) 1000 
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 شود:ه معادله زیر بیان میمتر( بوسیل)بر حسب میلیحج  ظاار 

 

(9) 1000 

 

 می تواند بطور متناوب بر اساس ابعاد آزمونه محاسبه شود. ارکدام
kg/m، درجه سیلسیوس 99در  rh بآمقدار چگالی  -ورييادآ

  چگالی ظاار  است. 3223

 

 چگالي ظاهري  8-1

ت جرم آزمونه خش  و حج  ظاار  آن نسب ( بوسیلهکیلوگرم بر متر مکعب)بر حسب چگالی ظاار  

 شود:معادله زیر بیان می بوسیله

 

(3) 
 

 

 تخلخل باز 8-9

آزمونه بوسیله معادله زیر بیان  )بصورت درصد( حج  تخلخ  باز و حج  ظاار  تخلخ  باز بوسیله نسبت

 شود:می

(2) 
 

 

 چگالي واقعي  8-4

مایع حج  به (، meنسبت جرم آزمونه خرد شده ) ه( بوسیلکیلوگرم بر متر مکعب)بر حسب چگالی واقعی 

 شود:زیر بیان می اا معادله بوسیله me جابجا شده توسط جرم

  سنج(روش الف)چگالي-
 الف( 3)

  

 

 سنج لي چتلیر(روش ب)حجم-

 



3 
 

 ب( 3)
  

 

 چگالي کل  8-1

آزمونه بوسیله معادله   حج  ظاار بسته( و باز واا ))بصورت درصد( حج  تخلخ  بوسیله نسبت تخلخ  ک 

 شود:زیر بیان می

(6) 100 

 گزارش آزمون 7

 گزارش آزمون حداق  باید شام  موارد زیر باشد: 

 ؛ایران ارجاع به ای  استاندارد ملی 7-1

  ؛شماره شناسایی منحصر به فرد برا  گزارش  7-1

نجام شده است )اگر آزمون در جایی غیر از آزمایشگاه انجام نام و آدرس آزمایشگاه، یا محلی که آزمون در آنجا ا 7-9

 شده است(؛

 ؛نام و آدرس مشتر  7-4

  عبارتند از: باید توسط مشتر  ارائه شود اطحعاتی که 7-1

 ؛سنگعلمی نام  7-1-1

 ؛نام تجار  سنگ 7-1-1

 ؛نام کشور و مح  استخراج 7-1-9

 ؛نام تامی  کننده 7-1-4

( بطور واضح بر رو  نمونه یا بر رو  آزمونه )اگر مربو  به آزمون باشد آنیزوتروپ موجود راستا  ار صفحه 7-1-1

 شود؛بوسیله دو خط مواز  نشان داده 

 ؛بردار  را انجام داده استنام شخص یا سازمانی که نمونه 7-1-6

  ؛اگر مربو  به آزمون باشد(پرداخت سطح آزمونه ) 7-1-9

 ؛اامونهتاریخ تحوی  نمونه یا آز 7-6

 ؛آزمون انجام ( و تاریخاا )اگر مربو  به آزمون باشدساز  آزمونهتاریخ آماده 7-9

 ؛اا در نمونهتعداد آزمونه 7-8

  ؛ااآزمونه ابعاد 7-7

kg/mبرا  ار آزمونه: چگالی واقعی)اگر تعیی  شده باشد( و چگالی ظاار  با تقریب 7-11
، تخلخ  باز و تخلخ  319

 .1/9با تقریب % ه باشد()اگر تعیی  شدک 

و برا  چگالی ظاار )با  )اگر تعیی  شده باشد( میانگی  حسابی مقادیر منفرد چگالی واقعی 7-11

kg/mتقریب
 (.1/9(، برا  تخلخ  باز و برا  تخلخ  ک )اگر تعیی  شده باشد() با تقریب 319%
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 روش استفاده شده برا  تعیی  چگالی واقعی)اگر مربو  باشد(.  7-11

 ؛تمام انحرا  استاندارداا و دالی  آنها 7-19

 .مححظات 7-14

ن انجام آزمون و تاریخ یادداشت گزارش باشد. ا  چنی  الزم گزارش آزمون باید حاو  امضا)اا( و وظایف مسئوال

است بیان شود که گزارش آزمون نباید به صورت ناتمام و بدون موافقت آزمایشگاه انجام دانده آزمون، چاپ و 

 .تشر شودمن
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