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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   33333/996نامه رماره سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی 

 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

 بدین ترتیب، استاندارداایی .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  میی استاندارد سازمان

 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

          واسنجی و مراکز 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 سواسنجی  واسنجی 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

 نویس آن در که پیش «آزمون اا روش: 3 قسمت —دهیتنشیپ  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  اا  ساختمانیهندسی ساختمان و مصادح و فرآوردهمکمیته 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،

ه صنایع، عیوم و خدمات، اا  میی و جهانی در زمینفتبرا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشر

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، 

 داا  میی استفاده کرد.باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندار
 

 که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است: خی أممنبع و 
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 آزمون هايروش: 3 قسمت —دهیتنشیپ يهاتاندون يبرا مالتروان
 

 و دامنه کاربرد هدف 8

این  .است ،ISO 14824-1مطابق با استاندارد  مالترواناا  آزمون روش تعیین ،این استاندارداد  از تدوین 

  اا، کاربرد دارد.اا و ساختماناا از جمیه پلسازهتمامی  به کار رفته در روان مالتاا برا  روش
 

 یمراجع الزام 1

 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

 روش آزمون -تعیین مقاومت فشار  و خمشی -، سیمان323استاندارد میی ایران رماره  1-8

2-2 ISO 14824-1, Grout for prestressing tendons — Part 1: Basic requirements 

 

 اصطالحات و تعاريف  3

  رود:اصطالحات و تعاریف زیر به کار میدر این استاندارد 

3-8  

  روان مالت

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

  روان مالتآزمون  4

 کلیات   4-8

  کارکنان   4-8-8

 ، آزمون روند.استند تجربه در این زمینهکه دارا   واجد صالحیت کارکناناا باید توسط روان مالت
 

 شرايط آزمون    4-8-1

به  روان مالت رساندننظور به م انجام رود. ،ISO 14824-1رده در استاندارد  تعیینآزمون باید در دمااا  

 رود. اعالمکننده واد تشکیل دانده باید توسط تودیدنیاز، دما  م دما  مورد
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ساخته رده و مطابق با استاندارد  ISO 14824-1رده در استاندارد  تعیینباید از مواد  روان مالتاا، جهت آزمون

ISO 14824-1 .مخیوط رود 
عمییات واقعی   مشابه تجهیزات به کار رفته دربه تجهیزات اختالط  ،ISO 14824-2استاندارد برا  انجام آزمون مطابق  -يادآوري

 استفاده رود. از نوع مشابه تجهیزات اابرا  تمامی آزمون ترجیحاً دیا، استنیاز 
 

 آزمون گزارش هاي   4-8-3

 حداقل باید رامل اطالعات زیر بارد: ،آزمون اا گزارش یتمام

 ؛ارجاع به این استاندارد -الف

 کننده؛نام و آدرس آزمایشگاه آزمون -ب

 رماره رناسایی گزارش آزمون؛ -پ

 ؛ دانده آزموننام و آدرس سازمان یا رخص سفارش -ت

 کننده محصول؛نام و آدرس تودیدکننده یا تأمین -ث

 نام یا عالمت رناسایی محصول؛ -ج

 تاریخ عرضه محصول؛ دزوم،تاریخ ساخت و در صورت  -چ

 ؛ااهتاریخ ساخت آزمون -ح

 تاریخ آزمون؛ -خ

 و دما  محیط؛ تازه مالتروان دما   -د

 ؛به کار رفته جهت اختالطاا  توزین و روش -ذ

 ؛روان مالت کنمخیوطمشخصات  -ر

 ؛واسنجی، در صورت دزوم، جزئیات رناسایی تجهیزات به کار رفته جهت آزمون -ز

 نیاز؛ مورد اا برا  آزمون جداگانهنتایج  -ژ

 و عدم قطعیت نتایج آزمون؛ نادرستیار گونه  -س

 اا.فرد مسئول آزمونتاریخ و امضا   -ش
 

 بنديآزمون دانه   4-1

 اصول آزمون   4-1-8

 . است اا رو  ادکک ادک برا  بررسی عدم وجود کیوخهاز میان ی روان مالتآزمون رامل ریختن مقدار  

 mm  9مساو اا  کوچکتر از میان ادکی با سورا  خودبهخوداستفاده در پروژه مورد روان مالتکه تمام  جایی

 حی  رود. تواندمیکند، آزمون عبور می
 

 وسايل آزمون  4-1-1

 .mm9 اا  کوچکتر مساو  دارا  سورا  mm139ادک با قطر یک 
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 روش آزمون   4-1-3

 مخیوط رده را رو  ادک بریزید.تازه  روان مالت l1حداقل 
 انجام رود. تواند در زمان پر کردن مخروط آزمون روانیاین آزمون می  -يادآوري

 

 گزارش آزمون   4-1-4

 اا رو  ادک را گزارش کنید.عدم وجود کیوخه
 

 آزمون روانی   4-3

 رود.، انجام میروان مالتمشخصات  یااا متناسب با نوع تشریح رده است. فقط یکی از آندو روش آزمون 
 

 روش مخروط   4-3-8

 اصول آزمون   4-3-8-8

  از l1س روان مالتمشخص رود، توسط زمان الزم برا  عبور مقدار که برحسب ثانیه بیان می روان مالتروانی 

 رود.گیر  می، اندازهمعینروط تحت ررایط داانه مخ
 

 وسايل آزمون   4-3-8-1

 بارد:موردنیاز برا  آزمون به ررح زیر می وسایل

به استثنا  غیر جاذب بارد. حجم مخروط س صا . مخروط باید از مواد 1مخروط با ابعاد داده رده در رکل -الف

 بارد؛  3/1 ±13/9س lا  در باال و پایین  باید اا  استوانهقسمت

 ؛s1/9 زمان با دقت  داندهنشان کرونومتر -ب

 ؛mm69ی تقریبو با قطر  l1استوانه مدرج با ظرفیت حداقل  -پ

 دماسنج. -ت
 بارد.به صورت پالستیکی در دسترس می 1مخروط نشان داده رده در رکل -رييادآو

 

 روش آزمون   4-3-8-3

 سازيمادهآ  4-3-8-3-8

گاه محکم، در محل نصب کنید. در طول آن رو به باال است با تکیه مخروط را به صورت عمود  که بزرگترین قطر

داانه خروجی مخروط قرار داید. تمامی سطوح مخروط  آزمون از ارتعاش مخروط جیوگیر  کنید. استوانه را زیر

 که سطوح مرطوب فاقد آب آزاد بارد. داانه پایینی مخروط را ببندید. طور  ،و مرطوب بارد باید تمیز
 

 روش   4-3-8-3-1

 یبه آرام باید روان مالت ،اوا افزایشمخروطی رکل بریزید. برا  جیوگیر  از  قسمترا تا پر ردن  روان مالت

  l1 الزم برا  عبورزمان مدت  .داانه پایینی مخروط را باز کنیدانداز  کرونومتر، امزمان با راهرود. یخته ر



2 
 

برا  تا زمان انتظار  روان مالت، نیازگیر  کنید. در صورت اندازه s3/9  دقتبه داخل استوانه را با  مالتروان

 دارته رود.آزمون بعد  باید متالطم نگه
 

 گزارش نتايج  4-3-8-4

 گیر  رده را گزارش کنید.زمان اندازه
 

 ابعاد برحسب مییی متر

 ابعاد داخیی استند

 
 مخروط آزمون روانی -8شکل

 

 روان مالت پخش شدگیروش    4-3-1

 اصول آزمون   4-3-1-8

توسط قطر روانی  رود.گیر  میاا اندازهروان مالت 1روانیخاصیت دگر ،روان مالت پخش ردگیآزمون برا  

 رود.گیر  میثابت، اندازهاز یک دوره  پس صا پخش رده رو  یک صفحه  روان مالت دایره
 

 آزمون وسايل   4-3-1-1

 : رودمراجعه  9سبه رکل  استنیاز برا  آزمون به ررح زیر  مورد وسایل

 ؛=mm399Øبا حداقل قطر  صا ریشه یا صفحه فوالد   -الف

                                                 
 1- Thixotropic 
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 ؛mm69و ارتفاع  =mm32Ø قادب سخت ساخته رده از فوالد یا پالستیک با قطر داخیی  -ب

  ؛s1/9 دانده زمان با دقت کرونومتر نشان -پ

 دماسنج؛ -ت

 .mm1 بند  درجه و mm399ش با حداقل طول کخط -ث
 

 روش آزمون   4-3-1-3

 سازيآماده   4-3-1-3-8

مطمئن روید که سطوح قادب و صفحه تمیز و اندکی  .گیردمیافقی انجام رو  صفحه  پخش ردگیآزمون 

، غشا  نازکی از روان مالتبرا  جیوگیر  از نشت آب در طول پر ردن قادب با  ،نیاز بارد. در صورتمیمرطوب 

 را به دبه قادب در تماس با صفحه، به کار برید. 1وازدین
 

 روش   4-3-1-3-1

را به آرامی در داخل قادب بریزید تا  روان مالت ز دغزش آن جیوگیر  کنید.قادب را بر رو  صفحه قرار داید و ا

صفحه بیند کنید و به مدت پیوسته و یکنواخت از رو   صورتبه دبه باالیی برسد. قادب را به  روان مالتسطح 

      بردن قادب،پس از رروع باال  s39 .نگه دارید قبل از این که دور برده رود، ردگیدر باال  پخش s39حداکثر 

 گیر  کنید.اندازه ،ردگی را در دو جهت عمود بر امپخش
 

 گزارش نتايج   4-3-1-4

بر  ،رودگیر  میاندازه روان مالتدر راستا  واگرایی  ردگی را که در دو جهت عمود بر اممتوسط قطر پخش

 متر گزارش کنید.ب میییحس
 

 مايلآزمون لوله    4-4

 آزمون اصول    4-4-8

رود و رامل در مقیاس کامل، به کار می روان مالت این آزمون برا  تعیین خوا  آب انداختن و پایدار  حجم

      روان مالتسطح  درمانده گیر  مقدار آب و اوا  باقیندازهبارد. این آزمون رامل امیاا ررته کنندگیصا اثر 

 که اجازه داده رده است برا  حفاظت از تبخیر باقی بمانند. بارد،می

روان  رود.تعیین می ،روان مالتدر اودین مرحیه آزمون، آب انداختن و اوا  انبارته رده در باال  یک دوده پر رده با  -يادآوري

د. در مرحیه دوم، اثر تزریق مجدد به رویر جیوگیر  میتزریق رده و جا انداخته رود به طور  که از تیفات آب به خاطر تبخ مالت

 رود.میتعیین  انداختن و اوا  انبارته رده،  دوده رو  آب

 

                                                 
و به عنوان محصول  بارد. این اطالعات برا  راحتی کاربران این استاندارد، داده رده استا  از یک محصول تجار  مناسب در دسترس میوازدین نمونه -1

 تیقی نشود. ISOتایید رده توسط 
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 مترابعاد بر حسب مییی

 
 راهنما:

 سدوده فوالد  یا پالستیکی  استوانه  1

 صفحه صا    9

 روان مالتشدگی آزمون پخش -1شکل
 

 راه اندازيو آزمون تجهیزات    4-4-1

روان رامل ورود   ، مجهز به سرپوش در ار دو انتها،m3 و طول  mm39 تقریبیدو دوده رفا ، با قطر  -الف

 ،را روان مالتموردنظر اا باید بتوانند فشار اا و سرپوشدر باال. دوده روان مالتینی و خروجی در انتها  پای مالت

 تحمل کنند.

ررته، با طول  92یعنی در مجموع  برا  ار دوده، ) =13Øتا mm16 (تنیده با قطر پیشدوازده ررته  -ب

 جا رود. ،ااتا بین سرپوش دوده m3  تقریبی

 دماسنج. -پ
 

 آزمونروش    4-4-3

 کلیات   4-4-3-8

          به خط مرجع افقی، نسبت به  39± 9س˚ دو دوده با زاویه ،توجهاا  قابل اجتناب از تغییر رکلبرا  

اا در دو انتها  دوده ، سرپوشمتعاقباً .رود تعبیهدوازده ررته باید در ار دوده  .دنروایشان ثابت میگااتکیه

ار گونه آب یا اوا را بازرسی داخیی برا  حضور  امکانسرپوش باید   .رودمراجعه  3سبه رکل  روددرزبند  می

 .ممکن سازد

 ی که روانی آن مالترواناز مخیوط اید باا . آزمونهرودآماده می با روش تزریق اعالم رده مطابق مالتروان

 رود، بردارته روند.میگیر  اندازه
 

 (8)لوله  اول لوله مالتروان تزريق   4-4-3-1

 از دریچه باالیی با غیظت مشابه  مالتروانرود. انگامی که تزریق می 1پایینی به داخل دوده از انتها  مالتروان
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رود، و ورود  قطع می روان مالترود. سپس  ریر باید بسته ،خارج رود، ورود  در پایین مالتروان غیظت

 یابد.می خاتمه 1 تزریق دوده

مراجعه  3زئیات رکل گیر  رود سبه جباید اندازه روان مالترده در باال   جمعسطح اوا، آب، و دیگر مایعات 

درست  ااگیر اندازه ی ازرود، یکگیر  سطوح اندازه حداقل چهار بار پس از اتمام تزریق، h 92طول رود . در 

 مراجعه رود . 3-3-2-2سبه بند باید انجام رود  9رروع تزریق مجدد دودهقبل از 

 مالترواناز   مالتروانتر از ید تا مایل به زرد آن سمعموالً رورنسف نسبتاًتواند توسط رنگ می مالتروانمایع باال   -8يادآوري 

 متمایز رود.

 .تزریقبعد از  h92 و  min39، h 1 ، h3گردد: به صورت زیر پیشنهاد میگیر  فواصل چهار بار اندازه -1يادآوري 
 

 (1)لوله  دوم لوله روان مالتتزريق    4-4-3-3

 تعیین رده در بیانیهرود. در یک زمان از روش مشابه، تزریق و مخیوط می با استفاده 1 امزمان با دوده 9دوده 

رود، باز می 9اعالم نشده بارد  ریراا  ورود  و خروجی دوده در صورتی که س min39روش تزریق مجدد، یا 

 رود.گیر  میدوباره اندازه روان مالتزمان جریان  پمپ تزریق مجدداً رورن رده، و

 روان مالتسازد. انگامی که ممکن می روان مالتبا را    دودهمایع تجمع یافته در باال امر امکان جایگزینیاین 

 9گردد، و تزریق مجدد دوده ینی نیز قطع میرود. سپس ریر پایی خارج رود، ریر بسته میباالی از دریچه

 یابد.خاتمه می

اا درست گیر اندازه  رود. یکی ازتزریق اودیه، انجام میاز اتمام  پس h 92 در طولگیر  سطوح اندازه 1مشابه دوده  -8يادآوري 

گیر  و اندازهاز اتمام تزریق مجدد  پس min39، h 1 ، h3در اا  پیشنهاد رده گیر به دنبال اندازه 9قبل از تزریق مجدد دوده 

 رود.، انجام میh92 نهایی در 

ارد. ب بینی نشدهاا  در محل پیشتزریق مجدد به عنوان بخشی از روشحتی اگر  ،رودانجام می 9تزریق مجدد دوده  -1يادآوري 

 یابد. گزارش صفر بوده و آزمون خاتمه میوجود ندارته بارد، نتایج  روان مالتا  در باال  اگر ایچ مایع انبارته رده
 

 گزارش نتايج   4-4-4

 نتایج و مشاادات زیر باید ثبت رود:

 انداز  آزمون؛یح راهشرت -الف

 ؛روان مالتتشکیل دانده  مواد اا و گواای منشأ، روان مالتطرح اختالط  -ب

 ؛روان مالتروش اختالط  -پ

 زریق اودیه و قبل از تزریق مجدد؛قبل از ت روان مالتروانی مخیوط  -ت

 ؛روش تزریق رامل جزئیات فشاربیانیه  -ث

 ؛روان مالتمایع باقیمانده  در باال    اوا و آب سو ار منطقی برآوردگیر  سطوح سیا اندازه -ج

 ، یا روان مالتدر داخل یا در باال   یا مایع گیر  آب انداختگیرکل در مورد ار گونه مشاادات و توضیح -چ

 ؛رده در طول آزمون مواجه مشکالتدرباره 
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 ؛تقریبیموقعیت، جهت و عرض  به وسییه، روان مالتاا  در مورد ترکار گونه مشاادات و توضیح  -ح

 دوره آزمون؛ما  محیط در طول کل وضعیت د -خ

 مانده.اوا و آب و مایع باقی توسطیی دوده   باالراه انداز  آزمون و جزئیات انتهااا  نشان دانده عکس -د

 رود:آب انداختن به صورت زیر بیان می

                                                                                          1س

 بارد:رت منفی بودن  به صورت زیر میصو تغییر حجم سدر

                                                                                            9س
 .کندگیر  نمیون تغییر حجم مثبت را اندازهاین آزم -يادآوري

 ابعاد بر حسب مییی متر

 
 راهنما:

 دوده رفا   2                      کننده                                    ریر قطعدریچه خروجی و   1

 تایی19اا  ررته  3              مییی متر                                             برحسب، ha ارتفاع اوا،  9

 روان مالتمحل تزریق   6                                      مییی متر برحسب، hw،  اتمایع سایر ارتفاع آب یا  3

 راه اندازي آزمون لوله مايل -3شکل
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 آزمون مويینگی   4-5

 اصول آزمون   4-5-8

نداختگی به صورت حجم آب آب ا کند.یر حجم و آب انداختن را فراام میگیر  تغیامکان اندازه ین آزمونا

-گیر  میجیوگیر  از تبخیر باقی بماند، اندازهکه اجازه داده رده است برا   روان مالتمانده رو  سطح باقی

-رود. اندازهگیر  میازهآزمون، اند در رروع و پایان روان مالتدرصد اختال  حجم  به صورترود. تغییر حجم 

 بارد.نشینی یا انبساط میمون اساساً تغییر حجم ناری از تهاا  آز
 

 تجهیزات   4-5-1

، مجهز به سرپوش در ار دو m1  تقریبی ، و طول 69تا  39س mm تقریبیبا قطر داخیی  یک دوده رفا ، -الف

 انتها.

 ، جا می رود.که در داخل دوده mm299 تقریبیبا طول  تایی 3سیم یک ررته  -ب

 دماسنج. -پ
 

 روش آزمون   4-5-3

طور  که نتواند ایچ حرکت  ،کنید آن را تثبیت داید.دوده را در یک موقعیت عمود  با انتها  باز در باال، قرار 

 . دارته باردیا درزری 

قرار گرفته و در مرکز نگه دارته  بسترکنید، مطمئن روید که آن به طور محکم رو   تعبیهاا را در دوده ررته

 رده است.

با قطر کوچک   1ترمیه را با نر  جریان ثابتی در داخل دوده بریزید سیا از پایین یا با استفاده از یک دود روان مالت

التر از سر فوالد پر با mm19در حدود  h0اوا  محبوسی وجود ندارد. دوده را تا ارتفاع که تا اطمینان حاصل رود 

و دما  اوا  محیط را ثبت  روان مالتکنید. دما    بندباال  دوده را برا  به حداقل رساندن تبخیر درز کنید.

 کنید.

 را ثبت کنید. روان مالت h0و ارتفاع  t0، رروعزمان 

ثبت  h92 و  h 9 ، h3 برا  چهار ساعت اول و سپس در  min13 ، را در فواصل زمانی hg، روان مالتارتفاع 

 در دوده بارد. روان مالت تقعر یا تحدب بدون در نظر گرفتناا باید گیر کنید. اندازه

 2در نظر گرفته رد، ثبت کنید سبه رکل  روان مالتکه برا   ییاامشابه زمان، را hwارتفاع آب انداختگی، 

 مراجعه رود .

-را ثبت کنید. نمونهرود، امچنان که از طریق دوده رفا  دیده می را روان مالتدر ظاار  ایجاد ردهناامگنی 

 از ناامگنی عبارتند از: یاای

 ؛روان مالتباال  زیر در  عدسی رکل آب انداختگی گیر رکل -الف

                                                 
1- Tremie tube 
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  .رودمی اا  مختیفرنگبا  روان مالتاایی از گیر  ناحیهجداردگی منجر به رکل -ب

اا  منبسط رونده روان مالتامکان ردیابی رفتار  ،مقدار نهایی گیر جا  در نظراد  از ثبت در فواصل زمانی به  -يادآوري

 با توافق در مستندات اجرایی حی  رود. ممکن است h92 گیر  در اندازه ،اا  کوچکاست. برا  پروژه

 
 ابعاد بر حسب مییی متر

 
 راهنما:

 t0ارتفاع در زمان    h0                                           روان مالت  2درزگیر                                       1

 tnارتفاع در زمان    hg                دوده رفا                        3اوا                                            9

 مایعاتسایر ارتفاع آب یا    hw          ررته، سیم یا مفتول                 6آب                                            3

 

 اندازي آزمون مويینگیراه -4شکل
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 گزارش نتايج   4-5-4

 رود:آب انداختن به صورت زیر بیان می

                                                                                                              3س

 بارد:تغییر حجم به صورت زیر می

                                                                                                     2س

 

 مقاومت فشاريآزمون    4-7

 صول آزمونا   4-7-8

میی ایران رماره  در استانداردداده رده اا  مکانیکی سمطابق با آزمون روان مالتمقاومت فشار  در این آزمون، 

 رود.تعیین می ،اا  رکسته رده منشوراارو  نیمه  323

 

 وسايل آزمون   4-7-1

 بارد:از برا  این آزمون به ررح زیر میوسایل مورد نی

 این استاندارد؛ مطابق با ادزامات روان مالتکن برا  مخیوط -الف

  ؛C 9±˚و با دقت  323میی ایران رماره آور  مطابق با ادزامات استاندارد تجهیزات عمل -ب

 ؛323میی ایران رماره استاندارد  با اا  آزمون مطابقاا و وسییهدستگاه -پ

   ؛323میی ایران رماره استاندارد مطابق با   mm (169× 29× 29 اا  فیز قادب -ت

 فیز . رمشه -ث

 

 روش آزمون   4-7-3

 سازيآماده  4-7-3-8

  323میی ایران رماره استاندارد اا مطابق با ، آزمونهموارد زیراا و متعیقات باید آماده روند و به استثنا  قادب

 ساخته روند:

سو  323میی ایران رماره استاندارد آماده رده پر رود. به عنوان یک استثناء در روش  روان مالتار قادب باید با 

 قرار بگیرند. ارتعاش یا روکاا نباید در معرض اا  آزمونهروان مالتبه ددیل روانی 

 آرام با یک حرکت برری عرضی و ،اً به صورت عمود نگه دارته ردهتقریبکه فیز   بالفاصیه با استفاده از رمشه

اً به تقریباا را با استفاده از امان رمشه که اضافی را بردارید. سطح آزمونه روان مالت در ار جهت  یک بارس

اا را برا  ا  بپورانید. قادبیک صفحه ریشهاا را با د. سپس آزمونهصورت تخت نگه دارته رده، صا  کنی

 زنی کنید.گیار  یا برچسباا عالمترناسایی آزمونه
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 هاآوري آزمونهعمل  4-7-3-1

 ور روند.غوطه 9-1-2در بند تعیین رده دما  با  آبی باید درتا زمان آزمون اا نمونه
 

 آزمون فشار   4-7-3-3

 حداقل رو  دو آزمونه انجام رود.باید  ،323ایران رماره میی استاندارد بق اطمآزمون فشار 
 

 گزارش نتايج   4-7-3-4

N/mmاا  مقاومت فشار  را بر حسب گزارش باید تمامی نتایج آزمون
 ارائه کند. 2

 بارد. متوسط نتایج جداگانهمقدار برا  ار آزمون باید مقدار به دست آمده 
 

 چگالیآزمون    4-7

 اصول آزمون   4-7-8

 رود.گیر  میجرم به حجم در حادت سیال اندازه چگادی با نسبت
 

 وسايل آزمون   4-7-1

 بارد.گیر  وزن و حجم میتجهیزات کادیبره رده برا  اندازهوسایل آزمون رامل 

 .تواند به صورت جایگزین به کار رودمی 1مربوط به ترازو  سیالتجهیزات آزمون 
 

 گزارش نتايج   4-7-3

 گیر  وزن و حجم، تجهیزات مورد استفاده و چگادی تعیین رده باید گزارش رود.دار ، اندازهبرروش نمونه
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