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  خدا به نام  

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 وتحقیقتات استتاندارد هسسوم مقررات و قوانین اصالح قانون 3هماد یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد هسسوم

استتاندارداا میتیسرستمی  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

.دارد عهده به را ایران

بته92/6/29دومتینجیستهرتورا عتادیادار متور وموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهنام

جهتاجراابالغردهاست.92/3/29مور 33333/996سازمانمییاستانداردایرانتغییروطینامهرماره

 سساتعیمی،وم و مراکز نظران صاحب سازمان،کاررناسان از مرکب فنی اا کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

 و تودیتد ،فنتاور  بهرترایط توجه با و میی مصادح با امگام وکورشی رودمی انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  واشی،پژ

 وارد و کننتدگان،صتادرکنندگانمصتر  تودیدکننتدگان، رامل نفع، و حق صاحبان همنصفان و آگااانه مشارکت از که است تجار 

 ایتران میتی نویساستاندارداا پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراکز کنندگان،

 کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا ازدریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا کمیسیون اعضا  و نفعذ  مراجع به نظرخواای برا 

.رودمی منتشر و ایرانچاپ رسمی سمیی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی

 هکننددرکمیتمی تهیه رده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالحذ  و مندعالقه اا  سازمان و سساتوم که استاندارداایی نویسپیش

 میتی استتانداردااییبتدینترتیتب،.رود می منتشر و چاپ ایران میی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح میی

ستازمان کتهمربوط مییاستاندارد هکمیت در و تدوین 3 هرمار ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرومی تیقی

.بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلمییاستانداردایران

(ISO)استاندارد ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمانمییاستاندارد
9ادمیییادکتروتکنیتک بین کمیسیون،1

(IEC)و 

3قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML)2رابتط تنها بهعنوان و است

 کتدکسغتیایی کمیستیون 
3
(CAC)کشتور در 

 آخترین از کشتور، ختا  اتا  نیازمنتد  و کیتی رترایط بته توجته ضتمن ایتران میتی استاندارداا  تدوین در.کندمی فعادیت

 .رودمی گیر بهره ادمیییبین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی، اا پیشرفت

 و ستالمت کنندگان،حفظ مصر  از حمایت برا  قانون، در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایرانسازمانمییاستاندارد

 استاندارداا  از اجرا بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فرد  ایمنی

-می سازمان نماید. استاندارد،اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تودید  محصوالت برا  را ایران میی

 اجبتار  را آن بنتد ودرجته صادراتی کاالاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوالت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند

 آمتوز،، مشتاوره، هدرزمینت فعتال سساتوم و ااسازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید

کادیبراستیون ومراکتز اتاگتاهآزمون محیطتی،زیستت متدیریت و کیفیتت متدیریت اتا  سیستت  گواایصدور و ممیز  بازرسی،

 ییتدصتالحیتات نظتام ضتوابط اساس بر را سساتوم و ااسازمان گونه این سازمانمییاستانداردایران سنجش، وسایل سواسنجی 

.کنتدنظتارتمتی اتاآن عمیکترد بر و اعطا ااآن به صالحیت ییدات هگوااینام الزم، ررایط احراز صورت در و کندمی ارزیابی ایران

 تحقیقتاتکتاربرد  انجتام و بهاگران فیزات عیار تعیین سنجش، وسایل  واسنجیکادیبراسیونس یکااا، ادمییی بین دستگاه ترویج

.است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا 

                                                 
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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 یش گفتارپ

که«رو،آزمون-اا سیمانایدرودیکیقرارگرفتهدرمحیولسودفاتتغییرطولمالت-مالت»استاندارد

کمیسیونپیش ایرانمربوطاا نویسآندر درتوسطسازمانمییاستاندارد استو تدوینرده و تهیه

فرآوردهاا ساختمانیهندسیساختمانومصادحوماجالسکمیتهمییاستانداردافتادویکمینچهارصدو

قانوناصالحقوانینومقررات3موردتصویبقرارگرفتهاست،اینکبهاستنادبندیکماده93/11/1329مور 

-،بهعنواناستانداردمییایرانمنتشرمی1331مصوببهمنماه،استانداردوتحقیقاتصنعتیایرانموسسه

رود.

پیشرفت تحوالتو با اماانگی و زمینبرا حفظامگامی در جهانی مییو خدمات،اا  و عیوم صنایع، ه

مو تکمیلاینااستاندارداا مییایراندر برا اصالحو پیشنهاد که ار قعدزومتجدیدنظرخواادردو

ارا بنابراین،یاستاندارداا گرفت. خوااد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام رود، ه

داا مییاستفادهکرد.بایداموارهازآخرینتجدیدنظراستاندار



 منبعوماخی کهبرا تهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهررحزیراست:


ASTM C1012/C1012M: 2013, Standard Test Method for Length Change of Hydraulic-Cement 

Mortars Exposed to a Sulfate Solution
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  –هاي سیمان هیدرولیکی قرار گرفته در محلول سولفات تغییر طول مالت  -مالت

 روش آزمون

 کاربرددامنه  هدف و  1

قرارگرفتهدرمعرضسیمانایدوردیکیاا اد ازتدوینایناستانداردتعیینتغییرطولمنشورمالت1-1

استفادهازمالتتشریحردهدررو،آزموناستانداردبندمحیولسودفاتمی منشوراا مالتبا 3-9بارد.

می ساخته فشار  مقاومت به رسیدن تا که عمل 9/99±9/1سروند پیشازمگاپاسکال رد. خوااند آور 

درمحیول استفادهازمکعبقراردادنمنشوراا مقاومتفشار با ازامانمالتاندازه، گیر اا ساختهرده

خوااندرد.

اینرو،آزمون1-1 سودفاتتعیینجهت، برابر پرتیند،مالتبرا مقاومتدر سیمان از رده اا ساخته

پوزوالناا سیمامخیوط با پرتیند سربارهن یا سیماناا و اا، دارداا ایدرودیکیآمیخته رو،کاربرد اا .

1-9آزموناستانداردبند برا سیمانبرا ارزیابیسیمان3-9یا اا آمیختهیااا پرتیندمناسباستاما

ااکاربردندارد.اایاسربارهاا سیمانپرتیندباپوزوالنمخیوط

بارددریکمترمکعبمیNa2SO4مول339،راملمحیولاستانداردمورداستفادهدراینرو،آزمون1-9

توانبهرامی MgSO4ااماننداا سودفاتیاسایرسودفاتکهمحیولدیگر ذکررود .سایرغیظتسمگراین

منظورربیهساز ررایطمحیطیددخواهمورداستفادهقرارداد.
کند.بنابراینوظیفهکاربرایناستاندارداستکهایناستانداردتماممواردایمنیمربوطبهکاربرداینرو،رابیاننمی-1هشدار 

اا اجراییآنرامشخصکند.مواردایمنیواصولبهدارتیرارعایتکردهوقبلازاستفادهمحدودیت

اا سوزانندهاستودرصورتتماسطوالنیمدتممکناستباعثسوختگیاا سیمانایدرودیکیتازه،مخیوط-1هشدار 

ریمیاییپوستوبافتآنگردد.



 الزامیمراجع   1

 ایران میی ایناستاندارد متن در حاو مقرراتیاستکه آنمدارکادزامیزیر است.به رده داده ارجاع اا

رود.یرانمحسوبمییازایناستانداردمییاینترتیبآنمقرراتجزبدی

بارد، رده داده ارجاع انتشار تاریخ ذکر مدرکیبا به صورتیکه نظراا بعد آناصالحیهدر تجدید و اا

ااارجاعدادهردهتاریخانتشاربهآنذکراستانداردمییایراننیست.درموردمدارکیکهبدونموردنظراین

ااموردنظراست.اا بعد آناست،اموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیه

استفادهازمراجعزیربرا ایناستانداردادزامیاست:

اا تعیینپتانسیلانبساطمالت–سیمانایدرودیکی،1333:سال11329استانداردمییایرانرماره1-1

رو،آزمون–سیمانپرتینددرمعرضسودفات
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1-1  رماره ایران میی 19312استاندارد سا: سیمان،1332ل آزمون در استفاده برا  مرجع اا ماسه

ااویژگی–ایدرودیکی
2-3 ASTM C109/C109M, Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement 

Mortars (Using 2-in. or [50-mm] Cube Specimens)                                                        
2-4 ASTM C114, Standard Test Methods for Chemical Analysis of Hydraulic Cement 
2-5 ASTM  C150, Standard Specification for Portland Cement 
2-6 ASTM C157/C157M, Standard Test Method for Length Change of Hardened Hydraulic- 

Cement Mortar and Concrete                                                                                                  
2-7 ASTM C305, Standard Practice for Mechanical Mixing of Hydraulic Cement Pastes and 

Mortars of Plastic Consistency                                                                                                 
2-8 ASTM C452/C452M, Standard Test Method for Potential Expansion of Portland- Cement 

Mortars Exposed to Sulfate                                                                                                     
2-9 ASTM C490/C490M, Standard Practice for Use of Apparatus for the Determination of 

Length Change of Hardened Cement Paste, Mortar, and Concrete                                       
2-10 ASTM C511, Standard Specification for Mixing Rooms, Moist Cabinets, Moist Rooms, and 

 Water Storage Tanks Used in the Testing of Hydraulic Cements and Concretes      
2-11 ASTM C595/C595M, Standard Specification for Blended Hydraulic Cements 
2-12 ASTM C684, Standard Test Method for Making, Accelerated Curing, and Testing Concrete 

Compression Test Specimens (Withdrawn 2012)                                                                 
2-13 ASTM C917, Standard Test Method for Evaluation of Cement Strength Uniformity from a 

Single Source                                                                                                                         
2-14 ASTM D1193, Standard Specification for Reagent Water 

 

 وسايل  9

.3-9مطابقباادزاماتاستانداردبندمخلوط کن9-1

.3-9مطابقباادزاماتاستانداردبند،هاي مکعبیقالب9-1

.2-9مطابقباادزاماتاستانداردبند،هاي منشوريقالب9-9

.2-9مطابقباادزاماتاستانداردبند،سیادآور  1تغییرات طولگیر ها و دستگاه اندازهقالب9-4
رود.نامیدهمی«دستگاه»بهاختصار«دستگاهاندازهگیرتغییراتطول»ازاینپسدرایناستاندارد،-يادآوري 

دربرابرخوردگیبایدروندااییکهمنشوراادرآندرمحیولسودفاتمستغرقمیمحفظه،هامحفظه    9-5

توانندازمواد مانندپالستیک،ریشهیاسرامیکساختهروند.منشوراابایددراامیمقاومبارند.اینمحفظه

ا کهانتهاواطرا منشوربابدنهمحفظهدرتماسنبارندوگونهااییقراردادهروند،بهگاهمحیولورو تکیه

 کامال را اطرا منشوراا یکدرپو،طور آبمحیول با را محفظه برگیرد. تبخیردر امکان که نمایید بند

محیولسودفاتوجودندارتهبارد.

ازمواد مانندبایدروندآور میاادرآنعملااییکهآزمونهمحفظهوپایه،آوري اولیهمحفظه عمل     9-6

محفظه برابرخوردگیوحرارتمقاومبارند. ودر سرامیکساختهرده ریشهیا اندازهبایدپالستیک، ا در

                                                 
1- Comparator



3 
 

ا کهانتهاواطرا یکمنشوریامکعبباگونهاادرآنمقدورباردبهدار آزمونهساختهرودکهامکاننگه

ا گونهااراکامالدربرگیرد.درپو،رو محفظهبایدبهزمونهبدنهمحفظهدرتماسنباردومحیولاطرا آ

آور اودیهبند رودکهامکانتبخیرآبوجودندارتهبارد.ممکناستبیشازیکمحفظهبهمنظورعملاوا

اا مکعبیموردنیازبارد.یکمجموعهکاملازمنشورااوآزمونه

 33±3سدارتندمادرمحدودهدما ویهباکنترلدمابرا ثابتنگهخانهدارا تهیکگرم،خانه گرم   9-1

درجهسیسیوس.



 مواد شناساگرها و  4

رودکهاستفادهنمود.توصیهمی9ردهصنعتی یا1توانازرناساگرباردهداروییمی : خلوص شناساگرها     4-1

دربرخورداربارندتاباعثکااشدقترناسایینشوند.مصرفیازخیو بهاندازهکافیباالییاا رناساگر

رودکهازموادردقراردارد،توصیهمی-رودنتایجآندرمرزقبولبینیمیااییکهپیشونانگامانجامآزم

3ریمیاییباردهرناساگر
استفادهگردد. 

کهجزاین،است12-9استانداردبندIV:منظورازآبدرایناستاندارد،آبمطابقنوعخلوص آب       4-1

بهنوعدیگر ازآبارارهردهبارد.

:مقدارآبموجوددرارمحیولآمادهردهراباافتناریازاحتراقآن(Na2SO4 سولفات سديم )       4-9

استفادهکردمشروطبرآزمونتوانبرا انجامداررامیداریاغیرآببررسینمایید.ارگونهسودفاتسدی آب

این نمکبا در آبموجود مقدار آزمونکه دستآوردن برا به بررسیگردد. احتراق از محیولافتناری

سودفاتباغیظتمشخصردهبایداصالحاتمتناسباعمالگردد.

دیترآبباردمییی299حلردهدرNa2SO4گرم9/39بایدراملاردیترمحیول: محلول سولفات        4-4

محیولرا،روزقبلازمصر یکوسپسباکمکآبمقطریاآبیونزداییردهتاحج یکدیتررقیقگردد.

قبلازمصر ،دار کنید.درجهسیسیوسنگه 9/93±9/9سبپورانیدودردما آمادهکنیدسپسرو آنرا

pH اگر مشخصنمایید. pHمحیولرا 9/6محیولخارجازمحدوده مردودنمایید.9/3تا محیولرا بارد،

بارد.برا منشوراا 9/2±3/9دار بایدنسبتحجمیمحیولسودفاتبهمنشوراا مالتدریکمحفظهنگه

میییدیتر399دیترادیمییی693دیتر ،اینحج برابرمییی133سباحج  متر مییی93×93×933سبهابعاد

دار خواادبود.محیولبهازا ارمنشورمالتدرمحفظهنگه



مواد           4-5

.9-9ماسهاستاندارددانهبند ردهمطابقبااستانداردبند       4-5-1

.2-9گیر ازجنسفوالدضدزنگمطابقبااستانداردبنداا اندازهمیخگل4-5-1

                                                 
1- USP Grade  

2- Technical Grade 

3- Reagent Grade  
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 هاآماده سازي مالت 5

واحدوزنیماسه33/9واحدوزنیسیمانرابایکتهیهنمایید.3-9اارامطابقبااستانداردبندمالت5-1

ونسبتوزنیآب233/9برابربااا پرتیندغیراوازامخیوطنمایید.نسبتوزنیآببهسیمانبرا کییهسیمان

سیمان برا کییه سیمان به اوازا اا پرتیند با برا سیمان269/9برابر رود. پوزوالنیاا استفاده پرتیند

233/9ازنسبتوزنیآببهسیمان، ISگداز غیراوازاساا پرتیندسربارهکورهآان وسیمانIPغیراوازاس

ا گونهآببهسیمانرابهاا سیمانپرتیندبایکپوزوالنیاسرباره،نسبتوزنیاستفادهرود.برا مخیوط

نسبتبهمالتسیمانپرتیندمتناظربانسبتوزنیآببه±3تعیینکنیدکهباعثایجادروانیدرمحدوده

.گردد233/9سیمان
میبارند.11-9و3-9سیماناا فوقمطابقاستاندارداا بند-يادآوري



 آوري اولیههاي آزمونه و محفظه عملقالب 6

آمادهکنیدبااینتفاوتکهسطوحداخییقادبرا2-9اا آزمونهرامطابقادزاماتاستانداردبندقادب6-1

بایکمادهرااسازآغشتهنمایید.یکمادهرااسازدرصورتیقابلقبولاستکهبهعنوانیکمادهرااباید

اثر ازخودباقینبایدچنینمادهرااسازاید.ا گونهاثر برزمانگیر،سیمان،عملنمکنندهوبدونایچ

اانشود.گیاردتامانعنفوذآببهداخلآزمونهب
ورکربنستفیون مطابقباادزاماتموردنیازبودهوبهعنوانیکمادهرااسازقادب،قابلاستفادهئفیوTFEنواراا -يادآوري 

بارد.می



 آوريآماده سازي محفظه عمل      6-1

ااییرادرقسمتآور اودیهراآمادهکنید.بدینمنظور،پایهاا،محفظهعملگیر آزمونهپیشازقادب6-1-1

باکمکآن بتوانقادبتحتانیمحفظهقراردایدتا باال ارتفاعددخواایازسطحآبنگهاا را دار نمود.اا

درجهسیسیوسپرنمایید.اطمینانحاصلنمایید 33±3سمحفظهراباآبپیشگرمردهدردرجهحرارت

کهسطحآبباالترازپایهاانبارد.



 آزمون انجام روش 1

هاآوري اولیه آزمونهگیري و عملقالب      1-1

 بند مطابقاستاندارد مکعب6-9منشوراا آزمونرا بندو مطابقاستاندارد را بهقادب3-9اا گیر نمایید.

 آزمونمنظور آزمونهمتشکلاز یکمجموعه 6یکمحصولسیمانی، تا و است91منشور نیاز مکعبمورد

اارابافوالدصیب،ریشهیاصفحهپالستیکیپوراندهودرمحفظه،قادبگیر سیادآور  .بالفاصیهپسازقادب

بند کنیدتاازآبطور درپو،راااقرارداید.محفظهرابایکدرپو،بپورانیدوآور ورو پایهعمل

یکگرم در را محفظه رود. آبجیوگیر  دما تبخیر در و 33±3سخانه مدت  به سیسیوسو درجه
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ااراازقادبخارجااراازمحفظهوآزمونه،قادبساعت 3/93±3/9سساعتقرارداید.پساز 3/93±3/9س

کنید.
انگامیکهاطالعاتقابلمالحظه-يادآوري تعداددر  نبارد، آانگافزایشمقاومتموجود آزمونمورد91ا از مکعبدر

بااستفادهازرو،آزمونذکرردهدراستانداردبنداستفادهقرارمی گیرد.وقتیکهایناطالعاتدردسترسباردسبرا مثال،

ازتعدادکمتر م9-13 استفاده کافیمی  ساختمکعبکعب، اینمواقعتنها در ااییبرا تعیینزمانرسیدنمقاومتبارد.

مگاپاسکال،نیازخواادبود. 9/99±9/1سمالتبه



 آوري ثانويه و آماده سازي براي آزمون عمل      1-1

روند،درآزمونبایدا کهاا،بهجزدوآزمونهااازقادب،تمامیمنشورااومکعببعدازبیرونآوردنآزمونه

درجهسیسیوس 9/93±9/9سآور باآبآاکارباعدردما آور قراردادهروند.حوضچهعملحوضچهعمل

می اینپر پساز ردندرود. قادببیرونآورده آزمونهمکعباز پارچهکهدو زیر تا، و داده اا مرطوبقرار

3-9آزمونهراباآزمونمقاومتفشار ومطابقبااستانداردبندرسیدنبهدما محیطخنکروند.سپسدو

متوسطمقاومتفشار آزمونه1سیادآور کنیدآزمون اگر بیش99اا مکعب . طبقمگاپاسکالیا تررد،

ویاددارتنمایید.سپسخوانشاا منشوررا،میزانتغییرطولآزمونه2-3ومطابقبند2-9استانداردبند

آزمونها فشار  مقاومت متوسط اگر داید. قرار سودفات محیول در را منشوراا مه برابر مکعب 99اا 

اا آور قراردایدومکعبااومنشوراا مالتراازقادبدرآوردهودرحوضچهعمل،مکعبمگاپاسکالنشد

ازرو نتیجهآزمونه9نماییدسیادآور آزمونتر رابیش ودیه،زمانرسیدنبهحداقلمقاومتاا مکعبا .

 پیش99فشار  را پیشمگاپاسکال نمایید. بهبینی رسیدن انگام در و نمایید آزمایی راستی را بینیخود

ویاددارتنمایید.سپسخوانشمگاپاسکال،اعدادخواندهردهازرو دستگاهرا99متوسطمقاومتفشار 

گیر بهعنوانطولاودیهدرنظرگرفته .ایناندازه9امهمنشوراارادرمحیولسودفاتقراردایدسیادآور 

درجهسیسیوسبارد. 9/93±9/9سبایدآزموندار ودما رود.دما نگهمی
ااباردآزمونهمکعبسومرانیزدرصدمیانگینآن6/3ازاگراختال مقاومتفشار بیندوآزمونهمکعببیشتر-1يادآوري 

کنیدومیانگینجدیدرابراساسمقاومتفشار سهآزمونهمحاسبهنمایید.آزمون

تردرامانروزاا بیشآزمونمگاپاسکالباردوانجام9/99کمترازاولساعت92اگرمیزانمقاومتفشار در- 1يادآوري 

مقاومتفشار آزمونمگاپاسکالغیرمحتملباردودراوایلروزبعد،9/99یاامکانکسبمقاومتفشار بیشازممکننبارد،

،بهبارد.اگردومکعبمقاومتالزمراکسبنکردندمگاپاسکالرانشانداد،آنگاهنیاز بهساختمجددمخیوطنمی91بیشاز

 درجهسیسیوس9/93±9/9س،باآبآاکارباعودردما آور ،درحوضچهعمل9-3دومنشوراامطابقبنااآور مکعبعمل

 ادامهداید.



  آزمونهاي منشوري قرار گرفته در  محلول داري آزمونهنگه    3-9

رابپورانیدوآنراآببندنماییدتاتبخبرآبازداخلیارقیقآزمونرو محفظهحاو منشورااومحیول

 9/93±9/9سبایدآزموندار ودما  .دما نگه1ردنمحیولباآبازخارجمحفظه،ممکننباردسیادآور 

 .9باردسیادآور درجهسیسیوس
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بند محفظهمناسباست.نوارتفیونبرا آب- 1يادآوري 

مشخصردهاست.19-9اا مرطوبدراستانداردبندایناماندماومحدودهدماییاستکهبرا اتاق- 1يادآوري 



 هاي تغییر طول گیرياندازه    1-4

افتهپسازقراردادنمنشوراادرمحیولسودفات،باکمکدستگاه13و1،9،3،2،3،13اا زمانیدربازه

 بند مطابقاستاندارد 2-9و مورد را منشوراا طول اندازهآزمونتغییر طیگو در داید. افته13یر قرار

-گیر آزمونهماهپسازقرار19و2،6،2اا بعد رادرگیر اطالعاتبهدستآمدهرابازبینیکنید.اندازه

اندازه بین آانگتغییرات که زمان ار در داید. ادامه نیز محیول در قابلخوانشاا گیر اا تغییر رده

ینترتیباطمینانحاصلاهاا زمانیدادهردهانجامداید.باا دیگر بینبازهخوانش،ا دارتمالحظه

دررودکهبازهمی بارد. اا زمانیبهاندازهکافیکوچکاستندکهامکانمشاادهوگزار،رفتارمنشوراا

ااآزمونهخوانشدرصدبارد،1/9ماه،کمتراز19منشور درسناا صورتیکهمیانگینتغییرطولآزمونه

ماهنیزادامهداید.13و13رادر



 گیري تغییر طول منشورها جزيیات اندازه     1-4-1

گیر واقعدرانتها زیرینارمنشوردراینمیخاندازهحفرهواقعدرپایهدستگاهراتمیزکنید.گل1-4-1-1

تجمعآبودادهمیحفرهجا  سبهعیتاحتمال اررود پساز تمیزخوانشماسهدرحفره، را بایدحفره

 ازمحیولبیرونوخوانشنمود .راخصدستگاهمربوطبهطولمییهمرجعرا یاددارتکنید.یکمنشوررا

گل راخشککنیدآورید، دردستگاهقراردایدمیخاا ویاددارتکنید.خوانشطولمربوطهراو،منشوررا

بیرون محیول از را دومینمنشور کنید. تمیز را دستگاه پایه واقعدر حفره و برگردانید محیول به را منشور

طولمنشوردومراوبیاوریدومشابهمنشوراولآنرادردستگاهقرارداید.منشوردومرابهمحیولبازگردانید

ادامهدایدتاطولتمامیویاددارتکنید.حفرهوخوانش تمیزکنید.امینمراحلرا اقعدرپایهدستگاهرا

دار بازگرداندهروند.درارمرتبهحفرهواقعویاددارتردهوامهمنشوراابهحوضچهنگهخوانشمنشوراا

تمیزکردهوطولطولآخرینمنشور،حفرهواقعدرپایهدستگاهراخوانشدرپایهدستگاهراتمیزکنید.بعداز

ویاددارتکنید.خوانشمییهمرجعرا

درمحیولسودفاتتازه9-3انگامیکهمقاومتالزممالتمطابقبند1-4-1-1 بهدستآمد،منشوراارا

ماندهرابیرونقرارداید.درارمرتبهتعویضمحیول،محفظهرایکمرتبهباآبرستشوداید،آبوموادباقی

2-2بندیزانیکهدرمهگیار کنید.محفظهرابدارندهمنشوراارادرمحفظهجا اا نگهپایهسپسبریزید.

اا ثانویهبرا تعیینخوانشمحک کنید.دررامحیولسودفاتجدیدپرکنیدودرپو،رو آنبابیانرد

طولمییهمرجعوخوانشآمدهاستعملنمایید.درابتداوقبلاز1-1-2-3تغییرطول،مطابقآنچهدربند

اا طولبرا مییهخوانشطولارمنشورمالت،حفرهواقعدرپایهدستگاهراتمیزکنید.خوانشنیزپساز

یاددارت بعدازاندازهمرجعوبرا ارمنشورمالترا دوبارهکنید. گیر آخرینمنشور،طولمییهمرجعرا
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طولارمنشور،آنراخوانشااراخشککنیدسیادآور  .پسازمیخیاددارتکنید.فقطاطرا گل وخوانش

و1،9،3،2،3،13طولمنشوراادربازهاا زمانیاستانداردخوانشبهمحیولسودفاتبازگردانید.پساز

مااه،محیولاستفادهردهراتعویضکنید.13و2،6،2،19،13ا ونیزافته13
ااوخشکنکردنمنشوراا،اجتنابازخشکردنوجمعردگیمنشوراااد ازخشککردنحداقییگلمیخ-يادآوري 

گرددپسازاندازهگیر نمایید.توصیهمیتنهارطوبتاارابهصورتکاملخشکنمودهومنشوراارامیخمنظورگلاینبهاست.

گیر رودوتغییروزننسبتبهوزناودیهگزار،گردد.گیر تغییرطول،جرممنشوراا مالتنیزبالفاصیهاندازه



 گیري تغییر طول ها پس از اندازهبررسی آزمونه  1-4-1

که،آزمون،بخشیازیکمطادعهپژواشیبارد،برسدیاایندرمواقعیکهرفتارمنشورااغیرمعمودیبهنظر

اارارو یکسطحصا قرارداید.درصورتیآناینمنظوربهااراازدحاظتاببردارتنبررسیکنید.آزمونه

گیر وگزار،کنید.وجودترک،کهدوانتها منشوربهسمتپایینخ ردهبود،حداکثرقوسآنرااندازه

ااوتراوراتسساختار،ضخامتونوع،دکااراگزار،کنید.امچنینرسوباتسطحیمحلترکونوعترک

اا راگزار،کنید.آن



 رواداري زمانی   1-5

درصدبارند.±9،بایددارا روادار بهمیزان2-3اا میکوردربندتمامیزمان



 محاسبات  8

درارسنی،تغییرطولرابهترتیبزیرمحاسبهنمایید:1 -8



    
        

  

   199 

کهدرآن:

؛برحسبدرصدxتغییرطولدرسن  

؛xردهمییهمرجعدرسنخوانشطول-xردهآزمونهدرسنخوانشطول  

؛ردهمییهمرجعدرامانسنخوانشطول-ردهآزمونهخوانشطولاودیه  

. 2-9متر،ارکدامکهکاربرددارتهبارندساستانداردبندمییی939یا1سنجهطولاسمی  



91/9ااباتقریبدرصدمحاسبهردهومیانگین991/9مقادیرتغییرطولبرا ارمنشورباتقریب8-1

درصدگزار،رود.



                                                 
1-Gauge 
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 گزارش آزمون 3

بایدراملمواردزیربارد:آزمونگزار،

 ؛استانداردمییایرانکهآزمونبراساسآنانجامردهاستدرگزار،ذکرگردداینرماره3-1

،تاریخانجامآزمون،رناسنامهمحصولسراملنامتودیدکننده،تاریخایشگاهآزمتاریختحویلآزمونهبه3-1

 ؛انجامآزمونگزار،گرددتودید،محلتودیدو... ،محل

 ؛سیمانمصرفیگزار،گرددنوع    3-9

کهآیاسیمانوموادافزودنیدرصورتاستفادهازموادافزودنیمعدنی،مشخصاتومیزانآنونیزاین3-4

 ؛معدنی،درصورتاستفاده،مشخصاتقابلقبولرادارنددرگزار،ذکرگردد

برا طولارمنشورودرزمانقراردادندرمحیولسودفاتگزار،کنید.ایناودیهدستگاهراخوانش   3-5

ا برا محاسبهتغییراتطولخواادبود.تغییراتطولبعد رابرحسبدرصد ازطول،طولاودیهخوانش

؛کنیددرصدبرا مقادیرمیانگینگزار،91/9درصدبرا ارمنشوروباتقریب991/9اودیهوباتقریب

گیر رودوگیر تغییرطول،جرممنشوراا مالتنیزبالفاصیهاندازهگرددپسازاندازهتوصیهمی3-6

 زننسبتبهوزناودیهگزار،گردد؛تغییرو

 رحداید؛ررایطظاار منشوراارادرپایانآزمونر    3-1

 ،ضریبتغییراتوnمشخص،تعدادمنشورااسامراهارگزار،ازمیانگینتغییرطولمنشوراادرسن3-8

برا رکل گزار،نمایید. نیز طولرا تغییر اطالعاتانحرا معیار باید سن، ار در گیر یکآزمونمعتبر

کهچندآزمونهباقیماندهبارد،حداکثرمیزانمربوطبهحداقلسهمنشوردرآنسنموجودبارد.بستهبهاین

 برحسبدرصدتجاوزکند؛ 1طولنبایدازمقادیردادهردهدرجدولمجازمقادیرتغییر


 حداکثر میزان مجاز مقادير تغییر طول - 1جدول 

 پرتلند سیمان هاي آمیختهسیمان ماندههاي باقیتعداد آزمونه

3932/9919/9

2933/9911/9

3932/9919/9

6921/9919/9



محیولیاارگونهمغایرتبارو،آزمونمیکوردرایناستانداردراملتفاوتدرترکیبمحیول،غیظت3-3

؛،سنوبیوغمالتومواردمشابهدرگزار،ذکرگردددما،نسبتاختالطمالت

 ؛گرآزموننام،نامخانوادگیوامضا 3-17

 .نتایجآزموننام،نامخانوادگیوامضا تاییدکننده3-11





2 
 

 نحرافا دقت و  17

 دقت    19-1

 دقتآزموندقتاینرو،آزمونبا ومالحظهردبستهبهنوعسیمانمورداستفاده، مشترکارزیابیرده

اابرا کشوراا توسعهیافتهمحاسبهردهاا متفاوتیحاصلرد.اینمقداردقتمتفاوتاست.بنابرایندقت

است.

درصد،انحرا 93/9درصدتا92/9انبساطازمحدودهگروبرا آزمونبرا یک،آمیخته هايسیمان17-1-1

گرآزمونرد.بنابراین،نتایجدوآزموندرستانجامردهکهتوسطامانشاادهدرصدم919/9معیاربهمیزان

IPنوعورو امانسیمانآمیخته انجاممیISیا یکدیگربیشاز نبایدبا درصدتفاوتدارته993/9رود،

999/9درصد،انحرا معیاربهمیزان93/9درصدتا92/9انبساطازمحدودهوبرا ایشگاهآزمبارند.برا چند

وISیاIPنوعدرصدمشاادهرد.بنابراین،نتایجدوآزموندرستانجامردهکهبررو امانسیمانآمیخته

 درصدتفاوتدارتهبارند.936/9رود،نبایدبایکدیگربیشازاهمختیفانجاممیدردوآزمایشگ
درصد،انحرا معیار93/9درصدتا92/9انبساطازمحدودهگروبرا آزمونبرا یک دو، نوعسیمان  17-1-1

گرورو آزمونرد.بنابراین،نتایجدوآزموندرستانجامردهکهتوسطامانشاادهدرصدم993/9بهمیزان

برا چند912/9رود،نبایدبایکدیگربیشازامانسیمانانجاممی وآزمایشگاهدرصدتفاوتدارتهبارند.

درصدمشاادهرد.بنابراین،999/9درصد،انحرا معیاربهمیزان93/9درصدتا92/9انبساطازمحدودهبرا 

نبایدبامختیفانجاممیآزمایشگاهدونتایجدوآزموندرستانجامردهکهبررو امانسیمانودر رود،

 درصدتفاوتدارتهبارند.936/9یکدیگربیشاز
درصد،انحرا معیار93/9درصدتا92/9انبساطازمحدودهوبرا  گرآزمونبرا یک،پنج نوعسیمان  17-1-9

گرورو آزمونرد.بنابراین،نتایجدوآزموندرستانجامردهکهتوسطامانشاادهدرصدم993/9بهمیزان

ومایشگاهآزدرصدتفاوتدارتهبارند.برا چند992/9امانسیمانانجاممیرود،نبایدبایکدیگربیشاز

ادهرد.بنابراین،درصدمشا919/9درصد،انحرا معیاربهمیزان93/9درصدتا92/9انبساطازمحدودهبرا 

نبایدبامختیفانجاممیآزمایشگاهنتایجدوآزموندرستانجامردهکهبررو امانسیمانودردو رود،

درصدتفاوتدارتهبارند.993/9یکدیگربیشاز



  نحرافا      17-1

مرجعقابلقبودیبرا تعیینا ماده آنجاییکه موردنحرا از ایچعبارتیدر ندارد، اینرو،آزمونوجود

رود.بهوجودآمده،بیاننمینحرا ا
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 پیوست الف

 )الزامی(

 تعیین میزان آب سولفات سديم

 وسايل          1-الف

دیتر.مییی13باحج ،بوته چینی1-1-الف

درجهسیسیوس.119±3دار دردما ااونگهباقابییتخشکساز آزمونهخانه، گرم1-1-الف

،مانندپرکیراتمنیزی یاآدومینا فعالرده.سودفاتبایکمادهخشککنندهمناسب،دسیکاتور9-1-الف

دادنیزبهعنوانکیسی امراهبایکراخصتغییررنگکهدرانگامازدستدادناثرگیار ،تغییررنگمی

اسباست.یکمادهخشککنندهمن

.2-9استانداردبند2مطابقتعریفقسمت،ترازو4-1-الف



 تعیین میزان آب       1-الف

گرم دریکبوتهچینیقرار9991/9گرمسباتقریب1مقدار سودفاتسدی باوزنخادصتقریبی1-1-الف

گرم در بوتهچینیومحتویاتآنرا دما داید. با بهمدت 119±3سخانه  1±93/9سدرجهسیسیوسو

ازگرم بوتهچینیومحتویاتآنرا خانهخارجکنیدودریکدسیکاتور،تارسیدنبهساعتخشکنمایید.

دما اتاقخنککنیدسیادآور  .پسازخشککردن،وزنبوتهچینیوسودفاتسدی رایاددارتکنید.
تواناستفادهنمود.ظرفیکهبتواندقیقهکافیخواادبود.یکظر پیرکسکوچکرامی 39ادی13سمعموالزمان-يادآوري

دیتر .مییی39آنرابهدقتوزننمودسمثالظر پیرکسباحج 



 محاسبات      9-الف

درصدومطابقفرمولزیرحسابکنید:1/9میزانآبموجوددرسودفاتسدی راباتقریب



     
        

   

    199 

کهدرآن:

؛مقدارآببهدرصد   

 ؛وزنسودفاتسدی +وزنبوتهچینیپیشازگرمایشبرحسبگرم        

؛وزنسودفاتسدی +وزنبوتهچینیپسازگرمایشبرحسبگرم     

.وزنسودفاتسدی پیشازگرمایشبرحسبگرم      

بهکارببریدسیادآور  .2-2رابرا اصالحوزنسودفاتسدی دربند   
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درصدمشخصردهاست.وزنسودفاتسدی بدونآببهررحزیراصالحخوااد9/3مقدارآببهمیزان:برا مثال –يادآوري 

رد:

وزن سودفات سدی  آب دار    199     

199
    وزن سودفات سدی  بدون آب 



گرمسودفاتسدی بدونآبخواادبود.3/23درصدآبمعادل9/3گرمسودفاتسدی با39یا،

گرم39                     199  3   

199
گرم3/23           



درصدآبخواادبود.9/3گرمسودفاتسدی با6/39گرمسودفاتسدی بدونآبمعادل39یابرعکس،

گرم39           199    

 199   3 
گرم6/39                  

 


