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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  ارداسـتاند  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206ازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره س

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه انداردهايياست نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي نبي سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره لملليا بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را اناير ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به خشيدنب اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را سساتمؤ و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

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

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي حقيقات كاربرديت 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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  استانداردتدوين كميسيون فني 

  »آزمون هاي  روش - و نفوذ آب بتن سخت شدهچگالي –بتن «
  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
  ني مقدم، عليرضايحس

  )معدنكارشناس ارشد مهندسي (
  

  نشگاه آزادعضو هييت علمي دا

    :دبير
  مجتبوي، سيدعليرضا

  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  

  عليرضا رحمتي،
  )كارشناس ارشد مهندسي سازه(
  

  
  شركت پاكدشت بتن

  حميد سامانيان،
  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  عبدالعلي، شرقي
  )عمراندكترا مهندسي (
  

  پژوهشگاه استاندارد
  
  

  شهيد بهشتيدانشگاه 

  حسينمحمد عباسي رزگله،
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  محمدرضا عباسي ،
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران( 

  

  مركز آموزشي عالي انقالب اسالمي

  ،هما، قعري
  )تجزيهكارشناس ارشد شيمي (
  

  هشگاه استانداردپژو

  محمد كشاورز،
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  سازمان ملي استاندارد
  
  

  اداره كل استاندارد استان يزد  محمد حسين گلبخش،
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  )كارشناس مهندسي عمران(
  
    

  حسن ،محرري
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان فارس

  عبدالرضا ،مرشدي
  )كارشناس شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  عباسامير نوري،
  )كارشناس مهندسي معدن(
  

  كارشناس استاندارد
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  پيش گفتار
- دركميسيون آن نويس پيش كه " آزمون هاي  روش - و نفوذ آب بتن سخت شدهچگالي –بتن "  استاندارد

 اجالس سيصدو هشتادو نهمين در و شده تدوين و هتهي  ايران استانداردسازمان ملي توسط  مربوط هاي

 تصويب مورد 11/9/91 مورخساختماني و فرآورده هاي مهندسي ساختمان و مصالح  استاندارد ملي كميتة

 تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار

   .دشومنتشر مي ايران ملي استاندارد نوانع به، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

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

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  
 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن

ISO 1920-5, 2004 ,Testing of concrete-part5:Properties of hardened concrete other than 
strenght 
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   آزمون روش هاي -شده سخت بتن آب نفوذ چگالي و  -بتن 

  و دامنه كاربرد هدف   1
- ميبتن سخت شده  گيري چگالي و نفوذ آبمون اندازهآز هاي روش تعيين استانداردهدف از تدوين اين 

   .باشد
  
  مراجع الزامي     2

. ده استها ارجاع داده شير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنمدارك الزامي ز
  .شودي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميترتيب آن مقررات جزيبدين

ها و تجديدنظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصالحيه
ها ارجاع داده شده است، همواره آخرين در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. تمورد نظر نيس

  .ها موردنظر استهاي بعدي آنتجديدنظر و اصالحيه
  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد اجباري است

 آيين –ها در كارگاه ساخت و عمل آوري آزمونه -بتن : 1389سال 3205استاندارد ملي ايران شماره  2-1
  .  كار
  
  تعاريف اصطالحات و      3

  :رودكار ميدر اين استاندارد، اصطالحات و تعاريف زير به
3-1    

  چگالي بتن سخت شده
  .شودبتن سخت شده ناميده مي چگالي  ،نسبت جرم به واحد حجم بتن سخت شده

  .باشدكيلوگرم بر متر مكعب مي چگاليواحد   -يادآوري
  
  چگاليتعيين         4
  كليات     1 -4

اين روش درخصوص بتن سبك، بتن معمولي و بتن سنگين كاربرد دارد كه بر اساس تفاوت در ميزان رطوبت 
  .شوندو آب دروني آنها به سه دسته تقسيم مي

 ؛معمولي -
 ؛اشباع شده -
 .خشك شده با آون -

  .گردده ميآن محاسب چگاليسپس و  ،جرم و حجم نمونه بتن سخت شده تعيين
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  وسايل     2- 4
  .درصد ±5/0 دقتكش مناسب جهت تعيين ابعاد نمونه با پرگار و خط    4-2-1
  .قرار نمونه و توزين آن هم در هواي آزاد و هم در آبتمجهز به يك كفه جهت اس ،ترازو   4-2-2
اي باشد آن به اندازه مخزن آب نصب شده بر روي يك پايه كه سطح آب را ثابت نگه دارد و ابعاد   4-2-3

  ).را ببينيد 1شكل ( طور كامل در آب غرق شودهكه نمونه ب
  .درجه سليسيوس  )105±5( دما در داريبا قابليت تامين و نگه دارتهويهآون    4-2-4

  هاآزمونه      4-3
، حداقل نباشدتر بزرگمتر ميلي 25مصالح از  دانهاگر حداكثر اندازه . ليتر باشد 1 بايدحداقل حجم نمونه 

حداكثر اندازه ظاهري مصالح درشت  Dباشد ، كه  3D50كمتر از  نبايدمكعب مترحجم نمونه بر اساس ميلي
  .باشددانه مي

  .گرددهاي معمولي استفاده ميز نمونها چگاليمعموالً  جهت تعيين 
-نمونه كوچك ،اساس نيازان برتواگر شكل و اندازه نمونه به نحوي باشد كه جهت استفاده مناسب نباشد مي

  .تري را از آن بريد
  
  انجام آزمون روش      4-4
  كليات    4-4-1
  لوازم مورد استفاده واسنجي     1- 4-4-1

حداقل  بايدترازو و ابزار توزين نمونه در آب و در هوا . باشند واسنجي شدهدر زمان استفاده  بايدتجهيزات 
  .شوند واسنجيبار سالي يك

  
  تعيين جرم    2- 4-4-1

  :است شدهبه سه دسته تقسيم  ،ها جهت تعيين جرمشرايط مجاز نمونه
  ؛)از نظر ميزان آب و رطوبت داخلي( نمونه معمولي  - الف
  ؛اشباع از آب -ب
  .خشك شده با آون -ج
  
  تعيين حجم    3- 4-4-1

  :مجاز است هاسه روش جهت تعيين حجم نمونه
  ؛)جعروش اصلي و مر(جابجايي آب  - الف
  ؛، با استفاده از ابعاد واقعي نمونهمحاسبه -ب
  .)واسنجيهاي گيري در قالبنمونه(، با استفاده از ابعاد مرجع و از قبل طراحي شده محاسبه -ج
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  جرم نمونه معمولي   4-4-2
  .ددگرمي ثبتmr  كيلوگرم و با نمادن برحسب و مقدار آ شودجرم نمونه توزين ميدرصد  1/0نمونه با دقت 

  جرم نمونه اشباع    4-4-3
-ساعت غوطه 24تا زماني كه تغييرات جرم نمونه پس از درجه سليسيوس  )20 ± 2 (با دماي نمونه در آب

قطرات آب اضافي سطح  بايدقبل از هر توزين . گرددغوطه ور مي ،جرم نمونه باشددرصد 2/0وري كمتر از 
  .شودپاك  مرطوبنمونه توسط دستمال 

  .ساعت به طور مداوم در آب بمانند تا به حد اشباع برسند 72بتن معمولي حداقل به مدت  هاينمونه
  .گرددثبت مي msمقدار جرم اشباع  براساس كيلوگرم و با نماد 

  
  گرمخانهجرم نمونه خشك شده در    4-4-4

 24نمونه پس از تا زماني كه تغييرات جرم  ،درجه سليسيوس )105 ± 5(در دماي دارتهويهنمونه در آون 
 نمونه بايدقبل از هر توزين  .گرددجرم نمونه باشد خشك ميدرصد  2/0، كمتر از ساعت ماندگاري در آون

  .برسدا به دماي محيط  آنو دماي شده  يا ظرف خالء خنك خشكانهتوسط 
  .گرددثبت مي moمقدار جرم نمونه خشك شده در آون بر اساس كيلوگرم و با نماد 

  
  تعيين حجم توسط جابجايي آب      4-4-5
  كليات  1 - 4-4-5
- منظم ميهاي با اشكال نااي با هر شكل و ظاهر و تنها روش مناسب جهت نمونهاين روش براي هر نمونه 

  .در حالت اشباع باشند بايدها نمونه. باشد
، بتن شوندشناور مي، بتن با مصالح سبك كه روي آب هاي فاقد مصالح ريز دانهنمونه موناين روش جهت آز

 يها توسط يك اليهاگر سطح اين نمونه(توان آنها را اشباع نمود هايي كه نميبا خلل و فرج بزرگ و يا نمونه
  .كاربرد ندارد و مناسب نيست) توان استفاده نمودضد آب پوشانيده شود از اين روش مي

  
  جرم در آب  2- 4-4-5

ده و مطمئن شويد كه آن كامالً در آب فرورفته است و هيچ تماسي با كفه خالي ترازو را در آب مخزن فرو بر
  .كف مخزن ندارد، سپس اجازه دهيد تا نيرو سنج به ثبات برسد و نوساني نداشته باشد

ثبت  mstعمق فرورفتن كفه در آب و همچنين جرم نمايش داده شده كفه را بر اساس كيلوگرم و با نماد 
  .كنيد

  . وري كفه خالي در آب فرو ببريدزو قرار دهيد وتا عمق مشابه به غوطهنمونه را روي كفه ترا
  .هاي هوا به سطوح نمونه و كفه ترازو بايد اجتناب نموداز چسبيدن حباب

  .ثبت كنيد (mst + mw)وزن كفه ترازو به همراه نمونه را بر اساس كيلوگرم و با نماد 
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  جرم در هوا  3- 4-4-5
قطرات آب سطوح آن را پاك كرده و سپس آن  مرطوبرداشته و بوسيله يك دستمال نمونه را از كفه ترازو ب

  .را توزين نماييد
  .ثبت كنيد maجرم نمونه در هوا را بر اساس كيلوگرم و با نماد 

  
  محاسبه حجم   4- 4-4-5

  :محاسبه كنيد) 1( معادلهحجم نمونه را توسط 
  

w

stwsta mmmm
V




  
  :كه در آن

V؛متر مكعب حسبحجم نمونه بر  
am ؛كيلوگرم حسبجرم نمونه در هوا بر  

  ؛كيلوگرم حسبجرم ظاهري كفه غوطه ور در آب بر 
  ؛كيلوگرم حسبجرم ظاهري نمونه غوطه ور در آب بر 
  .كيلوگرم بر متر مكعب لحاظ گردد 998، ر متر مكعب كيلوگرم بدرجه سليسيوس بر حسب  20آب در دماي  چگالي 

  

  محاسبه حجم با استفاده از ابعاد واقعي نمونه    4-4-6
هاي با سطح صاف و صيقلي و صدمه نديده جهت محاسبه حجم اي و يا نمونههاي استوانهاز نمونه فقط بايد
  .كرداستفاده 

) واسنجي شدههاي توسط قالب(ت ابعاد طراحي شده ها تحگيري نمونهوقتي كه هيچ مدركي دال بر قالب
  .دشوگيري اندازه 1-2بند، الزم است كه هر بعد از نمونه مطابق با استاندارد  موجود نباشد

مبنا جهت تعيين حجم نمونه  يهر بعد از نمونه محاسبه و به عنوان اندازه يميانگين ابعاد واقعي ثبت شده
  .شودم اعشار به كار برده ميبر اساس متر مكعب تا چهار رق

  )واسنجي شدههاي گيري در قالبنمونه(تعيين حجم با استفاده از ابعاد طراحي شده     4-4-7
هاي با سطح صاف و صيقلي و صدمه نديده جهت محاسبه حجم اي و يا نمونههاي استوانهاز نمونه فقط بايد

  .استفاده نمود
، ) 1- 2طبق بند ( ها در يك چهار چوب و ابعاد مشخص موجود باشد گيري نمونهوقتي مدركي دال بر نمونه

  .مدرك موجود كنترل گرددبه  نسبتدرصد  5/0دقت تنها كافي است كه هر بعد با 
  .دشومتر مكعب و تا چهار رقم اعشار محاسبه  حسبتوسط ابعاد طراحي شده بر بايد حجم نمونه 

  وننتيجه آزم     4-5
  را محاسبه كنيد چگالي ،جرم و حجم نمونهبراي و مقادير تعيين شده ) 2(  همعادلبا استفاده از 

)1( 

)2( 
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  :كه در آن

  ؛كيلوگرم بر متر مكعب كه با شرايط نمونه و روش تعيين حجم رابطه مستقيم داردبرحسب  ،چگالي 
) اشباع، خشكمعمولي، ( آزمونكيلوگرم كه بر اساس شرايط نمونه در زمان  حسببر ،جرم نمونه
  ؛گرددلحاظ مي

  .بر اساس متر مكعب كه با روشهاي خاص تعيين مي شود ،حجم 
ه يبايد ارا)  3-1-4- 4(و روش مورد استفاده جهت تعيين حجم ) 2-1-4- 4( ونشرايط نمونه در زمان آزم

  .دشو
  .دشومحاسبه مي) دقت تا دهگان(  kg/m3 10 تا حدود  چگالينتيجه حاصل از تعيين  

  
  :راهنما  

  ترازو -1
  سبد نمونه -2
  نمونه بتن -3
  مفصل  -4
a- مخزن آب در جهت عمودي قابل حركت است  



6 

  

  هاي بتن توسط جابجايي آبنمونه چگالينمونه اي از ابزار تعيين  -1شكل
 ] كفه از باالي ترازو آويخته شده است -ب       كفه از زير ترازو آويخته شده است -الف [

 
  ونگزارش آزم    4-6

  :شامل موارد ذيل باشد دباي آزمون، گزارش 6عالوه بر مطالب مندرج در ماده 
 ؛)مترميلي 150متر، مغزه به قطر ميلي 100طور مثال مكعب  با ابعادهب(توصيف نمونه    4-6-1
 ؛)معمولي، اشباع، خشك شده در آون( آزمونشرايط نمونه در زمان   4-6-2
 ؛ريخ و زمان تعيين جرم و حجمتا  4-6-3
 ؛)با ابعاد طراحي شده، ابعاد واقعي،جابجايي آب( روش تعيين حجم  4-6-4
 ؛حجم نمونه  4-6-5
 .محاسبه شده چگالي  4-6-6

  تعيين ميزان نفوذ آب پر فشار در نمونه       5
  كليات    1- 5

  .كندمييين سخت شده اشباع را تع ياين روش ميزان نفوذ آب پر فشار در نمونه
شود، سپس نمونه به دو نيم تقسيم و ميزان نفوذ آب از سطح آب با فشار باال به سطح بتن سخت اعمال مي

  .گيري و ثبت شودبرش اندازه
  
  وسايل     2- 5
اي است كه نمونه با هر ابعادي به نحوي روي آن قرار بگيرد كه آب پر الزاماً وسيلهابزار آزمون ،      1- 2- 5

  .ماً فشار را نمايش دهدي آزمون اثر كند و دايتواند بر ناحبهفشار ب
خيلي بهتر است دستگاه اين قابليت را داشته  .نمايش داده شده است 2در شكل  آزمونيك مثال از ابزار 

ين به نمونه اعمال توان از هر دو جهت باال و پايآب را مي .باشد كه بتوان تمام وجوه نمونه را مشاهده كرد
   .كرد

اندازه ناحيه  .الستيكي يا ساخته شده از مواد مشابه  بايد استفاده نمود) واشر(بندي از كاسه نمدجهت آب
  .باشد آزمونتقريباً، نصف طول يا قطر سطح مورد آزمون بايد 
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  فرچه سيمي       2-2- 5
  

  مترابعاد برحسب ميلي

  

  
  :راهنما

  الستيك فشرده -1
 )                   ارينگ(بندي حلقه آب -2

   صفحه فلزي مقاوم -3

 پيچ مقاوم -4

  آب پر فشار -5

 
  اي از ابزار نمونه با آب پر فشارنمونه -2شكل 
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  ها آزمونه     3- 5
هاي بريده نمونه  از مغزه و. متر باشندميلي 150طر و حداقل داراي ق اي، منشوريمكعبي، استوانهبايد نمونه 

  .استفاده كرد توانشده نيز مي
متر ميلي 100و ارتفاع نبايد از  5/0يا مساوي از بايد بزرگتر ) يا نسبت ارتفاع به قطر(نسبت ارتفاع به طول 

  .كمتر باشد
  .ابعاد اهميت زيادي نداردرواداري . مطابق باشد 1-2بند در ضمن ابعاد نمونه همواره بايد با استاندارد 

  
  آزمونانجام ش رو     4- 5
  آماده سازي نمونه   4-1- 5

  .آوري شده باشندآب عمل در 1-2ها بايد مطابق استاندارد بند نمونه
بعد از باز كردن قالب و خارج . روز سن داشته باشند 28ها حداقل شود كه نمونهزماني شروع مي آزمون

  .شودمييده و زبر فوراً سطح آن توسط فرچه سيمي ساي نمودن نمونه جهت تاثير بهتر آب
  
  لكرد آب پر فشارعم     4-2- 5

  .آب مورد استفاده بايد قابل شرب باشد
ساعت بر آن وارد  72را به مدت كيلو پاسكال ) 500 ±50(نمونه را درون دستگاه قرارداده و آب با فشار 

  .كنيد
  .اعمال نكنيد آب پر فشار را بر روي سطح صاف و صيقلي نمونه

- به محض اين. زير نظر داشته باشيد تا آب نشت و تراوش نداشته باشدمرتباً سطوح نمونه را  آزموندر طول 

  .دكنيرا بررسي  آزمونكه آب از سطوح نمونه تراوش كرد، علت اين امر را ثبت و اعتبار 
  
  بررسي نمونه    4-3- 5

ي ساعت بر نمونه ، نمونه را از دستگاه خارج كرده و قطرات آب اضاف )72 ± 2(بعد اعمال فشار به مدت  
در . فوراً نمونه را در جهت عمود بر سطح اثر آب پر فشار به دو نيمه تقسيم كنيد .سطح نمونه را پاك كنيد

  .ين باشدايطول مدت بررسي نمونه، سطحي كه آب پر فشار بر آن اثر كرده است بايد رو به پ
ه وضوح قابل رويت ، ميزان نفوذ آب كه بنمونه خشك شود يخوردهكه سطح برشخيلي سريع قبل از اين

   .است را عالمت بزنيد
   )3رجوع به شكل .( دشوبا اشكال قابل قبول نفوذ آب مقايسه بايد شكل و ظاهر آب نفوذي 

، بيشترين مقدار نفوذ آب در محل آزمون را بر اساس در صورت قابل قبول بودن شكل و ظاهر آب نفوذي
  .متر به دقت ثبت كنيدميلي
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  غير قابل قبول -بقابل قبول   -الف : اشكال نفوذ آب  -3شكل 
  
  

  آزمون نتيجه       5- 5
  .باشدمتر مينتيجه آزمون، بيشترين عمق نفوذ آب پر فشار  بر اساس ميلي

  
  آزمونگزارش  -6- 5

  :شامل موارد ذيل باشد بايد آزمونگزارش  6عالوه بر مطالب مندرج در ماده 
 ؛آزمونشروع   6-1- 5
 ؛)ري نمونهيگباال يا پائين نمونه، موازي ويا عمود بر جهت قالب( جهت اعمال فشار توسط آب  6-2- 5
 ؛هر گونه اختالف و انحراف نسبت به اشكال قابل قبول نفوذ آب   6-3- 5
 ؛مترحداكثر نفوذ آب بر اساس ميلي 6-4- 5
 ؛آزمونهرگونه تراوش و نشت آب از نمونه، علت نشت و بررسي اعتبار  6-5- 5
 ؛فشار منحني نفوذ آب پر 6-6- 5
 .آزمونسن نمونه در زمان  6-7- 5

  آزمونگزارش   -6
  :شامل موارد ذيل باشد آزمونعالوه بر اطالعات هر روش بايد  آزمونگزارش 

  ؛آزمونشناسه نمونه   6-1
  محل آزمون؛موقعيت  6-2
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  ؛تاريخ و زمان پذيرش نمونه 6-3
  ؛آزمونهاي استاندارد هرگونه انحراف از روش 6-4
استاندارد انجام شده  اين توسط شخصي با مسئوليت فني كه نشان دهد آزمون مطابق با ،آزمونتائيديه   6-5

  .است
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  پيوست الف
  )اطالعاتي(

  چگاليبررسي دقت روش تعيين 

  kg/m3 2400 تا kg/m3 2300چگالياين بررسي جهت . اندهاي كنترلي در جدول الف درج شدهداده
و در شرايطي است كه هر . اندهايي كه در شرايط يكسان و از نمونه مشابه اخذ شدهبحاصل از مكع

به خوبي تغييرات  هاي درج شدهداده. نمونه مكعبي اشباع حاصل شده است چگالي آزمون، از نتيجه
  .دهندنشان مي را آوري، آماده سازي، عملگيريبر اثر تغييرات در نمونه چگاليحاصل شده در 

  
  بتن اشباع سخت شده  چگاليگيري  اطالعات كنترلي اندازه- 1- ل الفجدو

 تجديدپذيريشرايط  تكرارپذيريشرايط

 sr  آزمونروش 
3mkg

r 
3mkg

 

sR 
3mkg

R 
3mkg

 

  
57  
57  

 
5/20  
5/20 

 
39  
28 

 
9/13  
9/9 

 :حاسبهتوسط م
متريميلي 100مكعب 
متريميلي 150مكعب 

  
36  
30  

  
8/12  
6/10  

 

  
18  
18  

 

  
5/6  
4/6 

  :وسيله جابجايي آبهب
متريميلي 100مكعب 
متريميلي 150مكعب 

توسط يك اپراتور با  آزمونها مشابه،است كه نمونه آزمونيا شرايط يكسان، تفاوت ميان دو نتيجه  rمقدار  -1يادآوري
مرتبه  20كه اين اختالف نبايد بيشتر از يك بار در . گيردترين اختالف زماني صورت ميزم يكسان  و در كوتاهلوا ابزار و
  .باشد آزمون

هاي مشابه همزمان توسط دو اپراتور بر روي نمونه آزمون، حالتي است كه يا شرايط متفاوت  Rمقدار  -2يادآوري
اختالف حاصل از نتايج به صورت ميانگين .  م خودش استفاده مي نمايد انجام مي شودمختلف ، كه هر اپراتور از ابزار و لواز

  .باشد آزمونمرتبه  20دو نفر نبايد بيشتر از يك بار در 
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  پيوست ب
  )اطالعاتي(
  آزموناي از گزارش نمونه

  
  بتن سخت شده چگالي آزموناي از گزارش نمونه      1  -ب

  ايشگاهآزممشخصات                                                                              متقاضي               
  
  

    
  آزمونمحل 
  نمونه

  :تاريخ و زمان دريافت:                                                شناسنامه نمونه
  :                                 توضيح نمونه

  :مونهاشكاالت ن
  :جزئيات آماده سازي نمونه

  :تاريخ و زمان تعيين جرم و حجم
  

  تعيين جرم
  :خشك شده در آون/اشباع/معمولي: آزمونشرايط نمونه در زمان 

   :kg )((ma, ms or mo(جرم نمونه 

  
  تعيين حجم

  جابجايي آب/ابعاد واقعي/با ابعاد طرحي شده: روش تعيين حجم

  ) ه از قالب كاليبرهبا استفاد( ابعاد طراحي شده

  مترميلي×               ×                         :               ابعاد كاليبره 
  ابعاد واقعي

  مترميلي×               ×                         : :               ابعاد اندازه گيري شده

  : حجم نمونه
  

  جابجايي آب
  kg:                                                      جرم ظاهري كفه غرق شده در آب

  kg:                              جرم ظاهري كفه و نمونه غرق شده در آ ب      

kg 
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  kg          :                   جرم ظاهري نمونه                                                
  kg:                              جرم نمونه در هوا                                                 

  

  تعيين وزن مخصوص
  جابجايي آب / ابعاد واقعي/ خشك به شرط تعيين حجم به روش ابعاد كاليبره/ اشباع / نمونه در وضعيت معمولي چگالي

  
  
  

  وليت فنيمسئ
  :سمت:                                       نام:                                    شخص مسئول

  :امضاء

  آزمونشناسه گزارش 
  :تاريخ صدور:                                   آزمونشماره گزارش 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

kg/m3 
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  ر فشارنفوذ آب پ آزموناي از گزارش  نمونه     2 -ب
  

  گاهآزمونمتقاضي                                                                                    مشخصات 
  

    
  آزمونمحل 

  
  آزموننمونه مورد 

  :تاريخ و زمان دريافت:                                                شناسنامه نمونه
                   :                توضيحات

  :ابعاد
  روز) :             اگر مي دانيد( آزمونسن نمونه در زمان 

  آزمون
  :آزمونتاريخ شروع 

  :جهت اعمال فشار توسط آب

  آزموننتيجه 
  :حداكثر عمق نفوذ آب

  :هرگونه انحراف از استاندارد
    

  مسئوليت فني
  :سمت:                                       نام:                                    شخص مسئول

  :امضاء

  آزمونشناسه گزارش 
  :تاريخ صدور:                                   آزمونشماره گزارش 

  
  


