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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

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

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

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  .جهت  اجرا ابالغ رده است 92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

 مؤسسات عیمی، و مراکز نظران صاحب ،سازمانکاررناسان  از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

 و تودیتد ، فنتاور    به رترایط  توجه با و میی مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی،

 وارد و کننتدگان، صتادرکنندگان  مصتر   تودیدکننتدگان،  رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار 

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

 کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و ذینفع مراجع به نظرخواای برا 

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایتت  بتا  نیز ذیصالح و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

 استانداردااییبدین ترتیب،  .رود می منتشر و چاپ ایران میی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 کته  مربتوط  میی استتاندارد  کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران 

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

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

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور،  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضتمن  ایتران  میی استاندارداا  تدوین در .کند می فعادیت

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

 و سالمت کنندگان، حفظ مصر  از حمایت برا  قانون، در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان میی استاندارد

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

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

 اجبار  را آن بند و درجه صادراتی کاالاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوالت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می 

 آموزش، مشاوره، در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید

          کادیبراسیون مراکزو  اا آزمایشگاه محیطی، زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم گواای صدور و ممیز  بازرسی،

 تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنجش، وسایل سواسنجی 

 .کند نظارت می اا آن عمیکرد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ الزم، ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران

 برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فیزات عیار تعیین سنجش، وسایل کادیبراسیون سواسنجی  یکااا، ادمییی بین دستگاه ترویج

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

                                                 
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 پیش نویس آن در  «ی: ادزامات اساس1قسمت —هدیتنشیپ  ااتاندون  برا مالتروان»استاندارد 

 چهارصد و افتاد و دومینتهیه و تدوین رده است و در ررکت تکین ساز آزما توسط  مربوطاا  کمیسیون

مورد  99/11/29 مور  مهندسی ساختمان و مصادح و فرآورده اا  ساختمانیکمیته میی استاندارد  یهاجالس

استاندارد و  موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات  3تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 

 رود.ان استاندارد میی ایران منتشر می، به عنو1331مصوب بهمن ماه   تحقیقات صنعتی ایران،

در زمینه صنایع، عیوم و خدمات،  اا  میی و جهانیمی و اماانگی با تحوالت و پیشرفتبرا  حفظ امگا

قع دزوم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این ااستاندارداا  میی ایران در مو

 استاندارداا ارائه رود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، 

 استاندارداا  میی استفاده کرد.باید امواره از آخرین تجدید نظر 
 

 که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است: خی أممنبع و 
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 ی: الزامات اساس1قسمت —هدیتنشیپي هاتاندون يبرا مالتروان
 

 و دامنه کاربردهدف  1

   اا  سیمانی و روان مالتمصادح به کار رفته در ساخت  مشخصات تعیین ،این استاندارداد  از تدوین 

 .است ،مالتروان سازندهنیاز و نسبت اجزا  اا  موردویژگی

 اا، کاربرد دارد.اا و ساختماناز جمیه پلاا اا در تمامی سازهتاندون مالتروان، برا  تزریق این استاندارد
 

 یمراجع الزام 3

 نیبداا ارجاع داده رده است. به آن رانیا یاستاندارد می نیاست که در متن ا یمقررات  حاو ریز یمدارک ادزام

 رود.یمحسوب م رانیا یاستاندارد می نیاز ا یآن مقررات جزئ بیترت

آن   بعد   نظراا دیاا و تجدهیبارد، اصالح  داده رده انتشار ارجاع  خیبا ذکر تار یبه مدرک  که یصورت در

اا ارجاع داده رده انتشار به آن خیکه بدون ذکر تار ی. در مورد مدارکستین رانیا یاستاندارد می نینظر ا مورد

 اا مورد نظر است.آن  بعد  ااهینظر و اصالح دیتجد نیاست، امواره آخر

 است: یاستاندارد ادزام نیا  برا ریاز مراجع ز استفاده

 انطباق بتنتودید و  -: مشخصات مواد تشکیل دانده9قسمت  -، بتن19932-9استاندارد میی ایران رماره  3-1

 ، آب اختالط بتن12323استاندارد میی ایران رماره  3-3

2-3 ISO 9597, Methods of testing cement — Determination of setting times and soundness 

2-4 ISO 14824-3, Grout for prestressing tendons — Part 3: Test methods; 

 
 اصطالحات و تعاريف  2

  رود:اصطالحات و تعاریف زیر به کار میدر این استاندارد 

2-1  

  روان مالت

 .مخیوط امگن سیمان و آب که ممکن است حاو  مواد مضا  نیز بارد

2-3  

 تاندون

، که به صورت مالتروانجهت تزریق  اا و تمام اجزا  کمکی الزمدار با مهارتنیده و پورشفوالد پیش مجموع

 .رودقرار داده مییی یا خارجی در سازه بتنی داخ
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 مصالح 4

 کلیات   4-1

 بارد.19932-9میی ایران رماره باید مطابق با استاندارد  به کار رفته مصادح کیی مشخصات

 سیمان   4-3

مطابق با  ،اا مجاز استتاندون روان مالتتزریق  برا سیمان پرتیند یا سایر انواع سیمان که از نوع سیمان باید 

 نوع سیمان باید اعالم رود. بارد. مالتروانمورد استفاده  در محل استاندارداا  میی

 آب   4-2

 بارد. ،12323میی ایران رماره  مشخصات آب مورد استفاده باید مطابق با استاندارد

 مواد مضاف   4-4

استفاده از مواد مضا  به تنهایی یا  بارند. ردهتعیینررایط  باید حائز اامالتروانمواد مضا  برا  استفاده در 

مگر این که  رود،کننده استفاده باید صرفاً طبق دستورادعمل تودیدمواد مضا   بارد.باید مجاز به صورت ترکیبی 

 .گرددکننده تایید ه اثبات رسیده بارد و توسط تودیدب ونبخش از طریق آزمصورت رضایته ار نوع تغییر  ب

 هاافزودنی   4-5

 سیییس بارد.ممکن است حاو  میکرو روان مالتبق این استاندارد، اطم

میی  ممکن است حاو  سایر مواد افزودنی در نظر گرفته رده برا  استفاده در بتن مطابق با استاندارد روان مالت

افزودنی . نوع و مقدار مواد مجاز رمرده رود مورد مصر ، درصورتی که در محل بارد19932-9ایران رماره 

 باید اعالم رود.
 

 مالتروانمصالح  توزيناختالط و  5

مصادح خشک در  ،، یا در روش جایگزینکردو مخیوط  توزیندر محل را  مصادحتوان می مالتروانبرا  ساخت 

 .کرددر محل با مصادح تر مخیوط  و اختالط رده و توزین ،آماده روان مالتکارخانه 

جز آب اختالط و مواد مضا  مایع که ممکن است بر اساس جرم ، بتوزین رودبر اساس جرم تمامی مصادح باید 

 مصادح باید با دقت زیر انجام رود: توزین روند. توزینیا حجم 

 ؛ردهاا  تعیین، بر اساس کمیتافزودنی خشکمواد برا  سیمان، مواد مضا  و  ±9% -الف

 .ردهاا  تعیینکمیت، بر اساس برا  آب و مواد مضا  مایع ±1% -ب

 رود که آیا آن در محاسبه نسبت آب به سیمان  اعالمو  ،دهر مشخصر مواد مضا  مایع باید آب موجود د

(w/c) یا نه رده است در نظر گرفته. 

 استاندارد با بقاطم w/cباید در محاسبه نسبت  مجزا سازنده عناصر صورتمواد پوزوالنی مورد استفاده به  تمام

 رود. در نظر گرفته، 19932-9میی ایران رماره 
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   با  روان مالتعمل اختالط باید به صورت مکانیکی با تجهیزات مناسب تا رسیدن به مخیوط امگن و پایدار 

 گیرد.، انجام 6داده رده در بند  خمیر  اا ویژگی

اعالم  روان مالتکننده باید توسط تودیداطالعات زیر  ،ساخته رده روان مالتبرا  ار نوع بق این استاندارد، اطم

 رود:

 ؛اا  اختالط مصادحنسبت -الف

 قابل قبول آن؛ حدودو  w/cنسبت  -ب

 ؛، به ترتیبکن و زمان اختالطمعرفی مصادح، نوع مخیوط -پ

 مطابق با این استاندارد. روان مالتدما   گستره -ت

 بارد.می 23/9کمتر از  w/cنسبت  ، معموالًبق این استانداردط -1يادآوري

 ،عمییات واقعی مشابه تجهیزات به کار رفته در به تجهیزات اختالط ،ISO 14824-2 استانداردمطابق  برا  انجام آزمون -3يادآوري

 .رودتجهیزات استفاده نوع مشابه از اا برا  تمامی آزمون ترجیحاً ،دیا تا آن جا که ممکن است .نیاز است
 

 مالتروان  هايويژگی 7

 کلیات   7-1

 بارد: ،زیرحاو  مقادیر بیش از حد مواد نباید  روان مالت

Cl) کیراید -الف
-
 ؛جرم سیمان %1/9  ≥ (

 ؛جرم سیمان %3/2  ≥ (SO3) سودفات -ب

S) سودفید -پ
2-

ارجا که استفاده از سایر  رود.از سیمان پرتیند استفاده میکه معموالً  ،جرم سیمان %92/9  ≥ (

 رده در مشخصات اجرایی، محدود رود. تعیینمقدار سودفید باید مطابق با ادزامات میی و  ،مجاز بارداا سیمان

 .استند مواد تشکیل داندهموجود در   اا و سودفیداااا، سودفیتمجموع کیراید، سودفات ،این مقادیر

  :3-6تا  9-6 اا بند مطابقسبارد  باید مطابق با ادزامات زیر روان مالت

 بند ؛آزمون دانه -الف

 روانی؛ -ب

 ؛آب انداختن -پ

 تغییر حجم؛ -ت

 مقاومت؛ -ث

 زمان گیرش؛ -ج

 چگادی سیال. -چ

 انجام رود. ،ISO 14824-3آزمون باید مطابق با استاندارد 
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 اامطمئنی میان نتایج این روشرابطه و ارتباط  به ررطی که ،اا  آزمون استفاده رودسایر روشاز ممکن است 

 .ودقرار ر، برISO 14824-3استاندارد  ذکر رده در اا  مرجعبا روش

روان کننده ررایط دمایی اعالم رده توسط تودید گسترهباید  3-6تا  9-6بنداا   ذکر رده در ادزامات عمیکرد 

 را برآورده سازد. مالت

 :رودآزمون باید در دمااا  محیطی زیر  ،این استاندارد یا مشخصات پروژه مطابق با روان مالت

 برا  آب و اوا  گرمسیر ؛  93 ± 9سC˚یا   99± 9سC˚ دما  مرجع  -الف

 ؛ -1 یا +3سC˚کننده ترین دما  اعالم رده توسط تودید پایین -ب

 . -3یا  +3سC˚کننده ا  اعالم رده توسط تودیدباالترین دم -پ

 رود. بیان ،ضمیمه آن مدارکبند  یا ی مناسب باید رو  بستهدمای گستره ،بند  ردهبسته روان مالتبرا  

باال و زیر دما  مرجع استفاده  C13˚ رده،  تعیینغیاب حداقل و حداکثر دمااا  محیطی  در رودتوصیه می

 رود.
 

 بنديآزمون دانه   7-3

 ا  رو  ادک باقی بماند.ون رده و نباید ایچ کیوخهآزم ،ISO 14824-3باید مطابق با استاندارد  روان مالت
 

 روانی   7-2

،     ISO 14824-3استاندارد  رده درذکر  اا باید با یکی از روش ،زمان تزریقول مدتدر ط روان مالتروانی 

 بارد. 1گیر  رود و مطابق با مقادیر داده رده در جدول اندازه

رود،  اعالم روان مالتکننده که توسط تودید دیرتر یا ار زمان از اختالط  پس min39تا  روان مالت روانی

 تغییر کند. 99نباید بیش از %

 ،باردمی قبل از تزریق  ترطوالنی برا  دورهروانی  که مستیزم حفظ، روان مالت کاربرداا  خا  در

 د.کناعالم  ،اخیر برا  آزمون  را 3/9و  9/1زمان کاربرد و حدود آن س باید روان مالتکننده تودید

 ،باال از طریق آزمایشات در مقیاس کامل به اثبات رسیده است گرانرو با  روان مالتکه مناسب بودن  جایی

 اعالم رود. روان مالتکننده باید توسط تودید 1اا در جدول آن حدود جایگزین

-، نامیده میa0  روان مالت گیردپخشدر روش سو  t0  در روش مخروطساز اختالط  پسگیر  روانی بالفاصیه اندازه  -يادآوري

 رود. نامیده می a30و  t30 ،گیر از اودین اندازه پس min39از اختالط، یعنی  بعد min39گیر  روانی اندازهرود،   
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 الزامات آزمون روانی -1جدول 

روش آزمون داده شده 

 EN 445در 

از  پسبال فاصله  

 اختالط

min23 از اختالط پسa شده  اعالمدر زمان  اي

 روان مالت دکنندهیتوسط تول

 مخروط

  روان مالتردگی پخش

 t(s) =زمان

 a(mm) =ردگیمتوسط پخش

25 s t0 ≤ 
 

140 mm a0 ≥ 

t30 ≤  25 s      و≥ t30 ≥ 0.8 t0   t0 1.2 
a30  ≥ 140 mm  و≥ a30  ≥ 0.8 a0 a0 1.2 

   
a  رود.می گیر ، اندازهکن استندز زمانی که تمامی مصادح در مخیوطزمان اختالط ا 

 طور مداوم در حرکت نگه دارته رود.ه ب  a30و  t30 گیر بردار  برا  اندازها زمان نمونهباید ت مالتروان 

 

 نآب انداخت   7-4

 روان مالتنشینی بیش از حد مصادح تا از جداردگی و ته ،حد کافی پایین باردباید به روان مالت نانداختآب

 جیوگیر  رود.

 پسرود، استفاده می ISO 14824-3استاندارد  مطابق انداختن ناری از مویینگیآب  آزمون روش از انگامی که

 تجاوز کند. ،روان مالتحجم اودیه  3/9نباید از %  نتیجه آزموننگه دارتن در حادت سکون، متوسط سه  h3  از

نگه دارتن در  h3 از  پسرود، استفاده می ISO 14824-3مطابق استاندارد  مایلدوده آزمون  از روشانگامی که 

 تجاوز کند. ،روان مالتحجم اودیه  3/9حادت سکون، آب انداختن نباید از % 
 

 تغییر حجم   7-5

 ،ISO 14824-3رود. انگامی که مطابق استاندارد  ارزیابیتغییر حجم ممکن است به صورت افزایشی یا کااشی 

 +3و %  -1%  گسترهباید بین  ،حادت سکوندارتن در نگه h 92از  پس روان مالترود، تغییر حجم ون میآزم

 بارد.
 

 مقاومت   7-7

N/mmرود، نباید کمتر از تعیین می ،ISO 14824-3که مطابق استاندارد  روان مالتمقاومت فشار  
در  239

N/mm روزه و یا  93سن 
 3روزه در سن  93، در صورتی که احتمال تخمین مقاومت بارد روزه 3در سن  293

 .بینی رده باردپیشروزه 

 نیست. اجبار  ، روزه 93مقاومت  برآورده ردنروزه در صورت  3مقاومت ادزام  -يادآوري
 

 زمان گیرش   7-7

 گیر  رود و مطابق با موارد زیر بارد:اندازه ISO 9597باید طبق استاندارد  روان مالتزمان گیرش 

 ؛h 3 ≤ روان مالتگیرش اودیه  -الف

 .h 92 ≥ مالتروان گیرش نهایی  -ب
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ر این صورت زمان نیاز بارد، که دتر  موردطوالنیجهت گیرش نهایی دوره  ،برا  کاربرداا  خا ممکن است 

 اعالم رود. روان مالتکننده باید توسط تودید

 چگالی   7-1

 گیر  رده و اعالم رود.، اندازهISO 14824-3چگادی سیال باید مطابق با استاندارد 
 

 ارزيابی انطباق 7

 کنترل تولید   7-1

ات این ادزام را انجام داد. ادزامات باید مستند رود. روان مالت ساختباید کنترل داخیی  روان مالت تودیدکننده

نوع و تناوب  .کاربرد دارد ،رده در محل مخیوط روان مالتو در کارخانه  مخیوط ردهخشک  روان مالتبرا  

 در نظر گرفته رود. ساختاا باید به صورت تابعی از فرآیند بازرسی

 .رونداا بازرسی ورود  باید برا  انطباق با ویژگیمصادح 

 .رودمنطبق، جدا  محصوالتو از رده گیار  محصوالت غیرمنطبق باید بالفاصیه نشانه
 

 یهآزمون نوع اول   7-3

ررایط زیر انجام  طبق باید، در یک پروژه از آن قبل از ار گونه استفاده یروان مالتبرا  ار  یهنوع اودآزمون 

 رود:

 ؛روان مالتبرا  ار طرح اختالط جدید   -الف

روان که احتماالً اثر مهمی رو  عمیکرد  داده رود، روان مالتمصادح به کار رفته در انگامی که تغییر  در  -ب

 دارد؛ مالت

 ا  انجام نشده است.اودیهرود، که از قبل ایچ آزمون گستره دمایی استفاده میدر یک  روان مالتاگر  -پ

 رده است. داده 9در جدول  یهاا برا  آزمون نوع اوداا  آزمون و حداقل تعداد آزموناا، روشویژگی

 گسترهروانی، آب انداختن ناری از مویینگی، زمان گیرش و چگادی باید در دما  مرجع و حداقل و حداکثر دما  

یا کمتر و تقریباً نصف  C13˚اگر اختال  میان حداقل و حداکثر دما  ،ار حال دررود.  وندمایی اعالم رده، آزم

 اا صرفاً در دما  مرجع انجام دما  مرجع کافی است. سایر آزمون دما  مرجع بارد، در آن صورت آزمون در

 رود.            می

 باید ثبت و در محاسبه وارد رود. روان مالت سازنده دما  اجزا 

 

 ادواريآزمون    7-2

خا ، آزمون ادوار  باید در فواصل زمانی معین برا  تایید صحت نتایج  روان مالتدر طول فرآیند ساخت یک 

 بارد.در دما  مرجع، مجاز می روان مالتآزمون نوع اودیه، انجام رود. انجام آزمون ادوار  
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، مجاز است به عنوان اا  مختیفدر پروژه روان مالتآزمون یک متناسب نتایج ، ISO14824-2مطابق استاندارد 

 بخشی از آزمون ادوار  در نظر گرفته رود.

 رده است. داده 3آزمون برا  آزمون ادوار  در جدول  تناوباا  آزمون و حداقل اا، روشویژگی
 یهآزمون نوع اول گستره -3جدول

یژگيو aروش آزمون 
 هاحداقل تعداد آزمون 

یامگن  آزمون 1 بند آزمون دانه 

یروان  

 

 آزمون بالفاصیه بعد از اختالط 1 روش مخروط

 روان مالتپخش ردگی  از اختالط پس min39آزمون  9

انداختن آب bآب انداختن ناری از مویینگی 
 آزمون 3 

 آزمونسدو دوده  1 مایل دوده

حجم رییتغ  آزمون b 3ینگییاز مو یآب انداختن نار 

  نیمهآزمونسدو  1 منشوراا اا  رکسته ردهنیمه  فشار مقاومت

رشیگ زمان  ISO 9597 1 آزمون 

 آزمون بالفاصیه بعد از اختالط 1 جرم به حجم یچگاد
a  آزمون باید مطابق با استانداردISO 14824-3  .ارتباط  رابطه و به ررطی کهاا  آزمون استفاده رود از سایر روشممکن است انجام رود

 .رود، برقرار ISO 14824-3استاندارد  ذکر رده دراا  مرجع با روش اامطمئنی میان نتایج این روش
b گیرد.تغییر حجم رو  یک نمونه انجام میاا  آب انداختن و نآزمو 

 
 ادواريآزمون  گستره -2جدول

aروش آزمون یژگيو
 آزمون تناوبحداقل  

 cتعداد آزمون در هر سال

یامگن  آزمون 2  بندآزمون دانه 

یروان  

 

مخروط روش  آزمون بالفاصیه بعد از اختالط 2 

روان مالت یردگ پخش از اختالط پس min39آزمون  3  

انداختن آب  

 

 آزمون b 6ینگییاز مو یانداختن نار آب

لیما هدود  آزمونسدو دوده  1 

حجم رییتغ  آزمون b 6ینگییاز مو یانداختن نار آب 

منشوراا هرکسته رد  اامهین  فشار مقاومت   نیمه آزمونسدو 3 

رشیگ زمان  ISO 9597 1 آزمون 

 آزمون بالفاصیه بعد از اختالط 2 به حجم جرم یچگاد
a  آزمون باید مطابق با استانداردISO 14824-3  ارتباط  رابطه و به ررطی کهاا  آزمون استفاده رود از سایر روشانجام رود. ممکن است

 .رود، برقرار ISO 14824-3استاندارد  ذکر رده دراا  مرجع با روش اامطمئنی میان نتایج این روش
b گیرد.تغییر حجم رو  یک نمونه انجام میاا  آب انداختن و نآزمو 
c گیرد.فواصل معین در طول سال انجام می که به طور منطقی دراایی آزمون 
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