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  خدا به نام 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3ادةم يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

) رسـمي (اسـتانداردهاي ملـي    نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
   .دارد عهده به را ايران
بـه   29/6/90دومـين جلسـه شـوراي عـالي اداري مـورخ       و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه نام

   .جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
مؤسسـات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  سـازمان ، كارشناسـان   از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   بـه شـرايط   توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي ژوهشي،پ علمي،
 و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

 ملـي  نويس استانداردهاي پيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان ا،نهاده تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد

 پيشـنهادها  و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در
كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

،  بـدين ترتيـب    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  ، تصـويب  درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه دنشو مي تلقي ملي ايياستاندارده

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيلسازمان ملي استاندارد ايران  كه مربوط
 و (IEC)2المللي الكتروتكنيـك   بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 كشـور  در(CAC)5 كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان

   آخـرين  از ، كشـور  خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شـرايط  بـه  توجـه  ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در . كند مي فعاليت
   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني ، علمي هاي فتپيشر

 و سالمت ، حفظ كنندگان مصرف از حمايت براي ، قانون در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ميايران  سازمان ملي استاندارد
 از اجـراي بعضـي   ، اقتصـادي  و محيطـي  سـت زي مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  ، عمـومي  و فردي ايمني

. نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا /و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي
 آن بنديو درجه تيصادرا كاالهاي استاندارد اجراي ، كشور محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان 

 ، مشـاوره  در زمينة فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را
 و مراكـز  هـا  آزمايشـگاه  ، محيطـي زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  گواهي صدور و مميزي ، بازرسي ، آموزش

 نظـام  ضـوابط  اسـاس  بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون 

 هـا  آن عملكـرد  بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة ، الزم شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت

 انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عيار تعيين ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون  ، يكاها المللي بين دستگاه ترويج . كند نظارت مي

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي
  
  

                                                 
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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 يش گفتارپ

كه پيش  “روش آزمون -وليكياي گروت سيمان هيدر هاي استوانه تغييرات ارتفاع نمونه گيري اندازه “استاندارد 
                تهيه و تدوين شده است و در شركت گروت سازان ساورد توسط  مربوطهاي  نويس آن در كميسيون

 مورخ هاي ساختماني و فرآوردهساختمان مصالح مهندسي  اجالس كميته ملي استانداردچهارصد و هشتمين 
 موسسهقانون اصالح قوانين و مقررات  3به استناد بند يك ماده ، اينك  مورد تصويب قرار گرفته است 22/12/91

  . ، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود1371مصوب بهمن ماه   ، استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
، علوم و خدمات،  براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع

قع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين اردهاي ملي ايران در مواستاندا
  ،  بنابراين. استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت

  . بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد
  

 : و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير استمنبع 
ASTM C1090: 2010, Standard test method for measuring changes in height of cylindrical 
specimens of Hydraulic- Cement grout. 
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روش آزمون -گروت سيمان هيدروليكياي  وانههاي است تغييرات ارتفاع نمونه گيري اندازه  
  

  هدف       1
با استفاده  يتغييرات ارتفاع گروت سيمان هيدروليكهدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش آزمون اندازه گيري  1- 1

كه تغييرات صورتي محافظت شوند ه ببايد ها  استوانه در اين آزمون است؛ متر ميلي 150در متر  ميلي 75هاي  از استوانه
              داري در درجه حرارت غير از يا نگه ناسيون، و، جذب رطوبت، كربناشي از تبخير علت خشك شدنه ارتفاع ب

C° )2 ± 23( نباشد.  
  
  و اهميت دامنه كاربرد   2
طرز عملي كه  متفاوت با ها يا شرايط محيطي ارتفاع در طرحمطالعه تغييرات  به منظورتواند  مي وناين روش آزم  1- 2

 .تعديل شود در اين استاندارد توصيه شده،

طول  در رسيدن به يك حجم پايدار در گروت سيمان هيدروليكييك  تواناييبه منظور ارزيابي  وناين روش آزم  2- 2
 شدن به علت  به شرط آن كه تمايل به تغيير در ارتفاع، شامل اثرات خشك ؛باشد روز مي 28 قرار دادي ونآزم  دوره

  .نباشد) C° )2 ± 23تبخير، جذب رطوبت، كربناسيون و يا قرار گرفتن در شرايط حرارتي، متفاوت از 
اين  .)رجوع شود 4-3به بند ( كند گيري نمي  شدن را اندازه تغيير ارتفاع قبل از سخت ون،مزاين روش آ توجه شود كه

به  ״هاي بدون انقباض گروت״هت استفاده در توليد هايي كه ج روش آزمون با اولويت استفاده در ارزيابي كيفي مخلوط
، و يا براي ها ، براي مهار ميلگردها يا ستونهايي كه در زير صفحه كف ماشين آالت  رود، تنظيم شده است؛ گروت كار مي

يا هر (د كه آن قسمت از گروت كه تكيه گاه نشيمن و يا مهار ميلگر  گيرند؛ به طوري موارد مشابه مورد استفاده قرار مي
  .شود محصور شدگي گيرش پيدا كرده و سخت ميشرايط كند، تحت  را فراهم مي) دو

بنابراين وظيفه كاربر اين استاندارد است كه موارد . كند اين استاندارد تمام موارد ايمني مربوط به كاربرد اين روش را بيان نمي -هشدار
  .هاي اجراي آن را مشخص كند ده، محدوديتايمني و اصول بهداشتي را رعايت كرده و قبل از استفا

 
 مراجع الزامي    3 

بدين ترتيب  .ها ارجاع داده شده است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن
شار ارجاع داده صورتي كه مدركي با ذكر تاريخ انتدر . شود آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي

در مورد مداركي كه بدون . ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست شده باشد، اصالحيه
  .ها مورد نظر است  هاي بعدي آن همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه ،ها ارجاع داده شده است ذكر تاريخ انتشار به آن

   : اين استاندارد الزامي استاستفاده از مراجع زير براي 
  هاي بتن در آزمايشگاه ، ساخت و عمل آوري آزمونه1383 :سال 581  استاندارد ملي ايران، شماره 1- 3
  نمونه برداري - قسمت اول - ، بتن تازه1388: سال 3201- 1استاندارد ملي ايران، شماره 2- 3
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يين مقاومت فشاري مالت بتن پيش آكنده در تع -، بتن1382: سال 8193  استاندارد ملي ايران، شماره 3- 3
  روش آزمون -آزمايشگاه

هاي   اي مخلوط هاي استوانه ، تعيين مقدار تغيير ارتفاع نمونه1390:سال 14201 استاندارد ملي ايران، شماره 4- 3
  روش آزمون - سيماني در سنين اوليه

 
3-5 ASTM C125, Standard terminology  relating to concrete aggregates. 
3-6 ASTM C219 ,Terminology Relating to Hydraulic Cement. 
3-7 ASTM C511,Standard specification for moist cabinets, moist rooms, and water storage Tanks 
used in the testing of hydraulic cements and concretes. 
3-8 ASTM C939, Standard Test Method for Flow of Grout for Preplaced-Aggregate Concrete (Flow 
cone method). 

  
  اصطالحات و تعاريف    4
4-1   

  .رود به كار مي 6- 3و  5- 3 استاندارد هاي بند مطابق  و تعاريف  در اين استاندارد اصطالحات
4-2   

  تغيير ارتفاع
 كه اين تغيير ناشي از عواملي چون نيروهاي خارجي  مشروط بر آن آزمون،  افزايش يا كاهش بعد عمودي يك نمونه

يا جذب و اسيون نعلت تبخير، كربه شدن ب  شده، خشك  مشخص يط خارج از محدوده، تغييرات درجه حرارت محوارده
   . رطوبت نباشد

  
 وسايل     5

   اي هاي استوانه قالب 1- 5
قطر با ، بسته شدنمتر، مجهز به گيره براي  ميلي مينيمم ششاي از جنس فوالد با ضخامت ديواره  هاي استوانه قالب

توان با استفاده از  هاي مناسب را مي قالب .شوند تهيه مي متر ميلي) 150± 3( ارتفاعمتر و   ميلي) 75 ± 1%( داخلي
نيز موازات محور طولي شكاف خورده و مجهز به امكاناتي براي بستن شكاف و ه ها ب هاي فوالدي كه يك طرف آن لوله

  .تهيه نمود ،كف آن است  صفحهكردن   چفت و بست
 .تواند به قالب چفت شود مياست كه قابل جابه جايي بوده و متر   ميلي ششضخامت از جنس فوالد با قالب كف   صفحه

  .شوند ، تبديل مي)1(نازك مطابق شكل   اي به صورت ماشيني به يك طوقه هاي استوانه لبه بااليي قالب
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  اي صفحه شيشه 2- 5
بسيار نازك توسط   با يك اليه سطح آنيك كه است  متر ميلي شش  و ضخامت متر ميلي 100 به بعد حدودمربعي  

  .است پوشيده شده و قبل از استفاده خشك شده روغن معدنيبي اثر ديگر نظير   سيليكون يا يك مادهبا اساس اسپري 
                                   پيستوني   وزنه 3- 5

  .kg ±4/1  1% با وزن
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  پل ميكرو متري 4- 5
، )2شكل ( استوار موقعيتدر سطح تراز و  نهداري يك استوا ريم مناسب به منظور محافظت و نگها يك فبشده   طراحي 

صفحه باالي پل شامل چهار سوراخ به . قابل خوردگي شده از فلز غير  هاي عمودي فوالدي و يك در پوش ساخته با ميله
  متر، از قطر ميله يمم بيش از يك ميليسماكها  پيستوني بوده و قطر سوراخ  متر از مركز وزنه ميلي) 30 ± 2(فاصله 
هاي  گيري ها از يك تا چهار در ثبت اندازه گذاري اين سوراخ شماره. تر نيست متري، بزرگ گير عمق سنج ميكرو اندازه
  .ر، مفيد خواهد بودّمكر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 متر ابعاد پل ميكرو - 2شكل   

 تراش داده شده  اي با لبه قالب استوانه  -1شكل 

 

 

 

 متر ميلي 8
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  سنج ميكرو متري عمق  5- 5
قطر ميله . تر نباشد متر بزرگ  ميلي 02/0در واحدهايي كه از  مدرجو  متر،   ميلي 00/50تا  متر ميلي 00/25با برد 
  . متر باشد ميلي) 3 ± 4/0(متر عمق، بايد  گير ميكرو اندازه

                                                  صفحات  گيري ضخامت  كوليس ميكرو متري خارجي به منظور اندازه 6- 5
عمق   .تر نباشد متر بزرگ  ميلي 02/0از  كه   بندي در واحدهايي و درجه  ،متر ميلي 12 مينيممگيري   با توانايي اندازه

  .باشد متر ميلي 50برابر  متر بايد مينيمم گلوي ميكرو
   )كوبه(كوبش   ميله 7- 5

كره  متر كه انتهاي آن به صورت نيم  ميلي 250مينيمم متر و طول   ميلي 10 مينيممقطر مستقيم به فوالدي  يك ميله
  .استميله  قطربرابر  مينيممكره  شده است و قطر نيم گرد

   كن مكانيكي آزمايشگاهي  مخلوط 8- 5
كردن   براي مخلوط فقطصورتي است كه ه و جداره ب تيغهبين   كن فاصله  در اين مخلوط. 1- 2بند مطابق مشخصات 

هاي  هايي كه شامل دانه مالت. باشد ميمناسب ) 20الك شماره ( متر ميكرو 850تر از  كوچكهاي  هايي با دانه مالت
و جداره  تيغهدارند كه آسيبي به  اي هاي ويژه كن  نياز به مخلوط ،هستند) 20  الك شماره(متر  ميكرو 850 تر از بزرگ
  . نشودوارد 

  
   آماده سازي نمونه    6
، به مقداري برداريد كه جواب گوي 2- 3ن داريد، مطابق بند را كه قصد آزمون بر روي آيك نمونه گروت  6-1

  . هاي اضافي مورد نياز باشد  ونگيري تغيير ارتفاع و يا آزم  براي اندازه ونيك نمونه آزم مينيممگيري   قالب
وت اگر گر. مخلوط كنيد ،3-3بند ها را مطابق  از اجزاي منفرد درست شده است، آن ونگروت مورد آزم چه چنان 6-2

شود، به شيوه زير عمل كنيد؛ مگر آن كه توليد كننده روش ديگري را  با استفاده از محصول بسته بندي شده ساخته مي
  .توصيه كرده باشد

اين مقادير را . گرم ماده خشك را برداشته و به مقدار مورد نياز، آب اضافه كنيد 3500تا گرم  3000مقدار  6-2-1
  .يادداشت كنيد

  .كن بريزيد  ر ظرف مخلوطآب را د 6-2-2
 دور در دقيقه) 140 ± 5(مخلوط كن با سرعت آهسته كه  در حاليو ثانيه اول  30خشك را در طول   ماده 6-2-3

  .اضافه كنيد ،كند حركت مي
ثانيه  15 يممسماك را به مدت مخلوط كن ،يك دقيقههر پس از . دقيقه ادامه دهيد سهمخلوط كردن را  6-2-4

اصلي   به توده برده وپايين به  ،كن جمع شده باشد  مخلوط جامهايي كه ممكن است در اطراف  گروت ومتوقف كنيد 
  .اضافه كنيد
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درپوش، پيستون فشاري و وزنه را در فاصله   متري، صفحه اي، پل ميكرو گيري كنيد و صفحه شيشه  نمونه را قالب 6-3
دقيقه پس از  سه طولهاي اوليه را در  گيري  اندازه. كنيدمحكم در جاي خود  ،دقيقه پس از كامل شدن اختالط چهار

  .ديتكميل كن ،اتمام اين عمليات
كردن همه   مخلوط ،تري انجام شود گيري نمونه پس از زمان طوالني  اگر الزم است يا خواسته شده است كه قالب 6-4

كرده و گيري   قالبرا ه داده و نمونه با سرعت كم و زمان مشخص ادام را - هر كدام مناسب است -مانده يا بخش باقي
  .هاي اوليه را انجام دهيد اندازه گيري ،دقيقه سهدر طول مدت سپس  كنيد؛قفل را دستگاه 

  
 آماده سازي تجهيزات    7

قسمت . پارافين ذوب شده بپوشانيدواكس درزهاي خارجي قالب استوانه و اتصال خارجي بين قالب و صفحه كف را با 
  .متر وصل كنيد قالب را به پل ميكرو. اندود كنيد معدني كميستوانه و صفحه كف را با روغن داخلي قالب ا

سهولت در به منظور  نيز ممكن است با واكس پارافينقسمت خارجي قالب و صفحه كف  الزم به ذكر است كه
  .پوشيده شود ون،كاري پس از پايان آزم تميز

  
 شرايط محيطي      8

هاي  نمونه. داشته باشد 50%، و رطوبت نسبي مينيمم ) C ° )2 ± 23 بايد دمايي در محدودههواي آزمايشگاه  1- 8
 هنگامي. ديگري تعيين شده باشد ركه مقدا  مگر آن ؛داري كنيد نگه ونآزم  را در درجه حرارت فوق براي دوره ونآزم

         نوساندرجه حرارت مزبور را با  باشد،نظر مورد ) C° )2± 23 درجه حرارت زير يا باالي درتغيير ارتفاع  ونكه آزم
C° 2 ± شدن   مخلوط، ساير مواد و خود مخلوط را بالفاصله پس از مخلوطآب درجه حرارت . مورد استفاده قرار دهيد

            براي آزمون، و با نوساندرجه حرارت هواي مورد نظر  ارتفاع را در هوايي با تجهيزات تغيير. يادداشت كنيد ،كامل
C° 2 ±  داري كنيد گيري نگه  قبل از قالب.  
 ونآزم  كربن در طول دوره  اكسيد  واكنش با دي و دادن رطوبت، جذب رطوبت،  را در برابر از دست آزمون نمونه 2- 8

تحت هر وضعيتي، : داري كنيد نمونه را در اطاق مرطوب يا در فضاي آزمايشگاه مطابق شرح زير نگه. محافظت كنيد
شود، و يا  مياي برداشته  شيشه  كه صفحه مگر زماني شود؛روز محافظت  28براي  ونطول مدت آزمتمام ه بايد در نمون

  .شود گيري انجام مي اندازهزماني كه 
را با يك  تجهيزات پل و پيستون فشاري ،هاي اوليه گيري  بالفاصله پس از اندازه نگه داري در اطاق رطوبت؛ 1- 2- 8

تا از چكيدن آب روي بپوشانيد از باال  ،به طول از باال تا وسط قالب نمونه، اندازه و بريده شده ه قبالًپالستيكي ك  كيسه
كه داراي  رطوبت محفظهسپس نمونه را با احتياط در يك اطاق يا . اي يا نمونه جلوگيري شود شيشه  پل، صفحه

  .قرار دهيد ،باشد 7-3مطابق مشخصات ذكر شده 
تغيير ارتفاع   مشاهده ،توضيح داده شد اي كه در باال داري به شيوه روز نگه 28اگر بعد از  ؛ينگه داري بعد 2- 2- 8

و يا از محافظت با (رطوبت نمونه را از اطاق  مورد نظر باشد،يا هر دو ناسيون شدن يا كرب  خشك اجازه دادن بهپس از 
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و همان درجه حرارتي درصد ) 50 ± 4(سبي در معرض هوا با رطوبت نخارج كرده  )كيسه پالستيكي و حوله مرطوب
  .، قرار دهيدانجام شده است ونكه تحت آن آزم

  
 روش انجام آزمون   9

پل با باالي كه  بعد از آن. قرار دهيديا اغتشاش باشد، تجهيزات را روي يك سطح صاف و افقي كه خالي از لرزش  1- 9
  .سقف پل را برداريد ،زي شدو موا زيرين تنظيم  كمك چهار مهره قالب بهبااليي  لبه
 كمتر از جريانهاي با  مخلوط. تعيين كنيدتوضيح داده شده،  4-3كه در بند  ميز جريان ونروش آزمبا غلظت را  2- 9
را به عنوان      دارند  125% تا 100% بينجريان كه  هايي و مخلوط ،״خميري سفت مخلوط״عنوان ه را ب %100
آمده،  4-3كه در بند  يا جريان پذير، با روش آزمون ميز جريانيك مخلوط روان  .در نظر بگيريد ״مخلوط خميري״
زمان  ،شود ونآزم) 8- 3مطابق بند ( چه با روش قيف جريان چنانولي  ؛باشد داشته 145%تا  125%ايد جريان بين ب

زمان بايد ، )8- 3بق بند مطا(قيف جريان سيال طبق روش كامالً يك مخلوط . باشدثانيه  30از بايد بيش  عبور از قيف
  .ثانيه باشد 30تا ثانيه  10 عبور آن

را قالب را در سه اليه مساوي پر كنيد و هر اليه  ،شود كه به آساني در قالب سرازير نمي هنگام آزمون مخلوطي 3- 9
قالب را پر  ،دهيد يقرار م ونشود مورد آزم را كه به آساني در قالب ريخته مي مخلوطيوقتي  .ميله بزنيد  بار با كوبه 15
اي كه  گونهه ب ؛به اندازه كافي از ماده مربوط استفاده كنيد. و به آرامي با ميله سه ضربه به سطح جانبي قالب بزنيد ردهك

  . كمي از قالب بيرون بريزد ،پس از تحكيم كردن
يريد كه صفحه را طوري بگ: دقرار دهي ون به اين صورتدر باالي نمونه آزم شيشه را ء اندود شده با احتياط سطح 4- 9

مقابل صفحه   لبهانگشت سبابه در وسط آن و شست و انگشتان ديگر در دو  آن در زير قرار گرفته و  سطح اندود شده
قالب   پخ شده لبهپاييني آن با   داريد كه لبه قالب طوري نگه رويدرجه  45 تقريبي صفحه را تحت زاويه. قرار گيرند

 به عنوان يك مفصل ثابت مورد استفاده قرار داده وتماس را   اين نقطه. متر فاصله داشته باشد  ميلي 12 ،اي استوانه
به منظور  .قالب برقرار شود  پايين بياوريد تا مواد اضافه بيرون ريخته شود و تماس كامل با لبه با يك حركتصفحه را 
را با پر  ونتوانند اين آزم مي ،دهند ين كار را انجام ميكه براي اولين بار ا افرادي ،هاي برگشتي نمونه تكراركاستن از 

  . تمرين كننداست، در دسترس پر شده معمولي هاي  هايي كه با مالت گذاري روي قالب كردن و صفحه
اين كار ممكن است  و نه آن را با يك حركت چند قسمتي روي مالت قرار دهيد؛ كشيدبشيشه را روي صفحه  نه

مشكل  زمانها در اين  آشكار كردن آنبدين ترتيب كه  ؛شود ها پوشش حفرهد به شيشه و يا موجب چسبيده شدن موا
كه پيستون فشاري و وزنه   داريد تا زماني صفحه را در تماس با قالب نگه ،اي شيشه  دادن صفحه پس از قرار .خواهد بود

  . روي آن قرار داده شود
       تر از اگر تخلخل با قطر بزرگ. يافتن تخلخل وارسي كنيدبه سرعت سطح گروت را از روي شيشه براي  1- 4- 9
  .ديده انگاشته و دور بيندازيد نارا  وننمونه آزم بدون تماس با شيشه مشاهده شد، تمام متر  ميلي 2/3
هاي  مهره  محل آن به وسيلهمتري را كه قبالً  اي، صفحه بااليي پل ميكرو شيشه  دادن صفحه بالفاصله پس از قرار 5- 9

را محكم كنيد و پيستون فشاري را پايين بياوريد تا با  ي بال دارها در محل خود قرار داده، مهرهاست، شده  زير تنظيم
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يك  ،به منظور اطمينان از حصول تماس بين پيستون فشاري و صفحه. اي تماس حاصل كند رويه بااليي صفحه شيشه
ها وزنه را  پس از محكم كردن پيچ .قرار دهيد ي پيستون روي آنها را قبل از محكم كردن پيچكيلوگرمي  5/1وزنه 

به داخل فرو  ،سوراخ تعبيه شده روي صفحه بااليي پلچهار متري را از راه  سنج ميكرو  عمق ميلهبرداريد و بالفاصله 
داده و چهار پايين  را ميله. قرار گيرد با انگشتي كه در زير آن تكيه كرده است، كنيد تا نوك آن در تماس كامل

گيري را   اندازه. پوشانده است، انجام دهيداي كه  قالب را  را از اين سطح تا سطح بااليي صفحه شيشه اوليهگيري   اندازه
  . را گرد نكنيد مقدار عددي ميانگين را محاسبه كنيد و. متر، گرد كنيد ميلي 02/0ترين  تا نزديك
در  دايره يك ،عالمت گذاري روي شيشه  با يك وسيله ،اي است يشهچنان در تماس با صفحه ش هم ميلهكه  در حالي

  . رسم كنيد ،شود انجام مي نقاط گيري ضخامت صفحه در آن  اندازه ه عنوان نقاطي كه بعداًاطراف محل تماس ب
  
 ونآزم  روي نمونهاي را از  صفحه شيشه و پيستون فشاري را آزاد كرده اختالط،ساعت پس از شروع ) 24 5/0±( 6- 9

  .برداريد
سنج   اي با عمق شيشه  اي را در نقاطي كه محل تماس صفحه بالفاصله پس از برداشتن، ضخامت صفحه شيشه 7- 9

  .يادداشت كنيدرا متر  ميلي 02/0ترين مقدار به  گيري كنيد و تا نزديك  ميكرومتري بوده اندازه
پس از افزودن آب به ساعت  12 ± روز 28ساعت، و  4 ±روز  14ساعت،  1 ± روز 3ساعت، ) 24 ±5/0( زماندر  8- 9

اگر انتهاي ميله . در محل تماس ميله مقياس انجام دهيد ونآزم  گيري مستقيماً تا باالي نمونه  چهار اندازه ،خشك  ماده
ز سطح يك آمده است، يا اوجود ه اي ب سنج ميكرومتري به حبابي برخورد كرد كه پس از گذاشتن صفحه شيشه  عمق

 اگر كمتر از سه نقطه. ناديده بگيريددر آن نقطه را  خواندن، حباب مخفي يا مسئله ديگري در جا گيري مالت عبور كرد
ادامه پيدا  اضافيمشخص  هاي زماني دورهگيري ممكن است براي   اندازه. بيندازيدرا دور  وننمونه آزم ،باقي ماند معتبر
  .را گرد نكنيد قدار عدديم ؛ميانگين را محاسبه كنيد. كند

. را بازديد كنيديرون آوريد و با دقت سطح استوانه را ب ونها، با احتياط نمونه آزم گيري در پايان اندازه 9- 9
  .حذف كنيداست، انجام شده  با ظاهر معيوبهاي ترك خورده يا  كه روي نمونهرا هايي  گيري اندازه

  
 محاسبه  10

تماس  هر نقطهاي كه در  شيشه صفحه اوليه را با اضافه كردن ضخامتهاي  اندازه گيري ،V1گيري   براي اندازه 10-1
با استفاده از مقادير گرد نشده تغيير ارتفاع را بر حسب درصد براي هر سن  .تصحيح كنيداست، تعيين شده متناظر 

  . دمحاسبه كنيزير   و بر اساس رابطه 01/0 % ترين مقدار به نزديك تا،  V2 و V1براي 
 

 :كه در آن

 V تغيير ارتفاع بر حسب درصد  
 V1 متر   بر حسب ميلي ونآغاز آزم متري در م سه خواندن تنظيم شده عمق سنج ميكروميانگين دست ك  

H  متر   ميلي 152 ارتفاع  
 V2 متر   بر حسب ميلي ونمتري در سن آزم عمق سنج ميكرو خواندن متوسط دست كم سه  

V=  
V1 – V2 

H 
× 100 
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  گزارش    11

      چنين درجه حرارت و هم. گزارش كنيد ونمحاسبه شده را در هر سن آزم) مثبت يا منفي(تغيير ارتفاع  11-1
، درجه حرارت )بندي نشده  قبالً بستهمخلوط مصالح اگر ( اختالطانجام شده، نسبت  ونها آزم رطوبت نسبي كه در آن

   .ي كه در اين جا ارائه شده را نيز گزارش كنيددچنين هر انحراف از موار هم. مخلوط و غلظت آن را گزارش كنيد
  
  و اريبي دقت    12

آزمون شده و در دو شرايط دو غلظت مختلف  كه با هاي مشترك از سه ماده  وننتايج آزم تحليلبر مبناي  – دقت 12-1
 پذير جريانهاي  لوطمخبيان دقت در اي براي  شده است كه اظهار نظرهاي جداگانه گيري متفاوت نگه داري شده، نتيجه

  .سيال مورد نياز استو 
  

دست ه ب 07/0% شود، برابر با ي كه در آزمون يك نفر حاصل ميانحراف استاندارد - هاي جريان پذير مخلوط 1- 12-1
  .آمده است

ج حاصل از بنابراين نتاي. كند تغيير نمي) 43/0% تا 02/0%  در محدوده(يا با انبساط ) روز 28تا ( وناين مقدار با سن آزم
  .تغيير كند 020/0% نبايد بيش از توسط يك نفر با يك ماده مشخص،خوبي هدايت شده ه ب وندو آزم

  
 ونمزاين مقدار با سن آ. است دست آمدهه ب 08/0% با برابر بين نتايج چند آزمايشگاهانحراف استاندارد  -1- 1- 12-1

خوبي ه ب ونبنابراين نتايج حاصل از دو آزم. كند تغيير نمي)  43/0% تا 02/0% در محدوده(يا با انبساط ) روز 28تا (
  .اختالف داشته باشد 22/0% نبايد بيش از ،در دو آزمايشگاه مشخص  با يك مادههدايت شده 

  
     شود، برابر با ي كه در آزمون توسط يك نفر حاصل ميانحراف استاندارد –)كامالً روان(هاي سيال  مخلوط 2- 12-1
تغيير ) 33/0% تا 11/0% محدوده در(يا با انبساط ) روز 28تا ( وناين مقدار با سن آزم. است  آمدهدست ه ب %11/0

تغيير  326/0% بيش ازمشخص   توسط يك نفر با يك مادهخوبي هدايت شده ه ب ونبنابراين نتايج دو آزم. كند نمي
  .كند نمي
تا (يا با انبساط ) روز  28تا ( ون اين مقدار با سن آزم. مده استدست آه ب 11/0% بابرابر  آزمايشگاهانحراف  1- 2- 12-1
بيش از  ،در دو آزمايشگاه ه مشخص يك مادخوبي هدايت شده روي ه ب ونبنابراين نتايج دو آزم. كند تغيير نمي) %43/0
  .كند تغيير نمي %30/0

  .باشد موجود نمي اي ها براي اريبي در دسترس نيست و استانداردهاي شناخته شده داده -اريبي  12-2


