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  خدا به نام 

 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 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

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

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

 مؤسسات عیمی، و مراکز نظران صاحب ،سازمانکاررناسان  از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

 و تودیتد ، فنتاور    به رترایط  توجه با و میی مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی،

 وارد و کننتدگان، صتادرکنندگان  مصتر   تودیدکننتدگان،  رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار 

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

 کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و ذینفع مراجع به نظرخواای برا 

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایتت  بتا  نیز ذیصالح و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

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

 کته  مربتوط  میی استتاندارد  کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران 

(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  ضتمن  ایتران  میی استاندارداا  تدوین در .کند می فعادیت

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

 و سالمت کنندگان، حفظ مصر  از حمایت برا  قانون، در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان میی استاندارد

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

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

 اجبار  را آن بند و درجه صادراتی کاالاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوالت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می 

 آموزش، مشاوره، در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید

          کادیبراسیون مراکزو  اا آزمایشگاه محیطی، زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم گواای صدور و ممیز  بازرسی،

 تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنجش، وسایل سواسنجی 

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

 برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فیزات عیار تعیین سنجش، وسایل کادیبراسیون سواسنجی  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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  یش گفتارپ

 مانیرده از مالت و بتن با س دهیبر ایرده   ریگرده، مغزه  ریگقادب  ااطول نمونه رییتغ نییتع »استاندارد 

تهیه و ررکت تکین ساز آزما توسط  مربوطاا  نویس آن در کمیسیونکه پیش «روش آزمون -یکیدرودیا

مهندسی ساختمان و مصادح و کمیته میی استاندارد  یهاجالس چهارصد و افتاد و چهارمینتدوین رده است و در 

قانون  3مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده  96/11/29 مور  فرآورده اا  ساختمانی

ان استاندارد ، به عنو1331مصوب بهمن ماه   استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موسسهاصالح قوانین و مقررات 

 رود.میی ایران منتشر می

اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، فتبرا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشر

د  که برا  اصالح و تکمیل این قع دزوم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاااستاندارداا  میی ایران در مو

 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.

 

 ررح زیر است:که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به  خی أممنبع و 
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شده از مالت و بتن  دهيبر ايشده  يریگشده، مغزه يریگقالب يهاطول نمونه رییتغ نییتع

 روش آزمون -یکیدرولیه مانیبا س

 

 و دامنه کاربرد هدف 5

از  ردهیده یا بر گیر  ردهمغزه گیر  رده،اا  قادبنمونهطول تغییر اد  از تدوین این استاندارد، تعیین 

     .است ،متفاوت از نیرواا  خارجی اعمال رده و تغییرات دمایی ا دالیلب، مالت و بتن با سیمان ایدرودیکی

اا  متعار  روش از رو محیطی زیست مختیف یا رفتار اادا ادعات تغییر طول مربوط به ، مطدر صورت نیاز

 تواند اقتباس رود.ه راحتی میب ،این استاندارد دررده تعیین 

گیر  رده،    اا  قادبسیل انبساط یا انقباض حجمی نمونهاا  تغییر طول، امکان ارزیابی پتانگیر اندازه

رده از مالت و بتن با سیمان ایدرودیکی با دالیل متفاوت از نیرواا  خارجی اعمال یده گیر  رده یا برمغزه

ا  این پتانسیل در       ه طور خا  برا  ارزیابی مقایسهسازد. این استاندارد، بتغییرات دمایی، را ممکن میرده و 

 مالت یا بتن، کاربرد دارد. ختیفاا  منمونه
در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهدارتی نورته نشده است. در صورت وجود چنین موارد ، مسئودیت برقرار   -هشدار

 کاربر این استاندارد است. ررایط ایمنی و سالمتی مناسب و اجرا  آن بر عهده

 

 یمراجع الزام 7

 نیبد .اا ارجاع داده رده استبه آن رانیا یاستاندارد می نیاست که در متن ا یمقررات  حاو ریز یادزام مدارک

 .رودیمحسوب م رانیا یاستاندارد می نیاز ا یآن مقررات جزئ بیترت

 آن  بعد   نظراا دیاا و تجدهیبارد، اصالح  داده رده  انتشار ارجاع  خیذکر تار  با یبه مدرک  که  یصورت در

اا ارجاع داده رده انتشار به آن خیکه بدون ذکر تار ی. در مورد مدارکستین رانیا یاستاندارد می نینظر ا مورد

 .اا مورد نظر استآن  بعد  ااهینظر و اصالح دیتجد نیاست، امواره آخر

 :است یاستاندارد ادزام نیا  برا ریاز مراجع ز استفاده

مقاومت و ا  و منشور  جهت تعیین اا  استوانهساخت نمونه -، بتن3192استاندارد میی ایران رماره  7-5

 آیین کار -چگادی بتن پیش آکنده در آزمایشگاه

2-2 ASTM A 276, Specification for Stainless Steel Bars and Shapes 

2-3 ASTM C 31/C 31M, Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field 

2-4 ASTM C 42/C 42M, Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beams 

of Concrete 

2-5 ASTM C 157/C 157M, Test Method for Length Change of Hardened Hydraulic-Cement 

Mortar and Concrete 
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2-6 ASTM C 490, Practice for Use of Apparatus for the Determinationof Length Change of 

Hardened Cement Paste, Mortar, and Concrete 

2-7 ASTM C 666/C 666M, Test Method for Resistance of Concrete to Rapid Freezing and 

Thawing 
 

 اصطالحات و تعاريف 9

 رود:ه کار میدر این استاندارد، اصطالحات و تعاریف زیر ب
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 تغییر طول

ی اعمال رده یا در یک بعد خطی آزمونه، که ناری از ار عامیی به غیر از نیرواا  خارجافزایش یا کااش 

 بارد.تغییرات دمایی می
 

 وسايل آزمون 4

 5وسیله سنجش طول   4-5

عالوه بر آن، وسییه  ، بارد.ASTM C490وسییه سنجش طول باید مطابق با ادزامات استاندارد در حادت کیی، 

دارا   و د، ساخته رودگیرنین استاندارد مورد آزمون قرار میاایی که تحت اباید مطابق با نمونه سنجش طول

 یا بیشتر بارد. mm 33اا  سنجه طول
 

 آزمونه يانتهادو در  7هاي سنجهگل میخ   4-5-5

رود، برا  میه کار انتها  آزمونه بدو اا  سنجه در گل میخ بینگیر  نگامی که وسییه سنجش برا  اندازها

اا  سنجه باید به عنوان طول سنجه گل میخ ییانتهااا  قسمتفاصیه میانی بین  ،محاسبه درصد تغییر طول

صورت صا ، پرداخت رده و از سطوح با عمییات ه وسییه سنجش باید ب 3اا  تماسیو پایانهدر نظر گرفته رود، 

وسییه سنجش که برا   نوعیک  ح رده است.یرشت ،ASTM C490امچنان که در استاندارد  ،حرارتی بارند

استفاده از وسییه  نشان داده رده است. ،ASTM C490استاندارد  3در رکل است، اایی مناسب هچنین آزمون

نشان  ،ASTM C490استاندارد  3در رکل  امچنان که ،بارد  بزرگتر، مطیوب میااسنجش افقی برا  نمونه

 داده رده است.
 

 هاي سنجه روي جوانب آزمونهگل میخ   4-5-7

      رود، ه کار میاا  سنجه رو  جوانب آزمونه بمیخگیر  بین گل نگامی که وسییه سنجش برا  اندازها

یک نوع وسییه سنجش که برا  چنین  ات حرارتی بارند،اا  تماسی باید مخروطی و از سطوح با عمییپایانه

                                                 
1- Length Comparator  

2- Gauge Studs 

3- Contact terminals 
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ته در صیه بین نقاط مرجع قرار گرفاین حادت، فادر  .رده است نشان داده 1در رکل  ا  مناسب است،آزمونه

 9-2اا  سنجه باید به عنوان طول سنجه در نظر گرفته رود سبه بند بدون پورش گل میخ ییانتهااا  قسمت

 مراجعه رود .

 

 
 آن سنجه روي جوانبهاي ها با گل میخگیري تغییر طول آزمونهسنج، مناسب براي اندازهيک نوع ازدياد طول -5شکل 

 

 هاي سنجهگل میخ   4-7

 بارد. ،ASTM A276بوده و مطابق با استاندارد  316نوع  1اا  سنجه باید از فوالد ضد زنگگل میخ
 

 انتهاي آزمونهدو براي    4-7-5

ا  با نقطهد تا تماس نباید دارا  یک سطح مدور بار ،دنگیرانتها  آزمونه قرار میدو ه که در اا  سنجگل میخ

در  ،اا  سورا  ردهاا  مناسب برا  تعبیه در حفرهد. انواع گل میخناا  وسییه سنجش را فراام کنپایانه

اایی که از ، یا گل میخmm19تا  mm 6اا  کرو  با قطر رده است. گل میخح یشرت ،ASTM C490استاندارد 

 بارند.، مناسب میزمونهانتها  آو دبارند، برا  چسباندن به مشابه میمقاطع کرو  با قطراا  
 

 براي جوانب آزمونه   4-7-7

اا  سنجه که رو  جوانب آزمونه قرار گرفته است، باید دارا  یک بدون پورش گل میخ یانتهایاا  قسمت

تا  mm 13میخ باید طول گل ،بارد. برا  کارگیار  در حادت خشک mm 13تا  mm19سطح صا  با قطر  از 

                                                 
1- Stainless steel 
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mm 16 ایی که چسبانده میاباید برا  گل میخ 1صا  مدور میخ، از جمیه صفحاتاا  کوتااتر گلبارد. طول-

 د.نبار مناسب، روند
 

 هاکننده و کنترلاتاق خشک   4-9

        اا، امچنان که در استاندارد کننده و کنترلید از یک اتاق خشکبا ،اا در اوازمونهنگهدار  آبرا  

ASTM C157/C157M، است، استفاده رود. ردهح یشرت 

 

 بردارينمونه 1

       رده از مالت یا بتن با سیمان ایدرودیکی باید مطابق با بخش  یدهگیر  رده یا براا  مغزهنمونه 1-5

 روند. تهیه ،ASTM C42/C42Mبردار  استاندارد نمونه
 

 ، ASTM C31/C31Mاا  کارگاای مالت یا بتن با سیمان ایدرودیکی باید مطابق با استاندارد نمونه 1-7

 گیر  روند. قادب

، اا  مالت یا بتن ساخته رده در آزمایشگاهآزمونه تشکیل دانده مواداز برا  استفاده در این استاندارد،  1-9

 بردار  رود.نمونه ،مناسباستاندارد اا  با استفاده از روش باید
 

در آزمایشگاه، باید به صورت  داندهتشکیل مواداا  تهیه رده از ستفاده در این استاندارد، آزمونهبرا  ا 1-9-5

 یا   3192میی ایران رماره  گیر  رده و مطابق با ادزامات کاربرد  استانداردا  قادبمنشور  یا استوانه

ASTM C490، آور  روند.ساخته و عمل 

 

 هانهآزمو 6

اا باید از مواد تازه مخیوط اا  مستطییی بارد. نمونها  یا منشوره باید به صورت استوانهآزمون رکل اندسی

باید عار  از  ااند. نمونهرو ش دادهیا بر گیر مغزه ،اا  بتنی موجودیا از مالت یا سازه د،نروگیر  رده قادب

، ساخته روندا  ار اندازه درد توانناا میا  بارند. آنیا سایر عیوب سازه اا  قابل رویتفوالد تقویتی، ترک

 ،در طودشان 99یا بیش از %مقطع سطح در ابعاد  19نباید بیش از % ،روندمقایسه میبا ام که  یاایودی آزمونه

اسمی سنگدانه  . طول سنجه حداقل باید رش برابر حداکثر اندازهمراجعه رود  1بارند سبه یادآور   متفاوت

، حداقل سه برابر حداکثر اندازه اسمی بعد سطح مقطع کمتریننبارد. و  mm 33کمتر از  و ،دررت بارد

اا  سنجه رو  جوانب آزمونه نبارد. انگامی که گل میخ mm39که کمتر از  طور ه سنگدانه دررت بوده ب

 ول سنجه بیشتر بارد. از ط mm39روند، در مجموع طول آزمونه حداقل باید قرار داده می

                                                 
1- Plane disks 



3 
 

بهتر  ،برابر یخ بستن و آب ردندر زمان آزمون مقاومت در تغییر طول اا  گیر اندازهبرا   مورد استفادهاا  نمونه  -5 يادآوري

 .دنبار ،ASTM C666/C666Mاست مطابق با ادزامات ابعاد  استاندارد 

 

 هاي سنجهکارگذاري گل میخ 7

اا  سورا  رده یا در حفره ردهیا در حادت خشک کارگیار   ،رده ریختهباید درجا  اا  سنجهگل میخ 7-5

 .وصل گرددیا مستقیماً به سطح آزمونه چسبانده رود و 
 

 هاسوراخ کردن حفره    7-7

سبه استند، باید حفر روند اا بزرگتر ه فقط اندکی از گل میخاایی کسورا  ،اا  سنجهگل میخچسباندن برا  

 mm 1/9اایی در حدود سنجه در حادت خشک، سورا اا  گل میخکارگیار  مراجعه رود . برا   9آور  یاد

    عمییات دراا آزمونهدقت کنید  اا  کوچکد. در مورد آزمونهنباید حفر رو ،ااکوچکتر از قطر گل میخ

 داده رده است. ررح 9-9-3و  1-9-3اا در بنداا  ند. موقعیت و عمق حفرهآسیب نبی کار سورا 
 

 .بارندبرا  این منظور، خییی مناسب می 1اا  سنگبر  با نوک کاربید مته -7يادآوري 
 

 انتهاي آزمونهدو در  ،هاي سنجهبراي گل میخ    7-7-5

ند. باراا منطبق بر محور طودی آزمونه که محوراا  طودی آن ودحفر رطور  آزمونه   انتهادو  اا سورا 

انتها  آزمونه بیرون دو از  mm 3تا  mm 3 ،اا  سنجهکه گل میخ طور  در نظر گرفته روداا باید عمق حفره

 بزند.
 

 در جوانب آزمونه ،هاي سنجهبراي گل میخ   7-7-7 

 ،ام آزمونه حفر کنید، و برا  ارائه یک میانگین مناسب از تغییر طول مقابلیک جفت سورا  در ار دو وجه 

، ایجاد کنید ،آن را تنظیم کنید. ار دو جفت سورا  را در یک سطح تراز در برگیرنده محور طودی آزمونه 9انحرا 

 mm93 تها  آزمونه حداقل بایدجش بارد. فاصیه مرکز ار حفره از اناا مطابق با طول وسییه سنفاصیه بین آن و

  mm3  اا  سنجه بتواند در حدودمیخکه سطوح باالیی گل طور  در نظر گرفته روداا هبارد. عمق حفر

 تر از سطح آزمونه بارد. پایین

 

 هاي چسباندنروش   7-9

 هاها در حفرهکارگذاري گل میخ  7-9-5

  بدون پورش با انتها و  9-9-3و  1-9-3با عمق تعیین رده در بنداا   طور مناسبه ب اا  سنجه رایخمگل 

                                                 
1- Carbide-tipped  

2- Warping  
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قرار داید. مواد اا در حفرهاا دارا  سطوح انتهایی صافی بارند، زمونه در حادتی که گل میخمواز  با سطح آ

پایدار و موثر بارند. مواد چسباننده زیر  ،C199˚ ی تامرطوب یا خشک و در دمااای اا چسباننده باید در محیط

   :اندتشخیص داده ردهمناسب 
 

  5رزين اپوکسی  7-9-5-5

د. نور  در آب نرم نشومحض غوطهآور  رده و به دمااا  اتاق عملر اا  اپوکسی باید د  این منظور، رزینبرا

 بوده و خشک بارند. 9اا باید عار  از ذرات آزاداطمینان از چسبندگی مناسب، حفره برا 
 

 خمیر سیمان پرتلند  7-9-5-7

پس از جیب آب مرطوب کنید،  ml 3 داستفاده کنید. ار حفره را با حدو ،سیمان پرتیند تیپ سه غییظ از خمیر

 آور  رطوبتی کنید.خمیر را عمل h 92میخ را در محل بچسبانید، و به مدت گل ،ردن آب
 

 چسباننده ساير مواد  7-9-5-9

 .اندمنظور، مناسب تشخیص داده رده برا  ایننیز  2و فیز سر  3گوگرد
 

 هاي چسبانده شده به سطح گل میخ  7-9-7

ور  در آب یا به محض غوطه C199˚آور  رده و در دما  باال  عمل رزین اپوکسی که در دما  اتاقیک ررته 

 الزم ،بارند. برا  اطمینان از چسبندگی مناسبزمونه مناسب میا به سطح آا، برا  چسباندن گل میخنرم نشود

برا   مناسبیساز  آماده ،دنبال رستشو با فشار آب و خشک کردنه ب 3ساییاسیداست که سطح تمیز بارد. 

رده در  اا  سورا حفره زمونه مشابه ضوابط تعیین رده برا اا رو  آسطح است. موقعیت گل میخ چسبندگی

مواز  با سطح بوده و بارد. سطح انتهایی بدون پورش ار گل میخ باید صا  می 9-9-3و  1-9-3بنداا  

 آزمونه بارد.
 

 روش کارگذاري در حالت خشک  7-4

اایی که به داخل حفره 9-9-3و  1-9-3داا  طور مناسب با عمق تعیین رده در بنه اا  سنجه را بگل میخ

ارید، تا مراقب ب ،در طول عمییات کوبشبارند، بکوبید. اا  سنجه میمیخ کوچکتر از گل mm1/9 تقریباً 

 اا  سنجه تغییر رکل نداد.انتها  بدون پورش گل میخ

 
 

                                                 
1- Epoxy Resin  

2- loose particles  

3- Sulfur  

4- Rose metal 

5- Acid etching 
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 هاي سنجه براي گل میخ نقاط مرجع   7-1

آزمونه، یک نقطه مرجع توسط حفر سوراخی با قطر تقریبی  جوانب  ار گل میخ سنجه قرار گرفته روبرا  

mm1دی بین طور  که فضا  خا ،میخ با یک عمق کافی ایجاد کنید مراجعه رود  در انتها  گل 3دآور  یا سبه

ان داده رده است. در صورت عمیی بودن، نش 1ا فراام کند، امچنان که در رکل ته حفره و سر وسییه سنجش ر

کمک خوااد کرد،  سنجه دقیقاا در طول گیار  حفرهمراجعه رود  در فاصیه 1سبه رکل  استفاده از یک ادگو

 ،اارهمرجع حف اطاز نقرا    برآمدهاادبهبارد.  گیر اندازهسنجه وسییه متوسط که آن باید تقریباً برابر با طول 

 برطر  کنید.
 

برا  حفر  مناسب  ااسر متهسایر یا  ،36دارد امریکایی رماره استان از مته مارپیچی بابهتر است برا  این منظور،  -9يادآوري 

  استفاده رود. mm1سوراخی با قطر تقریبی 

 

 هازمونهتعیین طول سنجه آ 8

اا  سنجه رو  جوانب، میخ اا  دارا  گلد آزمونهتعیین کنید. در مور 1طول سنجه ار آزمونه را با دقت % 

تعیین کنید. برا      ،فاصیه بین نقاط مرجع مستقیمگیر  با اندازهمناسب و  یک مقیاس توسططول سنجه را 

گیر  ازهبا اودین اند اا  مناسبتوسط کودیس انتها، طول سنجه رادو اا  سنجه در اا  دارا  گل میخزمونهآ

 ، تعیین نمایید. از آن اا  دو گل میخاا  سنجه و کم کردن طولمیخ گل ییانتهااا  قستفاصیه بین 

 

  مبناگیري طول ها براي اندازهآوري آزمونهعمل 3

 آور  کنید.عمل ،ب ارباع رده با آاکور  در آاا را با غوطهل، آزمونهگیر  طوقبل از اودین اندازه 3-5
 

پایانی  h 1اینکه در طول  بجز  حفظ کنید، 93 ± 9سC˚آور  را در عملمورد استفاده برا  ب دما  آ 3-7

مراجعه  2  حفظ کنید سبه یادآور  93 ± 3سC˚دما را  ،گیر  طولبالفاصیه قبل از ار گونه اندازه ور ،غوطه

با یک پارچه نمدار خشک نمایید  بیرون آورده وگیر  طول، در یک زمان از آب موقع اندازهاا را در آزمونهرود . 

 3را در فواصل زمانی اندازه بگیرید. طول  1-2اصیه طول را با استفاده از وسییه سنجش تعیین رده در بند و بالف

 991/9%    روزه کمتر از 3در مدت یک دوره  ،آور  را تا زمانی که تغییر در طولگیر  کنید و عملروزه اندازه

ول دوره نگهدار  در اسبه تغییر طول ر  داده در طگیر  طول به عنوان مبنایی برا  محید. اندازهد، ادامه دابار

 بارد. آب یا اوا، می
 

بهتر  ،برابر یخ بستن و آب ردندر زمان آزمون مقاومت در تغییر طول اا  گیر اندازهبرا   مورد استفاده اا آزمونه -2یادآور  

 .دنبار ،ASTM C666/C666Mاستاندارد  آور  ررح داده رده درررایط عملاست مطابق با 
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 هانگهداري آزمونه 51

یح رده تشر 3-19یا  9-19اا را امچنان که در بند ، آزمونهآور عمله گیر  در پایان دورپس از اندازه 51-5

 نگهدار  کنید، مگر اینکه ررایط نگهدار  دیگر  تعیین رده بارد. است
 

 نگهداري در آب    51-7

زمونه را پس از ور کنید. مشاادات طول ار آغوطه  93 ± 9سC˚اا را در آب ارباع رده با آاک در دما  آزمونه

ت را صورت دیگر  تعیین رده بارد. این مشااداه افته بردارت کنید، مگر اینکه ب 62، و 39، 16، 3، 2، 9، 1

گیر  نگهدار  ردند، اندازه  93 ± 3سC˚در آب با دما   h 1اا حداقل به مدت بالفاصیه پس از آنکه آزمونه

گیر  طول، در یک زمان از آب بیرون آورده و با یک پارچه نمدار خشک نمایید اا را در موقع اندازهآزمونهکنید. 

 اندازه بگیرید. 1-2و بالفاصیه طول را با استفاده از وسییه سنجش تعیین رده در بند 
 

 نگهداري در هوا    51-9

  نگهدار  39± 2  حفظ رده و در رطوبت نسبی % س93 ± 9سC˚که دما  آن در  1اوا  گردریاا را در آزمونه

کنید، مگر اینکه ررایط نگهدار  دیگر  تعیین رده بارد. برا  راانمایی در خصو  اتاق خشک کننده 

میزان تبخیر  بارد که ا اا باید به گونهزمونهرود. گردش اوا  عبور  از تمامی آ مراجعه 3-2مناسب، به بند 

ریخته  9گریفین ml299واسطه ه   یا ب33 ± 39س /h 92mlبا برابر  3-2سنج ارجاع داده رده در بند توسط تبخیر

را در    بارد. طول آزمونه13 ± 3س /h 92mlاز باال پر رده برابر با  mm99ریخته رده در بشر که در ابتدا تا 

طول در مدت یک دوره  راا در اوا را تا زمانی که تغییآزمونهگیر  کنید، و نگهدار  فواصل زمانی افتگی اندازه

صورت دیگر  تعیین رده بارد. ترجیحاً، این ه ، مگر اینکه ببارد، ادامه داید 991/9% روزه کمتر از  3

  93 ± 9سC˚اا در دما  زمونه  در حادی که آ39± 2% سرده در رطوبت نسبی  حفظمشاادات را در یک اتاق 

 گیر  کنید. اندازه ،استند

 

 آزمونگزارش  55

 باید رامل اطالعات زیر بارد:  آزمون گزارش

 دست آمده است؛ه که آزمونه از آن ب ،منابع آزمونه بر حسب سازه و موقعیت خا  آن در سازه -الف

 ابعادآزمونه؛ -ب

 حداکثر اندازه و مشخصه معدنی سنگدانه در بتن؛ -پ

دنبال رده است، یا جزئیات ار  2آور  ذکر رده در بند یا نشان داد نوع عملآور ، که تشریح ررایط عمل -ت

 آور  داده رود؛ود. در ار حادت، طول کل دوره عمل، داده رنیستروری که مطابق با آن ررایط 

                                                 
1- Circulating  

2- Griffin  
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دنبال رده است یا جزئیات ار  19تشریح ررایط نگهدار ، که یا نشان داد نوع نگهدار  ذکر رده در بند  -ث

 ، داده رود؛نیستکه مطابق با آن ررایط روری 

 ر  طول؛یگآور ، تا زمان اندازهبدون در نظر گرفتن دوره عمل طول کل دوره نگهدار  -ج

 ،ASTM C157/C157Mاستاندارد داده رده در اا  تغییر طول، مطابق با روش محاسبه تغییر طول داده -چ

، 3رده در بند  تعیینگردد، امچنین به استثنا  طول سنجه گزارش می 991/9ه و معموالً تا % گیر  رداندازه

 رود؛آور  تعیین میگیر  در پایان دوره عملبر اساس اودین اندازه

 به مطادعه دارته بارد؛ و زار گونه ررایط یا مشخصه بتن که نیا -ح

 سایراطالعات مرتبط. -خ

 

 
 


