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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به اناير صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90وجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به م
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و كزمرا نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد نوانع به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

تيـب،  بـدين تر  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اندارد اسـت  المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  يكاالهـا  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(يبراسيون كال يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و 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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: 10قسمت  –ها  مكانيكي سنگدانه خواص فيزيكي و -سنگدانه«  استاندارد كميسيون فني تدوين
  »ارتفاع مكش آبتعيين 

  
  ا نمايندگيي/ سمت و  : رئيس

  مير صالح،  مير محمدي
  )دكتراي زمين شناسي(
  

  دانشكده فني دانشگاه تهران

    :دبيران
  سه، سهراب يو
  )معدنمهندسي  دكتراي(
  

  راه، مسكن و شهرسازيقات يز تحقكمر

   مهناز، مظلومي ثاني
  )كارشناس شيمي(
  

  راه، مسكن و شهرسازيقات يز تحقكمر

    )مي به ترتيب حروف الفبااسا(: اعضا
  فؤادامينيان، 

  )كارشناس ارشد شيمي(
  

  شركت عمران پارس

  ابراهيمي، علي
  )كارشناس الكترونيك(
  

  شركت عمران پارس

  حكاكي فرد، حميد رضا
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  راه، مسكن و شهرسازيقات يز تحقكمر

  خدابنده، ناهيد
  )كارشناس شيمي(
  

  و شهرسازي  نكمس راه،قات يز تحقكمر

  زاويه، علي حسين
  )كارشناس ارشد مهندسي صنايع(
  

  شركت گيالن ميكا

  صائب، نرگس
  )مكانيك خاك كارشناس(
 

 و شهرسازي نكمس راه،قات يز تحقكمر

  ماكان ،زياراني محمدي
  )ارشد شهرسازي كارشناس(
  
  

  شركت ليكا



 د 

 

  مهرگان، سارا
  )كارشناس شيمي(
  

  و شهرسازي نكمس راه،قات يز تحقكمر

  نمدماليان اصفهاني، عليرضا
  )دكتراي مديريت(

  شركت ليكا
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  فهرست مندرجات
 صفحه    عنوان
  ج  ايران استانداردملي  سازمانبا  ييآشنا
  د  ن استاندارديتدو يون فنيسيكم

  و    پيش گفتار
 1 هدف و دامنه كاربرد 1

 1 يمراجع الزام 2

 1 و اصطالحات فيتعار 3

 2 ياصول كل 4

 2 ليوسا 5

 5 معرف ها 6

 5 آزمونمورد  يها بخش يآماده ساز 7

 5 روش آزمون 8

 8 محاسبه ارتفاع مكش آب 9

 8 گزارش آزمون 10
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  پيش گفتار
     ارتفاع مكش آبتعيين : 10قسمت  –ها  مكانيكي سنگدانه خواص فيزيكي و - سنگدانه «استاندارد 

 تـدوين  و تهيـه  و شهرسازي مسكن راه،توسط مركز تحقيقات  مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه ،»

هـاي   استاندارد مهندسي ساختمان و مصـالح و فـراورده   ملي ةكميت اجالس سيصد و نود و ششمين در و شده
 و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مادة يك بند استناد بهاين استاندارد  اينك .شد تصويب 7/11/91 ساختماني مورخ

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب  ايران، استاندارد سازمان مليمقررات 
خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينـة  در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي ظحف براي

ايـن   تكميـل  و اصـالح  براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،    .گرفـت  واهـد خ قـرار  توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
 

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي
  

BS EN 1097-10:2002, Tests for mechanical and physical properties of aggregates-Part 10: 

Determination of water suction height 
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 روش – تعيين ارتفاع مكش آب -ها  مكانيكي سنگدانه خواص فيزيكي و - سنگدانه
  آزمون

  دامنه كاربردو هدف  1
 آزاد بـا سـطح  مستقيم تماس  ها در ارتفاع مكش آب سنگدانهارائه روش تعيين هدف از تدوين اين استاندارد، 

   .آب است
  .هاي طبيعي و مصنوعي كاربرد دارد سنگدانه اين استاندارد براي

اگر . كند ممكن است مشكالت رطوبتي براي ساختمان ايجاد زمين  سطحزيراليه سنگدانه  ميان باال آمدن رطوبت از -يادآوري
رفتـه  گآب در نظـر  قطـع كننـده   اليـه   ،باشد، اين اليـه سنگدانه مورد استفاده  ضخامت اليه سنگدانه بيشتر از ارتفاع مكش آب

  .شود مي

  مراجع الزامي 2
. به آنها ارجاع داده شده است ملي ايران ن استاندارديه در متن اكاست  يمقررات ير حاويز يالزام كمدار
  . شود يمحسوب مملي ايران ن استاندارد ياز ا يب آن مقررات جزئين ترتيبد

ها و تجديد نظرهاي بعدي آن  حيها ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالبدر صورتي كه به مدركي 
مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده در مورد . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .هاي بعدي آنها مورد نظر است است همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه
  :ير براي اين استاندارد الزامي استجع زااستفاده از مر

ــ 2-1 ــران شــماره  تاندااس ــي اي ــه  روش -، ســنگدانه1390ســال : 13939رد مل ــاهش نمون ــاي ك ــاي  ه ه
 .آيين كار -آزمايشگاهي

 .ها ، روش تعيين رطوبت كل سنگدانه1377سال : 4983استاندارد ملي ايران شماره  2-2
2-3 EN 932-5 Test for general properties of aggregates –Part 5: Common equipment and 

calibration. 

  تعاريفو اصطالحات  3
  .گردد تعاريف زير استفاده ميو اصطالحات در اين استاندارد از 

3-1    
  ارتفاع مكش آب

  .آب استآزاد تماس مستقيم با يك سطح  در  سطح آب باال آمده در سنگدانه
3-2    

  ظرفيت جذب آب هيگروسكپي
  درصد 97رطوبت موجود در سنگدانه داخل يك ظرف درزبندي شده با رطوبت نسبي 
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3-3    
  اندازه سنگدانه 

  ).D(بااليي الك و ) d(زيرين   الكگذاري سنگدانه بر اساس اندازه  نام

و تعدادي دانه كه از الـك زيـرين عبـور    ) بيش اندازه(باالييوي الك ر مانده بر گذاري وجود تعدادي دانه باقي اين نام - يادآوري
  .پذيرد را مي )زير اندازه( كند مي

3-4    
  جرم ثابت 

در فاصله متوالي پس از خشك كردن اختالف دو توزين هاي  توزينآيد كه در  جرم ثابت هنگامي به دست مي
  .درصد نباشد 1/0بيش از  ساعت يكحداقل 

بخش مورد آزمون در يك دوره از پـيش تعيـين شـده در    كه يك  آناز پس توان  در خيلي از موارد جرم ثابت را مي  -يادآوري
براي انواع و را د زمان الزم نتوان مي آزمونهاي  آزمايشگاه .بدست آورد ،خشك شد) C )5±110ا دماي مشخص ب گرمخانهيك 
  .دنمورد استفاده دارد، تعيين كن گرمخانه آن ندگيكن هاي مشخص نمونه كه بستگي به ظرفيت خشك  اندازه

  كلي اصول 4
گذارند تا سنگدانه از  گيرد و مي يمدر تماس با سطح آزاد آب قرار سنگدانه خشك در داخل يك استوانه 

مقدار تغييرات گيري  زماني كه تعادل ايجاد شد، ارتفاع مكش آب توسط اندازه .طريق مكش، آب جذب كند
  .گردد رطوبت در بخش مورد آزمون تعيين مي

  وسايل 5
مگر آن كه به صورت ديگري مشخص  مطابقت داشته باشد 2- 2بند  كليه وسايل بايد با استاندارد  1- 5

  .شده باشد
    استوانه  2- 5

پائيني  انتهايدر  .شود ميساخته  1 جدول مطابقي و قطر mm200 حداقل از ماده شفاف با ارتفاعاستوانه 
  .شود تعبيه مي 1، مطابق شكل )1±5(mmو طول ) mm)1±2به عرض  شكاف چهار استوانه

  .داشته باشندبلندتري نياز  استوانهبه ممكن است آب بااليي دارند هايي كه ظرفيت مكش  سنگدانه -يادآوري
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   2تشتو  1ظرف ،استوانههاي  حداقل اندازه -1جدول 
  D تر سنگدانه اندازه بزرگ

  
mm  

 1استوانهحداقل قطر داخلي

  

mm  

  2سطح داخلي تشتمساحتحداقل 
  3رطوبت ظرفيا 

  m2  
8  
10  
16  
20  
32  

125  
125  
140  
170  
280  

025/0±325/0  
025/0±325/0  
025/0±325/0  
05/0±65/0  
15/0±15/1  

  مراجعه شود 2- 5به بند   -1
  مراجعه شود 3- 5به بند   -2
 مراجعه شود 4- 5به بند   -3

  تشت   3- 5
يك سوزن از  بر روي تشت. است 1مساحت سطح داخلي آن مطابق جدول شود و  مياز ماده شفاف ساخته 

همانطور كه در ( .نشان ميدهد) mm)1±10ب از كف تشت را در جنس غيرخورنده نصب شده كه سطح آ
  )نشان داده شده است 1شكل 

  ظرف رطوبت با درپوش كيپ   4- 5
  mm60و عمق داخلي آن حداقل 1مساحت سطح داخلي آن مطابق جدول شود و  مياز ماده شفاف ساخته 

   .گيرد قرار مياين ظرف يك درپوش داراي عايق حرارتي بر روي . باشد مي

  .اي يا مستطيلي شكل باشند توانند دايره تشت و ظرف رطوبت مي -يادآوري

  اي ظرف شيشه   5- 5
مراجعه  6به بند (سولفات پتاسيم داري محلول  ، براي نگهmm150كريستاليزور با كف تخت با ظرفيت اسمي 

  )شود
  ترازو   6- 5

  .g100تر از  هاي كم براي جرم g01/0 تر و دقت و بيش g100اي ه براي جرم g1/0 با دقت
  كيسه پالستيكي و نوار الستيكي   7- 5

  .استوانهبا اندازه متناسب با قطر 

                                                                                                                                                         
1-Container 
2  - Vessel 
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  ميله چوبي  8- 5
براي متراكم كردن مواد داخل ) 25±500(mmو ارتفاع  استوانهبرابر قطر ) 25/0±05/0(با قطري معادل 

  .استوانه
  بطري آب پالستيكي دهانه دار  9- 5

  .آب ديونيزهبراي تنظيم سطح آب و منبع 
  تهويه دار گرمخانه   10- 5

   .)C)5±110داري دما در  نگه براي يبا كنترل ترموستات
  خط كش فوالدي   11- 5

  .براي تخت كردن سطح بااليي سنگدانه
  نوار چسب   12- 5

  .براي آب بندي ظرف رطوبت
  محفظه آزمون  13- 5

دماي انتخاب . ثابت نگه دارد C0/25 ات C0/20 يا محيط كنترل شده مشابه كه قادر باشد دما را در بين
  .نگاه داشته شود C0/1±شده بايد در محدوده 

  استمتر  ميلي حسببرها  اندازه

  
 :راهنما

  كيسه پالستيكي -1
               نوار الستيكي -2

 استوانه -3

 سطح آب -4

  سوزن تراز   -5

  ارتفاع مكش آب موئينه تعيين و تشت براي استوانه -1شكل 
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  معرف ها 6
سولفات خالص شيميايي با هم زدن در پتاسيم ) g)1±12حل كردن كه از سولفات اشباع اسيم پتمحلول 

g)1±100 (آب ديونيزه در دماي C)1±40 (شود و در  خنكمحلول در دماي اتاق بگذاريد . شود تهيه مي
  .كنيد نگهداري بستهيك بطري در

  هاي مورد آزمون آماده سازي بخش 7
گيري  بخش براي اندازه تا يكاندازه نمونه آزمايشگاهي را كاهش دهيد  1- 2د بنبا استفاده از استاندارد  

با حداقل حجم ) 4- 8بند (گيري ارتفاع مكش آب  راي اندازهو ديگري ب) 2- 8 بند( جذب آب هيگروسكوپي
  .شودتهيه  2مشخص شده در جدول 

  .م ثابت خشك كنيدتا رسيدن به جر 2-3بند  ستانداردامورد آزمون را مطابق سنگدانه دو بخش 
  حداقل حجم بخش مورد آزمون  - 2جدول

بزرگتر   اندازه
 Dسنگدانه

mm  

  حداقل حجم بخش مورد آزمون
lit 

تعيين ظرفيت جذب آب
  1هيگروسكوپي

تعيين چگالي خشك متراكم شده 
  2و ارتفاع مكش آب

8  
10  
16  
20  
32  

25/0  
25/0  
25/0  
5/0  
0/2  

0/3  
0/3  
0/4  
0/5  
0/14  

  مراجعه شود 2- 8 بند  به -1
 مراجعه شود 4- 8بند  و  3- 8 بند به -2

  روش آزمون 8
  كليات  8-1

  .مشخص شده انجام دهيد 13- 5 بند آزمون را در محفظه آزمون در دماي ثابت انتخاب شده كه در

اي سرد، ه و ظرف، دستگاه بايد در برابر ديوارهاي سرد، پنجره استوانهبراي جلوگيري از ميعان روي سطح داخلي  -يادآوري
  .نور مستقيم خورشيد و كوران حفاظت شود

  تعيين ظرفيت جذب آب هيگروسكوپي  8-2
بخش مورد آزمون . اي حاوي محلول اشباع سولفات پتاسيم را در مركز ظرف رطوبت قرار دهيد ظرف شيشه
ظرف  با نوار چسبرا ببنديد و درپوش . خش كنيدپ ظرف رطوبت به طور مساويباقيمانده را در سطح 

كامل شد ظرف رطوبت را ) 4-8( كه تعيين ارتفاع مكش آب مطابق بند  يهنگام .بندي نماييد درزرطوبت را 
     بند  استانداردرا مطابق ) hygtM(جرم خشك بخش مورد آزمون . )hygM(جدا نموده و نمونه را وزن كنيد

  .تعيين كنيد 3- 2
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  .محاسبه نماييد )1( معادله شده را مطابقمقدار آب جذب 

100
M

MM
W

hygt

hygthyg

hyg



 )1(معادله       

  :كه در آن
Whyg ؛درصد جرميبر حسب  ،ظرفيت جذب آب هيگروسكوپي  
Mhyg  ،بر حسب جرم ماده مرطوبg؛  
Mhygt  ،بر حسب جرم ماده خشكg.  

وي نمودار نشـان داده شـده در   ربربه صورت خط قائم را مقدار محاسبه شده ظرفيت جذب آب هيگروسكوپي 
  .رسم كنيد 2شكل 

تـوان بـراي مـواد بـا خصوصـيات       ، تعيين ظرفيت جذب آب هيگروسكوپي را مـي معمولآزمون كنترل كيفيت  براي -يادآوري
  .هيگروسكوپي پايدار حذف كرد

  
  :راهنما

Hkon-   آب در جايي كه مقدار رطوبتآزاد ارتفاع مكش آب باالي سطح)Wkon (طح ثابتي مي رسدبه س) مراجعه كنيد 9به بند(  
Hhyg-    ــاالي ســطح ــاع مكــش آب ب ــده     آزاد ارتف ــت جــذب ش ــدار رطوب ــت خــط مق ــدار رطوب ــي مق ــه منحن ــايي ك آب در ج

  .كند را قطع مي) Whyg(هيگروسكوپي

جـذب آب  خطـوط  . آب نشـان داده مـي شـود   آزاد مقدار رطوبت در نمونه بـه صـورت تـابعي از ارتفـاع بـاالي سـطح        -يادآوري
  .هيگروسكوپي و سطح رطوبت ثابت در نمودار رسم شده است

      مقدار رطوبت -1

 ارتفاع باالي سطح آب -2
   نمودار تعيين ارتفاع مكش آب -2شكل 

  تعيين چگالي خشك متراكم   8-3
  ). M1(و تشت انتخاب شده را تعيين كنيد استوانهمجموع جرم 
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ضربه انتهاي ميله چوبي  10هر اليه را با به آرامي . نتقال دهيدا استوانهاليه مساوي به  4نمونه خشك را در 
 باالي سطح اليه سنگدانه mm50به طوري كه در هر بار ضربه زدن ميله از ارتفاعي كه بيش از, متراكم كنيد

ها را بطور يكنواخت بر روي سطح  يد ذرات منفرد شكسته نشود و ضربهمراقب باش. آزادانه فرود آيد نباشد،
  .ع نماييدتوزي

تا سطح  برداريدبعد از پر كردن و متراكم كردن آخرين اليه سنگدانه، با لبه خط كش فوالدي مواد اضافي را 
  .) M2(كنيدو سنگدانه وزن  استوانهرا با تشت . همتراز شود استوانهبا باالي آن 

  .محاسبه كنيد )2(چگالي خشك متراكم را توسط معادله 

1000
12





V

MM
dry )2(معادله        

  :كه در آن
dry   چگالي خشك متراكم نمونه بر حسبkg/m3؛  
M1  خالي بر حسب  استوانهجرم تشت وg؛  
M2   ،و  نمونه  بر حسب  استوانهجرم تشتg؛  
V بر حسب استوانهحجم محاسبه شده m3.  
  

  .تعيين كنيد 4-8ارتفاع جذب آب را مطابق بند 
  تعيين ارتفاع مكش آب   8-4

كنيد تا حـدي   تشت را با آب ديونيزه پر را با يك پاكت پالستيكي و نوار الستيكي كيپ كنيد و ستوانهاباالي 
  .كه سطح آب در تماس با سوزن قرار گيرد

دقيقه صبر كنيد و مجددا آب ديونيزه اضافه كنيد تا حـدي كـه سـطح آب در تمـاس بـا      ) 0/5±5/0(به مدت 
  ). M5( سنگدانه و آب را تعيين نماييد و استوانه ،كل جرم تشت. سوزن قرار گيرد

و پـس از آن  ) 4±168(hو ) h)2±24( ،h)4±48( ،h)4±72 با آب پر كنيد و جرم كل را بعـد از آن را دوباره 
  .تعيين كنيد) h)12±168در فواصل 

 كيلوگرم بر متر مربع سطح مكش آب براي سـه دوره  2/0تر از  روزه كم 7تغيير جرم در يك دوره  كه هنگامي
  .روزه باشد، آزمون كامل شده است 7متوالي 

  .كنيدمحاسبه  )3( معادلهو جذب آب را با استفاده از ئينه وباال آمدن م

100025.0 2
5





t

t
ct d

MM
W


)3(معادله        

  :كه در آن
Wct  و مكيده شده در نمونه بعد از مدت زمان شده آب جذبt بر حسب ،g؛  
M5  ب، بر حسب دقيقه بعد از  افزودن آ 5جرم كلg؛  
Mt  جرم كل، درt روز بعد از افزودن آب، بر حسب /ساعتg؛  
dt  بر حسب استوانهقطر داخلي ،m.  
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ايـن كـار توسـط اتصـال تشـت بـه يـك مخـزن         . نوسان داشته باشد mm1تر از  ها، سطح آب نبايد بيش بين توزين  -يادآوري
در  mm13تقريبـي اي با ضـخامت   ب وارونه بر روي لبه صفحه شيشهبا سطح ثابت آب يا با قرار دادن يك فنجان پر از آ تر بزرگ

  .فنجان و صفحه بايد قبل از هر توزين برداشته شوند يااتصاالت . آيد دست ميه كف تشت ب
از انـدازه  ) mmبـه  (ها  هايي كه ضخامت آن در اليه استوانهكه آزمون كامل شد، بخش مورد آزمون از  هنگامي

  .شود اشد، برداشته ميتر نب كم) D(الك بااليي
  .تعيين كنيد 3-2بند  استانداردهر اليه را مطابق ) M4(جرم خشك . )M3(هر اليه را وزن كنيد
  :كنيدمحاسبه  )4( معادلهمنفرد را بر اساس  هاي مقدار رطوبت اليه

100
4

43 



M

MM
Whi )4(معادله        

  :كه در آن
Whi  اليهدر مقدار رطوبتi ، ؛يمدرصدجربر حسب  
M3  جرم ماده مرطوب بر حسبkg؛  
M4  جرم ماده خشك بر حسبkg؛  
hi  وسط اليه منفرد بر حسب  تاسطح آزاد آب از فاصلهmm.  

  محاسبه ارتفاع مكش آب 9
 2هاي مختلف و ارتفاع باالي سطح آزاد آب را همانگونه كـه در شـكل    نمودار رابطه بين مقدار رطوبت در اليه

را به صورت خط قائم مطابق  )Whyg(مقدار ظرفيت جذب آب هيگروسكوپي . نيدنشان داده شده است، رسم ك
  .رسم نماييد 2-8 بند

  .شود تعريف مي به شرح زير  Hkon وHhyg به صورت باالترين مقدار ) Hkap( ارتفاع مكش آب

ط مقدار اي كه در آن جا منحني مقدار رطوبت توسط خ باالي سطح آزاد آب اليه )Hhyg( متوسط ارتفاع - الف
  .شود قطع مي )Whyg( رطوبت جذب شده هيگروسكوپي

اي كه در آن جا مقدار رطوبت به يك سطح ثابت رسيده  باالي سطح آزاد آب اليه) Hkon( متوسط ارتفاع -ب
  .)Wkon(است 

  زارش آزمونگ 10
  :گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد

  ايران؛ ملي ارجاع به اين استاندارد   10-1
  .مشخصات آزمايشگاه   10-2
  :مشخصات محصول   10-3
  ؛تĤمين كنندهعالمت تجاري، كارخانه، توليد كننده و يا    10-3-1
  .نوع محصول   10-3-2
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  :روش آزمون  10-4
  ؛تاريخ آزمون  10-4-1
  ؛)Whyg( ظرفيت جذب آب هيگروسكوپي   10-4-2
  ؛(dry) چگالي خشك متراكم نمونه   10-4-3
  ؛)Wct(ئينه در نمونه به عنوان تابعي از زمان و آمده مآب جذب شده و باال   10-4-4
  ؛)Whi( هاي منفرد به عنوان تابعي از فاصله آنها باالي سطح آزاد آب مقدار رطوبت اليه   10-4-5
  ؛)Hkap(ارتفاع جذب آب    10-4-6
  .هر گونه انحرافي از دماي مشخص شده در طي آزمون   10-4-7
  
 


