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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور   

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی    پیش .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پیش

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنکوان  به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدک  غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC) خکا   اکا   نیازمنکد   و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

 کننکدگان، حفک    مصکر   از حمایکت  بکرا   قکانون،  در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و سحمت

 اسکتاندارد، اجبکار    عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا 

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصکوالت  برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید.  اجبار  را آن بند درجه

 آزمایشکگاه  محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممیز  بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 اسکاس  بکر  را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( و مراکز اا

 بر و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط

 فلکزات  عیکار  تعیکی   سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج .کند نظارت می آن اا عملکرد

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها

 

 

                                                 
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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 گفتارپیش

 

 اا درکمیسیون آن نوی پیش که "آزمونوش ر - کحزیدانه پر ایمرده  تیزیآبدار کردن من" استاندارد

ه کمیت اجحس چهارصد و نود و دومی  در و شده تدوی  و تهیه رانیاستاندارد ا یسازمان ملتوسط  مربو 

 تصویب مورد 91/99/1323 مور  اا  ساختمانیمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده استاندارد ملی

 تحقیقات و استاندارد هسسومقررات م و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این . است قرارگرفته

  .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ،1331ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی

خدمات،  و علوم صنایع،ه زمین در جهانی و ملی پیشرفتها  و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

ای   تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد تجدیدنظرخوااد لزوم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

 بنابرای ، باید. گرفت خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی درکمیسیون تجدیدنظر انگام شود، ارائه استاندارداا

 .کرد استفاده ملی استاندارداا  نظر تجدید آخری  از امواره

 

 :است زیر شر  به قرارگرفته استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که خی منبع و مأ
ASTM C544 : 03 (2013), Standard Test Method for Hydration of Dead Burned Magnesite or 

Periclase Grain 
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 روش آزمون -آبدار کردن منیزيت مرده يا دانه پريکالز 

 

 هدف و دامنه کاربرد 1

مرده یا  تیگیر  مقاومت نسبی دانه منیزیاد  از تدوی  ای  استاندارد تعیی  روش آزمون برا  اندازه 1-1

 است. آبدار کردندانه پریکحز در برابر 

  موارد برا یشود و در برخیاستفاده م ا دانه اا نمونه یابیارز  در صنعت براآزمون روش   یا 1-9

 .کاربرد دارد نیزمقاصد خا  
 باید دقت الزم صورت گیرد.اا داده ریدر تفس  1-3

 
کند. بنابرای  وظیفه کاربر ای  استاندارد است ای  استاندارد تمام موارد ایمنی مربو  به کاربرد ای  روش را بیان نمی  -هشدار

  اا  اجرایی آن را مشخص کند.ایمنی و اصو  بهداشتی را رعایت کرده و قب  از استفاده محدویتکه موارد 

 مراجع الزامي 0

است.  شده ارجاع دادهاا آنمدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به 

 شود. وب میبدی  ترتیب آن مقررات جزئی از ای  استاندارد ملی ایران محس

اا و تجدیدنظراا  بعد  آن باشد، اصححیه درصورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده

شده  اا ارجاع دادهکه بدون ذکر تاریخ انتشار به آن مورد نظر ای  استاندارد ملی ایران نیست. درمورد مدارکی

 است. نظر اا موردآناا  بعد  ، امواره آخری  تجدید نظر و اصححیهاست

 استفاده از مراجع الزامی زیر برا  ای  استاندارد الزامی است:

 
2-1 ASTM C 92, Test Methods for Sieve Analysis and Water Content of Refractory Materials 

2-2 ASTM C 357, Test Method for Bulk Density of Granular Refractory Materials 

2-3 ASTM C 456, Test Method for Hydration Resistance of Basic Bricks and Shapes 

2-4 ASTM C 493, Test Method for Bulk Density and Porosity of Granular Refractory 

Materials by Mercury Displacement (Discontinued 2002)  

 وسايل  1

 اتوکالو     1-1

-درجه سلسیوس و مجهز به دستگاه 169کیلوپاسکا ( در دما   339) psi39 فشار در عملکرد  مناسب برا

  .اا  کنتر  دما و فشار و تجهیزات ایمنی است
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 است. نشان داده شده 3-9بند  استاندارد 1دستگاه مناسب در شک   -يادآوري 

 هاالک  1-0

 293/9) 29(، شماره مترمیلی 339/9) 99متر(، شماره میلی 39/1) 19متر(، شماره میلی 33/3) 6شماره 

 (.مترمیلی 399/9) 39( و شماره مترمیلی

- جا تواناند، را میشده فیتوص 1-9بند  آزمون استاندارد اا معاد  را که در روش لریاستاندارد ت  سر اا ال  -يادآوري

 کرد. ااال ای    یگز
 

 روش انجام آزمون  4

عبور  6تا از ال  شماره  دیو خرد کن دی( را برداری مترلیم 33/3) 6ال  شماره   بر رو ی ماندهمواد باق    4-1

عبور  6سپ  ای  مواد را با بخشی که از ال  شماره . ددرشت، به دست آی مقدار مواد دانه  یشتریکند و ب

(، مترمیلی 293/9) 29تا امه مواد عبورکننده از ال  شماره  دیرا غربا  کن و مواد حاص  دیکنکرده ترکیب 

 ( درجه سلسیوس خش  کنید.119تا  193. در صورت ضرورت در دما  )حی  شوند

 تقسیم کنید: 1طب  جدو  آزمونه را به سه بخش      4-0

 

 اا  مورد استفاده ال  -1جدو  
 عبور کرده از الک

 متر(شماره )میلي
 مانده بر روي الکباقي

 متر(شماره )میلي
6  (33/3) 19 (39/1) 

19 (39/1) 99 (339/9) 

99 (339/9) 29 (293/9) 

 

فهرست  9-2بند که در  ا  از سه اندازه  مساو یوزن اا  را با استفاده از بخش آزمونه گرم از199   4-1

 .داند، آماده کنیشده

کیلوپاسکا psi39 (339  )به مقدار کافی به اتوکحو آب اضافه کنید تا در طی پنج ساعت آزمون فشار     4-4

 ا  که با آزمونه تماس داشته باشد.درجه سلسیوس حف  شود، اما نه به اندازه169و دما  

قرار داید. و رو  آن را با ورق آلومینیوم برا  حف   3آزمونه وزن شده را در ی  بوته چینی شماره     4-5

کننده تحت اتمسفر جو در در ی  خش  اا  پوشانده شده با ورق آلومینیومآزمونه از میعانات بپوشانید. بوته

 .( درجه سلسیوس  به مدت دو ساعت خش  کنید119تا  193دما  )

ظر  مشب  از قب  گرم شده حاو  آزمونه را در اتوکحو قرار داید. اتوکحو را که سوپاپ فشار آن باز     4-6

سه عملیات تخلیه را تا ، به دست آمداز سوپاپ ثابت از بخار آب  انیجر  که یاست حرارت داید. پ  از ای 
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. سپ  شیر را ببندید بعد اجازه داید اتوکحو در مدت زمان ی  دقیقه ادامه داید تا امه اوا، خارج شود

برسد. به مدت پنج ساعت اتوکحو را در درجه سلسیوس  169کیلوپاسکا ( در  339) psi39ساعت به فشار 

 نگه دارید.درجه سلسیوس  (169±9) کیلوپاسکا ( در دما  (33±339)) psi(3±39) فشار 

( 993تا  133) psi39تا  psi99چنان که سوپاپ فشار بسته است سرد کنید تا به فشار اتوکحو را ام    4-7

کیلوپاسکا  برسد. سپ  به دقت سوپاپ ایمنی را باز کنید تا فشار درون اتوکحو به فشار اتمسفر در مدت 

 .( دقیقه برسد 69تا  39زمان )

دست آوردن وزن ثابت در ی   ( درجه سلسیوس برا  به119تا  193اا را بردارید و در دما  )هآزمون

 ، را ثبت کنید.G، آزمونهخشکانه تحت اتمسفر جو خش  کنید. سپ  وزن مخصو  

( بگیارید و مترمیلی 399/9) 39را با پوشش محاف  و تابه رو  ال  شماره  آزمونه ااار ی  از     4-0

مانده آن را برا  تجزیه و تحلی  ال  خش ، ال  کنید. مواد باقی 1-9استاندارد بند  روش آزمونمطاب  

 ، ثبت کنید.H، آزمونهرا وزن کنید و آن را به عنوان وزن مخصو   39رو  ال  شماره 

 

 روش محاسبه و گزارش آزمون  5

 یر محاسبه کنید.را مطاب  معادله ز آبدار شدندرصد       5-1

 

= [(G-H)/G]×100 درصد آبدار شدن 

 که در آن:

G  بر حسب شده بعد از آبدار شدن، آزمونه خش  جرمg ؛ 

H  بر حسب متر(، میلی 399/9) 39آزمونه آبدار شده بعد از باقی ماندن رو  ال  شماره  جرمg .است 

( رمتیلیم 399/9) 39ار آزمونه را به عنوان درصد ماده عبور کرده از ال  شماره  آبدار شدنمقدار     5-0

 بعد از آزمون آبدار کردن گزارش نمایید.

 دقت    6

 مطالعات بین آزمايشگاهي     6-1

منیزیم اکسید شد. ار آزمایشگاه چهار ماده  مبرنامه آزمون بی  آزمایشگاای بی  شش آزمایشگاه انجا 6-1-1

تجزیه و تحلی  شد.  انجاممنیزیم چهار بار اکسید آزمایش بر رو  ار ماده  .ندداد مورد آزمایش قراررا 

 .1نشان داده شده است 9اا  وزن مخصو  بر رو  چهار ماده اکسید منیزیم در جدو  و دادهشیمیایی 

                                                 
 

شده در مطالعه بی  آزمایشگاای  اند. اما حاکی از مواد استفادهگیر  نشدهاندازه آبدار شدناا  واقعی در آزمون اا از نمونهای  داده -1

 استند.
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 خواص مواد - 0جدول 

ي )
آنالیز شیمیاي

نمونه 
سینه

کل
 

شده
%)

 

 

 شماره مواد                                               

 مواد تشکیل دهنده
1 0 1 4 

 (SiO2) لیسیس

 (Al2O3) آلومینا

 (Fe2O3) اکسید (II)آهن

 (Cr2O3) اکسید (III)کروم

 (CaO) سنگ آهک

 (B2O3) بور اکسید

 (MgO) منیزيم اکسید

 % کل

9/1 

3/9 

3/9 

..... 

9/3 
..... 

9/23 

9/199 

3/3 

3/1 

3/3 

9/9 

9/11 

..... 

9/33 

9/199 

3/9 

9/9 

9/9 

..... 

3/9 

93/9 

9/23 

9/199 

33/9 

9/9 

9/9 
..... 

9/9 

91/9> 

33/26 

9/99 

ن 
وز

ص
صو

خ
م

 

 

 (ASTM C 357)   آب گزيني يبا جا

 (ASTM C 493)جیوه گزيني يجابا 

..... 

36/3 

..... 

13/3 

91/3 

93/3 

39/3 
33/3 

 

 نشد. مجانروش آزمون ا  یدر ا 1استحکام آزمون ،بی  آزمایشگاایمطالعه در انجام   6-1-9

 

 تکرارپذيري      6-0

 یبر رو  مواد یکسان کارور  یآزمون توسط نتیجه دو   یب ،مجاز به علت خطا در آزمون اختح  بیشتری 

 .است دست آمدهبه ، است قاب  انجامی )ضریب تغییرات( نسبپییر تکرار و پییرتکرارزمانی فاصله ی   باکه 

با بیش از ی  که  یآزموننتیجه دو  نشان داده شده است. 3درصد در جدو   23  فاصله زمانی تکرارپییر

نتیجه برعک ، دو  شوند.یکسان در نظر گرفته می گروه، به عنوان شوندفاصله زمانی تکرارپییر  متفاوت نمی

 شوند.بند  میاا  مختلف دستهگروهدر شوند، که در فواص  زمانی تکرارپییر  متفاوت می یآزمون

 

 پذيريجديدت     6-1

اا  در آزمایشگاه کارور دوآزمون توسط نتیجه دو   یب ،مجاز به علت خطا در آزمون اختح  بیشتری 

و  پییر تکرارزمانی  فاصلهکه برا   آزمون زاتیبا استفاده از امان نوع تجه متفاوت بر رو  موادِ یکسان

 23پییر  جدیدفاصله زمانی ت .است به دست آمده، ی )ضریب تغییرات( به کار برده شدهنسب  ریتکرارپی

تجدیدپییر  با بیش از ی  فاصله زمانی که  یآزموننتیجه دو نشان داده شده است.  3درصد در جدو  

در فواص  که  یآزموننتیجه برعک ، دو شوند. یکسان در نظر گرفته می گروهشوند، به عنوان متفاوت نمی

 شوند.بند  میاا  مختلف دستهوهدر گر شوند،متفاوت می تجدیدپییر زمانی 

 

 

                                                 
1-Ruggedness test 
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 پذيريجديدپذيري و ترهاي تکراداده -1جدول 

شماره 

 مواد
 میانگین
 ̅ 

 انحراف استاندارد
فاصله زماني 

 تکرارپذيري
r 

فاصله زماني 

 تجديدپذيري
R 

تکرار ضريب تغییرات

پذيري 

 نسبي

تجديد

 پذيري

 نسبي

درون 

 آزمايشگاهي
Sr 

بین 

 آزمايشگاهي
SR 

درون 

 آزمايشگاهي
Vr 

 بین آزمايشگاهي
VR 

1 

9 

3 

2 

61/63 

96/33 

92/91 

93/69 

313/9 

939/3 

193/3 

932/6 

223/2 

311/3 

223/3 

933/3 

321/3 

693/3 

393/3 

31/13 

23/19 

63/19 

63/16 

32/12 

239/2 

316/3 

33/12 

33/19 

221/6 

93/19 

93/93 

36/11 

21/19 

93/93 

36/21 

93/92 

33/12 

32/93 

13/32 

29/39 

 

 

 
 


