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  به نام خدا

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

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

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 اهم بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        نام

 جهت  اجرا ابالغ رده است .  92/3/29مور   33333/996امه رماره سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی ن

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

تودیتد ،   بته رترایط   جته تو 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  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

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

 .رود می منتشر و ایران چاپ میی سرسمی  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 قهعال اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

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

 .بارد رسیده تصویب به دادمی سازمان میی استاندارد ایران تشکیل مربوط که

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین ،کمیسیون 1

(IEC) و 

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

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور ،  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

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

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میی استاندارد ایران میسازمان 

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور خلدا تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینۀ فعال مؤسسات و سازمان اا خدمات زا کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ابطضتو  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 آن اتا  عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

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

                                                 
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

اا   نویس آن در کمیسیون که پیش «  روش آزمون -ه مالت سیمان انبساطیتعیین انبساط مهار رد »استاندارد 

اجالس کمیته  چهارصد و نود و نهمینتهیه و تدوین رده است و در  ررکت گروت سازان ساوردتوسط  مربوط

مورد تصویب قرار گرفته  91/99/23 مور  اا  ساختمانی مصادح و فرآورده و مهندسی ساختمان میی استاندارد

  استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات  3، اینک به استناد بند یک ماده است

 . ، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می رود1331مصوب بهمن ماه 

اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت

قع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این اتاندارداا  میی ایران در مواس

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

 باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.

 

 بع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:من
 

ASTM C806: 2012, Standard Test Method for Restrained Expansion of Expansive Cement 

Mortar 
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  روش آزمون -مالت سيمان انبساطی  تعيين انبساط مهار شده

   ردو دامنه کاربهدف   7

گیر  تغییرات طودی مالت سیمان انبساطی در ررایط مهار رده  اندازهتعیین  ادف از تدوین این استاندارد،

 است.ایدراسیون این سیمان اا   واکنشاست. انبساط مورد نظر ناری از نیرواا  داخیی انگام 

 
کند. بنابراین وظیفه کاربر این استاندارد است که  نمیموارد ایمنی مربوط به کاربرد این روش را بیان تمام این استاندارد  -هشدار

 اا  اجرا  آن را مشخص کند.  موارد ایمنی و اصول بهدارتی را رعایت کرده و قبل از استفاده، محدودیت

 الزامیمراجع   2

 . اا ارجاع داده رده است به آنمدارك اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

 . رود ن ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب میبدی

 اا و تجدید نظراا  بعد  آن  اصالحیه در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد،

ارجاع داده رده اا  تاریخ انتشار به آنذکر استاندارد میی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون  مورد نظر این

 . اا مورد نظر است اا  بعد  آن ، امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه است

 : استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اد امی است

 

اا   ، ماسه مرجع برا  استفاده در آزمون سیمان1332: سال 19312رماره  ،استاندارد میی ایران    2-7

 اا ویژگی -ایدرودیکی

 اا  بتن در آزمایشگاه آور  آزمونه، ساخت و عمل1333: سال 331  رماره ،استاندارد میی ایران    2-2

   

2-3 ASTM C109/C109M, Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement     

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

2-4 ASTM C157/C157M, Test Method for Length Change of Hardened   Hydraulic- Cement 

Mortar and Concrete 

2-5 ASTM C219, Terminology Relating to Hydrulic Cement 

2-6 ASTM C305, Practice for Mechanical Mixing of Hydraulic Cement Pastes and Mortars of 

Plastic Consistency 

2-7 ASTM A307, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60000 PSI Tensile Strength 

2-8 ASTM C490, Practice for Use of Apparatus for Determination of Length Change of 

Hardened Cement Paste, Mortar, and Concrete 

2-9 ASTM F606, Test Methods for Determining the Mechanical Properties of Externally and 

Internally Threaded Fasteners, Washers, Direct Tension Indicators, and Rivets 
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2-10 ASTM C670, Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test Methods for 

Construction Materials 

2-11 ASTM C1005, Specification for Reference Masses and Devices for Determining Mass and 

Volume for Use in the physical testig of Hydraulic Cements.  

 

 اصطالحات و تعاريف  1

  رود. به کار می 3-9بند در این استاندارد اصطالحات و تعاریف طبق استاندارد 

 

 وسايل     4

    بند درچه  رود و در ارتباط با قفس مهار مطابق آن اایی که در این روش آزمون به کار می قادب ،قالب  4-7

                     منشور  رکل به ابعاداا   توضیح داده رده، باید مناسب برا  ساخت نمونه 2-9

 3-9استاندارد بند اا باید از مشخصات مندرج در  این قادب و مشخصات جنسبارد. متر  مییی 39× 39  × 939س

که در انداز   فاصیه اا  پیچو  گیر   اندازهاا ، قپهگیر اندازهنگه دارنده قپه  ،در این قادب که به ج  اینتبعیت کند. 

 نیاز نیست.مورد  ،آمده بندآن 

رزوه رده فوتد  با صفحات انتهایی مربع رکل که در محل خود به وسییه   رامل یک مییه ،قفس مهار 4-2

مییه به وسییه کالاک جهت سر روند. دو  آمده تنظی  و ثابت نگه دارته می 1 اایی مطابق آن چه در رکل مهره

 جیوگیر  از خوردگی پورانده رده است. 

 3-9 استاندارد بندمندرج در در مشخصات متادورژ   Aید از فوتد  انتخاب رود که منطبق بر درجه مییه با

 3922بتواند بار  معادل  ،گیرد قرار می ونمورد آزم 2-9 استاندارد بند ازکه طبق روش یک  بارد و انگامی

 نیوتن را تحمل کند. 

 3-9بند ذکر رده در استاندارد اد امات د منطبق بر این دستگاه بای ،گيري تغييرات طول دستگاه اندازه 4-1

دارنده در  نگه توسط بدنهگیر  اندازهاا    گاهمنیبارد و بر اساس امان اد امات مورد استفاده قرار گیرد. اگر نش

اا  دو سر مییه رزوه رده در   کالاک که به صورتی ساخته رده بارنداا باید  آن ،اند جا  خود ثابت قرار گرفته

  .دارنده تکیه نکنند نگهجانبی   گیر  بر بدنه طول اندازه

از مواد غیر جاذب و سایش ناپییر مثل تستیک نیمه سخت یا چوب د کوبه بای ،(کوبه) کوبيدن ميله 4-4

 غیر جاذب رده بارد.  ،سیسیوس  درجه999دقیقه قرارگرفتن در پارافین با دما  13بیوطی که با 

   متر دارته و صفحه مییی139متر و طول حدود  یییم 13× 93سمقطعی به ابعاد  با این مشخصات کوبه باید

 نسبت به دسته بارد. ،کوبش آن صاف و با زاویه راست

 2-9 استاندارد بندوسییه مشابه اب ار توضیح داده رده در روش آزمون  ،ابزار خارج کردن نمونه از قالب 4-5

 از قادب کمک کند.اا  ممکن است بتواند در خارج کردن نمونه

 بارد.  11-9استاندارد بند  مشخصات ذکر رده در رگیر  باید منطبق ب اا و وسایل اندازه وزنه  4-6
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 .بارد 3-9 استاندارد بندمنطبق بر اد امات مندرج در روش آزمون باید  ،اي هاي شيشه گيري اندازه 4-1

  .است 6-9بند استاندارد بق با مشخصات مطا یزن و مخ نکن برقی مجه  به ا  یک مخیوط ،7زنمه 4-8

 صاف بارد.   اا  متر و  با دبه مییی 139تا  199سول طپهن به  2جنس فوتدکمچه باید از  ،کمچه 4-3

 

 درجه حرارت و رطوبت هوا  5

درجه حرارت مواد امچنین رود و  کردن انجام می عمییات مخیوطجا در آندرجه حرارت اوا  محیی که   5-7

 سیسیوسدرجه  93±31سباید  ،اا دار  نمونه اا، مخ ن اختالط و تانک آب محل نگه قادب ،ب مخیوطخشک، آ

 بارد. 

 اا دار  نمونه بارد. رطوبت نسبی اتاق رطوبت یا محفظه نگه 39%کمتر از نباید رطوبت نسبی آزمایشگاه  5-2

 بارد.  23 % از کمتر دباین نی 

 

 شده بنديماسه استاندارد دانه  6

بند  رده  دانه 1جدول به صورت و  1-9استاندارد بند مصرفی در ساخت نمونه باید طبق مشخصات   ماسه 6-7

 بارد. 

 بندي ماسه استاندارددانه – 7جدول 

 

 

 

 

 

 
ه باید ب مورد نظرباعث تغییرات در غیظت خمیر خوااد رد، ماسه بند  رده  دانهاستاندارد ماسه  از آن جایی که درزش -يادآوري

اا  ماسه به  کردن کیسه اا  دررت ایجاد نشود. در خادی نشست دانه   ردن و ته  جداباعث جا رود که ه ب صورتی انتقال و جا

ظروف باید مناسب بارند به امچنین ا  جمع نشوند و  اا  دررت در نقطه به طور  که دانه ،دقت کافی صورت گیردنی  ظروف 

  نباید از نیرو  ثقل استفاده رود. ،ماسه از ظروفآوردن ر  رود. برا  بیرون صورتی که از ایجاد این حادت جیوگی
 

 

 

 

                                                 
1- Mixer 

2-Steel  

 درصد باقيمانده شماره الك

 23±9 میکرون  139س199

 33±3 میکرون  399س 39

 9±9 میکرون  699س39

 9 متر  مییی 13/1س 161
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 هآزموننمونه    1  

. استمتر  مییی939گیر  که دارا  طول اندازهاست متر   مییی 39× 39 ×939سیک منشور  ،هآزموننمونه   1-7

 تهیه رود. دبای وندو نمونه برا  ار آزم مینیم 

 

 و قفسه مهار  ها ي نمونهها قالب تساخ ،آماده سازي   8

 سیسیوس درجه 93±3/9س مهار قرار داید و در دما  مییهدر پوش را محک  در دو انتها   دو عدد مهره 8-7

 گیر  کنید.  طول آن را اندازه

وسییه گیرند به مهار که در تماس با سطوح جانبی و کف قادب قرار می  اا  صفحات مربع رکل قفسه دبه  8-2

مهار را در محل خود   روغن کار  رود. بعد از سوار کردن قادب، قفسه ،روغن معدنی سنگین یا گیریس نرمیک 

پارافین یا واکس   به وسییهرا قادب استند  کف و جوانب بیرونی اایی را که در تماس با درون قادب قرار داید. دبه

 درزگیر  کنید.  ،نرم

و مییه قفسه مهار و صفحات انتهایی را از اده ك روغن معدنی پورش دنازخییی وجوه داخل قادب را با یک تیه 

 وجود ارگونه روغن یا گیریس پاك کنید. 

 

  آماده سازي و مخلوط نمودن مالت   3

استاندارد بند  رده  ماسه دانه وزنی قسمت 33/9سیمان و وزنی ساز  مالت با استفاده از یک قسمت  آماده 3-7

گرم 299استاندارد و   بند  رده دانه گرم ماسه9999گرم سیمان، 399نمودن مقدار  مخیوط با گیرد. صورت می

 د. یآور را فراا   ونمقدار کافی نمونه برا  انجام دو آزم ،آب

اا   پره ،رود. بعد از اتمام زمان مخیوط نمودن انجام  6-9بند استاندارد روش مخیوط نمودن مالت طبق  3-2

 اا  چسبیده به آن داخل مخ ن ریخته رود.  مالتکن را تکان داید تا  مخیوط

 

 ها  گيري نمونه قالب  70

 گیر  را رروع کنید.  بالفاصیه بعداز اتمام زمان مخیوط ردن، قادب 70-7

ردن  دوم باید کمی بیشتر از پر  مهار را بپوراند و تیه  اول باید مییه  تیه درون قادب بری ید. تیه دو مالت را در

ودی به  ،اا و مییه مهار را بگیرد . ارتیه را با ضربه زدن تحکی  کنید. به طور  که مالت کامالً گورهقادب بارد

نواخت پخش گردد. بعد و ضربات فقط به سطح خارجی قادب وارد رود تا مخیوط به صورت یک ضربه ن ندمییه 

کمچه   با دبهچند بار و سطح قادب را د سطح رو تا با سطح قادب ا مالت اضافی را بردارته  ،دوم  از تحکی  تیه

 صاف نمایید. 
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 ها  نمونه آوري عمل  77

یا ماده مناسب دیگر بپورانید تا از دفع یا  یی اتییناا را با یک ورقه پ نمونه ،گیر  بالفاصیه بعد از قادب 77-7

اتاق  اا را در بارد. نمونهاا جیوگیر  رود. مواد پوراننده باید در تماس با سطح مالت  جیب رطوبت از سطح آن

 قرار داید. رطوبت 1محفظهیا رطوبت 

 ساعت از دحظه ریختن آب به سیمان در جریان عمل مخیوط 6±2/1ساز گیرت زمان  اا را بعد نمونه 77-2

به طور  که آسیبی  ؛اا باید تمرین رده بارد آور  نمونه از قادب خارج کنید. در این عمییات زمان عمل ،نمودن 

توضیح داده رده  کردن از قادب به عیت مقاومت ک  وارد نشود. ترجیحاً استفاده از اب ار اا در زمان خارج مونهبه ن

 گردد.  توصیه می   قادباا از کف و جدارهاا  نمونهبرا  جدا ساز   3-2در بند 
ا   کمی متفاوت از اندازه ممکن است  گیر چه این اندازه گراتواند انجام رود.  مینمونه طول  خواندن ،در این زمان - يادآوري

 محاسباتمبنا  که طول اودیه اندازه نمودن   بررسی و چک تواند در میاما  ؛گیر  انجام رده از قادب مهار قبل بارد که رو  مییه

  کمک کند. ،استتغییرات طول بعد  
 

  ساعت1±روز3سبه مدت سیوس سی  درجه  93±3/1س اا را با قراردادن در آب آاک ارباع با دما  نمونه 77-1

آب    دقیقه آخر درجه13گردد، به ج  این که در  دار  در قادب نی  می دار  کنید. این زمان رامل مدت نگه نگه

اا را از آب خارج کرده، در یک پارچه  رسانده رود. در پایان این مدت، نمونه سیسیوس درجه 93 ± 3/9س باید به

در محل دستگاه  ،اا  دو سر مییه گیر  را با قراردادن کالاک اندازه خواندنه مرطوب قرار داده و سپس بالفاصی

  نمایید.گیر   اندازه

روز که 93 مدت به سیسیوسدرجه  93 ± 3/1س اا را به تانک آب آاک ارباع برگردانید و در دما  نمونه 77-4

 دار  کنید.  نگه ،بارد ا   رامل زمان ماندن در قادب 

دقیقه در آب 13مدت  به   دار مان و بالفاصیه پس از خارج کردن نمونه از آب آاک و نگهپس از گیرت این ز

گیر  طول را انجام  اندازه خواندنگفته رد،  3-11که در بند  روریبه امان  سیسیوس درجه 93 ± 3/9س با دما 

 داید. 

 

 محاسبات   72

 محاسبه کنید:  1از طریق معادده  9مقدار انقباض یا انبساط را در ار سن

  

 : آنکه در 

Ex    انبساط در سنx برحسب %؛ 

                                                 
1- Cabinet 

2- Age 

(250)  
  100× 

Lx-Li 
Ex =  (7) 
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Lx   گیر دستگاه در سن  خوانده رده مییه اندازهعدد طولX  اندازه طول گرفته رده رو  مییه عدد  منها

 ؛متر میییبرحسب  راخص یا مرجع

Li  گرفته رده رو  مییه راخص یا  گیر دستگاه منها  عدد اندازه طول خوانده رده مییه اندازه  عدد طول اودیه

 .متر میییرحسب مرجع ب

 

 آزمون گزارش  71

 گ ارش باید رامل اطالعات زیر بارد:

 ارجاع به این استاندارد میی ایران؛ 7 -71

  ؛گیر  اا برا  ار ررایط و تاریخ قادب تعداد نمونه 2 -71

 ؛منبع و مشخصات سیمان 71-1

  ؛گردد ه مشااده میاا در ار تغییر طودی ک سن نمونه 71-4

گیر   مبنا  طول اودیه نمونه در زمان قادببر اا  تغییر طول به صورت انبساط یا انقباض خطی  داده 71-5

  ؛گ ارش رود 991/9%عد با تقریب باید به عنوان درصد تغییرات بُ

 .ارگونه اطالعات مفید دیگر 71-6

 

 و اريبیدقت  74

 دقت 74-7

زمان برابر ا  ونیک نمونه و آزم دردو مییه   استاندارد انحراف  ،وطلمخ مجاز در يك انحراف 74-7-7

دارته  993/9%ساخته رده از امان نمونه نباید تغییرات طودی بیش از   مییه است. بنابراین دو %99936/9

 بارند. 

اا  در سن 9933/9دو مییه برابر  معدلبر اساس  کاروراستاندارد یک انحراف  -7کارورمجاز  انحراف 74-7-2

 کارورکه به خوبی ادایت رده بارند توسط امان  وندست آمده است. بنابراین نتایج دو آزمه روز ب93و روز 3

 تغییر طول را نشان داند.  911/9%رو  مواد مشابه نباید بیش از 

دو مییه بر مبنا  متوسط  متفاوتاا   انحراف استاندارد آزمایشگاه -انحراف مجاز چند آزمايشگاه 74-7-1

اایی که به خوبی ادایت رده و از یک مخیوط  ون. بنابراین نتایج آزماستروز 93و  روز3در سن  9923/9برابر 

 تغییر طول دارته بارند. 996/9%نباید اختالفی بیش از  ؛به وسییه دو آزمایشگاه مختیف انجام رده بارد

 .یستا  موجود ن داا  رناخته ردهاا برا  اریبی در دسترس نیست و استاندار داده -اريبی 74-2

 

                                                 
1- Operator 
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 قفسه مهار -7  شكل

 متر ميلی15/6  ميله رزوه


