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 خدا به نام

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقات استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی ت تحقیقا و استاندارد مؤسسۀ

استانداردهای ملی )رسمی(  نشر و تدوین ، تعیین وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ، ایران صنعتی

 . دارد عهده به را ایران

به  92/6/29موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ  نام

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

 ، مؤسسات علمی و مراکز صاحبنظران ، کارشناسان سازمان از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین

 ، فناوری تولیدی به شرایط توجه با و ملی مصالح با همگام کوششی و شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی ، پژوهشی

 و ، صادرکنندگان کنندگانمصرف ، کنندگان تولید شامل ، نفع و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است وتجاری

 ملی نویس استانداردهای پیش.  میشود حاصل دولتی غیر و دولتی سازمانهای ، ها نهاد ، تخصصی و علمی مراکز ، واردکنندگان

 در پیشنهادها و نظرها از دریافت پس و شودمی ارسال مربوط فنی کمیسیونهای اعضای و ذینفع مراجع به نظرخواهی برای ایران

 . شود می منتشر و ایران چاپ ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب درصورت و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ

 کمیتۀ میکنند در تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز ذیصالح و مند عالقه سازمانهای و مؤسسات که استانداردهایی پیشنویس

 ملی ، استانداردهایی بدین ترتیب  .شود می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به ، تصویب صورت در و بررسی و طرح ملی

سازمان  مربوط که ملی استاندارد درکمیتۀ و تدوین 3شمارۀ ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی

 .باشد رسیده تصویب به دهدمی ملی استاندارد ایران تشکیل

(ISO)استاندارد  المللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد
9المللی الکتروتکنیک  بین کمیسیون ،1

(IEC)و 

3قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان
(OIML) 3کدکس غذایی  کمیسیون2رابط تنها به عنوان و است

(CAC)فعالیت کشور در 

 آخرین از ، کشور خاص نیازمندیهای و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی های استاندارد درتدوین  میکند.

  .شودمی گیریبهره المللی بین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی ، علمی پیشرفتهای

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برای ، قانون در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند ایران می استانداردسازمان ملی 

 از اجرای بعضی ، اقتصادی و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول ، عمومی و فردی ایمنی

 ، اجباری استاندارد عالی شورای تصویب اب ، وارداتی اقالم یا/ و کشور داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای

-و درجه صادراتی کاالهای استاندارد اجرای ، کشور محصوالت برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می نماید. سازمان

 در زمینۀ فعال مؤسسات و سازمانها ازخدمات کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنین . نماید اجباری را آن بندی

 و مراکز ،آزمایشگاهها محیطی زیست مدیریت و کیفیت مدیریت سیستمهای گواهی صدور و ممیزی ، بازرسی ، آموزش ، مشاوره
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 . کند برعملکردآنهانظارت می و اعطا آنها به صالحیت تأیید ،گواهینامۀ الزم شرایط احراز صورت در و میکند ارزیابی ایران صالحیت

 تحقیقات کاربردی انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین ، سنجش وسایل کالیبراسیون )واسنجی( ، یکاها المللی بین دستگاه ترویج

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای
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 پیش گفتار

 تدوین شد. این استاندارد بر اساس 1333 نخستین بار در سال " آزمون ذرات سبک –سنگدانه "استاندارد 

و تایید کمیسیون های مربوط برای اولین بار  سازمان ملی استاندارد ایرانپیشنهادهای رسیده و بررسی توسط 

مصالح و   ٬مورد تجدید نظر قرار گرفت و در پانصد و چهلمین اجالس کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان 

قانون  3تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده  99/93/1323مورخ  فراورده های ساختمانی

به عنوان استاندارد  1331 ٬مصوب بهمن ماه ٬اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 ملی ایران منتشر می شود.

 ٬علوم و خدمات   ٬برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع 

استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح و تکمیل این 

باید  ٬وجه قرار خواهد گرفت. بنابراینهنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد ت ٬استانداردها ارائه شود

 همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

 

 است. 1333سال  2232این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 

 

 منابع و مآخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:
ASTM C123:2012, Standard Test Method for Lightweight Particles in Aggregate 
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 آزمون ذرات سبک-سنگدانه

 کاربردهدف ودامنه   3

 -تعیین درصد ذرات سبک در سنگدانه با استفاده از روش جداسازی شناوری استاندارد،این هدف از تدوین 

 باشد.مینشینی در مایع سنگین با وزن مخصوص مناسب ته

و فقط جهت اطالع بوده شده در پرانتز  آوردهجایگزین  اندازه. شودمشخص میASTM E11 استاندارد  مطابقالک  اندازه -يادآوري

 نیست.نشانگر اندازه الک استاندارد متفاوت 

 الزامیمراجع   2

 به آن ها ارجاع داده شده است. مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران 

 ن ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود.بدی

تاریخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه ذکر در مورد مدارکی که بدون 

 های بعدی آن ها مورد نظر است.

 استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

 ویژگی ها  –سنگدانه های بتن  ،399استاندارد ملی ایران شماره  2-3

چگالی نسبی ) وزن مخصوص ( و جذب  ،تعیین چگالی  –سنگدانه  ، 2239استاندارد ملی ایران به شماره 2-2

 روش آزمون  –آب سنگدانه ریز 

چگالی نسبی ) وزن مخصوص ( و جذب  ،تعیین چگالی  –سنگدانه  ،2239استاندارد ملی ایران به شماره  2-1

 روش آزمون  –آب سنگدانه درشت 

کاهش نمونه سنگدانه تا اندازه نمونه   –سنگدانه –مصالح ساختمانی  ،3126 ستاندارد ملی ایران به شمارها 2-4

 روش کار  –آزمونی 

 آیین کار –نمونه برداری از سنگدانه ها  –سنگدانه  ،11963استاندارد ملی ایران به شماره  2-5

2-6  ASTM C125, Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates 
2-7 ASTM C1005, Specification for Reference Masses and Devices forDetermining Mass 
and Volume for Use in the PhysicalTesting of Hydraulic Cements 
2-8 ASTM D3665, Practice for Random Sampling of Construction Materials 
2-9 ASTM E11, Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and Test 
Sieves 
2-10 ASTM E100, Specification for ASTM Hydrometers. 

 اصطالحات و تعاريف 1

 رود.کار میبهASTM C125 استاندارد تعیین شده در در این استاندارد اصطالحات و تعاریف  
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 کلیات 4

در رابطه با مواد  399های مندرج در استاندارد ملی ایران شماره  برای تعیین انطباق با ویژگی استاندارد این 4-3

 سازیبرای جدا 9/9مایع سنگین با وزن مخصوص یک از های ریز و درشت کاربرد دارد.  سبک در سنگدانه

وزن با برای تعین درصد ذرات سبک دیگر  .شودلیگنیت استفاده می تحت عنوان زغال و شده بندی طبقه های دانه

 شود. تری استفاده می از مایعات سنگین9و سنگ رسی1زنهسنگ آتشمانند  29/9مخصوص کمتر از 

  های تحقیقاتی یا در آنالیز سنگ های متخلخل در فعالیت ممکن است برای تعیین سنگدانه استاندارداین   4-2

 .استفاده شود شناسی

 وسايل مورد آزمون  5

و برای سنگدانه گرم  1/9 دقت گرم و 399با ظرفیت حداقل  از ترازوسنگدانه ریز تعیین جرم برای  - ترازوها 5-3

 شوداستفاده میگرم  1و دقت کیلوگرم  3درشت با ظرفیت 

نمونه سنگدانه و ظروف مناسب برای نگهداری مایع سنگین در  کردنظروف مناسب برای خشک  -ظروف 5-2

 نشینی ته -شناوری ا روشب طول جداسازی

در اندازه و شکل  ASTM E11بق استاندارد اطم( 39)شماره میکرومتر  399صافی یا توری الک  -3صافی 5-1

 ا کردن ذرات شناور از مایع سنگینمناسب برای جد

 اجاق 5-4

 ASTM E11بق استاندارد اطم( 2)شماره میلی متر 33/2( و39)شماره میکرومتر 399های  الک -الک 5-5

استاندارد مطابق با بخش الزامات فیزیکی هیدرومترهای مخصوص یک هیدرومتر  -گیر وزن مخصوص اندازه  5-6

ASTM E100 گیری وزن مخصوص مایع  ای مدرج و ترازو که قادر به اندازه یا مجموعه مناسبی از ظرف شیشه

 باشد   91/9با دقت 

 مايع سنگین 6

بند  بهو به راحتی قابل جداسازی از نمونه باشد)رسیده بتواند به وزن مخصوص مورد نظر مایع سنگین باید  6-3

 .(توجه شود 6-1-2

 .(9/9محلول کلرید روی در آب )برای وزن مخصوص حدود  6-3-3

 .(2/9محلول برومید روی در آب )برای وزن مخصوص حدود  6-3-2

 (.6مطابق یادآوری بند ه وزن مخصوص )مخلوطی از مایعات آلی به نسبت الزم برای تهی 6-3-1

                                                 
1-Chert 

2-Shale 

3-Skimmer 
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سمی به هنگام باشند و استفاده از آنها به دلیل تولید گازهاي ترکیبات آلی برم و کلر بسیار سمی می –هشدار  6-3-4

فقط زير هود استفاده شود يا آزمون در هواي آزاد انجام گیرد. براي جلوگیري  دلذا باي ،ناك استگرم کردن بسیار خطر

هاي هرگونه تماس اين مواد با چشم و پوست و يا تنفس آنها بايد مراقبت کامل صورت گیرد. اين مواد بايد در مكاناز 

( هیچ خطر خاصی 2-3-6بند ( يا محلول برمید روي )6-3-3ايمن نگهداري شوند. بخارهاي محلول کلريدروي )بند 

 تماس ماده با چشم و پوست استفاده شود.ندارند اما بايد از عینک ايمنی و دستكش براي جلوگیري از 

در تمام مدت زمان آزمون وزن مخصوص معین  ± 91/9رواداری وزن مخصوص مایع سنگین باید در حد  6-2

 باشد.

( و 63/1تتراکلرو اتان ) ،( 39/9دی برومواتان) ،( 23/9مایعات پیشنهادی )و وزن مخصوص آنها( شامل: تترابرومواتان) –يادآوري

 باشند.( می33/1اتان ) دی کلرو 

 برداري  نمونه  7

برداری نموده و  نمونه D3665 ASTMاستاندارد و  11963 ق استاندارد ملی ایران شمارهباطمسنگدانه را  7-3

استاندارد ملی ایران بق اطم ،مقدار مورد نیاز آزمون را به روش کاهش تعداد نمونه .دارید هدر مکان مناسبی نگ

 .آوریددست هب3126شماره

خشک  سلسیوسدرجه  (119 ± 3) ثابت در دمای  جرمتا رسیدن به و الک کردن نمونه را قبل از آزمون   7-2

باید مطابق با  اندازه نمونه مورد آزمونحداقل  جدا شوند. 3-9و  3-1 بندهای تا مواد زیر سرندی طبق نمائید

 باشد. 1جدول شماره 

 3جدول شماره 

 نمونه جرمحداقل  سنگدانهحداکثر اندازه اسمی 

 گرم اندازه چشمه)شماره الک به اينچ( متر(اندازه چشمه)شماره الک به میلی

 222 يا کوچكتر 4شماره  يا کوچكتر 75/4

5/8 9/1 3522 

38-5/32 4/1-   2/3 1222 

5/17-25 2/1-3 5222 

 32222 يا بزرگتر 2 يا بزرگتر 52
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 روش آزمون  9  

)شماره میکرومتر 399و سپس بر روی الک  نمودهسنگدانه ریز: نمونه خشک شده را در دمای محیط خنک  3-1

مواد جرم  مواد روی الک از آن عبور کند.درصد  1کمتر از  ،الک مداوم با تا در مدت یک دقیقه و کنید( الک 39

و با استفاده از روش آزمون استاندارد کنید  تعیینگرم  1/9( را بادقت 39)شماره میکرومتر 399تر از الک درشت

به داخل ظرف مناسبی که  سپس ( و1-1-3انید )بند برس اشباع سطح خشک به شرایط 2239شماره ملی ایران 

سنگدانه باشد. مایع حجم مطلق . حجم مایع سنگین باید حداقل سه برابر کنیدباشد وارد  حاوی مایع سنگین می

کند به داخل ظرف دومی بریزید و دقت نمائید که تنها  عبور می صافیاز میان حاوی ذرات شناور را در حالی که 

شود. مایع جمع ریخته ن صافینشین شده بر روی  نگدانه ریز تهبا مایع بیرون ریخته شود و هیچ س ذرات شناور

تا  شودتکرار  جداسازی عمل،زدن بیشتر نمونه و پس از به هم ه شودرف اول بازگردانیدظبه شده در ظرف دوم 

. ذرات باقیمانده روی صافی یا توری الک توسط یک حالل مناسب برای خارج شودنمونه عاری از ذرات شناور 

و آب  شده استالکل یک حالل مناسب برای ترکیبات آلی کلرینات و برومینات . شسته شودمایع سنگین  شدن

د ذرات بای. پس از شستشوی ذرات جدا شده، شدباحالل مناسبی برای محلول های کلرید روی و برمید روی می

و بر روی کفه ترازو شده آوری  جمع روس مناسباز صافی یا توری الک با یک ب رات خشک شدهذشوند. خشک 

. اگر تعیین چگالی با دقت بیشتری مورد نظر باشد، ذرات جدا شده باید تا دنشو وزنگرم  1/9و با دقتریخته 

کار رفته در ه ب W1تا برای تعیین مقدار خشک شوند سلسیوس درجه  (119± 3) رسیدن به وزن ثابت در دمای

 مورد استفاده قرار گیرد. 1-2محاسبه 

، برای تهیه مشخص باشد 2239به شماره ایران استاندارد ملی  آزمونروش تعیین شده طبق اگر جذب  9-3-3

کامال مخلوط ،آزمونه وزن مشخصی از سنگدانه ریز خشک را با مقدار آبی که در آزمون جذب آب تعیین شده 

 در ظرف سرپوشیده تا قبل از استفاده، نگهداری شود.دقیقه  39 کرده وسپس به مدت

ید در زیر هود و یا در بامورد استفاده قرار گرفته باشد، عمل خشک کردن  یا برمید روی اگر کلرید روی 9-3-2

استفاده کرد به شرط  یا اجاق برقی آون )خشک کن(توان از  میسریع  انجام گیرد. برای خشک کردن هوای آزاد

 باشد. سلسیوسدرجه  113بیشتر از نباید آونتهویه داشته باشد. دمای آون اینکه در زیر هود انجام گیرد و یا 

و وزن اشباع با سطح خشک ذرات جدا شده  آون )خشک کن(معموالً اختالف بین وزن خشک شده در   9-3-1

 ای در محاسبه درصد ذرات سبک ندارد. تاثیر عمده

متر  میلی 33/2الک با در دمای محیط خنک  نمونه خشک شده سنگدانه درشت -سنگدانه درشت   9-2

در بیان شده روش با و شده وزن گرم  1دقت با میلی متر  33/2تر از  درشت سنگدانه های. شود( الک 2)شماره 

در ظرف حاوی مایع سنگین رسانیده شود. سپس به شرایط اشباع با سطح خشک  2239استاندارد ملی شماره 

. حجم مایع سنگین باید حداقل سه برابر حجم سنگدانه باشد. با استفاده از صافی و یا توری ذرات شودداخل 

به هم زده و ذرات شناور جدا ذرات باقیمانده در ظرف  "مرتباو  گرددو نگهداری جدا شده ر سطح شناور موجود د

توسط یک حالل مناسب شده موجود در صافی و یا توری  ای به سطح نیاید. ذرات جدا تا زمانیکه هیچ ذره شود
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. وزن ذرات جدا کنید خشک  آن را. پس از شستشوی ذرات جدا شده شسته شودبرای خارج شدن مایع سنگین 

رات جدا شده باید تا ذ. اگر تعیین وزن مخصوص با دقت بیشتری مورد نظر باشد، شودگرم تعیین  1 با دقتشده 

بکار رفته در  W1برای تعیین مقدار خشک شوند تا  سلسیوسدرجه ( 119± 3) رسیدن به وزن ثابت در دمای

 مورد استفاده قرار گیرد. 1-2محاسبه 

 اتمحاسب 8

 بق رابطه زیر محاسبه نمائید.اطمرا ،ذرات سبک )ذرات شناور بر روی مایع سنگین(جرمی رصد د

  199L = (W1/W2)های ریز  برای سنگدانه

  199L = (W1/W3)های درشت  برای سنگدانه

 که در آن:

L ؛: درصد ذرات سبک 

W1 : ؛وزن خشک ذرات شناور 

W2 : تر از های درشت وزن خشک دانهµm 399  ؛ (39)شماره 

W3 : تر از های درشت وزن خشک دانهmm 33/2  (.2)شماره 

 آزمون گزارش 32

 گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد:

 ؛نوع و حداکثر اندازه اسمی ،شناسایی سنگدانه بر اساس منبع -الف

 ؛شده جرم آزمونه استفاده -ب

 ؛نوع و وزن مخصوص مایع سنگین استفاده شده در آزمون -پ

 .درصد 1/9  درصد وزنی ذرات سبک با دقت -ت

 دقت و انحراف  33

 دقت    33-3

هیچگونه مطالعات درون آزمایشگاهی یا بین  ،های آزمونهای دقت با استفاده از این روشبرای تعیین شاخص

 انجام نشده است. ی آزمایشگاه

 انحراف   33-2

ذرات نشت کرده یا شناور یا هر دو آنها  ،تواند با تعیین مقدار جذب و وزن مخصوصمیرا انحراف روش آزمون 

 .آورددست هب

 


