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 خدا نامبه

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اساتاندارد  موسساه  مقاررات  و قاوانی   اصاح   قاانون  3مااد    یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه

اساتاندارداا    نشار  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است رسمی کشور مرجع تنها 1331 ما  بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهد  به را ملی )رسمی( ایران

باه   92/6/29عالی ادار  ماور   نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجا  و دومی  جلسه شورا  

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

موسساات   و مراکا   نظاران صااحب  کارشناسان ساازمان،  از مرکب فنی اا کمیسیون در مختلف اا  حوز در استاندارد تدوی 

تولیاد ،   به شارایط  توجه با و ملی مصالح با امگام و کوششی شودمی انجام مرتبط و آگا  اد اقتص و تولید  پژواشی، علمی،

کننادگان،  مصار   تولیدکننادگان،  شاام   نفاع،  و حا   صااحبان  منصافانه  و آگاااناه  مشاارکت  از کاه  اسات  تجار  و فناور 

ناوی   پای   شاود. مای  حاصا   غیردولتی و دولتی اا سازمان نهاداا، تخصصی، علمی و مراک  واردکنندگان، و صادرکنندگان

 از دریافت پ  و شودمی ارسال مربوط فنی اا کمیسیون اعضا  و نفعذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

 و ایران چاا   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیته در پیشنهاداا و نظراا

 شود.می تشرمن

کنناد در  مای  تهیه شد  تعیی  ضوابط رعایت با نی  صح ذ  و مندعحقه اا سازمان و موسسات که استاندارداایی نوی پی 

 ترتیب، استانداردااییشود. بدی می منتشر و چا  ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی کمیته

 مربوط که ملی استاندارد کمیته در و تدوی  3 شمار  ایران ملی استاندارد در شد  نوشته مفاد اساس بر که شوندمی تلقی ملی

 .باشد رسید  تصویب به دادمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکی 

(ISO)استاندارد  المللیسازمان بی  اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
9تکنیک المللی الکترو،کمیسیون بی 1

(IEC) و 

3 قانونی شناسیانداز  المللیسازمان بی 
(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است

 کدک  غااایی   کمیسیون 
3
(CAC)کشاور  در 

 آخاری   از کشاور،  خاا   ااا  نیازمناد   و کلای  شارایط  باه  توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  کند. درمی فعالیت

 شود.می گیر بهر  المللی بی  استاندارداا  و انجه صنعتی و فنی ،علمی اا پیشرفت

کنندگان، حفا  ساحمت   بینی شد  در قانون، برا  حمایت از مصر تواند با رعایت موازی  پی سازمان ملی استاندارد ایران می

 محیطای و اقتصااد ، اجارا  بعضای از    ااا و مححظاات زیسات   ، حصاول تضامی  کیفیات فارآورد     و ایمنی فارد  و عماومی  

اا  تولید  داخ  کشور و/ یا اقحم وارداتی، با تصویب شورا  عالی استاندارد، اجباار   استاندارداا  ملی ایران را برا  فرآورد 

ااا  کشاور، اجارا  اسااتاندارد کا ااا  صاادراتی و       المللی برا  فرآورد تواند به منظور حف  بازاراا  بی نماید. سازمان می

اا و موسسات فعال در کنندگان از خدمات سازمانچنی  برا  اطمینان بخشیدن به استفاد نماید. ام بند  آن را اجبار درجه

ااا و  محیطای، آزمایشاگا   اا  مدیریت کیفیت و مدیریت زیستزمینه مشاور ، آموزش، بازرسی، ممی   و صدور گواای سامانه

اا و موسسات را بر اسااس ضاوابط   رد ایران ای  گونه سازمانمراک  کالیبراسیون )واسنجی( وسای  سنج ، سازمان ملی استاندا

اا اعطا و بار عملکارد   کند و در صورت احراز شرایط  زم، گوااینامه تایید صححیت به آننظام تایید صححیت ایران ارزیابی می

بهاا و  یای  عیاار فلا ات گاران    المللی یکااا، کالیبراسیون )واسنجی( وسای  سانج ، تع کند. ترویج دستگا  بی اا نظارت میآن

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

 

                                                 
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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 گفتارپیش

 در آن ناوی  پای   کاه « روش آزماون  -جااب آب در فشاار اتمسافر    تعیای   - گ طبیعای سان » استاندارد

 پانصد و سای و اشاتمی    در و شد  تدوی  و توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه مربوط اا کمیسیون

 93/93/1323 ماور   اا  ساختمانیو مصالح و فرآورد  استاندارد مهندسی ساختمان ملی  هکمیت اجحس

 مقاررات ساازمان   و قاوانی   اصاح   قاانون  3  مااد  یاک  بند استناد به اینک است، گرفته قرار تصویب مورد

 .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ،1331 ما بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد

خادمات،   و علاوم  صانایع،  هزمین در جهانی و ملی اا پیشرفت و تحو ت با انگیاما و امگامی حف  برا 

ایا    تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد دنخواا تجدیدنظر ل وم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

رای ، بنااب . گرفات  خواااد  قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در تجدیدنظر انگام شود، هیارا استاندارداا

  .کرد استفاد  ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از اموار  باید

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاد  مورد استاندارد ای  هتهی برا  که بع و ماخا من

 
BS EN 13755: 2008, Natural Stone Test Methods. Determination of Water Absorption at 

Atmospheric Pressure 
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 روش آزمون -جذب آب در فشار اتمسفر تعیین -يطبیع گسن

 و دامنه کاربرد هدف  5

ور ساخت  آزمونه ی، با غوطهطبیعاا  ه روشی برا  تعیی  جاب آب سنگیارا استاندارداد  از تدوی  ای  

 .استدر فشار اتمسفر  ،در آب

 اا  طبیعی کاربرد دارد.ای  استاندارد برا  سنگ

 

 مراجع الزامي       8

اا ارجاع داد  شد  است.  مدارك ال امی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن

 شود. ی  استاندارد ملی ایران محسوب میی از ایبدی  ترتیب آن مقررات ج 

اا و تجدیدنظراا  بعد  آن  در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داد  شد  باشد، اصححیه

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

 اا مورد نظر است. اا  بعد  آن شد  است، اموار  آخری  تجدیدنظر و اصححیه

 :استفاد  از مراجع زیر برا  ای  استاندارد ال امی است

 امهنواژ  - ساختمانیاا  ، سنگ3993اندارد ملی ایران شمار  است    8-5

 

 و يکاها نمادها، تعاريف، اصطالحات       1

 اصطالحات و تعاريف    1-5

 رود.کار میبه 1-9شد  در استاندارد بند  ارایهدر ای  استاندارد اصطححات و تعاریف 

 

 و يکاها نمادها    1-8

 اند.ه شد یارا 1در جدول  ،استانداردکار رفته در ای  نماداا  به
 

 کار رفته در اين استانداردنمادهاي به -5جدول 

 واحد تعريف نماد
md  گرم جرم آزمونه خشک 
mi گرم اا  متوالی آزمونه در طی آزمونجرم 
ms گرم ور  در آب، تا زمان رسیدن به جرم ثابت(جرم آزمونه اشباع )بعد از غوطه 

Ab %  درصد فشار اتمسفرجاب آب در 
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 اصول آزمون       4

یک دور  زمانی مشخص،  درپ  از خشک کردن آزمونه تا رسیدن به جرم ثابت، آزمونه را توزی  کنید و به 

ور کنید. تعیی  جاب آب در فشار اتمسفر به صورت نسبت جرم آزمونه اشباع )که در جرم آن را در آب غوطه

 شود.درصد بیان می برحسبمونه خشک، آمد  است( به جرم آز دستبهثابت 

 

 وسايل     1

  مخزن    1-5

داشت  ، برا  نگهجاذب کوچکوند  و غیراا  نگهدارند  غیراکسید شبا کف مسطح که دارا  پایهیک مخ ن 

 .است ااآزمونه

 

 دارخانه تهويهگرم     1-8

 ( را داشته باشد.3±39)ºC دار  آزمونه در دمایی معادلدار که توانایی نگهخانه تهویهگرم

 

 ترازو     1-1

 را داشته باشد. gr91/9ترازویی که توانایی توزی  آزمونه با دقت حداق  

 

 سازي آزمونهآماده     6

 بردارينمونه     6-5

، مگر در موارد  که به طور ویژ  درخواست شد  یستداند  آزمون نهد  آزمایشگا  انجامار  بر عاگیونهانم

 باید حداق  ش  آزمونه از یک محموله امگ  انتخاب شود. باشد.

 

 هاآزمونه     6-8

و باید با  باشند mm(3±39)( یا 3±39)mm ا ، مکعبی یا منشور  با ابعاداا باید به شک  استوانهآزمونه

بر اساس  ااهنزموآ گیر  شد جم ظاار  انداز اح .ندآماد  شاور  اگییا مغ   ،هالماس اا ار  فاد  ازااست

mmباید بی   ،حو ، نسبت مساحت سطح به حجمابه ع د.اباش ml69دسی، باید حداق  اابعاد ان
و  193/9-

mm
 باشد. 199/9-

برا  تعیی  مقاومت  ااتوان از آننسبت سطح به حجم مورد نظر را داشته باشند، می ،اا  آماد  شد آزمونهاگر  -يادآوري

 د.کرفشار  یا کششی استفاد  
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 هاخشک کردن آزمونه  6-1

اا زمانی آزمونه جرم ثابت( خشک کنید. 3±39)ºCاا را تا زمان رسیدن به یک جرم ثابت، در دما  آزمونه

توزی  اول دو  1/9تر از %بی h(9± 92 ،)شود که اختح  بی  دو توزی  متوالی با فاصله زمانی محق  می

 .دار  کرد(، در درون خشکانه نگه3±99)ºCبه دما  اتاق اا را باید تا زمان رسیدن آزمونه جرم نباشد.
 

 روش انجام آزمون      7

اا  درون اا را بر رو  پایه. سپ  آن(md) یدکنتوزی   gr91/9اا را پ  از خشک کردن، با درستی آزمونه

ر  ا  ظاسپ .داته باشاله داشافاص جاورام اا ونهااز آزم mm13ید. ار آزمونه باید حداق  امخ ن قرار دا

، min(3±69+)t0ظه ا(. در لحt0د )لحظه اا پر کنیاا(، تا نصف ارتفاع آزمونه19±99)ºCا  ارا با آب با دم

 د. ایباا  بیاا اع آزماونهاارتف ساه چهارم آب تا اعاارتفزماانی که تا  ،به ظار  کنیدآب شروع به اضافه کردن 

د و سطح آب ونور شور کام  در آب غوطهااا به طهاونمه آزاکیاا زمانا، تmin(3±199+)t0در لحاظه 

mm(3±93با تر از آن )اضافه کنید. آب  ،به ظر  اا قرار گیرد 

و سپ  ظر  مدت یک  کنیدو سریعاً با پارچه خشک  نیداا را از آب خارج ک، آزمونهh(9±23+)t0در لحاظه 

 (.miتوزی  کنید ) g91/9دقیقه با دقت 

، نیدکاا را از آب خارج (، آزمونه9±92)hو آزمون را ادامه داید. ار  نیدکور ر  در آب غوطهاا را دوباآزمونه

اا  متوالی جرم توزی  کنید. g91/9و سپ  در مدت یک دقیقه، با درستی  نیدکبه سرعت با پارچه خشک 

 ( را یادداشت کنید.miاا )آزمونه

که اختح   شودمحق  میت ادامه داید. جرم ثابت زمانی اا به یک جرم ثابآزمونه آزمون را تا زمان رسیدن

آخری  توزی ، جرم آزمونه اشباع نتیجه  جرم نباشد.توزی  اول ای  دو  1/9تر از %بی  دو توزی  متوالی، بی 

(ms) است. 
 

 بیان نتايج     2

 .شودمحاسبه می 1با استفاد  از معادله  ،ار آزمونه Abجاب آب در فشار اتمسفر 

(5) 
 

 :که در آن

   md  ؛گرم برحسبجرم آزمونه خشک 

   ms ؛گرم برحسببه جرم ثابت(  نتا زمان رسید ،ور  در آبجرم آزمونه اشباع )بعد از غوطه 

   Ab درصد برحسب ،جاب آب در فشار اتمسفر. 

 د.شوبیان  1/9ن دیک به %با دقت درصد  برحسبباید نتیجه 
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