
 
 

 
 

 جمهوري اسالمي ايران  ايران ملي استاندارد
Islamic Republic of Iran 

INSO 

 17039 استاندارد ايران ملي سازمان  17039

 Iranian National Standardization Organization 1st.Edition  چاپ اول

1392بهمن    
  
 
سيمان هيدروليكي تغيير طول مالت و بتن 

   روش آزمون -سخت شده 
 
 
 
 

Length Change of Hardened  Hydraulic-
Cement Mortar and Concrete-Test 

Method  
  
  
 
 
 

ICS: 91.100.10 

Feb.2013 



 ب 

  

  خدا به نام 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

) رسـمي (اسـتانداردهاي ملـي    نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، نعتيص
   .دارد عهده به را ايران
بـه   29/6/90دومـين جلسـه شـوراي عـالي اداري مـورخ       و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه نام

   .جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206دارد ايران تغيير و طي نامه شماره سازمان ملي استان
مؤسسـات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  سـازمان ، كارشناسـان   از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   بـه شـرايط   توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با امهمگ وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

 ملـي  داردهاينويس استان پيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد

 پيشـنهادها  و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در
كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

،  بـدين ترتيـب    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  ، تصـويب  درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه دنشو مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيلسازمان ملي استاندارد ايران  كه مربوط
 و (IEC)2المللي الكتروتكنيـك   بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 كشـور  در(CAC)5 كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي دازهان المللي بين سازمان

   آخـرين  از ، كشـور  خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شـرايط  بـه  توجـه  ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در . كند مي فعاليت
   .شودمي گيريهبهر المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني ، علمي هاي پيشرفت

 و سالمت ، حفظ كنندگان مصرف از حمايت براي ، قانون در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ميايران  سازمان ملي استاندارد
 از اجـراي بعضـي   ، اقتصـادي  و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  ، عمـومي  و فردي ايمني

. نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا /و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي
 آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي ، كشور محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان 

 ، مشـاوره  در زمينة فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به دنبخشي اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را
 و مراكـز  هـا  آزمايشـگاه  ، محيطـي زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  گواهي صدور و مميزي ، بازرسي ، آموزش

 نظـام  ضـوابط  اسـاس  بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون 

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

 انجـام  و اگرانبهـ  فلـزات  عيار تعيين ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون  ، يكاها المللي بين دستگاه ترويج . كند نظارت مي

  . است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي

                                                 
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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 گفتاريشپ

در كه پيش نويس آن  »روش آزمون -سخت شده مان هيدروليكي سيتغيير طول مالت و بتن «استاندارد 
هاي مربوط توسط سازمان ملي استاندارد ايران تهيه و تدوين شده است و در چهارصدوشصتمين كميسيون

مورد  21/10/1392اجالس كميته ملي استاندارد مهندسي ساختمان،مصالح و فرآورده هاي ساختماني مورخ 
استاندارد و  موسسهقانون اصالح قوانين و مقررات  3اينك به استناد بند يك ماده ، تصويب قرار گرفته است
  .شود، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي1371مصوب بهمن ماه   تحقيقات صنعتي ايران،

هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت
الح و تكميل اين قع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصاداردهاي ملي ايران در مواستان

  بنابراين، . ه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفتاستانداردها اراي
  .بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد

  
  :و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير استمنبع 
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  نروش آزمو-سخت شده  سيمان هيدروليكيتغيير طول مالت و بتن 
  

  دامنه كاربرد هدف و   1
بتن و مالت سيمان هيدروليكي سخت شده در آزمايشگاه يرات طول يتعيين تغ استاندارداين هدف از تدوين  1-1

  .باشديرات دمايي مييهاي خارجي و تغناشي از داليلي به غير از نيرو ،و در شرايط دمايي و رطوبتي كنترل شده
تشخيص پتانسيل انقباض يا انبساط حجمي مالت يا بتن در اثر عوامل متنوع گيري تغيير طول اجازه اندازه 1-2

  . به غير از نيروهاي اعمالي يا تغييرات دمايي را مي دهد
  . هاي بتني متفاوت كاربرد داردها و يا مخلوطاي اين پتانسيل در مالتاين روش آزمون براي ارزيابي مقايسه 1-3
تحت آزمون در شرايط  بايدهايي كه براي اهداف تجربي يا براي فرآوردهرا دي اين روش آزمون اطالعات مفي 1-4

هاي متفاوت خارج كردن از قالب آوري مثل كارآيي زياد يا زمانحمل يا عمل دهي،غير استاندارد اختالط، جاي
  .  تشريح شده است 1-4- 4در بند  ،استاندارد محيطي شرايط. دهدقرار گيرند به دست مي

چه در اين روش آزمون ذكر شده مورد داري به غير از آنهبرداري و نگ، نمونهآوري، عملر شرايط اختالطاگ 1-5
  .نياز باشد، بايد گزارش گردد اما نبايد به منزله شرايط استاندارد اين روش آزمون تلقي گردد

ور واضح و مشخص به همراه مقادير مقايسه كننده شرايط غير استاندارد و داليل انحراف از شرايط استاندارد بايد به ط -يادآوري
  . گزارش شودطول 

در موارديكه اين استاندارد با الزامات تعيين شده در استانداردهاي مربوطه مغايرت داشته باشد،الزامات آن استانداردها -يادآوري
 .بعنوان مرجع در نظر گرفته ميشود

كاربرد اين روش را بيان نمي كند بنابراين وظيفه كاربر اين استاندارد است كه  اين استاندارد تمام موارد ايمني مربوط به-هشدار
 موارد ايمني و اصول بهداشتي را رعايت كرده و قبل از استفاده محدوديت هاي اجرايي آنرا رعايت نمايد

  الزاميمراجع    2
  . ها ارجاع داده شده استنبه آمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران 

  .شودي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميين ترتيب آن مقررات جزبدي
  ها و تجديدنظرهاي بعدي آن اصالحيه ،تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشددر صورتي كه به مدركي با ذكر 

ها ارجاع داده شده اريخ انتشار به آنتذكر در مورد مداركي كه بدون . استاندارد ملي ايران نيست مورد نظر اين
  .ها مورد نظر استهاي بعدي آناست، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه

  : استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است
  
  روش آزمون–روش اسالمپ هتعيين رواني ب:قسمت دوم  -، بتن تازه3203-2استاندارد ملي ايران شماره   2-1
  نمونه برداري:قسمت اول -بتن تازه ،3201-1استاندارد ملي ايران شماره  2-2
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  هاي بتن در آزمايشگاهآوري آزمونهساخت و عمل-، بتن581استاندارد ملي ايران شماره  2-3
2-4  ASTM C125 Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates 
2-5 ASTM C305 Practice for Mechanical Mixing of Hydraulic Cement Paste and Mortars of     

Plastic Consistency 
2-6 ASTM C490 Practice for Use of Apparatus for the Determination of Length Change of 

Hardened Cement Paste, Mortar, and Concrete 
2-7 ASTM C511 Specification for Mixing Rooms, Moist Cabinets, Moist Rooms, and Water 

Storage Tanks Used in the Testing of Hydraulic Cements and Concretes 
2-8 ASTM C596 Test Method for Drying Shrinkage of Mortar Containing Hydraulic Cement 
2-9 ASTM C1347 Practice for Preparation and Dissolution of Uranium Materials for Analysis 
2-10 ASTM E11 Specification for Wire Cloth and Sieves for Testing Purposes 
2-11 ASTM E337 Test Method for Measuring Humidity with a Psychrometer (the Measurement 

of Wet- and Dry-Bulb Temperatures)  
 

 

اصطالحات و تعاريف     3  

كار ، اصطالح و تعريف زير به4-2بند استاندارد ن شده در يتعي ستاندارد، عالوه بر اصطالحات و تعاريفدر اين ا
  :رودمي

  

  تغيير طول  3-1
  .رارتيحاز اعمال نيروهاي خارجي و تغييرات  غيره بدر اثر هر عاملي  آزمونهدر طول يك  افزايش يا كاهش

 
وسايل     4  

  گير تغييرات طولدستگاه اندازهقالب ها و  4-1
  استاندارد بايد با الزامات  تغييرات طول مقايسه كنندهدستگاه و  هاآزمونهگيري هاي مورد نياز براي قالبقالب 

   .مطابقت داشته باشد  6-2بند 
  كوبه 4-2
آوري شده غير كوبه بايد از مواد غير جاذب و ضد سايش مانند الستيك با سختي متوسط يا چوب بلوط عمل 
و بايد داراي ساخته شده باشد قرار داده شده  سلسيوسدرجه 200دقيقه در پارافين با دماي  15اذب كه براي ج

   .باشد ميلي متر 150و طول حدود  ميلي متر 25در  ميلي متر 13سطح مقطع 
  .سطح ضربه زننده كوبه بايد مسطح و عمود نسبت به محور طولي كوبه باشد

  ميله كوبش  4-3
كره با ن به شكل نيمآاست كه انتهاي  ميلي متر 250و طول  ميلي متر 10يك ميله فوالدي به قطر  ميله كوبش

  .برابر با قطر ميله پرداخت شده است يقطر
  هااتاق خشك كردن و كنترل 4-4



3 

  

 ،شوندداري ميها در هوا نگهمناسب بايد براي مواقعي كه نمونه) هايقفسه(هاي يك اتاق خشك كردن با پايه
  .فراهم شود 

هاي دارندهبه جز محل نگه(ها در گردش باشد ها بايد طوري طراحي شوند كه هوا بتواند دور تا دور نمونهقفسه
اي كه گردش هوا را در فضا محدود ترين ديوار يا هر مانع مسدود كنندهو بايد با در نظر گرفتن نزديك )ضروري
و عرض  ميلي متر 25قطعه غير جاذب با عمق كمتر از  دوفقي و شامل بايد ا هادارندهنگه جانمايي شوند ميكند

  . باشند ميلي متر ششسطح باربر كمتر از 
كه آهنگ طوريهواي تهويه شده بايد در گردش به داخل و خارج از اطاق به شكل كامال يكنواخت جريان يابد به

   .ها حاصل شودمشخص شده تبخير در مجاورت تمام نمونه
درصد قرار داشته  )50 ± 4(و رطوبت نسبي  سلسيوسدرجه) 23 ± 2(وا در اطاق بايد در دماي  ه  4-4-1

  . باشد
) 77±30(شود كه با تبخيرسنج كنترل ميها بايد به شكلي باشد كه آهنگ تبخير هنگاميحركت هوا بين نمونه

ي باال يميلي متر 19ليتري كه تا يميل 400كه با گريفين لوفرم بيكر ساعت باشد و يا هنگامي 24در  ميلي متر
  . ساعت باشد 24ليتر در ميلي )13 ± 5( ،شودگيري ميپر شده اندازه آن 

  . گيري شودبار در هر روز كاري اندازه دو داقلح 1سنجدما و رطوبت نسبي هواي اطاق بايد توسط رطوبت
 ميلي متر 250طول كل داراي هايي كه ماسنجداشته باشد به جز د تطابق 11-2بند استاندارد رطوبت سنج بايد با 

  . دمجاز مي باش ها آناستفاده از  كههستند  سلسيوسدرجه 25/0با تقسيمات   و
  .خشك را به طور پيوسته ثبت كندحباب و  ترحباب اطاق بايد به تجهيزاتي مجهز باشد كه دماهاي 

  .ي ثبت شده اعمال شودها بايد در داده سنجشده توسط رطوبت ضرايب تصحيح نشان داده
 2سنج يا به وسيله از دست دادن جرم آب در گريفين لوفرم بيكربخير در اطاق بايد روزانه توسط تبخيرتآهنگ 

   .ي باالي آن پر شده است تعيين شودميلي متر 19ليتري كه تا ميلي 400
   تبخيرسنج 4-5

   .ساخته شده باشد 1تبخير سنج بايد مطابق شكل 
   ردننصب ك  4-5-1

  يك سوراخ با قطر صافي،در مركز يك كاغذ . دهدمي ي را نشانيك الگوي كاركرد تبخيرسنج پيشنهاد 2شكل 
مربوطه كه خشك است آن را در محل و هنگامي دادهايجاد كرده و آن را روي تبخير سنج قرار  ميلي متر 13

  . كنيدمحكم  اي كه بلغزدتا لحظه هاي مخصوصفقط به وسيله چرخاندن دسته
  . پايه به شكل افقي ببنديديك روي كاغذ صافي همراه هبسنج را تبخير

ميلي ) 75تا 25( در فاصله آن ليتريميلي 100ليتري را طوري نصب كنيد كه حد ميلي 100يك استوانه مدرج 
  . زير كاغذ صافي قرار بگيرد يمتر

                                                 
1 Sling or Assmann 
2 Griffin low-form beaker 
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تماس سطح آب با اي كوتاه لوله شيشهدو  2ينيپاي چوب پنبه طوري ببنديد كه وروديدرب استوانه مدرج را با 
  .ن استوانه مدرج ادامه داشته باشدلوله بلند تا پايي د و ننداشته باش
به ورودي كشي پالستيكي شفاف به وسيله لوله راادامه داشته  پايين استوانه مدرج  كه تا ايلوله شيشه
  . متصل كنيدتبخيرسنج 

   كار روش 4-5-2
هاي به يكي از لوله لوله پالستيكي شفافيك  را بوسيله زدايي شدهيونب مقطر يا آب بطري فشاري حاوي آ

  . كنيدوصل  اي كوتاه متصل به استوانه مدرجشيشه
 ر رااي كوتاه ديگلوله شيشهوارد كنيد و سپس تا حدود نصف ظرفيت كل استوانه مدرج  درون  بهبا فشار آب را 

  . مسدود كنيد
كه كاغذ صافي اشباع شده و هيچ حباب ه مدرج به تبخير سنج را با فشار ادامه دهيد تا جائيانتقال آب از استوان

  . نباشد امانههوايي در س
را به سمت استوانه مدرج باز كنيد و فشار موجود در بطري آب مقطر را به كوتاه مسدود شده اي لوله شيشه

   .تدريج آزاد كنيد تا از به دام افتادن هوا در لوله هدايت كننده به تبخيرسنج جلوگيري شود
اگر تبخيرسنج تحت شرايط دمايي  .ليتر برسانيدميلي 100سطح آب درون استوانه مدرج را به حدود عالمت 

فاده مي شود بطري فشاري آب مقطر را بعد از پر كردن استوانه مدرج از آن جدا كنيد تا از احتمال مختلف است
  . اضافه شدن آب بيشتر به استوانه مدرج جلوگيري شود 

  . اجازه تبخير آب از كاغذ صافي را بدهيد، اوليه استوانه مدرج خوانشاز يك ساعت قبل از ثبت زمان و 
 ،هاي بعدي از تبخيرسنج كه براي خشك نبودن كاغذ صافي الزم استظار در طي استفادهاز قلم افتادن دوره انت

حداقل هر دو هفته ( كاغذ صافي را هنگامي كه اثرات آلودگي در آن مشاهده شد تعويض كنيد .مجاز نمي باشد
  .)باريك

  كاغذ صافي 4-6
داراي قطري معادل  بوده  ويك سطح نرم  شود بايد سفيد و دارايسنج استفاده مياغذ صافي كه براي تبخيرك

  .درصد وزني الياف پنبه باشد 75باشد و بايد داراي حداقل  ميلي متر) 27/1± 08/0( ميكرومتر و ضخامت152
  .مكعب باشدمترگرم بر سانتي) 425/0 تا004/0(چگالي آن بايد بين

  .اسكال باشدپكيلو345مولن نيز نبايد كمتر از مقاومت در برابر تركيدن با روش 
  ها از قالبوسايل خارج كردن نمونه 4-7

 3يات شكل يتوان از جزمي تاييهاي دوقالب ازگيري شده هاي قالبوسايل براي خارج كردن نمونه نجهت ساخت
  .استفاده كرد ري كه اهداف مشابهي را تامين كند،و يا هر طراحي ديگ
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  :راهنما       
        A   نيوتن متر 7/1- 4/1چشي قابل تنظيم دستگيره گشتاور پي                                                 
        B     10-15مهره تثبيت IMC 

C            5/1 ميلي متر 10قطر IMC Thd  
D            5/1 ميلي متر 12قطر IMC Thd   

        E     ميلي متر 64قطر  
        F     ميلي متر 64قطر  

        G    ميلي متر 57قطر  
        H    ميلي متر 52قطر  
        I      ميلي متر 51قطر  

         J   14 ميلي متر  
        K   8  ميلي متر  
        L   13 ميلي متر  
       M   3  ميلي متر  

        N   8  ميلي متر  
        O  19 ميلي متر  

       P  32 ميلي متر  

       Q 53 ميلي متر  
                 

  تبخير سنج-1شكل 

       R  يميلي متر 5/1كاري  سوراخ  
        S    ميلي متر 19عمق  
        T   يميلي متر 5كاري  سوراخ 

       U   3  ميلي متر                           
V          2  ميلي متر  

        W 10 ميلي متر  
         X 60 ميلي متر  
         Y 35 ميلي متر  

         Z  6   ميلي متر  
         AA  6 ميلي متر  
         BB  4 ميلي متر  
         CC  6 ميلي متر  
         DD 23 ميلي متر  

         EE  38 ميلي متر  
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  :راهنما
        FF   25  ميلي متر 75تا  

         GG 35 ارتفاع ميلي متر  
        

  چيدمان تبخير سنج -2شكل 
  

  

  
  

                                                                      :راهنما
       

           II 130 يلي مترم  
        JJ 8  كيلوگرم بر متر كانال 1/6-سانتيمتر  
       KK  20   ميلي متر  
       LL   330 ميلي متر  
        
        

  
  

  هاي دوتايي-وسيله جدا كردن قالب-3شكل 
  

      
       QQ 60 ميلي متر  
       RR 10 ميلي متر  
       SS  5/4- 75/0كاري  سوراخ IMC 

       TT  13 ميلي متر  

  UU       25 ميلي متر  
      WW  60 ميلي متر  

        XX  5/12 ميلي متر  
       YY   ميلي متر 6قطر  

        ZZ  5/4-75/0رزوه IMC  
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                                                                      :راهنما

           II 130 ميلي متر  
        JJ     8  كيلوگرم بر متر كانال 1/6-سانتيمتر  
       KK  20   ميلي متر  

LL         330 ميلي متر  
         

 
 

  گيري شده در قالب منفردهاي قالبجزئيات وسيله مناسب براي از قالب درآوردن نمونه - 4شكل
  
  بردارينمونه      5

سيمان هيدروليكي يا  بتن ساخته شده در  هاي مالتمخلوطاز  3-2بند ي مل ها را طبق استانداردنمونه
  .آزمايشگاه تهيه كنيد

بند ملي شود استاندارد پيشنهاد مي ،آوري كنيدها را در شرايط غير استاندارد مانند بتن كارگاهي جمعهنگامي كه نمونه -يادآوري
گيري هاي قالبتواند تا دو برابر جمع شدگي خطي نمونهده در كارگاه ميگيري شهاي قالبنمونه .قرار بگيرد استفادهمورد  2-2

  .ها را نشان دهدهمان مواد و نسبت از شده در آزمايشگاه
  
   هاآزمونه     6
  مالت  6-1

. باشند ميلي متر 285 حدود يو طول ميلي متر) 25×25( ابعاد شكلي به مالت بايد داراي مقطع مربع هايآزمونه
  .آماده شود آزمونه سه حالت بايد براي هر

   بتن 6-2
يك منشور با مقطع  شكلهبعبور كنند بايد  ميلي متر 50ها از الككه تمام سنگدانهبتن در حالتي آزمونه

عبور  ميلي متر 25ها از الك  كه تمام سنگدانهو در حالتي. باشد ميلي متر 285و طول  ميلي متر) 100×100(
  .بايد استفاده شود ميلي متر) 75×75(ع يك منشور با مقط كنند

  .تهيه شود آزمونه 3ون، بايد براي هر آزم

      HH100ميلي متر 
MM       0/2 -14 IMC Thd.          
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شوند بايد اندازه ي كه مقايسه ميهاي، آزمونهباشدمي آزمونه پذيري از اندازهه تغيير طول مستعد تاثيرييكاز آنجا
ده را در هر اندازه مشخص اي كه در اين روش آزمون ذكر شيكساني داشته باشند و هر مشخصات محدود كننده

  .رعايت كنند
  روش اختالط مالت و بتن   7
-نمونه، هاي زير ساخته شده باشدبندغير از هطبق الزاماتي ب گيردقرار مي وناگر مالت يا بتني كه تحت آزم 7-1

  .هاي ذكر شده انجام شودها بايد طبق بندگيري آنگيري و قالب
سلسيوس درجه )18تا  24( تفاده براي ساخت مالت يا بتن به محدودهد را قبل از اسدماي تمام موا 7-2

  .برسانيد
توانيد وزني يا پيمانه كردن آب يا مواد افزودني را مي .)نه حجمي( وزني انجام دهيد، نسبت مواد جامد را نتعيي

  .حجمي انجام دهيد
اگر در زمان استفاده در  .باشندشك مياشباع با سطح خ ،هاشود سنگدانهها فرض ميجهت محاسبه مقادير پيمانه

چنين حالتي نيستند ضرائب اصالحي مناسب را در صورت لزوم براي جبران كردن آب جذب شدني و يا آب آزاد 
  .اعمال كنيد

  
  
  مالت 7-3

كاسه  فاصله محدود بين پره همزن و .مخلوط كنيد 5- 2بند  مطابق روش استانداردر همزن مكانيكي مالت را د
 36/2تر از دانه كوچكهاي ساخته شده با ريزشرح داده شده فقط براي مالت  فوقدراستاندارد  ن كهكمخلوط

  ).8الك شماره(مناسب است ميلي متر
تر از اين الك نيازمند فاصله محدود بين پره همزن و كاسه هاي ساخته شده با سنگدانه حاوي ذرات درشتمالت

د كه به همزن اجازه عملكرد آزاد داده و از آسيب نباشه همزن ميي از پرركن مشخص و يا نوع ديگمخلوط
  .رسيدن به پره و يا كاسه همزن جلوگيري كند

كنيد  مشخص 9- 2بند رواني مالت را طبق . انجام شود 5-2بند استاندارد  توالي مخلوط كردن بايد طبق بندهاي
  .يداضافه نمايرا  )110 ±50(وآب كافي جهت رسيدن به رواني  

  بتن  7-4
  .مخلوط نمائيد 3-2بند  ملي تن را در همزن آزمايشگاهي مناسب طبق استانداردب

      يد و جهت رسيدن به اسالمپ تعيين نماي 3202- 2ستاندارد ملي ايران به شماره اسالمپ بتن را طبق ا
  .يدآب كافي اضافه نماي ،) 90 15±(
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  هاآزمونهگيري قالب روش       8
  هاي مالتهآزمون    8-1

-گلهاي مالت و دور با كوبه روي گوشه. ه متراكم كنيدقالب بريزيد و هر اليه را با كوب مالت را در دو اليه درون

  .تا يك نمونه همگن حاصل شود ضربه بزنيدو در طول سطح قالب  ميخ ها
با چند عبور ماله سطح را و تراز كنيد هم بعد از تراكم اليه بااليي سطح مالت را با لبه قالب به روش تراشيدن 

  .يدصاف نماي
حركت گل ميخ ها  را در وضعيتي رها سازيد كه از هر ممانعتي در برابر قالب، گيريفاصله بعد از تكميل قالببال

  .ها احتراز شودطي جمع شدگي اوليه نمونهدر در دو انتها
  بتن يهانمونه 8-2

دهي جاي ،زنيهر اليه را با ميلهبتن  .در قالب قرار دهيد 3- 2بند د طبق استاندار ،بتن را در دو اليه تقريبا برابر
  .كنيد

بند هاي خمشي در استاندارد دهي نمونهطبق دستورالعمل جاياست  ميلي متر 75كه اسالمپ كمتر از در حالتي
  .اي استفاده شودهاي مقايسهوش مشابهي براي تمام نمونهر .يداز ويبراتور استفاده نماي 3- 2
  .كنيد فشار وارد با انگشت  گل ميخ هاشود روي بتن حول دهي ميه بااليي جاييعالوه هنگامي كه الب

مواد اضافي را با يك ابزار با لبه صاف  ،گيريقالببعد از تكميل  كه اليه بااليي ممكن است كمي سرريز كند
  .و تميز كنيد بتراشيد

وضعيتي رها سازيد كه از هر ممانعتي در برابر حركت گل ميخ ها  گيري، قالب را درفاصله بعد از تكميل قالببال 
  .احتراز شود از قالب هانمونه تا زمان خارج كردن در دو انتها

      
  
  هاآوري نمونهعملروش       9 

كنيد و از چكيدن قطره آب بروي  آوريعمل 7-2بند استاندارد رطوبت طبق  كها را در قالب در اطاقنمونه 9-1
  .ها جلوگيري كنيدآن
  .خارج سازيداز قالب ساعت بعد از اضافه شدن آب به سيمان ) 5/23 ±5/0(ها را در سننمونه 9-2

 24ها بيش از ها در حين خارج كردن از قالب، اجازه باقي ماندن نمونهديدگي نمونهجلوگيري از آسيب منظوربه 
  .شوندگي آهستهز سيمان با آهنگ سختخصوصا در زمان استفاده ا ،شودداده نمي در قالب ساعت

هايي كه مستقيما با تمام نمونه درمورد آوري مرطوب بايد ادامه يابد اماهنگاميكه تشخيص داده شود برنامه عمل
، انجام شودسن يكسان يك  در ساعت ±5/0در  مقايسه كننده طول اوليه خوانششوند بايد يكديگر مقايسه مي

- هها بدون تكان يا ضربه با دقت بخصوص بار از قالب آوردن براي خارج كردن نمونهشود كه ابزاجازه داده مي
  .وارد نشود بكار برود ميخ هاگلكه فشار مستقيم بر طوري
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ها براي گذاري برروي نمونهنشانه. متصل باقي بماند آنهابايد در طي اين عمليات به  ميخ هاگلدارنده نگه
كه گرافيت الزم را بدون  آن وسيله مداد نرم گرافيتي يا شكل مايعهفقط بايد بها آن جهتشناسايي يا تعيين 

ها از به محض خارج كردن نمونه. شدني انجام شودنآب پاك وسيله جوهر ضدهالياف روي سطح باقي بگذارد و يا ب
هاي ه براي نمونهدقيق 15به مدت حداقل  سلسيوسدرجه) 23 ±5/0(ها را در آب آهك اشباع با دمايها آنقالب
گيري قبل از اندازه ميلي متر) 75×75(هاي با مقطع دقيقه براي نمونه 30و حداقل  ميلي متر) 25×25(مقطع

) 24±5/0(در سن. باشددما مي تغييراتاين كار براي به حداقل رساندن پراكندگي طول در اثر . طول قرار دهيد
زمان خارج كرده و با پارچه ها را از مخزن آب همنمونه، الطساعت بعد از اضافه شدن آب به سيمان در طي اخت

  .انجام دهيدرا  مقايسه كننده طول خوانش جاذب خشك كنيد و فورا
 سلسيوسدرجه )23 ± 2(در دماي عها را در آب آهك اشبا، نمونهكننده طول اوليه مقايسه خوانشبعد از  9-3

  .ها برسندره ماندن در قالبروزه با احتساب دو 28داري كنيد تا به سن نگه
كه كامال مانند مرحله قبلي شرح داده بعد از اين كننده طول راثانويه مقايسه خوانش،آوريدر پايان دوره عمل

  .شده به هم دمايي رسيدند انجام دهيد

در ،ترآوري در دماي باالهاي در معرض عملشدگي ناشي از خشك شدن در مورد بتنجهت مشخص كردن جمع -يادآوري
 )غير از اتوكالوهب( شودمي آوريكه بتن در دماي باالتر عملدر جائي .باشدآزمايشگاه اصالحاتي در مورد روش ذكر شده الزم مي

آوري در دماي باالتر شامل چرخه عمل. شود باشداي استفاده مياعضاي سازه يآورآوري بايد مانند روشي كه براي عملچرخه عمل
ها خارج قالبها از نمونهكه به جهت اجتناب از تغييرات حرارتي، هنگامي .باشدخاردهي و دوره پس بخاردهي ميپيش بخاردهي، ب

ساعت براي  6حدود (شدگي خطي را در دماي آزمايشگاه تا جايي خشك كنيد كه به تعادل دمايي برسند هاي جمعنمونه ،شدند
  .اوليه در آب آهك اشباع قرار دهيد خوانشقبل از ها را سپس آن )ميلي متر)280×100×100(هاينمونه

  
  هاداري نمونهروش نگه      10
  :داري كنيدنگه زيرها را بشرح يكي از حاالت آوري، نمونهگيري در پايان دوره عملبعد از اندازه  10-1
  .دهيد رقرا 7-2بند استاندارد ها را در داخل آب آهك اشباع طبق نمونه ،داري در آبنگه 10-1-1

  .هفته ثبت كنيد) 64 و32، 16، 8(آوري هاي عملدر دوره كننده طولهاي هر نمونه را بوسيله مقايسهخوانش
 درجه)23 ±5/0(با دمايرا داخل مخزن آب  يميلي متر 25ي هاها را بالفاصله بعد از اينكه نمونهخوانشاين 

دقيقه  30به مدت  ي راميلي متر  100يا  ييلي مترم75هاي و يا نمونه داديددقيقه قرار  30به مدت  سلسيوس
  .الذكر قرار داديد انجام دهيددرون آب فوق

با  ميلي متر25ها را در اطاق خشك طوري قرار دهيد كه از هر طرف حداقل نمونه ،داري در هوانگه 10-1-2
  .جوانب فاصله داشته باشد

روز )28و4،7،14(هاي عمل آوري در هوا در سنينر دورهكننده طول دوسيله مقايسه ههاي هر نمونه را بخوانش
  .هفته ثبت كنيد)  32و8،16(و
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 درجه )23 ±2(هاكه دماي نمونهدرصد در حالي )50±4(در يك اطاق با رطوبت نسبي  هاخوانش ترجيحا اين

   .باشد انجام شودمي سلسيوس

  
  
  
  روش محاسبه تغيير طول 11
  مقايسه كننده طول خوانش 11-1

  .كنيد خوانشدرآن  آزمونهمقايسه كننده طول را پس از قرار دادن  صفحه
را طبق استاندارد  خوانشاختالف بين دو . كنيد خوانشگر را با قرار دادن ميله مرجع در آن مقايسه سپس صفحه

  .كنيد هبمحاس 6-2بند  
  .محاسبه كنيد زير تغيير طول هر نمونه را در هر سن بعد از قرائت اوليه به قرار - تغيير طول 11-2

    

                                                                  100



G

initialCRDCRD
LX  

    :كه در آن
          XL     درصد؛تغيير طول نمونه در هر سن برحسب  

CRD                ؛ه در هر سنگر با ميله مرجع و نمونمقايسه وانشخاختالف بين   
G                     را ببينيد زيريادآوري ( ) ميلي متر250( 1اندازه گير طول(.  

           Initial CRD    ؛9-2مطابق بندگر با ميله مرجع و نمونه مقايسه وانشبين خ اوليه اختالف  

 يميلي متر 250 اندازه گير با طول  هاينمونهمخصوص  كننده طولمقايسهساعت اندازه گيري  6-2بند  ر استانداردد -يادآوري 
  .بندي شده باشنددرجه ميلي متر 1بايد با دقت 

  
  :اطالعات زير را گزارش نماييد         12
 ؛ارجاع به اين استاندارد ملي  12-1

 گيري؛براي هر شرايط و تاريخ قالبها هاي مالت و بتن، تعداد نمونهمشخصات نمونه 12-2

  اي كه استفاده شده است؛ت هر مادهمشخصا نبع وم 12-3
  ؛بندي سنگدانهنوع، حداكثر اندازه، شرايط رطوبتي و دانه 12-4
  ؛هااندازه نمونه 12-5
  ؛اطالعات مخلوط مالت يا بتن در زمان اختالط شامل رواني يا اسالمپ و دماي مخلوط 12-6
  ويبراتور بيروني استفاده شده است؛ام شده يا دهي بتن، مشخص كردن اينكه ميله زني انجشرح نحوه جاي 12-7

                                                 
1 Gage Length 
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اگر با شرايط ذكر شده تفاوت (ها آوري مرطوب قبل و بعد از خارج كردن از قالبهاي عملشرايط دوره 12-8
  ؛داشته باشد

داري در هوا يا آب بوده است و يا هر داري، شامل دما و رطوبت با مشخص كردن اينكه نگهشرح شرايط نگه 12-9
  الذكر در اين استاندارد باشد؛فوق ديگري كه مغاير با شرايط روش

اگر شرايط مشابهي براي هر دو  ،داريآوري و نگهداري و سن كل نمونه يا كل زمان عملكل زمان نگه 12-10
  ؛وجود داشته باشد

يب ها كه بر حسب درصد افزايش يا كاهش در بعد خطي كه با تقرداده هاي تغيير طول نمونه 12-11
ها از اي كه در هنگام خارج كردن نمونهگيري اوليهناي اندازهببرم ،گرد شده باشند ،اندازه گير طول  درصد001/0

  ؛قالب انجام شده است
  .هر اطالعات مناسب ديگر 12-12

 


