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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ  3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد و تحقیقتات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتی سرستمی
ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا عتادی ادار متور  29/6/92بته
سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابالغ رده است .
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کاررناستان ستازمان  ،صتاحب نظتران مراکت و مؤسستات
عیمی ،پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می رود وکورشی امگام با مصادح میتی و بتا توجته بته رترایط تودیتد ،
فناور و تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکنندگان ،مصرفکنندگان ،صادرکنندگان و
وارد کنندگان ،مراک عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دودتی و غیر دودتی حاصل می رود  .پیش نویس استتاندارداا میتی
ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میرود و پس از دریافت نظراا و پیشتنهاداا
در کمیتۀ میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد میی سرسمی ایران چاپ و منتشر می رود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عالقه مند و ذ صالح نی با رعایت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصتویب  ،بته عنتوان استتاندارد میتی ایتران چتاپ و منتشتر متی رتود  .بتدین ترتیتب ،
استاندارداایی میی تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ میی استاندارد
مربوط که سازمان میی استاندارد ایران تشکیل میداد به تصویب رسیده بارد.
9
1
سازمان میی استاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ادمییی ادکتروتکنیتک ) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکس غتیایی ) 3(CACدر کشتور
فعادیت می کند  .در تدوین استاندارداا میی ایران ضمن توجته بته رترایط کیتی و نیازمنتد اتا ختا کشتور  ،از آخترین
پیشرفت اا عیمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بینادمییی بهرهگیر میرود .
سازمان میی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون  ،برا حمایت از مصرف کنندگان  ،حفظ سالمت و
ایمنی فترد و عمتومی  ،حصتول اطمینتان از کیفیتت محصتوتت و مالحظتات زیستت محیطتی و اقتصتاد  ،اجترا بعضتی از
استاندارداا میی ایران را برا محصوتت تودید داخل کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عادی استاندارد ،اجبار نماید.
سازمان می تواند به منظور حفظ بازاراا بین ادمییی برا محصوتت کشور  ،اجرا استاندارد کاتاا صادراتی و درجهبند آن
را اجبار نماید  .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعال در زمینۀ مشتاوره ،
آموزش  ،بازرسی  ،ممی و صدور گواای سیستت اتا متدیریت کیفیتت و متدیریت زیستتمحیطتی  ،آزمایشتگاه اتا و مراکت
کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،سازمان میی استاندارد ایران این گونه سازمان اا و مؤسسات را بر استاس ضتوابط نظتام
تأیید صالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز ررایط تزم  ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکترد آن اتا
نظارت می کند  .ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا  ،کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،تعیین عیتار فیت ات گرانبهتا و انجتام
تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است .
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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پیش گفتار
استاندارد " آزمون بتن -قسمت  :11تعیین مقاومت بتن در برابر کیراید ،انتشار یک سویه " که پیش نویس آن
در کمیسیون اا فنی مربوطه توسط ررکت معیار آزما ارس تهیه و تدوین رده است و در پانصد و رشمین
اجالس کمیته میی استاندارد مهندسی ساختمان،مصادح و فراوردهاا ساختمانی مور  1323/9/3مورد تصویب
قرار گرفته است ،اینک به استناد بند یک ماده  3قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  ،1331به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می رود.
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا میی و جهانی در زمینه صنایع ،عیوم و خدمات،
استاندارداا میی ایران در مواقع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد که برا اصالح و تکمیل این
استاندارداا ارائه رود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابراین،
باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا میی استفاده کرد.
منبع و ماخی که برا تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:
ISO 1920-11:2013,Testing of concrete, Part 11:Determination of the chloride resistance of
concrete, unidirectional diffusion

ه

آزمون بتن -قسمت  :11تعیین مقاومت بتن در برابر کلرايد ،انتشار يک سويه
1

هدف و دامنه کاربرد

ادف از تدوین این استاندارد تعیین روری برا تبیین پارامتراا نفوذ کیرید در حادت ناپایدار یک سویه ،برا
آزمونهاا تهیه رده از بتن سخت رده میبارد .این روش آزمون ،تعیین نفوذ کیرید را در یک سن مشخص ،به
عنوان مثال به منظور رتبهبند کیفیت بتن با آزمون مقایسها  ،ممکن میسازد.
يادآوري  -1ادف آزمون عبارت است از ارزیابی مقاومت بادقوه یک مخیوط بتنی در برابر ورود کیرید.
يادآوري  -0از آنجاییکه مقاومت در برابر نفوذ کیرید به سن بتن بستگی دارد ،به ددیل تاثیر ایدراتاسیون دائمی بتن ،رتبه بند
ا ممکن است که با تغییر سن بتن تغییر نماید.

0

مراجع الزامی

مدارک اد امی زیر حاو مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آناا ارجاع داده رده است .بدین
ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب میرود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد ،اصالحیهاا و تجدید نظراا بعد آن مورد
نظر این استاندارد میی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده رده است،
امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیهاا بعد آناا مورد نظر است.
1-2 ISO 1920-3, Testing of concrete — Part 3: Making and curing test specimens
2-2 ISO 1920-6, Testing of concrete — Part 6: Sampling, preparing and testing of concrete
cores

1

اصطالحات و تعاريف

به منظور دستیابی به ااداف این استاندارد میی ،اصطالحات و تعاریف زیر به کار میرود:
1-1
سطح در معرض

1

سطحی از عضو 9بتنی که در انگام ساخت و ساز ،در معرض محیط کیرید قرار میگیرد.
0-1
میزان کلريد قابل حل در اسید

1 - As-cast surface
2 - Element

1

عبارت است از مقدار کیرید قابل حل در اسید ،که به صورت درصد از جرم بتن بیان میرود.
1-1
نفوذ کلريد
عبارت از ورود کیریداا به داخل بتن به ددیل قرار گرفتن در معرض منابع کیرید خارجی است.

4-1
انتشار

حرکت میوکولاا یا یوناا تحت یک گرادیان غیظت از یک منطقه با غیظت بات به منطقها با غیظت پایینتر
میبارد.
5-1
ضريب انتشار

تناسب بین رار مودکودی سمانند نر جریان یوناا کیرید و گرادیان غیظت در معادده انتشار.
يادآوري  -1در این استاندارد میی ایران ،قانون فیک1به عنوان یک نمایانگر ریاضی معتبر برا مکانیس ورود کیرید ،به کار گرفته
میرود.
يادآوري  -0به پیوست ادف مراجعه رود.

6-1
مقدار کلريد اولیهCi ،

مقدار کیرید در یک فاصیه به اندازه کافی دور از سطح ،که تحت تاثیر نفوذ کیرید محیول در سطح قرار نگیرد.
يادآوري  -1این مفهوم ،مقدار کیرید اودیه را که در انگام مخیوط ردن بتن از اج ا اصیی به دست میآید ،منعکس میکند.

7-1
ضريب انتشار حالت غیر پايدارDnss ،

ضریب انتشار که مخیوطردگی ا زمان کیرید را به مد نظر قرار میداد.
يادآوري  -1این مفهوم نر انتشار کیرید درون بتن ،در زمانی که بخشی از کیرید در حال مخیوطردن با سیمان است را منعکس
میکند.

1 - Fick’s Law

9

يادآوري  -0به پیوست ادف مراجعه رود.
يادآوري  -1انتشار کیرید در حادت پایدار بر رو نمونهاا ارباعرده با آب ،که در آناا کیرید به درون یک آزمونه بتنی نازک
قرار گرفته بین دو مخ ن کیرید محیول ،منتشر میرود ،اندازهگیر میرود .که یکی از مخ ن اا دارا غیظت کیرید بیش از مخ ن
دیگر است .این انتشار کیرید در حادت پایدار ،در این روش آزمون پورش داده نمیرود .انتشار کیرید در حادت پایدار تنها انتشار
انتقال یونی را از میان بتن منعکس میکند ،چرا که بتن قادر نیست یون کیرید بیشتر را مخیوط کند.

8-1
سايیدن مقطع

عبارت است از فرایند ساییدن آزمونه بتنی به رکل تیهاا متوادی در حادت خشک.
3-1
شرايط اشباع خالء

آزمونها که در حادت خالء با آب ارباع رده است.
4

اصول

یک آزمونه استوانها یا مکعبی رکل ،بر اساس استاندارد  ،ISO1920-3قادبگیر میگردد و به مدت یک دوره
استاندارد  93روزه به عمل آورده میرودساصالحات ررایط عمل آور در بخش  1-6را نی مالحظه کنید .
يادآوري  -1یک دوره عمل آور

کمتر از  93روز ،بسته به نوع سیمان و ادف از آزمون ممکن است که در نظر گرفته رود.

پیوست ب راانماییاایی در مورد آزمون آزمونهاا مغ ه ارائه میداد که مغ ه ممکن است از یک عنصر آزمون،
از یک بتن پیش ساخته یا یک سازه نمونهبردار رده بارد.
آزمونه به دو زیر آزمونه تقسی میگردد :یک "آزمونه مقطع" که به منظور تعیین مقطع حاو کیرید بعد از
قرارگیر در معرض ورود کیرید امه سویه استفاده میرود و یک زیر آزمونه اودیه کیرید به منظور تعیین
سطح اودیه کیرید .Ci ،این رکلاا اودیه به عنوان سطح کیرید بتن قادبگیر رده در نظرگرفته میروند.
آزمونه مقطع به صورت ارباع در حادت خال با آب مقطر یا آب امالح زدوده رده ،که تمامی سطوح آن به غیر از
یک سطح ،پوریده رده است که سطح غیر پوریده در معرض محیول کیرید قرار میگیرد .در معرض کیرید قرار
گرفتن آزمونه با غوطهورکردن 1آن در محیول کیرید انجام میپییرد.

1 - Ponding

3

يادآوري  -0آزمون ممکن است بدون ارباع کردن آزمونه مقطع در حادت خالء انجام گیرد ،در این صورت بهتر است این موضوع
در گ ارش آزمون ذکر گردد.
يادآوري  -1در معرض قرارگیر آزمونه با روش اا جایگ ینی قابل حصول است که عبارتند از:
الف -غوطهور کردن سطح غیر پوریده آزمونه در محیول کیرید؛
ب -وارونه کردن آزمونه و غوطهور کردن سطح غیر پوریده در محیول کیرید.
يادآوري  -4استفاده از آزمونهاا ب رگ کامال غوطهور رده در محیول در پیوست پ ررح داده رده است .محیول استاندارد
مرجع برا مدت زمان در معرض قرار گیر  29روز بصورت  3%جرم محیول سدی میبارد .غیظت محیول در طی مدت آزمون ثابت
نگه دارته خوااد رد.
يادآوري  -5ممکن است سایر غیظتاا یا محیولاا ،به عنوان مثال آب دریا ،و مدتاا در معرض قرارگیر به غیر از  29روز
قابل به کار رفتن استند.

بعد از اینکه مدت زمان در معرض کیرید قرار گیر مشخص رده سپر رد ،حداقل  3تیه مواز از سطح در
معرض قرار گرفته رده از آزمونه مقطع کنده میشوند .مقدار کیرید قابل حل در اسید ار یک از تیهاا و متوسط
عمق تیه از سطح بتن در معرض محیول کیرید قرار گرفته تعیین میرود .مقدار اودیه کیرید با ساییدن یک
نمونه از یک زیر آزمونه و تعیین مقدار کیرید قابل حل در اسید آن تعیین میرود.
مقدار کیرید محیول در سطح) (Csو ضریب انتشار کیرید در حادت غیر پایدار ) (Dnssبا استفاده از تحییل برگشتی
غیر خطی 1با روش متناسب کردن منحنی اا حداقل مربعات ،0تعیین میروند.
تقریبا برابر با  13%است ،برا آزمون سه آزمونه مختیف مورد
ً
به ددیل ضریب تغییرات بات ،که برا این آزمون
نیاز است که نتایج آناا باید به صورت جداگانه گ ارش رود.
يادآوري  -6ضریب انتشار کیرید با تغییر سن بتن و بر حسب مدت زماناا متفاوت در معرض کیرید قرارگیر آزمونه تغییر می-
کند.
يادآوري  -7آزمون انتشار که در این استاندارد میی بیان رده است تنها برا حادتی که مقدار کیرید اودیه در آن ثابت است معتبر
میبارد.
يادآوري  -8زمانی که برا این آزمون ،اطالعات دقیق در دسترس بارد یک نحوه بررسی معتبر بودن نتایج دو آزمون یا بیشتر
بعالوه نحوه تعیین مقدار متوسط ،معرفی خواادرد.
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معرف ها و ابزار آالت
معرفها:
1 -Nonlinear regression analysis
2 - Least squares curve fitting procedure

2

معرفاا کیفیت تحیییی مورد استفاده قرار خوااند گرفت.
يادآوري -کیمه "درصد" امواره به معنی درصد جرم میبارد مگر آنکه به گونه دیگر ذکر رده بارد.

1-1-5

هیدروکسید کلسیم. Ca(OH)2 ،

0-1-5

محلول کلريد در معرض:

الف -محلول مرجع

مقدار  NaCl 39gرا در  239gآب مقطر یا آب بدون امالح که ادایت ادکتریکی آن در دما  99 ˚Cکمتر از
 9/3mSm -1بارد حل نمایید تا یک محیول  NaClبا جرم  3%تودید رود .محیول به دست آمده را در یک ظرف
تمی نگه دارید.
يادآوري -این محیول  ،NaClغیظت کیرید مشابه با آب دریا دارد.

ب -ساير محلول هاي درمعرض

در حادتی که غیظت محیول کیرید درمعرض به غیر از آنچه در بخش ادف بند  9-1-3ذکر رد بارد ،باید غیظت
ثبت و گ ارش رود .در حادتی که غیظت متفاوتی به کار رفته بارد ،ترکیب محیول اا باید ثبت و گ ارش رود.
يادآوري  -1آب دریا طبیعی و مصنوعی استفاده رده است تا در معرض قرارگیر کاراا ساخت و ساز را منعکس کنند.
يادآوري  -0غیظتاا باتتر  ،NaClمثال برابر با  ، 16/3%و مدت زماناا در معرض قرارگیر کوتاهتر سبه عنوان مثال  33روز ،
به منظور رتاب بخشیدن به ایجاد یک مقطع کیرید ،قابل به کار رفتن استند.

1-1-5

سیستم مانع نفوذ ناپذير کلريد

یک رنگ پیی اورتان یا یک رنگ با اساس اپوکسی یا یک سیست مانع در برابر انتشار کیرید معادل ،برا
درزبند کردن سطوح آزمونه به کار میرود.
4-1-5

مواد شیمیايی براي آنالیز کلريد

مطابق استاندارد معتبر موجود در مکان مورد استفاده ،باید رماره استاندارد مرجع در گ ارش آزمون ذکر رود.
 5-1-5آب مقطر يا آب بدون امالح

باید ادایت ادکتریکی کمتر یا مساو  9/3 mSm−1دارته بارد.
 0-5ابزار
 1 -0-5ارّه الماسی خنک شونده با آب
 0 -0-5ترازو براي توزين  NaClو آب ،با قابلیت توزين با دقت  ±1 gگرم
 1-0-5دماسنج ،باقابلیت اندازه گیري دما با دقت ±1˚ C

 4-0-5محفظه با دماي کنترل شده ،با قابلیت حفظ کردن دمايی معادل با )02± 0( ˚C
 5-0-5يک ظرف پلی اتیلن با دريچه درزبندي شده در مقابل هوا به منظور غوطهور کردن مقطع آزمونه
3

حج محیول در معرض باید از حج آزمونه بیشتر بارد و در ار صورت نباید کمتر از  19/3 mlبه ازا ار
سانتی متر مکعب از سطح در معرض قرار گرفته بارد .یک ظرف ممکن است حاو بیش از یک نمونه تهیه رده
بارد .نسبت محیول در معرض به سطح در معرض قرار گرفته باید ثبت و گ ارش رود.
يادآوري -در طی آزمون ،غیظت کیرید محیول کیرید در معرض ،کااش پیدا میکند و اگر نسبت حج محیول کیرید در معرض به
سطح در معرض قرار گرفته تغییرکند ،نر کااش با بتن اسمی یکسان تغییر خوااد کرد .به این ددیل اگر یک مقایسه مستقی
نتایج از آزمونهاا مختیف مورد نیاز بارد ،توصیه میرود نسبت حج محیول کیرید در معرض به سطح در معرض قرار گرفته ثابت
بارد.

 6-0-5حوضچه به منظور تماس با مقطع آزمونه.

حوضچهاا باید یک قطر ثابت دارته بارند و عمق اودیه آناا نباید کمتر از  193 mmبارد.
 7-0-5ابزار براي سايیدن و جمعآوري پودر بتن به صورت اليههايی با عمق  1 mmيا بیشتر

اب ار برا ساییدن و گردآوردن پودر بتن ،که قابییت ساییدن یک سطح با مساحت حداقل  2999 mm9را دارته
بارد و به فاصیه  19 mmاز دبه محدوده آزمون را نساید.
 8-0-5هواي فشرده يا دمنده هوا

به منظور تمی کردن گرد و غبار از آزمونه و اب ار آتت بین تیهاا ساییده رده.
3 -0-5

کیسههاي جمع کردن گرد و غبار

12-0-5

ابزار براي آزمون محتوي کلريد

بر طبق استاندارد میی معتبر در مکان مورد استفاده ،عدد مرجع استاندارد میی باید در گ ارش آزمون ذکر رود.
11-0-5

کولیس ورنیه

کودیس ورنیه که قابییت اندازهگیر با دقت تا  ±1 mmرا دارته بارد.
 10-0-5ظرف خالء

که قابییت نگهدار حداقل  3آزمونه را دارته بارد.
 11-0-5پمپ خالء
1

با قابییت نگهدار فشار مطیق کمتر از ) 39 mbar 3 Kpaدر درون ظرف به عنوان مثال پمپ جت آب .
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آماده کردن آزمونهها

1-6

آمادهکردن زيرآزمونهها

0

1 -Water-jet pump
2 -Sub-specimens

6

اندازه یک آزمونه باید به صورتی انتخاب رود که بعد از بریده ردن ،حداقل ابعاد زیر آزمونهاا که برا تعیین
یک مقطع کیرید به کار میرود ،سه برابر حداکثر اندازه اسمی مجموع بارد .سه آزمونه که ممکن است به رکل
استوانه با قطر  199 mmیا بیشتر ،یا به رکل مکعب با بعد  199 mmیا بیشتر بارند ،قادبگیر میروند و در
یک مخ ن آب با دما ˚Cس 99±9به مدت  93روز بر طبق استاندارد  ISO1920-3عملآور میروند .در
مکاناا با آب و اوا گرم ،ررایط عمل آور بعد از جدا کردن آزمونه از قادب ،میتواند با آنچه در استاندارد
 ISO1920-3آمده است متفاوت بارد .در چنین حادتی ،آزمونهاا میتوانند درون آب با درجه حرارت ˚Cس93±9
و یا درون یک محفظه با دما ˚Cس 93±9و رطوبت نسبی حداقل  23%نگه دار روند.
يادآوري -ممکن است بسته به نوع سیمان و ادف آزمون ،یک دوره عملآور غیراز  93روز در نظر گرفته رود.

بعد از  93روز عملآور استاندارد یا یک دوره عمل آور مشخصسیادآور ِ ذکر رده قبیی را ببینید  .ار
استوانه یا مکعب با استفاده از ارّه ادماسی خنک رونده با آب ،بریده میشود تا دو زیر آزمونه از آزمونه اودیه اصیی
به دست آید .امان گونه که در رکل  1نشان داده رده است ،آزمونهاا استوانها در جهت مواز با سطح
صاف و آزمونه اا مکعبی در جهت مواز با سطح فوقانی سپرداخت رده بریده میروند .ایچ بعد از زیر
آزمونهاا مورد استفاده قرارگرفته به منظور تعیین مقطع کیرید نباید کمتر از سه برابر مقطع اسمی حداکثر
مجموع بارد .یک زیر آزمونه سکه"زیر آزمونه مقطع" نامیده میرود به منظور تعیین کردن مقطع کیرید ،به کار
میرود و زیر آزمونه کیرید اودیه به منظور تعیین مقدار کیرید اودیه مورد استفاده قرار میگیرد .این مقدار کیرید
اودیه به عنوان مقدار کیرید قادب بتن در نظر گرفته میرود .سطوح اره رده مجاور به منظور تعیین این مقادیر به
کار میروند.
يادآوري  -0در صورتی که یک مقطع کیرید با دحاظ کردن تاثیر سطح رکل داده رده ،مورد نیاز بارد ،ممکن است یک سطح
رکل داده رده از یک آزمونه مکعبی به عنوان سطح قرار گرفته در معرض کیرید ،استفاده رود .ارچند نتایج حاصل از چنین
روند به ددیل غیظتاا خمیر سیمان و کیرید در سطح رکل داده رده ،به دروار قابل تفسیر استند .بهتر است استفاده از
این روند طبق بخش ز بند  2گ ارش روند چرا که این حادت یک ررایط آزمون غیر استاندارد است.
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راانما
 1سطح پرداخت رده
 9برش به منظور جدا کردن آزمونهاا و ایجاد سطح در معرض

شکل  -1آماده کردن آزمونه

زیر آزمونه بعد از برش به منظور به کار گرفتن در تعیین مقدار کیرید اودیه ،یا باید در یک محفظه پالستیکی
درزبند رده قرارداده رود و یا اینکه بالفاصیه مورد آزمون قرار گیرد.
در صورت نیاز آزمونهاا مشتق رده از آزمونه اصیی اودیه به منظور کااش اندازه آناا به منظور راحتی کار با
آناا قابل برش دادن استند ودی آزمونه مشتق رده از آزمونه اصیی اودیه به منظور تعیین مقطع کیرید نباید
بعد کمتر از سه برابر حداکثر اندازه اسمی سنگدانه دارته بارد.
0-6

بهینه کردن و آماده نمودن آزمونه براي آزمون کلريد

1-0-6

اشباع خالء مقطع آزمونهها

بعد از برش آزمونهاا ،مقطع آزمونهاا را به صورت خالء ارباع نمایید .پیوست ت مقدماتی متداول برا ارباع
خالء را نشان میداد .آزمونهاا را درون یک محفظه خالء قرار داید و طی چند دقیقه بعد از بستن محفظه،
فشار مطیق را به مقدار بین  19mbarو  39mbarس 1 kPaتا  3 kPaکااش داید .این فشار مطیق را به مدت
 3ساعت نگهدارید و سپس در حادی که پمپ خالء انوز در حال کار کردن است ،محفظه را با آب مقطر یا آب
بدون امالح پرکنید تا تمامی آزمونهاا مقطع غوطهور روند.
آزمونهاا مقطع را به صورت غوطه ور در آب باقی بگیارید تا زمانی که روند درزبند کردن سطح آغاز رود.
3

امانگونه که در این بند ررح داده رد ،این آزمون ممکن است بدون ارباع خالء آزمونه مقطع درآب انجام رود.
اگر آزمونه مقطع در آب ،ارباع خالء نشود ،این موضوع باید به منظور اجازه مقایسه دادن دو نتیجه آزمون بدست
آمده از روش مشابه ،در گ ارش آزمون ذکر رود.
0-0-6

درزبندي کردن سطوح به غیر از سطوح در معرض

 1-0-0-6کلیات

درزبند کردن را در طی  92ساعت از اتمام ارباع خالء و یا عملآور استاندارد سدر صورتی که ارباع خالء
انجام نگرفته رده بارد آغازکنید .باید تمامی سطوح آزمونهاا مقطع به ج سطح برش داده رده ،درز بند
روند ،برا استثناء به پیوست پ مراجعه رود .بعد از درزبند کردن سطح ،آزمونهاا را به مدت حداقل 13
ساعت در یک محیول ایدروکسید کیسی ارباع قرارداید.
يادآوري -ادف از درزبند کردن سطوح به غیر از سطح قرار گرفته در معرض کیرید این است که اطمینان حاصل رود که ورود
یوناا کیرید به درون بتن یک انتشار خادص یک سویه است و ترکیبی از انتشار یا سایر فراینداا به عنوان مثال مکش مویینگی
نیست.

 0-0-0-6روند هاي درزبندي کردن

الف -آزمونهاا به وسییه روش مرجع استاندارد "غوطهورکردن" در معرض محیول کیرید قرار گرفته میروند.
آزمونه مقطع باید تا زمانی که سطح آن به حادت "سفید خشک" درآید در اوا آزمایشگاه خشک رود.
يادآوري -این روش معموت بین  9تا  2ساعت طول میکشد.

تمامی سطوح به غیر از سطح در معرض محیول کیرید قرار گرفته باید با تیها از اپوکسی یا پییاورتان یا معادل
آناا پوریده رود تا اطمینان حاصل رود که سطح تحت آزمون قرار گرفته ،عار از مواد پورشدانده باقی
میماند .ماده پورش دانده باید طبق توصیهاا سازنده به کار رود و عملآور رود.
ب -آزمونهاا قرار گرفته در معرض کیرید با روشاا جایگ ین.
ب 1-در معرض قرار دادن به وسییه درست کردن حوضچه:
ب 1-1-امانطور که در بخش ادف بند  9-9-9-6توضیح داده رد برا آزمونهاا درمعرض قرار گرفته به
وسییه غوطهور ساز ؛ یا
ب 0-1-سطح را با یک پارچه خشک کنید تا آب آزاد را ب دایید و سطح را با یک یا سه تیه نوار پییمر یا نوار
از مادّه مرکب خود آمیخته رونده با می ان نفوذپییر پایین بخار آبس به عنوان مثال نوار فویل آدومینیومی یا
سطح نازک پییمر پارافینی رده  ،با اطمینان حاصل کردن از ا پورانی کافی محلاا اتصال ،بپیچانید.
يادآوري -اگر یک تیه بهکار رفته بارد طبق بخش ب بند  9-9-3احتیاج به محافظت اضافی دارد.

ب 0-در معرض قراردادن به وسییه غوطهورساز :

2

ب 1-0-برا آزمونهاا درمعرض قرارگرفته به وسییه غوطهورساز  ،امانطور که در بخش ادف بند 9-9-9-6
ررح داده رد.
1-0-6

در معرض محلول کلريد قراردادن آزمونهها

الف -آزمونه مقطع برا غوطهورساز – روش مرجع استاندارد.
بعد از نگهدار در محیول ایدروکسید کیسی ارباع ،آزمونه باید مستقیماً بدون اینکه سطح آن خشک رود به
محل درمعرض قرارگیر انتقال پیدا کند .یک روند و ترتیب مناسب برا این کار در پیوست ث نشان داده رده
است.
ب -روشاا جایگ ین برا اینکه زیر آزمونه مقطع درمعرض قرار بگیرد:
ب -1-زیر آزمونه مقطع برا قرارگیر درون حوضچه
بعد از اینکه آزمونه درون محیول ایدروکسید کیسی به مدت کافی نگهدار رد ،یک حوضچه به حادتی بر رو
آزمونه قرار داده میشود که از نشت محیول کیرید در معرض جیوگیر کند .یک روند و ترتیب مناسب برا این
کار در پیوست ث نشان داده رده است .به اینکه حج حوضچه باید برابر با مقدار تعیین رده در بخش 6-9-3
بارد توجه دارته بارید.
به منظور جیوگیر از نشت ،مرز بیرونی بین دوده پالستیکی و آزمونه ،درزبند رده است .قطر دوده به کار
رفته به منظور رکل دادن حوضچه ممکن است که  19mmتا  99mmکمتر از قطر آزمونه بارد تا امکان رکل-
گیر حادت درزبند ردگی در برابر آب را پدید آورد .سطحی که با حوضچه پوریده نشده است ،باید توسط
درزگیر یا یک نوار که در بخش ب بند  9-9-9-6ررح داده رد ،کامال درزبند رود.
يادآوري  -در دبه چنین آزمونهاایی ،ورود امه سویه کیرید صورت نخوااد گرفت.

یک روش جایگ ین عبارت است از استفاده از یک دوده اندکی ب رگتر و یک درزگیر تستیکی بین دوده و سطح
درزبند رده آزمونه.
ب -0-زیر آزمونه مقطع برا غوطهور ساز :
بعد از درزبند کردن مطابق بند  9-9-6و نگه دارتن آزمونه در محیول ایدروکسید کیسی  ،آزمونه باید بدون
خشک ردن سطح آن ،مستقیماً به دستگاه غوطهورساز درمعرض انتقال داده رود.
 7روند
1-7
1-1-7

شرايط در معرض قرار گیري
محلول کلريد در معرض

محیول کیرید در معرض دارا  3 %محیول  NaClمطابق بخش ادف بند  9-1-3خوااد بود مگر درصورتی که
غیر از این ذکر رود .اگر محیول کیرید درمعرض ،متفاوت با محیول مرجع بارد سبه بخش ب بند  9-1-3مراجعه
رود  ،باید گ ارش رود.
19

يادآوري -1اگر مد نظر است آزمون برا یک کاربرد خا

در یک ررایط درمعرض قرارگیر مشخص قرار گیرد ،محیول کیرید در

معرض باید منعکس کننده ررایط درمعرض قرارگیر بارد که تخییه مورد انتظار کیرید را به حساب آورد.
يادآوري -0در طی مدت زمان آزمون غیظت کیرید درمعرض ،کااش پیدا خوااد کرد .حج محیول کیرید درمعرض ،به نوعی
انتخاب رده است که در طی روند یک آزمون که به مدت  29روز به طول میانجامد نیاز به تعویض محیول ندارته بارد .اگر یک
دوره آزمون طوتنیتر مورد نیاز بارد ،بهتر است محیول کیرید در معرض ،در فواصل زمانی  21روزه تعویض گردد.
يادآوري -1قانون فیک بر این فرض استوار است که غیظت کیرید خارجی در طی مدت زمان انجامگیر آزمون ثابت باقی میماند.
در ررایط آزمون عاد  ،خطا معرفی رده در اثر فرض کردن اینکه غیظت کیرید در غیظتاا اودیه ثابت باقی میماند ،کوچک
است.

 0-1-7دماي در معرض قرار گیري

دما حمام آب برا غوطهور کردن آزمونه ،دما محیول کیرید در معرض در روش غوطه ور ساز و دما
اتاقک به کار رفته به منظور نگهدار آزمونه قرار گرفته در حوضچه ،باید برابر با مقدار  )22±2(˚Cنگه دارته
رود و روزانه حداقل یکبار بررسی و تایید گردد و اب ارآتت به کار رفته در آزمون و محدودهاا در نظر گرفته
رده در طی مدّت آزمون باید گ ارش روند.
 0-7روش در معرض قرار گیري
1-0-7

کلیات

سطح در معرض قرار گرفتهس برش داده رده آزمونهاا مقطع باید در تماس مستقی با محیول کیرید درمعرض
بارد چه با غوطهورساز  ،چه با درست کردن حوضچه یا واژگون کردن ،سن آزمونه ،وقتی که برا اودین بار در
معرض محیول کیرید قرار میگیرد باید ثبت و گ ارش رود.
 0-0-7روش در معرض قرار گیري

الف -روش مرجع استاندارد غوطهورساز
آزمونهاا مقطع که قرار است غوطهور روند باید درون محفظهاایی که حاو محیول کیرید درمعرض استند
قراربگیرند و محفظه باید کامال از محیول پر رود و درزبند گردد .این محفظه درزبند رده باید در حمام
آب مخصو برا این آزمون قرار داده رود.
ب -روشاا جایگ ین در معرض قرار گیر
ب -1-قراردادن درون حوضچه
برا آزمونهاا درون حوضچه قرار داده رده ،حوضچه باید کامال با محیول کیرید در معرض احاطه رود و سپس
بایک نوار نازک پالستیکی درزبند گردد .سپس تمامی مجموعه درون یک اتاقک بسته که محتو رطوبت
نسبی بیش از  23%است قرار میگیرد .اگر با پرکردن ج ئی اتاقک ،رطوبت نسبی بات حاصل گردد ،آزمونهاا باید
در حادتی نگهدار روند که از تماس مستقی با آب جیوگیر رود.
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اگر رطوبت نسبی محیط اتاقک پایینتر از  199%بارد ،به عنوان مثال زمانی که برا به عملآور آزمونهاا از
یک اتاق بخار استفاده میشود و وجوه جانبی آزمونهاا با یک تیه از نوار پوریده رده است ،وجوه جانبی آزمونه را
با دو تیه اضافی از امان نوار یا تیه نازک پالستیک پیی اتیین بپیچانید تا کامال از امکان خشک ردن بتن
احتراز رود.
ب -0-غوطهورساز
زیر آزمونه مقطع سر و ته میشود وسطح در معرض قرار گرفته آن درون محیول کیرید در معرض ،قرار میگیرد.
این آزمونه باید در حادتی ثابت رود که اطمینان حاصل رود که تمامی سطح در معرض قرار گرفته ،در تماس با
محیول بارند و در تماس باقی بمانند ،به عنوان مثال بر رو یک ربکه باز تور مانند که در زیر سطح محیول
کیرید در معرض قرار گیرنده ثابت رده است قرار گرفته و محک روند .آزمونهاا درون محیول باید طور قرار
بگیرند که خطر اوا محبوس رده را به حداقل برسانند .اتاقک درزبند خوااد رد تا از تبخیر جیوگیر رود.
 1-7مدت زمان در معرض قرار گیري:

زمان مرجع برا در معرض کیرید قرار گرفتن  29روز میبارد .مدت زمان در معرض قرار گیر بسته به اج ا
تشکیل دانده بتن و ررایط اختالط ،ممکن است که به غیر از  29روز بارد.
 4-7تعیین مقدار کلريد اولیه ): (Ci

آزمونه مقدار کیرید اودیه را از درون محفظه پالستیکی بیرون آورید .یک تیه به ضخامت تقریبا  1 mmباید از
سطح برش داده رده آزمونه اودیه مقدار کیرید ،ساییده رده و دور انداخته رود .سپس امان سطح ساییده می-
رود تا یک گَرد با وزن  99gاز نمونه برا آنادی کیرید حاصل رود .مقدار کیرید قابل حل در اسید بر طبق یک
استاندارد معتبر تعیین میرود و بر حسب درصد جرم بتن بیان میرود و با  Ciنشان داده میرود .رماره مرجع
استاندارد میی باید در گ ارش آزمون ذکر رود.
اگر تعداد آزمونه از یک بحر بتن با ترکیب یکسان ساخته رده بارند ،مقدار کیرید اودیه از رو آزمون یک
آزمونه واحد قابل تعیین است.
5-7

سايیدن مقطع

بعد از  29روز و در طی  3ساعت بعد از جدا کردن آزمونه از محیول در معرض ،حداقل  3تیه مواز از زیر
آزمونه مقطع باید به صورت خشک ساییده روند که ار تیه یک نمونه حاو حداقل  3گرم بتن تامین کند و
این روند به رکیی بارد که خارجی ترین تیه نی ضخامتی حداقل برابر با 1 mmدارته بارد .ضخامت تیه باید
مطابق مقطع کیرید مورد انتظار تنظی رود تا حداقل  6نقطه ،مقطع بین سطح در معرض و عمقی که در آن
محتو کیرید باتتر از محتو کیرید اودیه بارد را پورش داد .حدّ فواصل توصیه رده عمق برا ساییدن مقطع
برا بتن ساخته رده از سیمان پرتیند و بتن اا حاو خاکستر باد  GGBS ،یا میکروسیییس در پیوست ث
داده رده است.
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يادآوري  -1مقادیر آورده رده در پیوست ث ممکن است برا بتن اا با سن زیادتر یا بتن اا گرفته رده از سازهاا موجود
مناسب نبارند.
يادآوري  -0در ررایط عاد امه  3تیه رامل مقطع خوااند بود سمقدار تیه سطحی درون رامل مقطع نمیبارد  .معیار حداقل
 6نقطه به منظور جیوگیر از این مسئیه است که اگر ثابت رود که یک تیه خارج از محدوده است کل آزمون غیر معتبر گردد.

بعد از ساییدن ،باقی مانده آزمونه مقطع را در یک محفظه پالستیکی درزبند رده چسبان تا زمانی که مقطع
محاسبه رود نگه دارید .در صورتی که محتو کیرید در عمیقترین تیه بیش از  Ci+0.015%بارد ،تیه اا
بیشتر را بسایید تا زمانی که مقطع کامل ایجاد رود .به منظور حصول اطمینان از اینکه یک مقطع کامل به-
دست آمده است ،به عنوان مثال محیول کیرید به تمامی زیر آزمونه مقطع نفوذ نکرده است ،آخرین تیه باید در
عمقی حداقل برابر با ضخامت مقطع آزمونه و در ار صورت حداقل عمق برابر با  19mmبارد.
آزمونهاا بتنی باید بهصورت خشک آسیاب روند و ساییده ردن آناا باید بر رو یک سطحی انجام گیرد که
کمینه مساحت آن برابر با  29cm2بارد و درون محدوده  19mmداخل ناحیه تماس انجام گیرد تا از تاثیر دبهاا
و از اختالل ناری از پورش بتن ،احتراز رود.
آزمونه مقطع باید به نحو ایمن به صورت مواز با ساینده ثابت رود و یک محفظه جمع آور کننده گرَد ،به
عنوان مثال یک کیسه پالستیکی ،باید در موقعیت خود ثابت رود تا گرد را جمع آور کند .بهتر است ار تیه
حداقل  3گرم گرد تودید کند .بعد از ساییدن ار تیه ،تجهی ات و سطح زیر آزمونه مقطع را با اوا فشرده یا با
یک دمنده اوا از ار گونه گرد باقی مانده پاک کنید ،سپس عمق تیه را اندازه بگیرید .عمق تیه با استفاده از
قانون کادیپر 1به صورت متوسط پنج اندازه گیر با توزیع مساو  ،اندازه گیر میرود.
گرد بتنی ار تیه در کیسه اا پالستیکی عالمت گیار رده جمع آور میشود تا به منظور تعیین غیظت
کیرید آنادی گردند .ار کیسه باید به وضوح به صورت آزمونه مشتق رده از نمونه مرجع ،حد فاصل عمق و تاریخ
عالمتگیار رود.
6-7

آنالیز کلريد

مقدار کیرید قابل حل در اسید ار نمونه ساییده رده باید بر طبق استاندارد میی معتبر در محل استفاده تعیین
رود .رماره مرجع استاندار میی باید در گ ارش آزمون ذکر رود.
 8روند رگرسیون 0و گزارش نتايج
اودین نقطه مورد استفاده در تحییل رگرسیونی تیه دوم از سطح میبارد.

1- Calliper rule
2 - Regression
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عمقی را که در آن ،محتو کیرید برا اودین بار به مقدار بین  Ciو  Ci+9/913%میرسد تعیین کنید .این
آخرین نقطه به کار رفته در آنادی برگشتی است و "نقطه صفر" نامیده میرود .اگر این نقطه حاصل نشود ،تیه-
اا بیشتر باید از زیر آزمونه مقطع ساییده رود تا جاییکه محتو کیرید اودیه حاصل رود .تیهاا عمیقتر
از این نقطه و امچنین تیه سطح از آنادی برگشتی مستثنی میروند .امانگونه که دررکل  9نشان داده رده
است ،مقدار کیرید محاسبه رده در سطح ) (CSو ضریب انتشار کیرید در حادت ناپایدار) ،(Dnssبرا نقاط مرتبط،
با استفاده از آنادی برگشتی غیرخطی با آخرین مربعات و با استفاده از فرمول س ، 1درحادتی که تیه سطح مقطع
حیف رده است ،تعیین میرود.
فرمول ()1

که در این فرمول
 Cxمحتو کیرید اندازه گرفته رده در عمق متوسط  xو در زمان در معرض قرار گیر  ،tبر حسب درصد جرم بتن میبارد.
 CSمحتو کیرید اندازه گرفته رده در سطح در معرض قرار گرفته رده ،بر حسب درصد جرم بتن میبارد.
 Ciمحتو کیرید اودیه ،بر حسب درصد جرم بتن میبارد.
 xعمق زیر سطح در معرض قرار گرفته رده تا نقطه وسط تیه ساییده رده ،بر حسب متر س mمیبارد.
 Dnssضریب انتشار کیرید در حادت ناپایدار ،بر حسب مترمربع بر ثانیه س m9s-1میبارد.
 tزمان در معرض قرار گیر  ،بر حسب ثانیه میبارد.
) erf(xتابع خطا که در فرمول س 9ررح داده رده است میبارد.

فرمول ()0

مقادیر  erf zدر بسته نرم اف اراایی که به طور گستردها در دسترس استند داده رده است.
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يادآوري  -1توصیه نمیرود مقادیر  CSو  Dnssبه منظور تخمین نفوذ کیرید در ررایطی به غیر از ررایط مورد استفاده در آزمون
استفاده روند.
يادآوري  -0نتایج این آزمون به روشاا گوناگون قابل بیان ردن است ،به عنوان مثال به صورت پارامتر نفوذ یا به صورت عمق
مورد نیاز برا رسیدن به مقدار کیرید بحرانی.

راهنما
 Yمقدار کیرید ،بر حسب درصد جرم بتن
 Xعمق ،بر حسب میییمتر
 1در رس منحنی ،اودین نقطه امیشه مورد استفاده قرار نمیگیرد
 9این اودین نقطه است که در تحییل رگرسیونی مورد استفاده قرار گرفته است
" 3نقطه صفر"
 2برا نقاط بعد از نقطه صفر نی  ،منحنی عبور داده نمیرود

شکل ( – )0نمودار تحلیل رگرسیونی

3

گزارش آزمون

گ ارش آزمون باید رامل موارد زیر بارد:
الف) رناسایی آزمونهاا آزمون؛
ب) توصیف آزمونه رامل تعیین سن آن در آغاز آزمون؛
پ) تاریخ و زمان آغاز آزمون؛
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ت) مدت زمانی که آزمون به طول میانجامد؛
ث) مدت زماناا به عمل آور به غیر از  93روز؛
ج) حادتی که در آن آزمون ،بدون ارباع ردن آزمونه مقطع در خالء ،انجام گرفته است؛
چ) محیول کیرید در معرض در صورتی که چی غیر از محیول  3% NaClبارد؛
ح) غیظت  NaClاودیه و نهایی محیول آزمون؛
خ) مدت زمان در معرض قرار گیر برا محیول کیرید ،در صورتی که غیر از  29روز بارد؛
د) روش در معرض قرار گیر سبه وسییه فروبردن ،غوطهور ساز یا واژگون ساز ؛
ذ) دما متوسط بعالوه بیشترین و کمترین دما محیول کیرید در معرض؛
-9
ر) حج محیول کیرید در ازا سطح در معرض قرار گرفته سبرحسب مییی دیتر بر سانتیمترمربعس  ml cm؛
ز) وسایل اندازهگیر کیرید منفرد و عمقی که آناا نشان میداند؛
س) رماره مرجع استاندارد میی که مقدار کیرید قابل حل در اسید بر طبق آن تعیین رده است؛
ش) محتو کیرید اودیه Ci ،بر حسب درصد جرم بتن؛
ص) ررایط مرز محاسبه رده در سطح در معرض Cs ،بر حسب درصد جرم بتن؛
-9 -1
ض)ضریب انتشار کیرید در حادت ناپایدار ،Dnss ،برا ار آزمونه بر حسب سانتیمتر مربع بر ثانیه س ، cm s
ضریب امبستگی و تعداد نقاط تحییل رگرسیونی؛
ط) مقدار متوسط ضریب انتشار کیرید در حادت ناپایدار ،Dnss ،ومقدار متوسط غیظت کیرید محاسبه رده در
سطح در معرض قرار گرفته Cs،؛
ظ) ار گونه انحراف از روش استاندار آزمون؛
ع) یک اعالن توسط رخصی که به صورت فنی مسئول آزمون است مبنی بر اینکه آزمون مطابق با این بخش از
این استاندارد میی انجام گرفت ،به غیر از موارد که در بخش ظ به آن اراره رد.

 12دقت آزمون
ایچ داده مربوط به دقت آزمون در دسترس نیست.
یادآور  -ضرایب متغییراایی که در ذیل میآید برا نتایج یک آزمون منفرد قابل انتظار است Cs :تقریبا برابر با  99%و  Dnssتقریبا برابر با . 13%
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پیوست الف
(اطالعاتی)
ضرايب انتشار
با روش زیر ضریب انتشار سرکل ادف 1-را ببینید به صورت نر انتقال ماده منتشر رونده از میان سطح واحد
یک مقطع تقسی بر گرادیان فضایی غیظت در آن مقطع ،تعیین میرود:
فرمول (الف)1-

که در آن:
-2

.(mol

عبارت است از نر جریان سرار بر حسب مول بر متر مربع در ثانیه )m .s
F
3
 ∂c/∂xگرادیان غیظت است که در آن غیظت بر حسب مول بر متر مکعب )  (mol/mمیبارد.

شکل الف : 1-مقطع واحد براي تعیین جريان کلريد

این تعریف به اامیت واحداا  Dو ارتباط منطقی آناا در تمام این تعریف توجه میکند .برا بتن ،به جا
غیظت ،مقدار کیرید به کار میرود ،که برا محیولاا ادکترودیتی متداول قابل استفاده است.
بهجهت آن که تعدا از یوناا کیرید ممکن است با فاز اا سیمان واکنش نشان داند یا ترکیب روند ،برا
آزمون ضرور است که حداقل دو نوع ضریب انتشار مشخص رود:
الف -ضریب انتشار حادت پایدار :این حادتی است که یک رار ثابت از یوناا کیرید در طی زمان آزمون حاصل
رود .غیظت کیریداا با واحداا بر حسب مولاا کیرید به ازا متر مکعب محیول آزمون داده رده است .به
13

ددیل ررایط آزمون ،ضریب انتشار محاسبه رده از این روش ،پتانسیل چنین بتنی را برا ترکیب ردن با یون-
اا کیرید در نظر نمیگیرد.
ب -ضریب انتشار حادت ناپایدار :این حادتی است که جریان یوناا کیرید در طی زمان آزمون ثابت نیست.
-3
غیظت کیریداا به صورت درصد از جرم سیمان یا بتن ،یا بر حسب کییوگرم به ازا متر مکعب بتن س kg m
بیان میرود .به ددیل ررایط آزمون ضریب انتشار محاسبه رده از این روش ،توانایی بتن برا ترکیب ردن یون
اا کیرید را به حساب میآورد.
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پیوست ب
(اطالعاتی)
آزمون آزمونه مغزه
بهتر است سن بتن سازها که آزمونه مغ هاا از آن سازه گرفته خوااند رد  93روز کامل بارد ،که یک روز
کامل عبارت است از زمان تزم برا ایجاد بیوغ در بتن با عمل آوردن تحت آب به مدت یک روز در دما 99˚C
و یا دما  93˚Cبرا ررایط آب و اوایی گرم .سن بتن و یا ار اطالعات دیگر در مورد به عملآور عضو باید
ثبت و گ ارش رود.
مغ هاا باید بر طبق استاندارد ای و  1299-6تهیه گردند .انگامیکه یک مغ ه از یک سازه موجود گرفته میرود،
ضرور است که آزمونه مقطع از ناحیها بارد که تحت تاثیر ورود خارجی کیرید قرار نگرفته است.
يادآوري -اگر ادف آزمون ارزیابی قابییت تحمل پییر یک سازه بارد ،مه است که بتن مورد آزمون ،از بتنی بارد که آرماتور
تقویت کننده را پورش میداد .تیه خارجی مغ ه به اندازه  19mmپورش 1حاو خمیر سیمان با غیظتاا بیشتر است که
ممکن است که مقدار  Csو  Dnssضبط رده را تحت تاثیر قرار بداد که معموت بریده رده و به دور انداخته میرود و آزمون بر رو
سطح اره رده به فاصیه  19mmاز سطح سازه انجام میرود .امان طور که در رکل 1نشان داده رده است ،این روند در مورد
آزمونهاا قادب گیر رده نی انجام میگیرد .زمانی که پورش یک سازه موجود مورد آزمون قرار میگیرد ،ضرور است اطمینان
حاصل رود که در آن دحظه آزمونه گرادیان کیرید ندارته بارد .زمانی که این روش به کار میرود ،بهتر است انحرافات از این آزمون
ثبت روند.

رکل ب 1-موقعیتاا نسبی آزمون از جمیه سطح در حین قادبگیر  ،زیر آزمونه مقطع ،و آزمونه اودیه کیرید
را برا یک آزمونه مغ ه زمانی که برا تعیین ضریب انتشار ناحیه پورش 9یک سازه موجود به کار میرود را به
ررطی که در ناحیه پورش گرادیان کیرید موجود نبارد ،نشان میداد.

راهنما
 1سطح در حین قادب گیر
 19 mm 9خارجی که به دور انداخته میرود
 3برا مقطع کیرید سابعاد باید مطابق بخش 1-6بارند
 2ضخامت  99 mmبه منظور فراا کردن مقدار کیرید اودیه
 3مغ ه داخیی

شکل ب 1-آزمونه اصلی و آزمونه هاي مشتق شده از آزمونه اصلی براي يک آزمونه مغزه

1-Cover

 : Cover zone -9مقدار بتنی که بین قادب و مییگرداا قرار گرفته و مییگرداا را پورش میداد و در اصطالح فنی به آن بتن کاور نی میگویند.
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پیوست پ
(الزامی)
روش غوطهور سازي براي آزمونههاي بزرگ
آزمونهاا ب رگ ،به اندازه کافی ب رگ استند طور که زمانی که کل آزمونه غوطه ور میشود ناحیها که از آن
نمونهاا پودر ساییده میرود ،از ورود دو بعد وسه بعد یوناا کیرید تاثیر نپییرد.
زمانی که این تکنیک به کار میرود ،نسبت ناحیه در معرض قرار گرفته آزمونه به حج محیول در معرض ،باید
برابر با مقدار گفته رده در بخش  3-9-3بارد .یک مثال از یک روند و ترتیب مناسب برا این منظور در رکل
پ 1-نشان داده رده است.
در جاییکه یک آزمونه ب رگ به کار رفته است بدون درزبند ردن سطوح غیر آزمون رونده ،ساییدگی باید
انجام رود درون یک محدوده  39mmداخل مرز آزمونه انجام رود تا از تاثیر دبهاا احتراز گردد.

راانما
 1محیول کیرید حداقل  19/3مییی دیتر به ازا سانتیمتر مربع از سطح در معرض قرار گرفته.
 9ساییدن مقطع در محدوده حداقل  39میییمتر داخل آزمونه انجام گرفت.
 3سطح درزبند نشده

شکل پ 1-يک مثال از آزمونه بزرگ غوطهور شده
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پیوست ت
(اطالعاتی)
تجهیزات و فرايند متداول براي اشباع شدن در خالء
بخش ت 1-دستگاه

رکل ت1-یک اب ار متداول به کار رفته برا ارباع ردن در خالء آزمونهاا بتنی را نشان میداد.

راهنما
 - 1پمپ خالء
 - 9تیه آب
 - 3ریر
 - 2اتصال اوا
 - 3اتاقک خالء
 - 6مخ ن آب
 - 3فشارسنج یا مانومتر

شکل ت :1-ترتیب متداول ابزارآالت به کار رفته براي اشباع شدن در خالء آزمونههاي بتنی

ت 1-1-مخزن آب ،ظرف با گنجایش  399mlیا ب رگتر با قابییت تخییه ردن از زیرظرف.
ت 0-1-اتاقک آب ،با قطر اودیه کمینه  939mlکه با سه اتصال دانده تجهی رده است تا مخ ن آب ،پمپ
خالء و جو را متصل کند.
ت 1-1-فشارسنج يا مانومتر ،با دقت .1mbar
ت 4-1-تله آب ،به منظور محافظت پمپ خالء از آب باید به کار رود .اگر تیه آب به کار نرود ،توصیه میرود
پمپ روغن برا ار عمییات تعویض رود.
ت 5-1-پمپ خالء ،با قابییت کااش فشار به مقدار بین  19 mbarو . 39 mbar
ت 6-1-شیر به تعداد سه عدد و خطوط جريان ،به منظور متصل کردن و کنترل جریان مایع.
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ت0-

روش آزمون

الف) آزمونهاا مقطع را درون محفظه خالء قرار داید و ریراا منتهی به محفظه را ببندید.
ب) ریر خالء را بازکنید و پمپ خالء را رورن کنید تا فشار مطیق را به مقدار بین  19mbarتا 39mbar
سمقدار بین  1 kPaتا  3 kPaکااش داد .توصیه میرود این روند تنها چند دقیقه طول بکشد و این فشار
مطیق را به مدت  3ساعت نگه دارید.
پ) در حادی که پمپ خالء انوز رورن است ،ریراا آب را برا مدتی که برا پر ردن محفظه با آب مقطر یا
آب بدون امالح از محفظه متصل رده تزم است ،بازکنید .بهتر است تمامی آزمونهاا کامال وارد نشود در آب
غوطهور روند .در طی این آزمون ،اطمینان حاصل کنید که اوا از خط آب به پمپ خالء وارد نشود.
ت) خالء را برا مدت بیش از یک ساعت نگهدارید.
ث) ریر خالء راببندید و پمپ خالء را خاموش کنید.
ج) ریر خالء را باز کنید و اجازه داید که اوا دوباره وارد محفظه رود.
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پیوست ث
(اطالعاتی)
روند در معرض محلول کلريد قراردادن آزمونهها
ث 1-آزمونه مقطع براي غوطهور سازي

رکل ث 1-یک ترتیب مناسب را نشان میداد.

راهنما
 -1محیول کیرید که از 19/3 mlبه ازا ار سانتیمتر مربع سطح در معرض آزمونه کامال غوطهور رده ،کمتر نبارد.
 -9سطح درزبند رده
 -3سطح در معرض

شکل ث – 1-مثالی از يک آزمونه غوطهور شده و سطوح درزبندي شده
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ث 0-آزمونه مقطع براي حوضچه

رکل ث 9-یک ترتیب مناسب را نشان میداد.

راهنما
 -1حوضچه
 -9درزگیر
 -3زیر آزمونه مقطع

شکل ث -0-مثالی از زير آزمونه مقطع و سطح درزبندي شده و در حوضچه قرار گرفته

ث 1-زير آزمونه مقطع براي واژگون کردن

رکل ث 3-یک ترتیب مناسب را نشان میداد

راهنما
 -1درزگیر رو آزمونه
 - 9محیول NaCl
ابعاد به میییمتر استند

شکل ث :1-مثالی از يک آزمونه واژگون شده و ابزارآالت در معرض قرارگیري
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پیوست ج
(اطالعاتی)
فاصله عمق ها به منظور سايیدن آزمونه مقطع
فواصل عمق توصیه رده برا ساییدهردن برا آزمونهاا ساخته رده از سیمان پرتیند در جدول ج 1-آورده
رده است.

جدول ج :1-فواصل عمق توصیه شده از سايیده شدگی آزمونه مقطع براي بتن ساخته شده از سیمان پرتلند (ابعاد به
میلیمتر هستند)

فواصل عمق توصیه رده برا ساییده ردن آزمونهاا
میکروسیییس در جدول ج 9-آورده رده است.

ساخته رده از بتن حاو

 ،GGBSخاکستر باد

یا

جدول و :0-فواصل عمق توصیه شده براي سايیده شدگی زير آزمونه مقطع براي بتن حاوي ،GGBSخاکستر بادي يا
میکرو سیلیس (ابعاد به میلیمتر هستند)
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