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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 وتحقیقتات استتاندارد هسسوم مقررات و قوانین اصالح قانون 3هماد یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد هسسوم

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

.دارد عهده به را ایران

بته92/6/29دومتینجیستهرتورا عتادیادار متور وموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهنام

جهتاجراابالغردهاست.92/3/29مور 33333/996وطینامهرمارهسازمانمییاستانداردایرانتغییر

 سساتعیمی،وم و مراکز نظران صاحب سازمان،کاررناسان از مرکب فنی اا کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

 و تودیتد ،فنتاور  بهرترایط توجه با و میی مصادح با امگام وکورشی رودمی انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی،

 وارد و کننتدگان،صتادرکنندگانمصتر  تودیدکننتدگان، رامل نفع، و حق صاحبان همنصفان و آگااانه مشارکت از که است تجار 

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

 کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا ازدریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا کمیسیون اعضا  و نفعذ  مراجع به نظرخواای برا 

.رودمی منتشر و ایرانچاپ رسمی سمیی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی

 هکننددرکمیتمی تهیه رده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالحذ  و مندعالقه اا  سازمان و سساتوم که استاندارداایی نویسپیش

 میتی بتدینترتیتب،استتاندارداایی.رود می منتشر و چاپ ایران میی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح میی

ستازمان کتهمربوط مییاستاندارد هکمیت در و تدوین 3 هرمار ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرومی تیقی

.بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلمییاستانداردایران

(ISO)استاندارد ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمانمییاستاندارد
9ادمیییادکتروتکنیتک بین کمیسیون،1

(IEC)و 

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

 کتدکسغتیایی کمیستیون 
3
(CAC)کشتور در 

 آخترین از کشتور، ختا  اتا  نیازمنتد  و کیتی رترایط بته توجته ضتمن ایتران میتی استاندارداا  تدوین در.کندمی فعادیت

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

 و ستالمت کنندگان،حفظ مصر  از حمایت برا  قانون، در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایرانسازمانمییاستاندارد

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

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

 اجبتار  را آن بنتد ودرجته صادراتی کاالاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوالت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند

 آمتوز،، مشتاوره، هدرزمینت فعتال سساتوم و ااسازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید

کادیبراستیون ومراکتز اتاآزمایشتگاه محیطتی،زیستت متدیریت و کیفیتت متدیریت اتا  سیستم گواایصدور و ممیز  بازرسی،

 ییتدصتالحیتات نظتام ضتوابط اساس بر را سساتوم و ااسازمان گونه این سازمانمییاستانداردایران سنجش، وسایل سواسنجی 

.کنتدنظتارتمتی اتاآن عمیکترد بر و اعطا ااآن به صالحیت ییدات هگوااینام الزم، ررایط احراز صورت در و کندمی ارزیابی ایران

 کتاربرد تحقیقتات انجتام و بهاگران فیزات عیار تعیین سنجش، وسایل  واسنجیکادیبراسیونس یکااا، ادمییی بین دستگاه ترویج

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

                                                 
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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 گفتاریشپ

 »استاندارد سرو،-زاییقییاییواکنشپتانسیلتعیین-سنگدانه سنگدانه سیمانیو سیییسیترکیباتمواد

 تسریع مالت منشور آزمون-رده  پیش«رو، کمیسیونکه در آن نویس مربوطاا  ایرانیدر انجمن

محاسبساختمان مهندسان در استو تدوینرده و وتهیه یکمینچهارصد و مییافتاد اجالسکمیته

گرفته93/11/1329مور اا ساختمانیفرآوردهمهندسیساختمانومصادحواستاندارد موردتصویبقرار

استانداردوتحقیقاتصنعتیایران،موسسهقانوناصالحقوانینومقررات3اینکبهاستنادبندیکمادهاست،

رود.،بهعنواناستانداردمییایرانمنتشرمی1331مصوببهمنماه

پیشرفت تحوالتو با اماانگی و خدمات،برا حفظامگامی و عیوم صنایع، زمینه در جهانی مییو اا 

مواستان تکمیلاینادارداا مییایراندر برا اصالحو پیشنهاد که ار قعدزومتجدیدنظرخواادردو

ارا بنابراین،یاستاندارداا گرفت. خوااد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام رود، ه

بایداموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفادهکرد.



وماخی کهبرا تهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهررحزیراست:منبع


ASTM C1567: 2013, Standard Test Method for Determining the Potential Alkali-Silica 

Reactivity of Combinations of Cementitious Materials and Aggregate (Accelerated Mortar-Bar 

Method) 
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سیلیسی ترکیبات مواد سیمانی و  -زايی قلیايیواکنش پتانسیلتعیین  -سنگدانه 

 روش آزمون -مالت تسريع شده(  سنگدانه )روش منشور

 دامنه کاربرد هدف و  1

تدوین  1-1 سیمانیو-واکنشمخربقییاییپتانسیلتعیینایناستاندارد اد از سیییسیترکیباتمواد

مدتزمان در منشوراا مالتو در 16سنگدانه نسبتاست.روز از ترکیبی سیمانی ازمواد اا مختیفی

بارد.ااوسربارهکورهآانگداز میپوزوالنسیمانایدرودیکی،

سربارهوسنگدانهنتایجآزمونفقطبرا ترکیباتخاصیازپوزوالن 1-1 کهآزم اا واکنش، رود،میونزا

معتبراست.

زاییمخربترکیباتسیمانایدرودیکیوسنگدانهمناسبواکنشپتانسیلاینرو،آزمون،برا ارزیابی  1-9

 اایاسربارهکورهآانگداز کاربرد ندارد .سیعنیاینرو،درغیابپوزوالننیست

مراجعهنمایید.2-9برا تعریفواژگانفنیمرتبطبابتنوسنگدانهبهاستانداردبند1-2

گرمچگادینسبیس 1-5 در بند خانهخشکرده مطابقتعریفاستاندارد ،9-6  3-9و ترتیببرا  به و

رود.اا ریزودررتبهکارمیسنگدانه

ارزیابیقابییتپوزوالن 1-1 امکان آاناینرو،آزمون کوره سرباره و انبساطدرونیاا کنترل در گداز را

آورد.سیییسیسنگدانهمورداستفادهدربتن،فرااممی-مخربناریازواکنشقییایی

یکمنبعسنگدانهواحددریکمالتبااینرو،آزمونب1-0  را ارزیابیترکیباتموادسیمانیمعینبا

ارانسبت استاندارد، اختالط مییاا  رو،یکجوابتجربی این است. رده باه مقایسه منظور به که داد

یابیردهبرا ااییجهتپییر،یاردترکیبمصادحارزرود.دراینمعیاراا،مشخصهمعیاراابهکاربردهمی

ریزودررتپیشنهاد اا سنگدانهایشیککاربردخا ارایهردهاست.درحالحاضر،اینآزمون،برا آزم

می یکمخیوطمالتبهکار بهصورتامزماندر که بتن، در استفاده منظور استاندارد به رو،کار روند،

اا اجزامالت،ننشدهاست،اینرو،برا تغییرنسبتچنینتازمانیکهاامیتاینتغییراتتعییندارد.ام

چنیندرایناا اریکازاجزامصادحسیمانینسبتبهیکدیگر،رو،استاندارد ندارد.امفراترازنسبت

 هنشدهاست.یانجامردهبااعمالاینتغییرات،حدودمناسبیارامونرو،،برا ارزیابینتایجآز

باپوزوالنزاییبعضیانواعسنگدانهاستفادهازاینرو،آزموندرموردواکنش1-8 اایاسربارهوسیماناا

بردار وبااستفادهازامانمصادح،ممکناستایدرودیکیکمقییادرمقایسهبانتیجهحاصلدرزمانبهره

منجربهنتایجدستباالتر رود.

مایشمقادیرمتفاوتیازپوزوالنوسربارهکورهآانگداز باردتابتوانمقدارموردممکناستنیازبهآز1-3

-ااوسربارهرامینیازپوزوالنوسرباره،بهمنظورکااشانبساطبهیکمیزانقابلقبولرامعینکرد.پوزوالن

توانبهصورتجداگانهیادرترکیبباامموردآزمونقرارداد.
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ااوسرباره رودکهسنگدانهوسیمانایدرودیکیمورداستفادهدراینآزمونسبدونپوزوالنیهمیتوص1-17

قرارگیرند.ونموردآزم16-9مطابقاستانداردبند

بامعادلقییاییبیشازممکناستاینرو،آزمون،میزانانبساطترکیباتسیمانیحاو پوزوالن1-11 اا

چنینمصادحیبااستفادهازاستانداردرودکمترازواقعیتتخمینبزند.توصیهمیرادرصداکسیدسدیم9/2

روند.ونآزم13-9بند
کند.بنابراینوظیفهکاربرایناستاندارداستکهایناستانداردتماممواردایمنیمربوطبهکاربرداینرو،رابیاننمی-هشدار 

 را بهدارتی اصول ایمنیو محدودیتموارد استفاده از قبل برعایتو در مشخصکند. را دستورادعمل2نداا اجراییآن ،

هردهاست.یاحتیاطیویژهارا

 الزامیمراجع   1

 ایران میی ایناستاندارد متن در حاو مقرراتیاستکه آنمدارکادزامیزیر است.به رده داده ارجاع اا

رود.استانداردمییایرانمحسوبمییازاینینترتیبآنمقرراتجزبدی

بارد، رده داده ارجاع انتشار تاریخ ذکر مدرکیبا به صورتیکه نظراا بعد آناصالحیهدر تجدید و اا

ااارجاعدادهردهتاریخانتشاربهآنذکراستانداردمییایراننیست.درموردمدارکیکهبدونموردنظراین

ااموردنظراست.اا بعد آندنظرواصالحیهاست،اموارهآخرینتجدی

استفادهازمراجعزیربرا ایناستانداردادزامیاست:

اا سیمانپرتیندویژگی،1333سال:332استانداردمییایرانرماره1-1

ااویژگی-موادافزودنیریمیایی-بتن،1333سال:9239استانداردمییایرانرماره1-1
2-3 ASTM C109/C109M, Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement 

Mortars (Using 2-in. or [50-mm] Cube Specimens)                                                               

2-4 ASTM C125, Standard Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates 

2-5 ASTM C127, Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and 

Absorption of Coarse Aggregate                                                                                            

2-6 ASTM C128, Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and 

Absorption of Fine Aggregate                                                                                                       

2-7 ASTM C151/C151M, Standard Test Method for Autoclave Expansion of Hydraulic Cement 

2-8 ASTM C305, Standard Practice for Mechanical Mixing of Hydraulic Cement Pastes and 

Mortars of Plastic Consistency                                                                                                      

2-9 ASTM C490/C490M, Standard Practice for Use of Apparatus for the Determination of 

Length Change of Hardened Cement Paste, Mortar, and Concrete                                              

2-10  ASTM C494/C494M, Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete 

2-11 ASTM C511, Standard Specification for Mixing Rooms, Moist Cabinets, Moist Rooms, and 

Water Storage Tanks Used in the Testing of Hydraulic Cements and Concretes                        

2-12 ASTM C618, Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural 

Pozzolan for Use in Concrete                                                                                                     

2-13 ASTM C670, Standard Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test 

Methods for Construction Materials                                                                                           

2-14 ASTM C989/C989M, Standard Specification for Slag Cement for Use in Concrete and 

Mortars                                                                                                                                        
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2-15 ASTM C1240, Standard Specification for Silica Fume Used in Cementitious Mixtures 

2-16 ASTM C1260, Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregates (Mortar-

Bar Method)                                                                                                                                 

2-17 ASTM C1293, Standard Test Method for Determination of Length Change of Concrete Due 

to Alkali-Silica Reaction                                                                                                              

2-18 ASTM C1437, Standard Test Method for Flow of Hydraulic Cement Mortar 

2-19 ASTM D1193, Standard Specification for Reagent Water 

2-20 ASTM E11, Standard Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and Test Sieves 

 

 

 وسايل       9

است:زیرموردنیازوسایل،2-9استانداردبندمندرجدروسایلغیراز

بارد.99-9اا مربعیرکلکهبایدمطابقبااستانداردبنداا سیمیباچشمهادکها:الک   9-1

استانداردبندکن: کن، پره و جام مخلوطمخلوط  9-1 بهجزاین3-9بایدمطابقبا کهفاصیهآزادبینبارد،

متربارد.مییی 1/3±3/9سکنبایدانتها پایینیپرهتاکفجاممخیوط

بارد.3-9بایدمطابقبااستانداردبندمیله تراکم )کوبه( و ماله:    9-9

اابتوانندکامالدرآبویامحیولایدروکسیدا بارندکهامهمنشورگونهاابایدبهمحفظهها:محفظه   9-4

محفظهNaOHسدیمس بایدازماده یکنرمالغرقابروند. 39برابردما ا ساختهروندکهبتواننددراا

 .امچنین1درجهسیسیوسومحیولیکنرمالایدروکسیدسدیمبهمدتطوالنیپایدار نمایندسیادآور 

اا آببند،مواداا،باکمکدرپو،دار آزمونهکهدرانگامنگها ساختهردهبارندگونهاابایدبهمحفظه

- .منشوراابایددرمحیولورو تکیهگاه9ودسیادآور آببندیااردو،ازورودوخروجرطوبتجیوگیر ر

به بنابرایناطمینانحاصلکنیدکهگونهااییقراردادهروند، ا کهمحیولبهتمامسطوحارمنشوربرسد.

-دار میاابهصورتعمود درمحیولنگهاابابدنهمحفظهویابایکدیگردرتماسنبارند.اگرآزمونهآزمونه

گیر تکیهدادهروند.اا فیز مخصو اندازه،نبایدرو گلمیخروند


رود.ا یافیز میاا ریشهمحیولایدروکسیدسدیمباعثخوردگیمحفظه - 1يادآوري 

-ساختهردهدار موادغیاییدرمایکروویوکهازپییپروپیینیاپییاتیینباچگادیباالبرخیظرو مخصو نگه - 1يادآوري 

ند.استبرا اینمنظورمناسباند



دارتندمادرخانهدارا تهویهیاحمامآبباکنترلدمابرا ثابتنگهیکگرمخانه يا حمام آب:گرم   9-5

درجهسیسیوس. 9/39±9/9سمحدوده
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 شناساگرها 4

استفادهنمود.توصیه9یاردهصنعتی1میتوانازموادباردهدارویی(:NaOHهیدروکسید سديم )     4-1

Naاا رودغیظتیونمی
OHو+

91/1نرمالتا22/9روند،بینکهباتجزیهوتحییلریمیاییمشخصمی-

نرمالبارند.

کهبهاست،جزاین12-9استانداردبندIVمنظورازآبدرایناستاندارد،آبمطابقنوع:خلوص آب   4-1

ازآبارارهردهبارد.نوعدیگر 

-دیترآبمیمییی299محیولدرNaOHگرم9/29اردیترمحیولراملمحلول هیدروکسید سديم:    4-9

گرددتایکدیترمحیولبهدستآید.باردکهدرآبمقطریاآبیونزداییردهاضافی،آنچنانرقیقمی

نگهنسبتحجممحیولایدروکسیدسدیمبهحجممنشوراا م یکمحفظه التدر 9/2±3/9دار باید

بایدبهاندازهکافیباردتاوندیتردرنظرگرفت.محیولآزممییی132توانبارد.حجمیکمنشورمالترامی

ازغرقابکاملتماممنشوراا مالتاطمینانحاصلگردد.
سNaOHقبلازمصر -هشدار نظرگرفتهرود: 1مالحظاتزیردر اا ایمنیالزمدرمصر ایدروکسیدسدیماحتیاط 

اا پزرکی درصورتریختنمحیولرو پوستیاچشم،فوریت3اا اودیهبرا سوختگیموجودباردس کمک9رعایتگرددس

 دیگر ایمنیمعتبر اطالعات منابع یا مواد کننده اطالعاتایمنیررکتتودید دفترچه در موارد این است.رعایتگردد. آمده

اا بسیارردیدگردد.امیشهاا محافظتنشده،موجبآسیبوسوختگیایدروکسیدسدیممیتواندبررو پوستوچشم

بایدازدوازممحافظترخصیمناسباستفادهگردد.ایندوازمراملپورشکاملصورت،عینکایمنی،پیشبنداا الستیکی

اارابایدبهصورتدورها بازرسینمودتاسورا ریز بارند.دستکشبرایدروکسیدسدیممیاا نفوذناپییردربراودستکش

رود .ااوجودندارتهبارندساستفادهازدستکشدوالیهتوصیهمیدرآن



 شرايط محیطی 5

5-1  نگهدما اتاققادب گیر و از بیش99دار مصادحخشکنبایدکمتر تردرجهسیسیوسو 3/93از

درجهسیسیوس 93±9سدرجهسیسیوسبارد.دما آباختالطواتاقیامحفظهمرطوببایددرمحدوده

بارد.

درصدبارد.اتاقیامحفظهمرطوببایدمطابقاستاندارد39گیر نبایدکمترازرطوبتنسبیاتاققادب5-1

بارد.11-9بند

درجه 9/39±9/9سروندبایددرمحدودهدار میاادرآننگهآزمونهخانهیاحمامآبکهدما گرم5-9

سیسیوسبارد.







                                                 
1- USP Grade
2- Technical Grade 



3 
 

 هاگیري و آماده سازي آزمونهنمونه 1

 انتخاب سنگدانه      1-1

وباحداقلخردردگیبارد.فرآیندتهیهمصادحمورد9-6مصادحپیشنهاد بهعنوانریزدانهبتنمطابقبند 

اا موردگونهاستکهمصادحتارسیدنبهیکنمونهنزدیکبهنسبتدانهبتن،بدینعنواندررتاستفادهبه

می خرد عمل، در استفاده مطابقجدول نمونه دانهدانه1روند. بایددانهبند دررتبند رود. نمونه در اا

بند مورداستفادهدرعملبارد.مطابقدانه
 هاسنگدانه بنديالزامات دانه -1جدول 

 اندازه الک
 درصد وزنی

 مانده روي الک عبوري از الک

mm33/22سنمره mm36/919 3سنمره

mm36/93سنمره mm13/193 16سنمره

mm13/116سنمره μm69993 39سنمره

μm69939سنمره μm39993 39سنمره

μm39939سنمره μm13913 199سنمره



امبهعنوانریزدانهمصر روند،دانهودرموارد کهقراراستمصادحیکمعدنامبهعنواندررت1-1-1

دانهوجوددارتهریزدانهودررتکهددیییمبنیبرتفاوتترکیبرود،مگراینونفقطمقدار ازریزدانهآزم

چهممکناستکهاینتفاوتباعثتاثیرقابلرودوچنانبارد.درمواقعیکهاینتفاوتدرترکیبانتظارمی

بردار مالحظهبرانبساطناریازواکنشسنگدانهباموادقییاییموجوددرسیمانویاموجوددرمحیطبهره

قرارداید.وندانهرانیزموردآزمکارگرفتهردهدرموردریزدانه،دررتبهمونرود،باامانرو،آز



 آماده سازي سنگدانه    1-1

اا موردنیازمنظوربهدستآوردنمقدارکافیازسنگدانهبند نمایید.بهدانه1اارامطابقجدولسنگدانه

اادارا مقدارکافیازیکیاچندبخشازاندازهسنگدانهااراخردکنید.درمواقعیکه،سنگدانه1درجدول

تر نیزبرا خردکردنموجودنبارد،درصداودیننباردومصادحبزرگ1هردهدرجدولیاا دررتترارا

ترازآن،بایدبرابرحاصلجمعدرصدتجمعیمصادحدررتا ازسنگدانهکهبهمقدارکافیموجوداستاندازه

گردد،ایننکتهباید،مورداستفادهقرارگیرد.زمانیکهمصادحبهچنینروریآمادهمی1ومطابقجدولادک

،اربخشرو ندااجداردادکازاابراساساندازهاریککهسنگدانه،ذکرگردد.پسازاینوندرگزار،آزم

ماندهرو ارااجدارود.سنگدانهباقیسنگدانهاا ریزازغبارودانهوادکباآبپاریرستهرودتاگرد

اابه،اریکازبخشونخانهخشکردهودرصورتعدماستفادهدرامانزماندرآزماادرگرمیکازادک

دار رود.دارنگهاا تمیزودرپو،صورتجداگانهدرظر 
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 انتخاب و آماده سازي سیمان     1-9

باردسیادآور  .1-9سیمانایدرودیکیمورداستفادهبایدمطابقاستانداردبند-سیمان هیدرولیکی 1-9-1

درصدبارد.99/9بایدکمتراز3-9بهعالوهمقدارانبساطاتوکالومطابقاستانداردبند
بارند.کممیاا سیمانرو مقدارانبساطاینآزمون،ناچیزیاتحقیقاتنشاندادهاستکهاثرقییایی-يادآوري

ازادکوندراینآزمبرا استفادهازسیمان-آماده سازي سیمان 1-9-1 آنرا ابتدا سنمرهمیکرومتر339،

اا آنجدارود. عبوردایدتاکیوخه99



 گدازيانتخاب پوزوالن يا سرباره کوره آهن   1-4

یکیاترکیبیازمواردزیررامورداستفادهقرارداید:

.19-9خاکسترباد یاپوزوالنطبیعیمطابقبااستانداردبند1-4-1

.13-9سیییسمطابقبااستانداردبنددوده1-4-1

.12-9گداز مطابقبااستانداردبندسربارهکورهآان1-4-9



 ها آماده سازي آزمونه   1-5

سنگدانهحداقلسهآزمونهساختهرود.-برا ارترکیبمصادحسیمانی-هاتعداد آزمونه 1-5-1

بایدمطابقادزاماتاستانداردبنداا آزمونهقادب-هاآماده سازي قالب 1-5-1 2-9اا سطوحداخیی بارد.

تکهبهعنوانسازدرصورتیقابلقبولاسساز،پوراندهرودسیادآور  .مادهراااابایدبایکمادهرااقادب

گونهاثر برزمانگیر،سیمان،عملنماید.امچنینمادهرااسازنبایداثر یکمادهرااکنندهوبدونایچ

اانشود.ازخودباقیبگیاردتامانعنفوذآببهداخلآزمونه
فیوئورکربنستفیون مطابقباادزاماتموردنیازبودهوبهعنوانیکمادهرااسازقادب،قابلاستفاده،TFEنواراا -يادآوري

بارد.می

،مصادحخشکرابهترتیبزیرمخیوطکنید.یکقسمتونبرا ساختمالتآزم-نسبت اجزا مالت 1-5-9

سر آانوزنیموادسیمانیسسیمانایدرودیکیبهاضافهپوزوالنیا کوره باره با را قسمتوزنی93/9گداز  

 خانهخشکردهدرگرماا باچگادینسبیسبند ردهمخیوطکنید.اینترکیببرا سنگدانهسنگدانهدانه

 کمترازخانهخشکردهدرگرماا باچگادینسبیسرود.برا سنگدانهبهکاربردهمی23/9برابریاباالتراز

نسبتسنگدانهراازمعاددهزیربهدستآورید:،23/9

93/9×
 

63/9 
 نسبتسنگدانه=

:کهدرآن

 Dبارد. سنگدانهآزمونمیخانهخشکردهدرگرمنسبیسچگادی

باالترازخانهخشکردهدرگرماا باچگادینسبیسبرا سنگدانه 1-5-9-1 ،مقدارمصادح23/9 برابریا

رامل بهدستآید، آزمونه سه تا ترکیبمالتمخیوطرود یکزماندر بایددر مواد229خشککه گرم
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بند ،آمادهو،دانه1اابایدمطابقمقادیردادهردهدرجدولبارد.سنگدانهگرمسنگدانهمی229سیمانیو

استفادهرودسیادآور  .23/9مخیوطروند.ازنسبتوزنیآببهموادسیمانیبرابر

،مقدارمصادحخشک23/9 کمترازخانهخشکردهدرگرماا باچگادینسبیسبرا سنگدانه1-5-9-1

-گرمموادسیمانیمی229کهبایددریکزماندرترکیبمالتمخیوطرودتاسهآزمونهبهدستآید،رامل

3-3-6درنسبتسنگدانهبهدستآمدهدربند229صلضرببارد.وزنسنگدانهمربوطهبرحسبگرم،حا

،دانهبند ،آمادهومخیوطروند.ازنسبتوزنی1اابایدمطابقمقادیردادهردهدرجدولبارد.سنگدانهمی

استفادهرودسیادآور  .23/9آببهموادسیمانیبرابر
نسبتآببهسیمانثابت،تغییراتانبساطمنشوراا مالت،کمتراززمانیدادکهدریکاا مختیفنشانمیونآزم-يادآوري

اابایدعینابهآباختالطاضافهگرددزیرااگردرمحاسبهاستکهمیزانروانی،ثابتدرنظرگرفتهرود.مقدارجیبآبسنگدانه

موا مقدار سیمانیدر مواد نسبتآببه ضربکردن از تنها آباختالط، استکهمقدار فرضرده گردد، سیمانیاستفاده د

اادرحادتارباعباسطحخشکقراردارند.سنگدانه

بندفوقکااندهآبمطابقودن،یکفوقروانکننده/ئدرصورتاستفادهازدودهسیییسیامتاکا1-5-9-9

بایداستفادهرودتاسدرصورتدزوم کاراییو19-9مطابقبااستانداردبندFیانوع9-9استانداردبند3-6-3

باقیبماندومیزانفوقروان23/9روانیکافیبرا مخیوطتامینگردد.نسبتوزنیآببهموادسیمانیباید

درصدباروانییکمالت±3/3فوقکااندهآببایدبهقدر باردکهروانیحاصل،حداکثربهمیزانکننده/

ضربهمیزروانی،تفاوت19وبااستفادهاز13-9بندودنمطابقاستانداردئدهسیییسیامتاکاکنترلبدوندو

فوقروانکننده/ اگر بارد. دردارته باید آن در آبموجود رود، استفاده آببهصورتمایع فوقکاانده

محاسباتآباختالطدرنظرگرفتهرود.

مخیوطنمایید.3-9ادزاماتاستانداردبندمالترامطابقبا-اختالط مالت  1-5-4

ثانیهپسازاتماماختالطاودیه13دقیقهو9درمدتزمانیمساو یاکمتراز-هاگیري آزمونهقالب  1-5-5

اارادردوالیهتقریبامساو پرکنید.ارالیهرابااستفادهازگیر کنید.قادبااراقادبمصادحمالت،آزمونه

اا قادبتاگیر وجدارهاا اندازهاا،اطرا گلمیخکوبهمتراکمکنید.مالتبااستفادهازکوبه،درگوره

رسیدنبهیکآزمونهیکنواخت،متراکمگردد.پسازمتراکمکردنالیهآخر،سطحمالتراباحرکتبرری،با

طحآنصا گردد.دبهباالییقادبترازکردهوباکمکچندحرکتماده،س



 آزمونانجام روش          0

 اولیه  خوانشداري و نگه  0-1

اابایدبهمدتگیر ،داخلمحفظهیااتاقرطوبتقرارداید.آزمونهاارابالفاصیهپسازقادباریکازقادب

ازقادبااباقیبمانند.پسازاینمدت،آزمونهساعتدرقادب 92±9س کهدرخارجکنیدودرحادیاااارا

ااخوانشاودیهودیگرخوانشاودیهانجامگردد.خوانشروند،بادقتمقابلازدستدادنرطوبتمحافظتمی

دقت با آزمونهمییی999/9باید ثبترود. و انجام ساختهردهمتر سنگدانه یکنمونه با یکااییکه در اند
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،قراردادهروند.آبیبارداامیآرامیدنیجهتغرقابردنکاملآزمونهمحفظهکهبهاندازهکافیحاو آب

درجه 9/93±9/9سرود،درزمانغرقابساز بایددردما اااستفادهمیکهبهمنظورغرقابساز آزمونه

 بهمدت محفظهآببند رده درونگرم 92±9سسیسیوسبارد. حمامآبدارا دما ساعت، خانهیا

درجهسیسیوسقراردادهرود. 9/39±9/9س



 صفر )مبنا(  خوانش 0-1

-اا بعد رافقطوقتیمیخانهیاحمامآبخارجنمایید.محفظهاارادرارنوبتازگرماریکازمحفظه

ردهبارند.خانهیاحمامآببرگرداندهردهوبهداخلگرمخوانشتوانخارجنمودکهمنشوراا محفظهقبل

ترنبارد.اریکازدقیقهبیش19خانهیاحمامآبازاابهداخلگرممدتزمانبینخروجوبازگشتآزمونه

گیر واقعاا فیز اندازهمنشوراارابهنوبتازآبخارجنمودهوبایکپارچه،سطحآنومخصوصاگلمیخ

ااانجاماریکازمنشوراارابالفاصیهپسازخشککردنآنمبنا خوانشدردوانتها آنراخشکنمایید.

کلفرآیندخشککردنو درمدتزمانخوانشدایدوسپسبهمحفظهبازگردانیدسیادآور  .  13±3س،

بقیهخوانش،آزمونهرارو یکپارچهقراردایدتاخوانشثانیهپسازخروجآزمونهازآبانجامرود.پساز

تمام انجامرود. ازیکترکیبخا موادسیمانیآزمونهمنشوراا داخلیک-اا ساختهرده سنگدانهرا

-گونهدرجهسیسیوسوبه 9/39±9/9سمحفظهجداگانهبامقدارکافیایدروکسیدسدیمیکنرمال،دردما 

آزمونه آبا که را محفظه داید. قرار غرقابروند، کامال گرمبناا داخل به و نموده آبد  حمام یا خانه

بازگردانید.
منشوراا بتنیباعثگرما گردد.زیرااحتمالداردخوانشاا،آزمونهخوانشطولمییهمرجعبایدقبلازارسر -يادآوري

گیر ردهبارد.تغییرطولدستگاهاندازه



 داري بعدي و نگه خوانش  0-9

روزپساز12میانی،درطولمدتخوانشاابهصورتمتناوب،باحداقلسهمرحیهتغییرطولآزمونهخوانش

اگرخوانش انجامگردد. وبهطورتقریبیدریکزماندرارروز، روزنیزادامهیابد،12پسازخوانشمبنا

بارد،بهمی9-3مورداستفاده،امانرو،میکوردربندخوانشدرافتهانجامگردد.رو،خوانشحداقلیک

روند.،بهمحفظهخودبازگرداندهمیخوانشااپسازارکهآزمونهجزاین



 محاسبات  8

وخوانشتفاوتبین 8-1 سصفر  تقریبخوانشمبنا با درصدطولموثر991/9دراردورهزمانیآزمونهاا

انبساطآزمونهبرا آندورهثبتمیگردد.میانگینانبساطسهآزمونهبرا ار،محاسبهوبهعنوان1سنجه

رود.درصدبهعنوانانبساطآنترکیبدرآندورهگزار،می91/9سنگدانه،باتقریب-ترکیبموادسیمانی

                                                 
1-Gauge 
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 گزارش آزمون 3

بایدراملمواردزیربارد:آزمونگزار،

؛یرانکهآزمونبراساسآنانجامردهاستاستانداردمییااینرماره3-1

؛نوعسنگدانه،معدنومحلتهیهسنگدانه3-1

؛نوعسیمانایدرودیکیوکارخانهتودیدکنندهسیمانایدرودیکی3-9

؛اا پوزوالنمصرفینوعپوزوالن،منبعیاکارخانهتودیدکنندهونسبت3-4

؛اا سربارهکورهآانگداز ردهسرباره،منبعیاکارخانهتودیدکنندهونسبت3-5

،اکسیدسدیم K2Oاا موجوددرسیمانبهصورتدرصداکسیدپتاسیمسمیزانانبساطاتوکالووقییایی3-1

؛Na2O (Na2Oeq = % Na2O + 0.658 × % K2O) ومعادلقییاییNa2Oس

؛برحسبدرصدخوانشاادرارمیانگینتغییرطولآزمونه3-0

هیبند درصورتیکهبامشخصاتارااا،راملدانههارگونهاطالعاتاضافیمربوطبهآمادهساز سنگدان3-8

؛متفاوتبارد9-6ردهدربخش

؛بعدازآناادرطولآزمونویاارگونهرواادظاار مفیددرخصو ارزیابیآزمونه2-3

؛مقدارآباختالطبهصورتدرصدوزنینسبتبهکلموادسیمانی3-17

؛روزه16مبناتاانتها دورهآزمونخوانشاااززمانمونهآزنمودارمیانگینتغییرطول 3-11

؛تحویلنمونهبهآزمایشگاهوتاریخانجامآزمون اریخت 3-11

؛گروننام،نامخانوادگیوامضا آزم3-19

.نام،نامخانوادگیوامضا تاییدکنندهنتایجآزمون3-14



 دقت و انحراف 17

بدوناستفادهازاا آزموناندوبراساسگرفتهرده16-9بهررحزیروازاستانداردبندعبارات دقت، 17-1

توسعهیافتهمحاسبهردهاست.اابرا کشوراا اند.اینمقداردقتاایاسربارهبهدستآمدهپوزوالن

دریکآزمایشگاهبرا تحقیقاتنشاندادهاستکهمتوسطضریبتغییرات -دقت در يک آزمايشگاه 17-1

متوسطانبساطبیشاز برابر12درصددرمدتزمان19/9مصادحبا درصدسیادآور  خواادبود.22/9روز،

اا ساختهردهازیکنمونهسنگدانه،ریکآزمایشگاهرو آزمونهبنابراین،نتایجدوآزموندرستانجامردهد

درصدسیادآور  انبساطمتوسط،بایکدیگرتفاوتدارتهبارند.3/3نبایدبیشاز

تحقیقاتنشاندادهاستکهمتوسطضریبتغییراتدرچندآزمایشگاهبرا -دقت در چند آزمايشگاه 17-9

متوسطانبساطبیش برابر12درصددرمدتزمان19/9ازمصادحبا درصدسیادآور  خواادبود.9/13روز،

اا ساختهردهازیکنمونهبنابراین،نتایجدوآزموندرستانجامردهدردوآزمایشگاهمتفاوتورو آزمونه

بارند.درصدسیادآور  انبساطمتوسط،بایکدیگرتفاوتدارته23سنگدانه،نبایدبیشاز
استند.13-9 مطابقاستانداردبند%d2s وس%1sاا سایناعداد،بهترتیببیانگرمحدوده -يادآوري
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مر-انحراف 17-4 ماده آنجاییکه قابلقبودیبرا تعیینانحرا از ایچجع ندارد، اینرو،آزمونوجود

رود.عبارتیدرموردانحرا بهوجودآمده،بیاننمی
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 پیوست الف

 )اطالعاتی( 

 ونتفسیر نتايج آزم

هیاا انبساطیاراادمیییومحدودههردهدربرخیمنابعبینیتطابقمناسبیبینتحقیقاتانجاموارا1-الف

ردهدرزیروجوددارد:

درصدپس19/9ترکیباتسیمانباپوزوالنیاسربارهکورهآانگداز وسنگدانهکهانبساطکمتراز1-1-الف

کننداا قابلقبولایجادمیروند،احتماالانبساطون،اگرکهدربتنآزمدگیر دارنروزاززمانقادب16زا

رررایطکارگاایاستفادهروند،احتمالایجادچهدربتنود وچنان13-9سمطابقرو،آزموناستانداردبند

کمخواادبود.انبساطمخرب

درصد19/9ترازترکیباتسیمانباپوزوالنیاسربارهکورهآانگداز وسنگدانهکهانبساطبیش1-1-الف

اززمانقادب16پساز مستعدایجادانبساطروز گیر دارند، اینحال، با ایجادپتانسیلاا مخرباستند.

بندآنترکیبمصادحدربتنموردتاییدقرارگیردسمطابقرو،آزموناستانداردونواکنشمخرببایدباآزم

جایگزینیدرصدبیش9-13 با  .  آزمتر از آانگداز و کوره سرباره ترکیبمصادح،ونپوزوالنیا مجدد

ممکناستبتوانمیزانانبساطراکااشداد.



 







 

  


