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 يش گفتارپ

رو   -با استفاده اا قیف جریانبرای بت  با سنگدانه اا پیش آکنده  روان محتتعیی  مقدار روانی  »استاندارد 

تهیه و تدوی  شده است و  سااان ساورد گروتشرکت توسط  مربوطهای  نویس آن در کمیسیونکه پیش «آامون

 مورخهای ساختمانی  مصالح و فرآورده و  دسی ساختمانمهن اجحس کمیته ملی استاندارد چهارصد و نود و نهمی در

 موسسهقانون اصح  قوانی  و مقررات  3مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده   91/99/23

 ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.1331مصوب بهم  ماه   ، استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

، علوم و خدمات،  همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در امینه صنایعبرای حف  

قع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصح  و تکمیل ای  ااستانداردهای ملی ایران در مو

 اهد گرفت. بنابرای ، استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خو

 باید همواره اا آخری  تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

 

 منبع و ماخذی که برای تهیه ای  استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر  ایر است:

ASTM C939: 2010, Standard test method for flow of Grout for preplaced-Aggregate Concrete 

(Flow Cone Method) 
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با استفاده از قيف از پيش آكنده   براي بتن با سنگدانه روان مالتتعيين مقدار روانی 

روش آزمون  -جريان  

 

 و دامنه كاربردهدف  7

گیری  برای اندااه 1کارگاهمحل ه روشی است که هم در آامایشگاه و هم در یاراهدف اا تدوی  ای  استاندارد 

روان اا یک قیف جریان استاندارد  کاملیمان هیدرولیکی سبا پایه  9روان محتامان خروج حجم معینی 

  روان محت های مخلوطبرای  وپیش آکنده است   با سنگدانه توان به کار برد. ای  رو  آامون برای بت  می

 .داردروان کاربرد  کامل
کند. بنابرای  وظیفه کاربر ای  استاندارد است  وارد ایمنی مربوط به کاربرد ای  رو  را بیان نمیای  استاندارد تمام م -هشدار

 های اجرای آن را مشخص کند. که موارد ایمنی و اصول بهداشتی را رعایت کرده و قبل اا استفاده، محدودیت

 

اا الک ها  تمام دانههای ریز که  ههای محتوی دان روان محتو یا  بدون دانه روان محتای  رو  در مورد  7-7

 گیرد. کنند، مورد استفاده قرار می متر( عبور میمیلی36/9)   3شماره 
متر( و یا مواد خوب مخلوط نشده و چسبیده به هم باعث کندی و  میلی 36/9) 3تر اا الک شماره  های بزرگ وجود دانه -هشدار

نظمی جریان در خروج کند. ای  بی عبور مخلوط را به طور کامل متوقف میاا قیف شده و یا  روان محتبی نظمی جریان خروج 

 گردد. و اشتباه نشان دادن غلظت می روان محتتر  باعث انتقال آهسته

ثانیه 33خیلی روان که در مدت کمتر اا   روان محتهای  تعیی  روانی انواع مخلوطبرای ون ای  رو  آام 7-2

ثانیه باشد، بهتر است تعیی  مقدار روانی اا 33چه امان عبور بیش اا  چنان دارد.کنند، کاربرد  اا قیف عبور می

دست هثانیه ب سهفرود در  پنجاعمال با آمده است  1-9استاندارد بند که در رو  آامون طریق میز جریان 

 آید.
 

 مراجع الزامی 2

ها ارجاع داده شده است.  ان به آنمدارك الزامی ایر حاوی مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایر

شود. در صورتی که مدرکی با ذکر تاریخ  بدی  ترتیب آن مقررات جزئی اا ای  استاندارد ملی ایران محسوب می

ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر ای  استاندارد ملی ایران نیست.  انتشار ارجاع داده شده باشد، اصححیه

ها ارجاع داده شده است، همواره آخری  تجدید نظر و  ر تاریخ انتشار به آندر مورد مدارکی که بدون ذک

 ها مورد نظر است.  های بعدی آن اصححیه

 استفاده اا مراجع ایر برای ای  استاندارد الزامی است:

 

 تعیی  مقاومت فشاری محت بت  پیش آکنده در آامایشگاه ،3123استاندارد ملی ایران، شماره  2-7

                                                 
  (Field)   سایت -1

  (Grout)   گروت -9
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2-2  ASTM C125, Standard Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates 

2-3  ASTM C219, Terminology Relating to Hydraulic Cement 

2-4 ASTM C938, Practice for Proportioning Grout Mixtures for Preplaced- Aggregate 

Concrete 

         

 اصطالحات و تعاريف     1

 رود. به کار می 3-9 بند و 9-9 بند های طبق استانداردو تعاریف در ای  استاندارد اصطححات 

 

 ونآزمروش   خالصه     4

 شود. گیری می اندااه اا یک قیف جریان استاندارد روان محتحجم معینی  خروجامان  در ای  آامون  4-7

 

 وسايل    5

باید اا جنس فوالد آن  یخروج  دهانه است، باشد. داده شده نشان 1قیف جریان با ابعادی که در شکل  5-7

دیگر فلز ضد سایش  هرو ریخته شده آلومینیوم نس فوالد ضد انگ، تواند اا ج انگ نزن باشد. بدنه قیف می

 ؛باشد
 ایاد چگالیبا قیف اا جنس پلی اتیل  بدنه نباشد،  مورد نظرشده در ای  آامون    که دقت کار در حد ذکر در صورتی -يادآوري

 .باشدقبول تواند مورد  می کارگاهمحل در برای کار  نیز

 

 ؛متر میلی 9999ظرف ایر قیف با ظرفیت حداقل یک   5-2

مناسب دیگری که قیف را به صورت قائم و محکم باالی ظرف ایر آن نگه   دارنده یا هر وسیلهنگه 7حلقه  5-1

  ؛دارد

 ؛مشابه نشانگر سطح محت اا جنس چوب یا  5-4

  ؛ثانیه نباشد9/9اا  بیشآن  شخوانتری  امان  پایی  امان سنجی که  5-5

  .2-9بند ک  طبق استاندارد  مخلوط  5-6

 

 نهوآزم  نمونه    6

 گرفته شود. روان محتک   لیتر باشد و اا مخلوط میلی1393بیش اا مقدار  کمی باید نهوآام  نمونه 6-7

مواد مختلف است درجه حرارت مواد  ها یا کنترل کیفیت ظور مقایسه مخلوطبه من ونچه انجام آام چنان 6-2

 مورد آامونخشک و آب مورد استفاده در مخلوط به صورتی تنظیم گردد که درجه حرارت مخلوط 

 مد نظر باشد.اا آامون مگر اهداف دیگری  ،گردد سلسیوسدرجه (9±93)

 

                                                 
1- Ring 
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 دستگاه واسنجی    1

با و  ایجاد نشود ونگونه لراشی در جریان آامدر محل خود قرار دهید که هیچصورت استوار  قیف را به 1-7

 م بودن آن مطمئ  شوید.یتنظیم سطح باالی قیف اا قا

لیتر آب در قیف بریزید و  میلی(1393±3) مناسب ببندید. مقدار  خروجی پایی  قیف را با انگشت یا وسیله

 سپس اجااه دهید آب اا قیف خارج شود.  ؛دگیر عحمت بزنی سطح تراا آب را بر روی اندااه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با آن اا آب ه را با پر کرد قیفدقت ، های انتخابی بعدی در دوره چنی  همو استفاده اا قیف اولی  قبل اا  1-2

سنج را  انگیر، ام برای ای  کار با تنظیم سطح آب و تعیی  عحمت بر روی اندااه. کنترل کنید1-3بند  توجه به

شروع و در لحظه قطع جریان آب متوقف کنید. امانی را که ساعت نشان آب امان با بااکردن جریان خروج   هم

دقت الام برای قیف  ،(ثانیه باشد3±9/9. اگر ای  امان )استمدت امان عبور آب اا خروجی قیف  ،دهد می

 انجام ای  آامون را دارد.
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  آزمونمراحل انجام      8

، سطح آن را خیس روان محتیک دقیقه قبل اا استفاده برای  نا پر کردن قیف اا آب و خالی کردن آب 8-7

 خروجی قیف را با انگشت یا وسیله متوقف کننده دیگر ببندید.سپس  کنید.

را  سنج امانتراا تعیی  شده باال بیاید،  سطحمخلوط شده را داخل قیف بریزید در حدی که تا  روان محت

 اید باا کنید. دیگر گرفته  با انگشت یا وسیلهکه نید و هم امان خروجی را ک شروع

روان اگر  ؛داخل قیف را نگاه کنید را متوقف کنید. بحفاصله امانقیف، اا خروجی  روان محت با قطع جریان

امان نشان داده شده توسط  باشد قابل مشاهدهرد شده به طوری که نور اا خروجی قیف  کامل محت

استفاده اا  ،شود چه در خروجی قیف نور مشاهده نمی باشد و چنان اا قیف می روان محتامان عبور  ،سنج انام

با امان عبور هر کدام  آاموندو  مینیمم ست.یمناسب ن روان محتقیف جریان برای تعیی  غلظت ای  آامون 

  الام است. روان محتآن برای هر مخلوط  میانگی ثانیه و گرفت  3/1در 

ک   اا مخلوط روان محت گرفت تعیی  امان خروج اا قیف باید در مدت امان یک دقیقه اا شروع  ونآام 8-2

برای ، شود انجام میدر مدتی بیش اا امان تعیی  شده  آاموندر محل  روان محتاجرای  چه چنانانجام شود. 

 مقاطع امانی انتخابی انجام داد. آامون امان خروج را درتوان  تشخیص مناسب بودن غلظت در طول کار می

 

  آزمون گزارش    3

 گزار  باید شامل اطحعات ایر باشد:

 ارجاع به ای  استاندارد ملی ایران؛ 3-7

 ؛مشخصات نمونه 3-2

محل در  اجراییمشخصات مواد داخل نمونه، اجزا و ای  که آیا در آامایشگاه تهیه شده و یا اا مخلوط  3-1

 ؛تگرفته شده اس کارگاه

تا شدن کامل  مخلوطامان که اا انتهای مدتی ثانیه و 9/9اا قیف تا نزدیک به  دامان خروج موا میانگی  3-4

 ؛گذشته است آامونشروع 

 آامون. امان  مخلوطحدود درجه حرارت  3-5

 

 و اريبیدقت      71

به دست آمده است.  اند، دقت را سنجیده کارورهای آامایشگاهی که چند  ایر در آامون حدود -دقت 71-7

 آاموننتایج اا دو بنابرای   دست آمده است.هثانیه ب33/9حدود مجاا تغییرات برای یک آامایشگاه منفرد برابر 

 ثانیه تفاوت داشته باشد.  22/9متوالی روی یک نمونه نباید بیش اا 

 .یستموجود ن ای ها برای اریبی در دسترس نیست و استانداردهای شناخته شده داده -اريبی 71-2

 


