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  به نام خدا

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

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

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

 .دارد عهده به را ایران

بته92/6/29نامموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومتینجیستهرتورا عتادیادار متور 

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

مؤسستات و مراکت  نظتران صتاحب کاررناستانستازمان، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ، بتهرترایط توجته بتا و میتی مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان،صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی نویساستتاندارداا  پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا و نظراا ازدریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

.رود می منتشر و ایرانچاپ مییسرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد متی تهیته رتده تعیتین ضتوابط رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

 بدینترتیب،استاندارداایی .رود می منتشر و چاپ ایران میی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 مربتوطکته مییاستتاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می تیقی میی

.بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمانمییاستانداردایران

(ISO)استاندارد ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمانمییاستاندارد
9ادمیییادکتروتکنیک بین ،کمیسیون1

(IEC)و 

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

 کتدکسغتیایی کمیسیون 
3
(CAC)کشتور در 

پیشترفت آخترین از کشور، خاص اا  نیازمند  و کیی ررایط به توجه ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در.کند می فعادیت

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

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

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

 متی سازمان نماید. استاندارد،اجبار  عادی رورا  تصویب با 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، درزمینتۀ فعال مؤسسات و سازماناا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین نماید.

کادیبراستیون ومراکت  اتا آزمایشتگاه محیطتی،زیستت متدیریت و کیفیتت متدیریت اتا  سیستم صدورگواای و ممی   بازرسی،

 تأییتدصتالحیت نظتام ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمانمییاستانداردایران سنجش، وسایل سواسنجی 

.کنتد نظارتمتی آناا عمیکرد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ الزم، ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران

 برا  تحقیقاتکاربرد  انجام و گرانبها فی ات عیار تعیین سنجش، وسایل کادیبراسیونسواسنجی  یکااا، ادمییی بین دستگاه ترویج

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

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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جاندارداست تدوین فنی کمیسیون

هگفتارپیش

1ادف1

1ددامنهکاربر9

1مراجعاد امی3

9اصطالحاتوتعاریف2

9موردنیازوسایل3

9دیترمییی1999،باحجما مدرجریشه استوانه3-1

9دیترمییی93ا ،باحجماستوانهمدرجریشه3-9

 9دماسنج3-3

 9آزمایه6

 9رو،آزمون3

 3اتحاسبم3

 2آزمونگ ار،2

 2 اریبیدقتو19

 2دقت19-1
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 گفتاریشپ

-آکندهدرآزمایشگاهپیشباسنگدانهازتازهبرا بتنردهاا مخیوطانداختگیگروتانبساطوآب»استاندارد

استانداردایرانباامکار رترکتسازمانمییتوسط مربوطاا نویسآندرکمیسیونکهپیش«رو،آزمون

درچهارصدورصتوافتمیناجالسکمیتهمیتیوصنایعریمیساختمانآبادگرانتهیهوتدوینردهاست

قترارگرفتتهموردتصتویب12/11/1329اا ساختمانیمور استانداردمهندسیساختمانومصادحوفرآورده

استانداردوتحقیقاتصنعتیایتران،موسسهاصالحقوانینومقرراتقانون3است،اینکبهاستنادبندیکماده

رود.عنواناستانداردمییایرانمنتشرمی،به1331مصوببهمنماه

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

مو برا اصقعد ومتجااستاندارداا مییایراندر پیشنهاد که ار تکمیلایندیدنظرخواادردو الحو

ارای رواستاندارداا بنابراین،ده گرفت. خوااد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام ،

بایداموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفادهکرد.



مورداستفادهقرارگرفتهبهررحزیراست:منبعوماخی کهبرا تهیهایناستاندارد
ASTM C940: 2010a, Standard Test Method for Expansion and Bleeding of Freshly Mixed Grouts 

for Preplaced-Aggregate Concrete in the Laboratory. 
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 -آکنده در آزمايشگاه پیش با سنگدانه از تازه براي بتن شده هاي مخلوط انداختگی گروت انبساط و آب» 

 « روش آزمون

 

 هدف  1

انداختگیسطحیگروتسیمانمقدارانبساطوآبعیینروریبرا اندازهگیر تادفازتدوینایناستاندارد

مخیوط بهایدرودیکی که تازه رده بتن ساخت در عمده سطور نبا گروتپیشگدانه و اعضا آکنده اا 

.استرود،سیمانیاستفادهمیکشیدهپس



 دامنه کاربرد  1

اا ری یاموادمکملسیمانییاسیمانایدرودیکیدرحادتیکهحاو سنگدانهبرا گروتاستاندارداین 1-1

رود.اردوباردیانبارد،استفادهمی

دیکیروانمخیوطردهانداختگیگروتسیمانایدرواینرو،آزمونبرا تعیینمشخصاتانبساطوآب1-1

رود،مفیداست.کشیدهسیمانیاستفادهمیاا اعضا پسآکندهوگروتطورعمدهدربتنپیشتازهکهبه

انداختگیبیشترردهوممکناستعدمدستیابیبهمخیوطییکنواختوامگنوبدونکیوخهموجبآب1-9

موجبکااشانبساطگردد.

اا،بهدما گروتدرمدتزمانانجامانداختگیدرموردبیشتراف ودنیتمایلبهآبقابییتایجادانبساطو1-7

آزمونبستگیدارد.


 استاندارداستکه کاربراین وظیفه کند.بنابراینبیاننمی مواردایمنیمربوطبهکاربرداینرو،را تمام استاندارد این-هشدار

.کند مشخصرا آن اجرا  اا استفاده،محدودیت از قبلو کرده رارعایتبهدارت اصولو مواردایمنی


 الزامیمراجع  9

آن به ایران میی ایناستاندارد متن در حاو مقرراتیاستکه است.مدارکاد امیزیر رده داده ارجاع اا

اذکرتاریخدرصورتیکهبهمدرکیب رود.یازایناستانداردمییایرانمحسوبمینترتیبآنمقرراتج یبدی

استانداردمییایراننیست.در ااوتجدیدنظراا بعد آنموردنظرایناصالحیه انتشارارجاعدادهردهبارد،

آن به انتشار تاریخ ذکر بدون که مدارکی ومورد نظر تجدید آخرین امواره است، رده داده ارجاع اا

.ااموردنظراستاا بعد آناصالحیه

مراجعزیربرا ایناستاندارداد امیاست:استفادهاز

نامه؛واژه-اا بتنهسنگدان،2123استانداردمییایران،رماره3-1

اا مدرج؛استوانه-ریشهآالتآزمایشگاای ،3933رماره ایران، مییاستاندارد3-9
3-3 ASTM C937, Specification for Grout Fluidifier for Preplaced-Aggregate Concrete. 
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 اصطالحات و تعاريف  7

اصطالحاتوتعاریفزیرنی 1-3درایناستانداردعالوهبراصطالحادتوتعاریفتعیینردهدراستانداردبند

بهکارمیرود:

 آزمايه 7-1

ا استکهبهجهتبرآوردهکردنتمامیررایطویژهیکآزمون،آمادهردهاست.نمونه

انداختگی آب 7-1

انداختگیدراینرو،تعریفردهاست.بااینتفاوتکهآب1-3بنداستاندارداینواژهدرمجموعهاصطالحات

بارد.مربوطبهگروتمی،آزمون

انبساط گروت 7-9

رود.میصورتدرصد ازحجماودیهگروتبیانهاف ایشحجمگروت،کهب



 وسايل مورد نیاز 5

 ؛9-3دیترومطابقاد اماتاستانداردبندمییی1999باحجما ،استوانهمدرجریشه 5-1
 ؛9-3دیترومطابقاد اماتاستانداردبندمییی93ا ،باحجماستوانهمدرجریشه 5-1

 .گیر دما گروتواوابرا اندازهسیسیوسدرجه3/9دماسنج،بادقت 5-9



 آزمايه 6

ازگروتبرا آزمون حجمنمونهگرفتهرده بایدمعرفمناسبیازگروتمییی1399بایدتقریباً و دیتربوده

 کنبارد.درونمخیوط


 آزمون انجام روش 0

نمونه که ادفطراحیمخیوطانگامی با آزمایشگاه در آزمون و آنگیر  مقایسه یا ارزیابیاا برا  یا و اا

 :ودررو،زیراقدامبارد،بهاایینظیرروانسازاا گروتاف ودنی

گونهدیگر مگربهبارد،سیسیوس درجه93±9سرودبایددما محیطاتاقیکهآزموندرآنانجاممی 0-1

 مشخصردهبارد.
رساندهسیسیوس درجه93±9ستمامیموادومصادحخشکوآباختالط،پیشازمخیوطکردنبهدما  0-1

گونهدیگر مشخصردهبارد.رود،مگربه

دقیقهپسازپایاناختالطرروعرود.3اا حجم،حداکثرتاگیر اندازه 0-9

،دما نمونهگروت،دما محیطآزمونرودمیگیر وآزموندرررایطکارگاایانجامانگامیکهنمونه 0-7

.رودومدتزمانبینپایاناختالطتارروعآزمونثبت
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دروناستوانهمدرجازهبالفاصیهپسازاتماماختالط،دما گروتاند 0-5 سپسگروترا 1999گیر رود.

دیتربرسد.مقدارحجموزمانمربوطهثبترود.استوانهمییی 399±19سدیتر ریختهرودتاحجمآنبهمییی

به گیرد. قرار درز، بدون و صاف سطح رو  آبمدرج تبخیر از جیوگیر  نمونهمنظور سطحی ،انداختگی

ردادهرود.رو آنقرادرپوری

69اابرا ثبترود.قرایتدیترمییییکبادقتانداختگیسدرصورتوجود ،باالترینسطحگروتوآب 0-6

دواا یکساعتهادامهیابدتازمانیکها انجامرودوپسازآندربازهدقیقه13اا دقیقهابتداییدربازه

بایکدیگرندارتهبارند.انداختگیآبقرایتمتوادیایچاختالفیازنظرانبساطو

ساعتسهآزمونبایدپسازگیرتبارد،3-3انداختگیموردنظراستانداردبندانگامیکهآزمونانبساطوآب

 ازرروعقرایتاودیهمتوقفگردد.
یهیکپیپتوسیرو آنسدرصورتوجود ،بهآرامیآزمونهکجرودوآبانبارتهردهدرپایانآزمونبه 0-0

آور دیتر تخییهگردد.مقدارحجمآبجمعمییی93آور ردهودرونیکاستوانهمدرجیاقطرهچکانجمع

دیترثبترود.مییی3/9ردهبادقت



محاسبات 8

آب بهانبساطگروتو را انبساطانداختگیآن باگروتمرکبامراه بهآبامراه را عنوانانداختگیرو آن

صورتزیرمحاسبهنمایید:ازحجماودیهگروتبهدرصد 

=انبساط  1س    
 

1انداختگی=آب  9س      

 

=انبساطمرکب        3س                
 

انداختگینهایی=آب                 2 )      

 

:ااکهدرآن

؛ mlدیترسحجمآزمونهدرابتدا آزمون،برحسبمییی

 ؛ mlدیترساا زمانیتعیینردهدرباالترینسطحالیهآب،برحسبمیییحجمآزمونهدربازه

بازه در مدرج استوانه در موجود گروتِ تعحجم زمانی رده،اا  برحسبیین گروت، سطح باالترین در

 ؛ mlدیترسمییی

 . mlدیترسانداختگی ،برحسبمیییآور ردهازرو سطحآزمونهسآبحجمآبجمع

 

                                                 
 اا زمانیتعیینردهانداختگیدربازهآب1



2 
 

 گزارش آزمون 3

 گ ار،بایدراملمواردزیربارد:

؛ارجاعبهایناستانداردمییایران3-1

مشخصاتآزمونهگروت؛3-1

برا اربازهتعیینرده؛درصد9/9نبساطگروتبادقتا3-9

؛برا اربازهتعیینردهدرصد9/9انداختگیگروتبادقتآب3-7

برا اربازهتعیینرده؛درصد9/9انداختگیبادقتانبساطمرکبگروتامراهباآب3-5

؛درصد9/9انداختگینهاییبادقتاّب3-6

آزمون؛دررروعدما آزمونهگروت3-0

دما محیطآزمایشگاهیامحلآزموندرابتداوانتها آزمون.3-8



دقت و اريبی 17

دقت17-1

دستآمدهاست.هبدرصد96/9گر،انحرافاستانداردبرابردریکآزمایشگاه،سهآزمون-آب انداختگی 17-1-1

نتایجدوآزمونصحیحستوسطیکآزمون اختالفدرصد13/9 موادیکساننبایدبیشازگر برروبنابراین،

دارتهبارد.

دستآمدهاست.ازهبدرصد33/9آزمایشگاهواحد،سهآزمونگر،انحرافاستانداردبرابر-انبساط مرکب17-1-1

آزمونصحیحستوسطیکآزموناین نتایجدو رو، بیشاز یکساننباید رو مواد بر اختالفدرصد92/1گر 

هبارد.دارت

استانداردوجودندارد.درایناریبیگونهگ ارریمبنیبروجودایچ-اريبی 17-1

 


