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به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاده 3قکانون اصکح قکوانین و مقکررات موسسکه اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورا عالی ادار مکور  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابحغ شده است.
تدوین استاندارد در حوزهاا مختلف در کمیسیوناا فنی مرکب از کارشناسان سازمان ،صکاحبنظکران مراکک و موسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانه صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراک علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازماناا دولتی و غیردولتی حاص می شود .پکی نکوی
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیوناا فنی مربوط ارسال میشود و پ از دریافت
نظراا و پیشنهاداا در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چکا و
منتشر میشود.
پی نوی استاندارداایی که موسسات و سازماناا عحقهمند و ذ صح نی با رعایت ضوابط تعیین شکده تهیکه مکی کننکد
درکمیته ملی طر و بررسی و درصورت تصویب ،به عنوان اسکتاندارد ملکی ایکران چکا و منتشکر مکی شکود .بکدین ترتیکب،
استاندارداایی ملی تلقی میشوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملکی ایکران شکماره  3تکدوین و در کمیتکه ملکی
استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بین المللی استاندارد )، 1(ISOکمیسیون بین المللی الکتروتکنی
) 9(IECو سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابط 2کمیسیون کدک غذایی
)3(CACدر کشور فعالیت می کند .در تدوین استاندارداا ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمند اا خاص
کشور ،از آخرین پیشرفتاا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بینالمللی بهرهگیر میشود.
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پی بینی شده در قکانون ،بکرا حمایکت از مصکر کننکدگان ،حفک
سحمت و ایمنی فرد و عمومی ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از
استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و /یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی استاندارد ،اجبکار
نماید .سازمان میتواند به منظور حف بازاراا بین المللی برا محصکوالت کشکور  ،اجکرا اسکتاندارد کاالاکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و موسسات فعکال
در زمینه مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممی و صدور گواای سامانهاا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمونگاهاکا و
مراک کالیبراسیون ( واسنجی ) وسای سنج  ،سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازماناا و موسسات را بر اساس ضوابط
نظام تایید صححیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم ،گوااینامه تایید صححیت به آناا اعطا و بر عملکرد
آن اا نظارت میکند .ترویج دستگاه بین المللی یکااا ،کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنج  ،تعیین عیار فل ات گکرانبهکا و
انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.
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پیش گفتار
استاندارد «عام کف زا برا تولید بتن سلولی با استفاده از کف آماده -روش آزمون» که پی نوی آن
درکمیسیوناا فنی مربوطه توسط سازمان ملی استاندارد تهیه و تدوین شده و در پانصد و یازدامین
اجحس کمیتۀ ملی استاندارد مهندسی ساختمانی و مصالح و فرآورده اا ساختمانی مور 1323/9/12
مورد تصویب قرار گرفته است ،این به استناد بند ی مادۀ  3قانون اصح قوانین و مقررات مؤسسۀ
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  ،1331بهعنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
برا حف امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفتاا ملی و جهانی در زمینه صنایع ،علوم و خدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع ل وم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی این
استاندارداا ارایه شود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوطه مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابراین
باید امواره از آخرین تجدیدنظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
منبع و ماخذ که برا تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است:
ASTM C796 / C796M:2012, Standard Test Method for Foaming Agents for Use in Producing
Cellular Concrete Using Preformed Foam

و

عامل کف زا براي تولید بتن سلولي با استفاده از کف آماده -روش آزمون
8

هدف و دامنه کاربرد

8ـ 8اد از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازهگیر آزمایشگاای عملکرد ی مکاده شکیمیایی ککف زا
برا استفاده در تولید فوم (سلول اا اوا) جهت استفاده در ساخت بتن سلولی ( متخلخ ) ،است.
8ـ 2این روش آزمون ،شام موارد زیر میشود:
8ـ2ـ 8ساخت مقادیر آزمایشگاای بتن سلولی؛
8ـ2ـ 2تعیین مقدار اوا بتن سلولی تازه آماده شده و بتن سخت شده بعد از کار با دستگاهاا متداول؛
8ـ2ـ 1تعیین ویژگیاا بتن سخت شده ،شام  :مقاومت فشار  ،مقاومت کششی شکافتی ،چگالی و جذب
آب .بسته به اادا استفاده از مواد ،ممکن است مطالعه امه ویژگیاا باال ،در امه موارد ،الزم نباشد.
2

مراجع الزامي

مدارک ال امی زیر حاو مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آناا ارجاع داده شده است.
بدین ترتیب آن مقررات ج یی از این استاندارد ملی ایران محسوب میشود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصححیهاا و تجدید نظراا بعد آن
مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده
شده است ،امواره آخرین تجدید نظر و اصححیهاا بعد آناا مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا این استاندارد ال امی است:
 8-2استاندارد ملی ایران شماره  :332سال  ،1333سیمان پرتلند -ویژگیاا.
 2-2استاندارد ملی ایران شماره  :222سال  ،1332سنگدانه -سحمت سنگدانه با استفاده از محلول سولفات
سدیم یا منی یم -روش آزمون.
 1-2استاندارد ملی ایران شماره  :3192سال  ،1339بتن ساخت نمونهاا
تعیین مقاومت و چگالی بتن پی آکنده در آزمایشگاه آیین کار.

استوانها

و منشور

جهت

2-4 ASTM C495 / C796M, Standard Test Method for Compressive Strength of Lightweight
Insulating Concrete
2-5 ASTM C496 / C496M, Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of
Cylindrical Concrete Specimens
2-6 ASTM C511 / C796M, Standard Specification for Mixing Rooms, Moist Cabinets, Moist
Rooms, and Water Storage Tanks Used in the Testing of Hydraulic Cements and Concretes

1

2-7 ASTM C511 / C796M, Standard Specification for Mixing Rooms, Moist Cabinets, Moist
Rooms, and Water Storage Tanks Used in the Testing of Hydraulic Cements and
Concretes
2-8 ASTM C88, Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of Sodium
Sulfate or Magnesium Sulfate

1

اصطالحات و تعاريف ،نمادها ،اختصارات و يکاها

8-1
اصطالحات و تعاريف

در این استاندارد اصطححات و تعاریف زیر بهکار میرود:
1ـ8ـ8
بتن متخلخل

ی محصول سب وزن ،متشک از سیمان پرتلند ،خمیراا سیمان -سیلی  ،سیمان – پوزوالن،
پوزوالن– آا یا آا – سیلی یا خمیراایی که حاو مخلوطی از این مواد استند و دارا ساختار
سلولی یا حفرها امگنی استند که توسط مواد شیمیایی تشکی دانده گاز یا مواد کفزا ( برا بتناا
سلولی (متخلخ ) دارا سایر مواد چسپاننده متفاوت ،یا آمیخته سیمان پرتلند ،از عم آور بتن با اتوکحو
استفاده میشود) ،به دست آمدهاند .در بتن متخلخ  ،کنترل چگالی توسط جایگ ینی سلولاا اوا قاب
مشااده برا امه یا بخشی از سنگدانهاا ری  ،به دست میآید .معموالً از سنگدانهاا درشت با وزن
معمولی ،استفاده نمیشود اما از سب دانه ،ری و یا درشت ،اغلب در بتن متخلخ استفاده میشوند.
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 1ـ  2نمادها ،اختصارات و يکاها

در این استاندارد نماداا ،اختصارات و یکااا مندرج در جدول  ،1بهکار میرود:
جدول -8نمادها ،اختصارات و يکاها
نماد

کمیت

Dex1

چگالی آزمایشگاای بتن قب از پمپ کردن

Dex2

چگالی آزمایشگاای بتن بعد از پمپ کردن

Dth

چگالی نظر مخلوط خمیر بر اساس حجم مطل

Dd

چگالی مورد نظر در طراحی

SGC
T

زمان مورد نیاز برا پر کردن سرشار شده
زمان مورد نیاز برا تولید ی

3

Kg/m

3

Kg/m

Kg/m3
3

Kg/m

1

چگالی نسبی ذرات سیمان

T1

4

يکا

-دقیقه
دقیقه

مترمکعب از کف

m3

V

حجم ظر حاو کف

Va

حجم اوا مورد نیاز در پیمانه آزمون

m

Vc

حجم آزمونه (استوانه)

m3

Vf

حجم کف در پیمانه آزمون

m

Vw

حجم آب جذب شده توسط نمونه آزمون در  92ساعت

m3

W1

وزن خالص کف در ظر سرشار شده ،قب از برداشتن قسمت اضافی

Kg

W2

وزن خالص کف در ظر بعد از برداشتن قسمت اضافی

Kg

Wc

جرم سیمان در پیمانه آزمون

Kg

Wf

جرم کف در پیمانه آزمون

Kg

WTW

جرم نهایی آب در پیمانه آزمون ،شام وزن کف

Wuf

چگالی کف

Kg/m

Ww

جرم آب اضافه شده به پیمانه آزمون در مخلوطکن

Kg

3

3

Kg
3

کلیات

4ـ 8این استاندارد شام موارد زیر است:
4ـ8ـ 8ساخت آزمایشگاای بتن متخلخ .
4ـ8ـ 2تعیین مقدار اوا بتن متخلخ تازه آماده شده و بتن سخت شده بعد از کار با دستگاهاا متداول.

1-Spiciy gravity

3

4ـ8ـ 1تعیین ویژگیاا زیر در بتن سخت شده :مقاومت فشکار  ،مقاومکت کششکی شککافتی ،چگکالی و
جذب آب .بسته به اادا استفاده از مواد ،ممکن است مطالعه امه ویژگکیاکا بکاال ،در امکه مکوارد ،الزم
نباشد.
5

وسايل

5ـ8

مخلوطکن

مخلوطکن باید از نوع مخلوطکن تیغها پارویی 1قدرتی با حداق ظرفیت  9/1مترمکعب ،و سرعت (29تا)39
دور در دقیقه و مجه به تیغهاا پاککن الستیکی باشد.
5ـ2

دستگاه مولد کف

دستگاه مولد کف باید ی
5ـ1

مولد آزمایشگاای مناسب و باید مشابه با نوع استفاده شده در کارگاه باشد.

پمپ

پمپ باید از نوع پمپ داانه باز یا داانه بسته باشد 9و باید در (969تا )639دور بر دقیقه به کار افتد .پمپ
باید با ی منبع تغذیه  9/13مترمکعبی مجه شود و ی لوله خرطومی الستیکی  13متر با قطر داخلی
 93میلیمتر ،بر رو مح تخلیه پمپ ،به طور که انتها لوله خرطومی با پمپ در ی ارتفاع یکسان قرار
داشته باشند.
5ـ4

محفظه عمل آوري بتن

محفظه عم آور بتن باید مطاب استاندارد  6-9باشد.
5ـ5

قالبها

قالباا استوانها برا نمونهاا آزمون فشار  ،باید مطاب با آنچه که در بخ اب ار روش آزمون
استاندارد بند 2-9توصیف شدهاست باشد .قالباا امه آزمون اا دیگر ،باید با قالباا آزمون اب ار روش
آزمون استاندارد ،بند  ،3-9مطابقت داشته باشند.
5ـ1

صفحه سرزني براي قالبها

که حداق

ی صفحه فوالد مسطح به ضخامت  6میلیمتر
عریضتر از قطر قالب باشد.

 999میلیمتر ،درازتر و  39میلیمتر،

1-Paddletype
2-Throat tyope

4

5ـ7

ترازو

باید دقتی در  9/1درصد وزن مواد اندازهگیر شده داشته باشند.
5ـ1

دستگاههاي فشاري

دستگاهاا انجام آزمون فشار استفاده شده برا آزموناا مقاومت فشار و آزموناا مقاومت کششی
شکافتی به ترتیب باید با ال امات روشاا استاندارد بند  3-9و  ،2-9مطابقت داشته باشند.
5ـ3

گرمخانه

گرمخانه باید مطاب آن چه که در استاندارد بند  ،3-9توصیف شده است ،باشند.
5ـ81

هواي متراکم

ی منبع از اوا متراکم با قابلیت نگهدار فشار در محدوده انتخابی ( 299تا )399کیلو پاسکال ،فشار
انتخابی باید در محدوده تغییرات  ±33کیلو پاسکال ،نگه داشته شود.
5ـ88

ی

ظرف اندازهگیري (سنجش) براي بتن

ظر فوالد ماشینکار شده با حجم  9/913مترمکعب با لبهاا صا مسطح باشد.

5ـ82

صفحه سرزني براي ظرف اندازهگیري

ی صفحه فوالد مسطح با ضخامت  6میلیمتر
عریضتر از قطر لبه ظر اندازه گیر باشد.
5ـ81

که حداق

 999میلیمتر ،درازتر و  39میلیمتر،

زمان سنج

ساعت درجهبند شده به دقیقه و ثانیه است.
5ـ84

با داانه
5ـ85

ی

کولیسها

( 139 ،33و  )399میلیمتر .
ظرف اندازهگیري کف

مخ ن سب

5ـ81

وزن با ظرفیت تقریبی  9/96مترمکعب ،با لبهاا صا درزبند .

صفحه درزبندي براي ظرف اندازهگیري کف

که حداق

ی صفحه فوالد مسطح با ضخامت  6میلیمتر
عریضتر از قطرلبه ظر باشد.
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 999میلیمتر ،درازتر و  39میلیمتر،

5ـ87

ابزارهاي کوچک

اب اراا کوچکی مانند ی

چک

1

مصالح و نسبت ها

1ـ8

سیمان

الستیکی و ی

ماله ،باید فراام شود.

سیمان استفاده شده باید از نوع سیمان پرتلند نوع  1یا نوع  3و مطاب با ال امات مشخصات فنی استاندارد
بند  9-1باشد.
1ـ2

نسبت آب به سیمان

مقدار آب مورد نیاز ،با نوع و تولید کننده سیمان ،تغییر خوااد کرد .برا اادا این روش آزمون  ،باید از
نسبت آب به سیمان  9/33برا سیمان پرتلند نوع 1و  9/62برا سیمان پرتلند نوع  ،3استفاده شود .با این
وجود ،اگر ی سیمان ویژه یا ی عام کفزا که با نسبت آب به سیمان ،استفاده شده است ،ی مخلوط
رضایتبخ را ایجاد نکند ،ممکن است با استفاده از نسبتاا آب به سیمان مختلف ،مخلوط یا مخلوط-
اا آزمایشی ،ساخته شوند.
1ـ1

حجم نمونه

مقدار سیمان باید به اندازه کافی باشد تا اجازه قالبگیر امه آزمونه اا از ی پیمانه را بداد .نسبت آب
و سیمان مخلوط بند  9-6تعیین شد ،باید برا ساختن پیمانه آزمون ،استفاده شود.
1ـ1ـ 8محلول کفزا در فوم ،باید به عنوان بخشی از آب اختحط نهایی ،منظور شود .حجم فوم باید برا
پیمانه ،تنظیم شود تا بعد از پمپکردن ،چگالی ( )629± 39کیلوگرم بر مترمکعب را ایجاد کند.
7

روش انجام آزمون

7ـ 8ی محلول رقی از عام کفزا را با می ان رقی شدگی که توسط تولید کننده تعیین شده است ،را
بسازید .اگر می ان رقی شدگی تعیین نشده باشد ،انجام آزموناا مقدماتی برا تعیین رقی شدگی،
ضرور است .نقطه شروع پیشنهاد برا چنین آزموناایی 29 ،بخ حجمی آب و  1بخ حجمی از
عام کفزا است.
7ـ 2دستگاه مولد کف را با مقدار از محلول کفزا که توسط سازنده دستگاه مولد ،پیشنهاد شده است،
بارگیر کنید.
7ـ 1مولد را به منبعی از اوا فشرده تا فشار مقدار مناسب ،تنظیم میکند ،متص کنید.
7ـ 4با استفاده از ی

ساعت زمانگیر  ،مولد را بهصورت زیر ،واسنجی کنید:

6

ظر خالی از کف وزن کنید و حجم آن را تعیین نمایید .ظر را از کف سرری کنید و زمان مورد نیاز را با
ی زمان سنج ،اندازه گیر کنید و سپ آن را وزن کنید .فوماا اضافی را با استفاده از نگه داشتن صفحه
سرزنی در موقعیت افقی (سطح افقی صفحه) و حرکت دادن آن در سراسر باال ظر با عم اره کردن،
حذ و دوباره وزن کنید .زمان مورد نیاز را بر مترمکعب فوم ،با استفاده از معادله ( ،)1محاسبه کنید:
TW 2
W1V

()8

T1 

7ـ4ـ 8چگالی کف را ام با استفاده از معادله ( ،)9محاسبه کنید:
W2
V

()2

Wuf 

7ـ 4ـ 2طول مدت مورد نیاز برا تولید حجم الزم فوم  Vf T1را از معادله ( )3به دست آورید:
1000 VaT1
1000  Wuf

()1

V f T1 

7ـ4ـ 1جرم  ،Wfاز حجم مورد نیاز کف VfWufرا محاسبه کنید.
يادآوري -متناسب با کاربرد استفاده شیمیایی از کف ،چگالی آن معموال در محدوده ( 39تا  63کیلوگرم بر مترمکعب خوااد
بود) .اگر مولد کف ،قاب تنظیم است ،چگالی کف ،Wuf ،را بر اساس توصیه سازنده ،تنظیم کنید.

7ـ4ـ1ـ  8اگر از سیمان پرتلند نوع  1استفاده شود 96-wf=ww ،از وزن آب ،Ww ،و  23کیلوگرم سیمان
نوع . 1
7ـ4ـ1ـ 2اگر از سیمان پرتلند نوع  3استفاده شود 92-wf=ww ،از وزن آب ،Ww ،و 23کیلوگرم  ،سیمان
نوع .3
7ـ 5مخلوطکن را با آب ،مرطوب کنید .آب )Ww( ،را اضافه و مخلوطکن را روشن کنید .سیمان را به تدریج
(بی

از ی

1

دوره  /9دقیقها ) اضافه کنید .با ی

ماله ،کلوخه اا سیمان را خرد کنید .سپ

آن را به

مدت  3دقیقه مخلوط کنید.
7ـ 1در حین اختحط مقدار ) (Vfرا به مخلوط اضافه کنید ،Vfm3 ،از کف را اضافه کنید .زمان کف مورد
نیاز ،VfT1 ،است .تا  9دقیقه بعد از این که امه کف ،اضافه شد ،مخلوط کردن را ادامه داید .محتوا
مخلوط کن را در پمپ ،تخلیه کنید و بحفاصله مرحله 3ک 3بروید.
7ـ 7وزنکردن ظر وزن شده را با نمونه بتن موجود در مخ ن پمپ ،پر کنید .قب از برداشتن نمونه ،با
دقت بتن درون مخ ن مخلوط کنید تا یکنواختی بهتر را حاص شود .بدون این که حباباا ب رگ اوا در
آن محبوس گردد از ی بی دسته کوتاه با اندازه مناسب که به کف مخ ن برسد ،استفاده کنید .برا انتقال
بتن به ظر  ،از ی سرتاس استفاده کنید و در مدت زمان عملیات پرکردن ،با ی چک الستیکی ،به
7

سرعت به جداره بیرونی ،ضربه ب نید .ظر را پر از بتن کنید ،اضافه را با استفاده از نگه داشتن صفحه
سرری در موقعیت افقی (سطح افقی صفحه) و حرکت دادن آن در سراسر باال ظر با حرکت اره ا ،
حذ کنید .با استفاده از ی پارچه ،بتناا جدا شده را از سطح ظر  ،پاک کنید .ظر پرشده را وزن
کنید .چگالی بتن را محاسبه و به عنوان چگالی قب از پمپ کردن ( ،)Dex1ثبت کنید.
7ـ7ـ 8نمونه بتن را در ی شیلنگ خرطومی  13متر پمپ کنید و آن را به درون ی حوضچه نمونه-
گیر  ،بری ید .از حوضچه نمونهگیر  ،نمونه چگالی دوم را مطاب بخ 3ک 3برداشته ،و به عنوان چگالی بعد
از پمپ کردن ( ،)Dex2وزن کرده و ثبت کنید.
7ـ 1قالبگیري ک به سرعت ،قالباا استوانه ا را با بتن حوضچه نمونهگیر  ،پر کنید .تا زمانی که قالب
در حال پر شدن است ،با ی چک الستیکی به جداره بیرونی قالب  ،ضربه ب نید .حداق تعداد آزمونه اا
مورد نیاز ،چهار استوانه ( )139×33میلیمتر و ده استوانه ( )399×139میلیمتر  ،است.
7ـ1ـ 8به محض اینکه قالبری انجام شد ،سطح باالیی ار آزمونه را تمی کنید و برا جلوگیر از تبخیر
شدن ،بدون صدمه زدن به سطح ،آن را توسط ی کیسه پحستیکی ،بپوشانید.
7ـ 3جدا کردن از قالباا و عم آور بتن از ال ومات استاندارد بند  2-9پیرو کنید به استثنااا موارد
زیر :نمونهاا را به جا گرمخانه ،با قرار دادن  93تا  93روز در برابر اوا ،خش کنید .آزمونه اایی که برا
انجام آزمون استفاده میشوند را با گرمخانه ،خش نکنید.
7ـ 81مقاومت کششی شکافتی  -چهار استوانه ( )139×33میلیمتر را برا مقاومت فشار مطاب با روش
آزمون استاندارد بند  ،2-9آزمون کنید.
7ـ 88مقاومت شکا خوردگی کششی ک چهار استوانه ( )399×139میلیمتر  ،را برا
خوردگی کششی ،در سن  93روزه ،مطاب با روش آزمون استاندارد بند  ،6-9آزمون کنید.

مقاومت شکا -

7ـ 82چگالی خش گرمخانه ک چگالی خش گرمخانه ا را مطاب بخ چگالی خش گرمخانه ا روش
آزمون استاندارد بند  ،2-9تعیین کنید .از سه استوانه ( )399×139میلیمتر  ،بند 3ک ،3در سن  93روزه،
استفاده کنید.
7ـ81

جذب آب

7ـ81ـ 8سه آزمونه ( )399×139میلیمتر  ،از بخ  ،3-3در سن  93روزهگی برداشته و با کولی  ،ابعاد
آن را مطاب با آزمون استاندارد بند  ،2-9توصیف شد ،اندازه بگیرید.
7ـ81ـ 2آزمونهاا  139میلیمتر را زیر سطح آب غوطه ورکنید .دما آب را در ( )93±9درجه
سلسیوس ،نگه دارید .آزمونه را از درون آب بردارید و اجازه داید تا آب اضافی خارج شود ( 39ثانیه) و بعد
آن را وزن کنید که این ،وزن مرطوب آزمونه است.

8

1

محاسبات

1ـ8

درصد هوا

1ـ8ـ 8چگالی آزمایشگاای بتن تازه را در مخلوطکن ،Dex1،و چگالی بعد از تخلیه شدن (انتها لوله
خرطومی) ،Dex2 ،با تقسیم کردن وزن خالص آزمونه اا از بنداا 3ک 3و 3ک3ک 1به حجم ظر  ،تعیین کنید.
و با تقریب 19 ،کیلوگرم بر مترمکعب ،ثبت کنید.
1ـ8ـ 2چگالی آزمایشگاای نمونهاا طب بند 3ک ،19قب و بعد از خش شدن ،ازتعمیم وزن به حجم
نمونهاا ،تعیین کنید .از سه استوانه ( )399×139میلیمتر  ،استفاده کنید و نتیجه را با تقریب  19کیلوگرم
بر مترمکعب ،ثبت کنید.
1ـ8ـ 1درصد اوا بتن تازه مخلوط شده را قب و بعد از پمپ کردن ،از چگالیاا آزمایشگاای  ،و چگالی
نظر  ،Dth ،را بر اساس حجم مطل  ،تعیین کنید .درصد اوا را تا تقریب  1درصد ،ثبت کنید .چگالی نظر
را برحسب کیلوگرم بر مترمکعب بر اساس معادله ( ،)2محاسبه کنید:
()2

Ww  Wc  W f
W
Ww
Wc

 f
1000 1000 SGC 1000

Dth 

1ـ8ـ1ـ 8درصد اوا قب از پمپ کردن یا درصد اوا در مخلوطکن را به کم
()3
1ـ8ـ1ـ 2محتوا
محاسبه کنید:
()6

Dex1 

Dth 

اوا

معادله ( )3محاسبه کنید:



 = 1001 درصد اوا قب از پمپ کردن


بعد از پمپ کردن یا درصد اوا در انتها
Ww  Ww  W f

Wf
Ww
Wc


1000 100SGC 1000

لوله خرطومی را طب معادله ()6

 = Dth محتوا اوا بعد از پمپ کردن

يادآوري -با استفاده از روشاا تعیین شده و با فرض اینکه وزن مخصوص سیمان 3/13 ،است و ک آب استفاده شده برا
سیمان نوع  96 ، 1کیلوگرم و چگالی تئور  1369کیلوگرم بر مترمکعب است .به امین نحو ،برا سیمان نوع  ،3آب نهایی
 92کیلوگرم وچگالی نظر  1319کیلوگرم بر مترمکعب است.

1ـ8ـ 4اتح اوا در ضمن پمپ کردن را به عنوان ردصد افت اوا قب و بعد از پمپ کردن ،را محاسبه و
با تقریب  1درصد ،ثبت کنید.
()3

Dex2  Dex1
Dth

 = 100درصد اتح اوا بر حسب حجم
9

1ـ8ـ  5چگالی طراحی ( ،)Ddمخلوط آزمون برحسب کیلوگرم بر مترمکعب  ،از معادله( ، )3محاسبه کنید:
Ww  Wc  W f
Ww
Wc

Vf
1000 1000SGC

()3
1ـ2

Dd 

جذب آب

1ـ2ـ 8میانگین وزن آب جذب شده توسط استوانهاا را از کم کردن میانگین وزن خش استوانهاا (بخ
3ک 19را مشااده کنید) از میانگین وزن مرطوب آن اا (بند 3ک 13را مشااده کنید) ،به دست آورید .و با
تقریب  9/93کیلوگرم ،ثبت کنید.
1ـ2ـ 2میانگین حجم آب جذب شده با تقسیم کردن میانگین وزن آب جذب شده به چگالی آب بر حسب
کیلوگرم بر مترمکعب ،دست آورید .جذب آب را با استفاده از معادله ( ، )2محاسبه کنید:
Vw
Vc

()2

= 100درصد حجمی جذب

جذب را با تقریب  9/3درصد ،ثبت کنید.
3

گزارش آزمون

3ـ 8با استفاده از دقت تعیین شده در بند  ،3موارد زیر را گ ارش کنید:
3ـ8ـ 8شناسایی آزمون شدهاا شیمیایی ،شام نام سازنده ،نام تجار و شماره سر ؛
3ـ8ـ 2نسبت آب به سیمان و نوع سیمان استفاده شده؛
3ـ8ـ 1محتوا اوا ،قب و بعد از پمپ کردن؛
3ـ8ـ 4چگالی خش

با استفاده از گرمخانه ؛

3ـ8ـ 5جذب آب ،درصد به حجم؛
3ـ8ـ 1مقاومت فشار ؛
3ـ8ـ 7درصدافت اوا در ضمن پمپ کردن؛

3ـ8ـ 1مقاومت شکافتی؛
3ـ8ـ 3اختح بین چگالی طراحی شده و چگالی تجربی ،قب و بعد از پمپ کردن.
81

دقت و اريبي

81ـ8

دقت

11

81ـ8ـ8

دقت يک آزمونگر

انحرا استاندارداا ی آزمونگر تنها ،در سومین ستون جدول  ،9لیست شدهاند .بنابراین نتایج دو آزمونی
که به طور صحیح توسط ی آزمونگر انجام شدهاست ،نباید بی تر از مقادیر نشان داده شده در ستون
چهارم جدول ،9با ام متفاوت نمی باشند.

جدول  – 2دقت اندازه گیري يک کارور
آزمون

متوسط میانگینهاي
آزمايشگاهي

انحراف معیار ()1s

محدوده قابل قبول دو
نتیجه )(d2s

مقاومت فشارشی برحسب Mpa

9/ 2

9/ 2

1/ 9

مقاومت شکافتی برحسبMpa

9/ 3

9/96

9/ 9

چگالی برحسبkg/m3

391

93

33

جذب برحسب %

13/3

9/ 6

1/ 3

88ـ8ـ2

دقت بین آزمايشگاهي

انحرا استاندارداا چند آزمایشگاای ،در سومین ستون جدول  ،3لیست شدهاند .بنابراین نتایج دو آزمونی
که به طور صحیح بر رو مواد یکسان توسط دو آزمایشگاه مختلف انجام شدهاست ،نباید بی تر از مقادیر
نشان داده شده در ستون چهارم جدول  ،3با ام متفاوت باشند.
جدول  1ـ دقت چند آزمايشگاهي
آزمون

متوسط میانگینهاي
آزمايشگاهي

انحراف معیار ()1s

محدوده قابل قبول دو
نتیجه )(d2s

مقاومت فشارشی برحسب Mpa

9/ 2

9/ 3

1/ 3

مقاومت خراش شکافتی
برحسبMpa

9/ 3

9/96

9/ 9

چگالی برحسبkg/m3

391

39

29

جذب برحسب %

13/3

9/ 6

1/ 3

88ـ2

اريبي

88ـ2ـ 8از آن جا که ایچ ماده مرجع قاب قبولی برا تعیین اریبی این روش آزمون وجود ندارد ،می ان
اریبی مشخص نشده است.
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پیوست الف
(اطالعاتي)
نحوه بدست آوردن حجم کف

الف ـ 8رابطه حجم کف مورد نیاز برا نمونه ،می تواند از موارد زیر ،مشت شده باشد:
الف ـ8ـ 8با دانستن چگالی مرطوب  629کیلوگرم بر مترمکعب  ،حجم اوا مورد نیاز را از رابطه (الف )1-به
دست آورید:
(الف)1-

WTW  WC
WTW
Wc

 Va
1000 3.15  1000

= 640kg / m 3 چگالی مرطوب

الف ـ8ـ 2حجم اوا مورد نیاز برحسب مترمکعب بصورت زیر به دست می آید:
(الف)9-

0.359WTW  0.7965Wc
640

Va 

الف ـ  2حجم اوا مورد نیاز برا نمونه اا برا سیمان پرتلند نوع  9/931 ،1مترمکعب و برا سیمان
پرتلند نوع  9/939 ،3مترمکعب ،میباشد.
الف ـ 1با رقی کردن کف شیمیایی رقی شده با احتساب آب ( ،)spgr =1رابطه حجم اوا و حجم کف،
می تواند به صورت معادله (الف )3-بیان شود:
(الف)3-

Wf
1000

V f  Va 

الف ـ 4اگر  Wufچگالی کف باشد ،پ
(الف )2-بیان کرد:
(الف)2-

Wuf V f
1000

 Wf = Wuf × Vfو معادله (الف )3-را میتوان به صورت

Vf 

 Va m 3

(الف)3-

Va
m3
Wuf
1000

(الف)6-

Vf 
1

1000 Va
m3
1000  Wuf

Vf 
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