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 ب  

  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

و  اسکتاندارد  همؤسسک  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3همکاد  یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد همؤسس

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

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

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

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

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب سازمان ،کارشناسان  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  همنصکفان  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  جار ت و فناور 

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

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

ایکران   رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی هکمیت 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 هدرکمیت

ملکی   هکمیتک  در و تکدوی   3 هشکمار  ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که دنشو می تلقی ملی استاندارداایی

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

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 ، علمی اا  پیشرفت آخری  از ، کشور

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

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

 استاندارد، اجبار  عالی شورا  تصویب اب 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 اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  . نماید اجبار  را آن بند درجه

 ، محیطکی زیسکت  مکدیریت  و کیفیکت  مکدیریت  اکا   سیسکت   گکواای  صدور و ممیز  ، بازرسی ، آموزش ، مشاوره هدر زمین

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

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

 تعیکی   ، سنجش وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) ، یکااا المللی بی  دستگاه ترویج . کند نظارت می اا آن 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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 )لیسانس مهندسی معدن(

 

 عباسی، محمدرضا

 )کارشناس ارشد مهندسی عمران(

 

 عیسایی، مهی 

 )کارشناس شیمی(

 

 

  شهید رجاییعضو ایات علمی دانشگاه 
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 شرکت پاکدشت بت 
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 پژواشگاه استاندارد

 

 

 شده برک شاایبند شرکت سنگ آا  دانه
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 شناسی()کارشناس ارشد زمی 
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 مجتبو ، سیدعلیرضا
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 سرامی (-مهندسی مواد دکترا)

 

 نور ، عباس

 (کارشناس مهندسی معدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 

 

انجم  صنفی تولیدکنندگان ش  و ماسه 

 استان تهران و البرز 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 

 

 پژواشگاه استاندارد

 

 

 شرکت صحرا  ش  و ماسه

 



 ه  

 گفتارپیش

سازمان توسط  مربو  اا درکمیسیون آن نویسشیپ که «ااویژگی -اا  محت بناییسنگدانه»د استاندار

مهندسی استاندارد  ملی هکمیت اجحس چهارصدونودوسومی  در و شده تدوی  و تهیهملی استاندارد ایران 

 استناد به این  است، گرفته قرار تصویب مورد 96/1/1323 مور اا  ساختمانی ساختمان، مصالح و فراورده

 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد همقررات مؤسس و وانی ق اصح  قانون 3 هماد ی  بند

  .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ،1331

خکدمات،   و علکوم  صنایع، هزمین 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.  خوااکد  قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

 تفاده قرار گرفته به شر  زیر است:منبع و ماخی  که برا  تدوی  ای  استاندارد مورد اس
  

ASTM C144: 2011, Standard Specification for Aggregate for Masonry Mortar  
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  هاويژگی -هاي مالت بنايیسنگدانه

 و دامنه کاربرد هدف  7

  اا  مورد استفاده در محت بنایی است.اا  سنگدانهتعیی  ویژگی استاندارداد  از تدوی  ای  

بنابرای  وظیفه کاربر ای  استاندارد است که موارد  .کندرا بیان نمیمربو  به کاربرد  ایمنی موارد تمام استاندارد ای   -هشدار

 اا  اجرایی آن را مشخص کند. ایمنی و اصو  بهداشتی را رعایت کرده و قب  از استفاده محدودیت

 

 مراجع الزامی 2

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

 شود.ترتیب آن مقررات جزیی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب میبدی 

اا و تجدیدنظراا  بعد  آن در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصححیه

اا ارجاع داده شده است، امواره آخری  که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن موردنظر نیست. در مورد مدارکی

 اا موردنظر است.اا  بعد  آنتجدیدنظر و اصححیه

 استفاده از مراجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است:

 درشت توسط ال  و اا  ریز بند  سنگدانهروش آزمون دانه، 2233 استاندارد ملی ایران شماره 2-7

  ذرات خرد شونده در سنگدانه اا  رسی وروش آزمون کلوخه، 2233 استاندارد ملی ایران شماره 2-2

 گیردمیکرون می 33روش تعیی  مقدار مواد  که از ال  ، 226 استاندارد ملی ایران شماره 2-1

 آزمون ذرات سب  در سنگدانه، 2232استاندارد ملی ایران شماره  2-1

  روش آزمون ناخالصی اا  آلی سنگدانه اا  ریز برا  بت  ،2232 ایران شمارهاستاندارد ملی  2-5

 روش آزمایش مقاومت مصالح سنگی در مقاب  عوام  جو ، 222استاندارد ملی ایران شماره  2-6

 آیی  کار  –اا بردار  از سنگدانهنمونه -، سنگدانه11963 استاندارد ملی ایران شماره 2-1

تعیی  چگالی، چگالی نسبی )وزن مخصو ( و جیب  – سنگدانه ،2239 ی ایران شمارهاستاندارد مل 2-8

 روش آزمون   –آب سنگدانه ریز 

2-9 ASTM C87 Test Method for Effect of Organic Impurities in Fine Aggregate on Strength 

of Mortar 

2-10 ASTM C270, Specification for Mortar for Unit Masonry 

2-11 ASTM C404, Specification for Aggregates for Masonry Grout 

2-12 EN 1744-1, Tests for chemical properties of aggregates – Part 1: Chemical analysis 
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 مصالح و تولید 1

 (شکسته)تیزگوشه یا ماسه  (طبیعیگردگوشه )سنگدانه مورد استفاده در محت بنایی باید متشک  از ماسه 

گداز  اوا سردشده یا سرباره کوره آا  دست آمده از خردایش سنگ، ش   بهمحصو تیزگوشهباشد. ماسه 

 طور ویژه فرآور  شده است.بند  مناسب بهاست که برا  اطمینان از دانه
اا  پولکی ر زیاد دانهمقادیوجود تجربه نشان داده است  ،شودتوجه شک  دانه در مورد مناسب بودن شود توصیه می -يادآوري

 کند.ایجاد می 1و سوزنی مشکحتی را در خصو  کارایی

 بنديدانه     1

بند  مورد آزمون دانه 2233ملی که مطاب  با استاندارد انگامیمورد استفاده در محت بنایی سنگدانه  1-7

بند  مندرج باید با الزامات دانه ،است تیزگوشهیا ماسه  گردگوشهکه ماسه نوع سنگدانه با توجه به قرار گیرد 

   .مطابقت داشته باشد 3-2و  9-2و بنداا   1در جدو  
 

 مالتبندي سنگدانه الزامات دانه -7جدول 

 اندازه الك

 متر )نمره الك(میلی

 درصد وزنی عبور کرده

 1 رده 2 رده 7ه در

ماسه 

 گردگوشه

ماسه 

 تیزگوشه

يا  گردگوشهماسه 

 تیزگوشهماسه 

يا  ردگوشهگماسه 

 تیزگوشه ماسه

 199تا  32 199تا  23 199 199 (2)نمره     33/2

 199تا  69 199تا  39 199تا  23 199تا  23 (3)نمره     36/9

 29تا  39 33تا  39 199تا  39 199تا  39 (16)نمره    13/1

 32تا  13 69تا  93 33تا  29 33تا  29 (39)نمره      6/9

 29تا  3 39تا  3 29تا  99 33تا  19 (39)نمره      3/9

 13تا  9 13تا  9 93تا  19 13تا  9 (199)نمره    13/9

 

داشته باشد، و  1مانده بی  ار دو ال  متوالی مندرج در جدو  درصد باقی 39نباید بیش از  سنگدانه  1-2

 داشته باشد.  mm139/9 ال  و mm399/9 مانده بی  ال درصد باقی 93امچنی  نباید بیش از 

تفاوت داشته باشد، سنگدانه باید مردود مبنا از ضریب نرمی  99/9 اگر ضریب نرمی سنگدانه بیش از  1-1

 بند  انجام شود. منظور جبران تغییر در دانهبند  بهتنظی  مناسب در نسبتکه مگر آن ،شود

توان از میانگی  مقادیر اا  قبلی وجود ندارد، میآزمون اا  قبلی تعیی  شود. اگرمبنا باید از آزمون ینرم بیضر -7 يادآوري

 کمتر باشد، از ی  محموله( تعیی  نمود. 19اا از نمونه آخر )و یا اگر تعداد نمونه 19ضریب نرمی برا  

برا  ، کردتر  استفاده از سنگدانه درشت توانمینیاز است،  mm3/19تر از در موارد  که محت با ضخامت بیش -2 يادآوري

 مناسب است. 3 ردهیا  9 ردهبند  با دانهچنی  کار  سنگدانه 

                                                 
1 - Workability 
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را برآورده نکند، استفاده از  9-2و  1-2بند  مشخص شده در بنداا  ا  حدود دانهوقتی که سنگدانه  1-1

آب، مقدار اوا و مقاومت  داشتاز نظر نسبت سنگدانه، نگهکه بتواند محتی مجاز است که در صورتی آن 

 منطب  باشد فراا  کند. ASTM C270 با استاندارد  فشار 

 ترکیب   5

 آورمواد زيان  5-7

اا  مورد استفاده در اایی مستق  از نمونهمحت بنایی که بر رو  نمونهآور در سنگدانه مقدار مواد زیان

 تر باشد.بیش 9نباید از حدود داده شده در جدو  شود، بند  تعیی  میآزمون دانه
 آور مواد زيان -2جدول 

 روش آزمون درصد جرمی از کل نمونه، )حداکثر( نوع

 میکرون 33مواد ریزتر از ال  
 226 طب  استاندارد ملی 3 گردگوشهماسه 

 226 طب  استاندارد ملی 19 تیزگوشهماسه 

 2233ملی طب  استاندارد  9/1 ذرات سستاا  رسی و کلوخه

زن ده رو  مایع با وشناور ش) ذرات سب 

 (9/9مخصو  
3/9

 2232ملی طب  استاندارد  الف

2/9 (SO3بر حسب ) اا  محلو  در آبسولفات
 EN 1744-1طب  استاندارد  

92/9 (Clکلریداا  محلو  در آب بر حسب )
 EN 1744-1طب  استاندارد  

 .شودگداز  اعما  نمیای  الزام به سنگدانه سرباره کوره آا  -الف

 لی هاي آناخالصی  5-2

اا  آلی باشند، به جز موارد  که در بنداا  اا  ریز باید عار  از مقادیر مضر از ناخالصیسنگدانه 5-2-7

اا  آلی قرار مورد آزمون ناخالصی 2232ملی اایی که براساس استاندارد آید، سنگدانهمی 3-9-3و  3-9-9

 کنند نباید پییرفته شوند. ایجاد 2232تر از رنگ مشخص شده در استاندارد ملی گیرند و رنگی تیره

تغییر رنگ حاص  از اا  مردود شده، در صورتی که ا  که در آزمون ناخالصیاستفاده از سنگدانه 5-2-2

 سنگ، لیگنیت یا ذرات مشابه باشد، بحمانع است. آزمون ناشی از وجود مقادیر ک  ذغا  ای  انجام 

اا  آلی بر زمون مردود شده در صورتی که از لحاظ اثر ناخالصیکه در ای  آ ا استفاده از سنگدانه 5-2-1

محاسبه شده طب  روزه  3 نسبی و مقاومت فشار آزمون شود  ASTM C87طب  استاندارد مقاومت محت 

 . بحمانع است ،نباشد 23تر از %ک استاندارد میکور 

 سالمت        6

، انگام استفاده از سولفات 222ملی مت طب  استاندارد دوره آزمایش سح 3سنگدانه قرار گرفته در برابر 

درصد و در انگام استفاده از سولفات منیزی  نباید میانگی  افت  19سدی  نباید میانگی  افت وزنی بیش از 

 درصد داشته باشد. 13وزنی بیش از 
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 برداري و آزمونهاي نمونهروش    1

که ترتیب دیگر  در بردار  و آزمون کنید، مگر آننمونه 3اا  مندرج در جدو  اا را مطاب  روشسنگدانه

 مت  ای  استاندارد مقرر شده باشد. 
 ها و استانداردهاي روش آزمونآزمون -1جدول 

 حداقل تواتر آزمون استاندارد مرجع نام آزمون

 روزانه 11963ملی استاندارد  بردار نمونه

 روزانه  2233ملی استاندارد  بند دانه

 روزانه 226ملی استاندارد  میکرون 33د ریزتر از ال  موا

 افتگی  2233ملی استاندارد  ذرات سستاا  رسی و کلوخه

  2232 ملی استاندارد ذرات سب 
در حالتی که و  باری  سه ماه ار

)مث    ورود هیدر مواد اول  رییتغ

 (هیاول کننده مواد  یمعدن تام رییتغ

 .مشااده شود

  2232ملی استاندارد  لیاا  آ ناخالصی

 222ملی استاندارد  سحمت سنگدانه

  EN 1744-1استاندارد   اا  محلو  در آبسولفات

  EN 1744-1استاندارد  کلریداا  محلو  در آب 

 اختیار  2239ملی  استاندارد چگالی ذره

 اختیار    2239ملی  استاندارد جیب آب

 

 ولیدکننده ارايه شود اطالعاتی که بايد توسط ت     8

 اطالعات اصلی   8-7

 تولیدکننده سنگدانه باید اطحعات زیر را فراا  کرده و ارایه داد: 

 اا )شام  نام و نشانی واحد تولید  و نام و نشانی معدن(؛منبع تامی  سنگدانه -الف

 (؛تیزگوشهیا  گردگوشه) نوع سنگدانه -ب

 ؛نرمی مبنا ضریب -پ

 اا.رد نیاز برا  شناسایی سنگدانهت تکمیلی موارگونه اطحعا - ت

 اطالعات تكمیلی   8-2

وقتی درخواست شود، تولید)عرضه( کننده ارگونه اطحعات تکمیلی مورد نیاز برا  نوع کاربرد نهایی انتخاب 

 مورد نظر را باید ارایه داد. اا سنگدانه  شده
الزامات ویژه برا  کاربرد نهایی خا  و ار گونه اطحعات تکمیلی مورد خریدار باید در زمان سفارش دادن، ارگونه  -يادآوري

 ه داد.ی)عرضه(کننده ارانیاز را به تولید

 تحويل  برگه      3

درج  زیرباید در انگام تحوی ، بارنامه یا مدرکی را به خریدار تحوی  داد که در آن اطحعات کننده تولید

 شده باشد: 



 3 

و  نشان استانداردو درصورت دارا بودن پروانه کاربرد عحمت استاندارد درج  ،لید نام و نشانی واحد تو 3-7

 استاندارد؛پروانه کد ده رقمی 

 نام و نشانی خریدار؛   3-2

 تاریخ تحوی ؛  3-1

   تحوی ؛  برگهشماره  3-1

 ؛  1-3اطحعات مورد نیاز طب   3-5

 ت (؛ برحسب کیلوگرم )یا ،ااسنگدانهمقدار  3-6

 حداکثر رطوبت سنگدانه در انگام تحوی ؛ 3-1
در صورتی که حداکثر رطوبت سنگدانه در انگام تحوی  )درانگام بارگیر  جهت تحوی  به خریدار( در مت   -يادآوري

اا  ریز و تر باشد. شایان ذکر است به منظور جلوگیر  از جدایش سنگدانهدرصد بیش 3قرارداد درج نشده باشد، نباید از 

 ر  از پراکنده شدن ذرات ریز در اوا توسط باد، نیاز است که مقدار کمی رطوبت در سنگدانه وجود داشته باشد.جلوگی

 شماره وسیله حم ؛ 3-8

 آدرس مح  تحوی ؛ 3-3

 امضا  نماینده تولیدکننده و نماینده خریدار؛ 3-70

 ت؛ارگونه اطحعات تکمیلی که در زمان سفارش توسط خریدار مشخص شده اس 3-77
 اا  فیزیکی و شیمیایی اختیار   ویژگیدرباره خاصی که الزام کننده اررش باید به تامی انگام سفا در خریدار -يادآوري

  .مشخص کند محصو  دارد را خاصی که از استفادهنوع  یا ار نظر دارد و در
 

  

 


