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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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 صفحه عنوان
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 پيش گفتار

 

با استفاده از  بت به عنوان سنگدانه اا  کربناتی  گیر  پتانسی  واکنش قلیایی سنگ  اندازه -بت » استاندارد

تکدوی  شکد. ایک  اسکتاندارد براسککاس      1333 نخسکتی  بکار در سککا    «روش آزمکون  -روش اسکتوانه سکنگی  

اکا  مربکو     و تأیید کمیسکیون  و شهرساز  مسک راه، مرکز تحقیقات توسط پیشنهاداا  رسیده و بررسی 

 اسکتاندارد  ملکی  کمیتکۀ  اجحس چهارصد و اشتاد و افتمی  در و ی  بار مورد تجدیدنظر قرار گرفتلوابرا  

 بهاستاندارد  ای  این . شد تصویب 13/19/29 مور ساختمانی  اا   مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده

 مصکوب  ایکران،  صکنعتی  تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد

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

خکدمات،   و علکوم  صکنایع،  زمینۀ در جهانی و ملی اا  پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

ایک    تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بنکابرای ،   گرفکت.  خوااکد  قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

 شود. می 1333سا   3636ای  استاندارد جایگزی  استاندارد ملی ایران شماره 

 

 بع و ماخی  که برا  تهیه ای  استاندارد مورد استفاده قرارگرفته به شر  زیر است:امن
 

ASTM C586 :2011, Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Carbonate Rocks 

as Concrete Aggregates (Rock-Cylinder Method).
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 بتنبه عنوان سنگدانه هاي كربناتي  ي پتانسيل واكنش قليايي سنگگير  اندازه -بتن

 روش آزمون   -با استفاده از روش استوانه سنگي

 

 هدف     2

سکدیم   ور در محلکو    انبسا  یک  نمونکه سکنگ کربنکاتی غوطکه     میزان تعیی   اد  از تدوی  ای  استاندارد

نشکانگر   ،ادد ور  ر  می غوطه حی لی که در . تغییرات طواست آزمایشگاهدر دما   ،(NaOH) یدروکسیدا

بایکد  ، رو  تغییکر حجمکی در بکت    سکنگدانه  ایک  نکو    میزان واکنش کلی سنگ است و برا  تعیکی  تکأریر   

 .انجام شوداا  دیگر  ونآزم

 

 دامنه كاربرد     1

ککه   اکا  کربنکاتی اسکت     یکایی سکنگ  ای  روش آزمون برا  تشخیص نسبتاً سریع پتانسی  واکنش قل  1-2

آمیکز  در   طور موفقیت روش آزمون بهای  گیرد.  میمورد استفاده قرار  ،بت مصرفی در اا   عنوان سنگدانه به

 : اردد بردکار موارد زیر 

     ؛کاراا  تحقیقاتی – الف

جداساز  اولیه منکابع   منظور بهزا در سنگدانه مورد استفاده در بت ،  بالقوه واکنش موادتشخیص وجود  – ب

 .انهسنگد

 زا واککنش اکا    منابع سکنگدانه  و انتخاب ای  روش آزمون، بیشتر برا  کاراا  تحقیقاتی و جداساز   1-1

گیکر  از ایک  آزمکون نیکاز بکه اطحعکات        . برا  نتیجهنیستو الزامی برا  ویژگی  گیرد می مورد استفاده قرار

اکا    ونو آزمک  3-3اسکتاندارد بنکد     اا  پتروگرافکی مطکاب   وندست آمده از کاراا  میدانی، آزم تکمیلی به

 .است 2-3استاندارد بند بررسی سنگدانه در بت  مطاب  

شوند، معمکوالً از   اا  سنگدانه در بت  وارد واکنش و سبب انبسا  می ه داند اایی که با تشکی  قلیایی  1-9

ند. شکو  ی مشت  میتحت شرایط مشخص و یا دیگر اجزا  متشک  بت ، یا از منابع خارج ،سیمان ایدرولیکی

 دو نو  واکنش قلیایی سنگدانه اا شناخته شده است: 

 انجکام  عکی  م اکا  مصکنوعی   اا و شیشه انی، کاا  سیلیسی که در سنگ سيليسي -واكنش قليايي الف:

 د.شو یم

اکا    اا  کلسیتی و کلیه سنگ دولومیتی، دولومیت  اا  آاکی که در سنگ كربناتي -واكنش قليايي ب:

 د.شو میتی انجام میلوومختلف د
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 .سیلیسی مناسب نیست -واکنش قلیاییای  روش آزمون برا  تشخیص 

 

 لزاميمراجع ا  9

مدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد به آنها ارجا  داده شده است و بدی  ترتیب 

  تاریخ چاپ و / یا تجدیدنظر، شود. در مورد مراجع دارا آن مقررات جزئی از ای  استاندارد محسوب می

اا و تجدیدنظراا  بعد  ای  مدارک مورد نظر نیست. بنابرای  بهتر است کاربران ذینفع ای   اصححیه

اا و تجدیدنظراا  مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار داند. در  امکان کاربرد آخری  اصححیه استاندارد، 

دنظر، آخری  چاپ و/یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجا  داده شده مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و/یا تجدی

 موردنظر است.

 :کاربرد ای  استاندارد الزامی استاستفاده از مراجع زیر برا  

 

 .کار آیی  -اا بردار  از سنگدانه نمونه -سنگدانه، 1333، سا  11963استاندارد ملی ایران شماره   9-2
3-2 ASTM C294 Descriptive Nomenclature for Constituents of Concrete Aggregates. 

3-3 ASTM C295 Guide for Petrographic Examination of Aggregates for Concrete. 

3-4 ASTM C1105 Test Method for Length Change of Concrete Due to Alkali-Carbonate 

Rock  Reaction. 

3-5 ASTM D1248 Specification for Polyethylene Plastics Extrusion Materials for Wire and 

Cable. 

3-6 ASTM E177 Practice for Use of the Terms Precision and Bias in ASTM Test Methods. 

 

 

 تعاريف و اصطالحات    4

 .کاربرد دارد 9-3بند  استاندارد در ای  استاندارد اصطححات و تعاریف ارائه شده در  4-2

 

  اصول آزمون  6

فقط و  ور غوطه (NaOHسدیم ایدروکسید ) سنگی کوچ  در ی  محلو  اا  در ای  روش، استوانه   6-2

گیکر    معی  اندازه اا  در زمان آزمونهتغییر طو  ار  شود. گیر  تغییر طو  بیرون آورده می مواقع اندازه در

 د.نشو می

  واكنشگرهاو  ها دستگاه    7

با درجه خلو   (NaOH) ایدروکسیدگرم سدیم (29±1) -يك نرمالهيدروكسيد محلول سديم   7-2

پلکی اتکیل       و حجم آن را به ی  لیتکر برسکانید و در یک  ظکر  از جکن      حرا در آب مقطر  آزمایشگاای

 دار  کنید. نگه
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ای  تجهیزات باید برا  تهیه آزمونه با ابعاد ذکر شکده   -يدنيگيري و سا ، مغزهاره كردنتجهيزات   7-1

 . باشدمناسب  3 نددر ب

برا   )الماس( گیر از جن  سخت بر ، مغزه ی  یا چند اره سنگ اندازه نمونه اصلی، به  به  ای  تجهیزات بسته

  شک  و دستگاه سمباده یا ار ماشی  تراش مناسبی که دو انتها  آزمونه را ا استوانه  خارج کردن مغزه

 شک  داد، نیاز دارد.

بکا انکدازه    ا  لیتکر دارا  درپکوش و داانکه    میلکی ( 199تکا   39) تقریبیبا ظرفیت  -داري ظروف نگه   7-9

که مکواد   ا  انتخاب شود نهگو اتیل  باید به د. ظر  پلیشو خارجاا به آسانی  طور  که آزمونه به است، مناسب

و سکبب تغییکر    ایجاد کندنتواند با محلو  داخ  آن واکنش  اا  دیگر اا یا افزودنی متشک  آن مانند رنگدانه

 حکداق  د. ضخامت دیواره ظر  بایکد  کناا  ظر  به بیرون از آن تراوش  د، یا محلو  از طری  دیوارهشوآن 

 ساخته شود. 3-3استاندارد بند مطاب  ویژگی لی زیاد اتیل  با چگا و از پلی اشدمتر ب میلی39/9

 گیکر بایکد   گیر  آسان و سکریع طکو  آزمونکه، دسکتگاه انکدازه      برا  اندازه -گير طول دستگاه اندازه   7-4

نشکان داده شکده    1ا  از ای  دستگاه در شکک    نمونه ،ا  طراحی شود که دارا  خصوصیات زیر باشد گونه به

  .است

گیکر  طکو  را بکه     و اندازه استی  وسیله ساده که مح  قرارگیر  انتها  مخروطی شک  آزمونه   7-4-2

 اند. آمیز  مورد استفاده قرار گرفته طور موفقیت کند. انوا  مختلف ای  وسیله به پییر می دفعات امکان

باید گیرند،  میه قرار مورد استفاد 3-3اا  با انتها  مخروطی شک  شر  داده شده در بند  آزمونهکه  انگامی

 باشد . مرکز  اممحور طولی آزمونه  دو سر آزمونه بامح  تماس اا   دایره تادقت شود 

دارنده باشد تا  ، باید دارا  ی  ضام  نگهاستا  شک   گیر  ی  میکرومتر استوانه که وسیله اندازه در صورتی

 فشار رابتی را به آزمونه وارد کند.
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 گير يك دستگاه اندازه اي از نمونه  -2شكل 

 

متکر مکدرج شکده     میلی (999/9یا  991/9)اا  تا  خوانشا  یا ریزسنج باید برا   میکرومتر عقربه   7-4-1

 992/9متکر و در حکدود    میلکی  999/9متر در ار محدوده  میلی 999/9در حدود  خوانشی باشد و دارا  دقت

شود تکا اکم    واسنجیگیر  باید در محدوده خود  اندازهمتر باشد. وسیله  میلی999/9متر در ار محدوده  میلی

 د. شومشخص  دست آمده، بهاا   ا  و ام تجمعی برا  تصحیح مناسب داده اا  دوره خطا

. گیر  کنکد  اا  مختلف اندازه باید بتواند تغییرات کم طو  را در نمونهگیر  دستگاه اندازه محدوده   7-4-9

 3/3حکداق    قابلیکت جابجکایی  گیکر بکا    د، دسکتگاه انکدازه  شکو ا اعمکا   ا آزمونهچنانچه دقت کافی در ساخت 

 .آوردفراام اا  مختلف  تغییر طو  نمونهگیر   اندازهبرا  را  مناسبمحدوده تواند  میمتر،  میلی

.   استاندارد یا مرجع استفاده شودگیر، باید در فواص  زمانی منظم از ی دستگاه اندازه کنتر برا     7-4-4

متر  میلی (33 ± 9)د، باید دارا  طولی برابر شو گیر  طو  استفاده می که به عنوان مرجع برا  اندازه ا  میله
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یا آلیکا    1د. میله باید از جن  شیشه کوارتز باشمعلوم متر  میلی 999/9باشد. طو  میله مرجع باید با دقت 

oفوالد و دارا  ضریب انبسا  حرارتی حداکثر 
C(6-19×9/1)  انتها  میله باید بکه شکک  آزمونکه    دو باشد. ار

شکود   پرداخکت ، بایکد  قکرار گیکرد  اسکتفاده  مکورد  ساخته شود. چنانچه در ساخت میله استاندارد آلیا  فکوالد  

گیر  طو  صورت  میله مرجع باید در امان جهتی در دستگاه قرار گیرد که ار بار اندازه (.را ببینید)یادآور  

شکود، مجموعکه میکرومتکر دسکتگاه      دار  مکی  محیطی بکا دمکا  رابکت نگکه    که دستگاه در  انگامی گیرد. می

اایی که در حدود نصکف روز انجکام    گیر  باید با استفاده از میله مرجع، حداق  در شرو  و پایان قرائت اندازه

شود، بازرسکی   دار  می که دستگاه در محیطی با دما  غیر رابت نگه . انگامیقرارگیردبازرسی مورد ، شود می

 مجموعه میکرومتر باید به دفعات صورت گیرد.

، نباید حرارت داده شوند، زیرا ضریب انبسا  حرارتی کم آنها با حرارت انبسا  حرارتی کم آلیا اا  فوالد با ضریب -يادآوري

 .رود دیدن از دست می

 برداري  نمونه   6

ه اکر الیکه   نمونکه وزن  جز ای  به کنید،  بردار نمونه 1-3استاندارد بند مطاب  با  رااا  سنگی  نمونه    6-2

 متر باشد. میلی( 33×33×33)زه ار قطعه منفرد حداق  کیلوگرم و اندا ی قاب  تشخیص، حداق  

شناسی قاب  تشخیص باشد و نمونکه سکنگ    دکه تفاوت در سنگشودر جهتی انجام  بردار  باید نمونه   6-1

 موردنظر شناسی نشانگر سنگ ،دامنه کاربرد ای  روش آزمون اا و برداشت شده باید با درنظرگرفت  محدودیت

صکورت یک  قطعکه بکا انکدازه ککافی بکرا  تهیکه          ار نمونه سنگ باید بکه بیان شده است.  9بند که در باشد 

 باشد. الزماا   آزمونه

سکایر   شکیلی یکا   اکا   رگکه در آن که  اندازه کافی نماینده نمونه سنگ باشد، مگر آن  ی  آزمونه باید به 6-9

که دو گونه موارد، سه آزمونه را  در ای  یا بستر سنگ غیرقاب  تشخیص باشد. باشد اا وجود داشته ناپیوستگی

 ا  آزمونه آزمون باید رو  قرار داید. از سه آزمونه، ونو از دو طر  مورد آزم نیدتهیه ک ند،عمود دو بر ام به

دو آزمونه  ادامه یابد.داد،  مینشان  تغییرات طولی را قلیایی بیشتری  در محلو  ور  غوطهروز  93که پ  از 

 مانده را دور بریزید. باقی

                                                                                                                                                         
1– Fused silica 



6 
 

 ها آزمونه   8

با دو سکر مخروطکی شکک  یکا      القاعده یا منشوراا  مربع مئقا اا  گرد اا باید به شک  استوانه آزمونه   8-2

 ا  دیگر مشخص شوند.  گونه که به صا  مواز  باشند، مگر آن

بکرا    متکر  میلکی  (2 ±1) یکا ضکلع   قطکر  ترتیب بهمتر و  میلی (33 ± 3) کلی باید دارا  طو  آزمونه   8-1

اکا بایکد دقکت شکود ککه از تغییکر سکطح         آزمونه ساز  آمادهدر  .باشد ا  و منشور  شک  اا  استوانه آزمونه

رکر    سکنگ ا بکه داخک   محلکو  قلیکایی  بر نکر  ورود  مواد  که با یا پرداخت کردن ا  شک  از طری   استوانه

 شود. جلوگیر یارد، گ می

 درجه باشد. 199زاویه دو سر مخروطی شک  باید تقریباً    8-9

مواز  یکدیگر و عمود بکر   اا آن که دوسطح ا  ساخته شود گونه باید بهاا  دارا  دو سر صا   آزمونه   8-4

 تر آزمونه باشد.  محور بزرگ

تر از طری  چرخاندن  اا بر محور بزرگ نسبت به یکدیگر و عمود بودن آن آزمونهمواز  بودن دو سطح انتهایی  -يادآوري

 د.شو ا  از جن  فوالد برا  بریدن دو سر، تأمی  می در ی  ماشی  تراش کوچ  و استفاده از وسیله آزمونه

   آزمونروش    3

اا   گیر  ره اندازهرو  آزمونه ی  عحمت بگیارید و به امان وضعیتی در دستگاه قرار داید که در دو   3-2

 داید. می بعد  قرار

 گیر  کنید. و  آزمونه را  اندازهط  3-1

 کنید. ور غوطهلسیوس درجه س (3/93تا  99) در محدوده آزمونه را در آب مقطر در دما  محیط   3-9

در فواصکک  زمککانی معککی ، آزمونککه را از آب خککارج و آب اضککافی را از سککطح آن پککاک و طککو  آن را     3-4

 بنککد )طبکک در آب  ور  غوطککهسککاعته  92، پکک  از یکک  دوره آنگیککر  کنیککد تککا تغییککر در طککو    ازهانککد

درصد تجاوز نکند. در ای  شرایط طو  آزمونه به عنوان طو  مرجکع در نظکر    99/9از  ،(شود محاسبه  19-1 

 .آید دست می در آب به ور  غوطهروز  2تا  روز شود. معموالً طو  مرجع پ  از ی  گرفته می

لیتر محلو  سود ی  نرما  برا   میلی 33اا  اشبا  شده از آب را در ی  ظر  حاو  حداق   آزمونه   3-6

 بند  کنید. بیش از دو آزمونه را در ی  ظر  قرار نداید. ور و آب ار آزمونه، در دما  محیط غوطه
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د و پ  از آن در اکر  لو  سودر مح ور  غوطهروز 93و روز 91، روز12، روز3اا را پ  از  طو  آزمونه   3-7

اکا را در اکر    گیکر   یابکد، انکدازه   ی  سا  ادامه می بیش ازچه آزمون  گیر  کنید. چنان بار اندازه  افته ی 2

 افته ی  بار، انجام داید.19

ید، آب یبا آب مقطر بشکو  و نیداا را از ظر  خارج ک داید، آزمونه اا را  انجام می گیر  که اندازه زمانی   3-6

ایکد،   گیکر  ککرده   و طولشان را در امان  وضعیتی که طو  اولیه را انکدازه  نیداا پاک ک افی را از سطح آناض

 ی  کنید.یتع

 بند  کنید. آببسته و اا را به سرعت به ظر  منتق  کرده و در آن را  گیر ، آزمونه پ  از ار اندازه   3-8

 عوض کنید. ونآزمماه ی  بار در طو  مدت دوره  6محلو  سود را ار   3-3

 

 محاسبه    21

 درصد طو  مرجع به شر  زیر محاسبه کنید: 91/9تغییر طو  را با تقریب   21-2

211×  L = [ (L1- L0 ) /L0 ]  

 که در آن: 

 L  ؛برحسب درصد تغییر طو  در س  آزمون  

L1   ؛متر برحسب میلی طو  در س  آزمون 

L0    متر ( برحسب میلی2-2ب  شر  بند مطا)پ  از تعاد  در آب، طو  مرجع.  

 

 آزمون گزارش    22

 موارد زیر را گزارش کنید:   22-2

   ؛ارجا  به ای  استاندارد ملی ایران   22-2-2

    ؛نو  و منبع سنگ   22-2-1

   ؛نباشد قایم که استوانه گرد ، در صورتیآزمونه شک  و ابعاد    22-2-9

  ؛گیر   درصد در ار زمان اندازه 91/9تقریب درصد با   تغییر طو  به   22-2-4

  3، 2، 1)اکا    برا  س حداق  مورد درخواست نباشد، نتایج باید مشخصی گیر   اا  اندازه که زمان انگامی

 .دشوگیر  نهایی، ارائه  اندازهس  افته و  (16و 
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 حکی  متحکان آزمونکه در   ، شکا  و غیکره بایکد از طریک  ا   تابیدگیی مانند ترک، قاب  توجهموارد    22-2-6

 ؛قرارگیر  آن در محلو  سود و بعد از آن، مشخص شود

  .مانند پتروگرافی و تجزیه شیمیایی قاب  توجهدر صورت نیاز، سایر اطحعات    22-2-7

 

 و اريبيدقت    21

 دقت 21-2

شود،  انجام میگر  و توسط ی  آزمایش استند چنانچه نتایج چند آزمونه که  احتماالً از ی  جن   21-2-2

ا  در  درصد متفاوت باشد، به احتما  قو ، نشانگر تفاوت عمکده  9/1درصد برا  انبسا  کمتر از  19/9بیش 

 .استترکیبات شیمیایی، بافت یا ار دو 

اسکتاندارد  براسکاس   درصد ±99/9دقت  ،گیر، با ی  آزمونه گر، با ی  دستگاه اندازه با ی  آزمایش  21-2-1

 مده است.دست آ به 6-3بند

اسکتاندارد  براساس  درصد ±93/9گیر، با ی  آزمونه، دقت  گر، با ی  دستگاه اندازه با چند آزمایش  21-2-9

 دست آمده است. به 6-3بند

اسکتاندارد  براساس  درصد ±93/9گیر، با ی  آزمونه، دقت  گر، با چند دستگاه اندازه با چند آزمایش  21-2-4

 دست آمده است. به 6-3بند

اکا    در زمینه انبسا  جفت آزمونه گر با ی  آزمایش انجام شده در ی  آزمایشگاه واحد، تحقیقات  21-2-6

ار جفت استوانه از ی  قطعه سنگ متفاوت، تقریباً به نمونه سنگ از ی  معدن واحد ) 92 استوانه سنگی از

 :آمده استدست  شود(، اطحعات زیر به متر بریده می میلی 33×33×33ابعاد 

 9933/9درصد، میانگی  انحکرا  معیکار   39/9میانگی  انبسا  کمتر از  با اا  برا  جفت آزمونه 21-2-6-2

درصد اسکت، تفکاوت در   39/9که میانگی  میزان انبسا  کمتر از   بنابرای ، انگامی .دست آمده است به درصد

، بیشکتر از  بکار  99بکار از  اا  بریده شده از ی  قطعه سنگ واحد، باید فقکط یک     انبسا  بی  جفت استوانه

 درصد باشد.939/9

درصکد، میکانگی  انحکرا  معیکار آنهکا      39/9میانگی  انبسا  بیشتر از  بااا    برا  جفت آزمونه  21-2-6-1

درصد اسکت، تفکاوت در   39/9که میانگی  انبسا  بیشتر از  انگامی ،بنابرای  .دست آمده است بهدرصد 923/9



2 
 

، بیشکتر از  بکار  99بریده شده از ی  قطعه سنگ واحد، باید فقکط یک  بکار از    اا    انبسا  بی  جفت استوانه

 درصد باشد. 962/9

، زیرا انبسا  ه اریبی وجود نداردنگو  ، ایچدر ای  روش آزمون میزان انبسا  گیر  اندازهبرا   -اريبي  21-1

 .شود تنها در شرایط ای  روش آزمون مشخص می
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 الفپيوست 

 (اطالعاتي)

 ير نتايجتفس

 

 تفسير نتايج   الف  

اا  کربناتی نسبت به تغییرات  اا  سیمان و سنگدانه قلیایی بی ه انبسا  ناشی از واکنش ک ازآنجا   2 –الف 

اا باید با شناخت کام  متغیراکایی ککه    گیر  نتایج اندازه تفسیر شناسی سنگدانه حساس است، کم در سنگ

  .ردیگ صورتاست، گیار  رو  نتایج به دست آمده تأریر

رو، در تولیکد تجکارتی ککه     د. از ایک  شکو  قبو  یا رد منابع سنگدانه صرفاً براساس نتایج ای  آزمون توصیه نمی

قکدر   اکایی ککه بکه    اطمینان از نمونه ،مجاورت ام قرار دارند سنگدانه اا  منبسط شونده یا بدون انبسا  در

اکا در   ر و نیازمند تجربه فرد  در زمینکه تشکخیص تفکاوت   کافی نماینده تنو  تولید منبع باشند کار  دشوا

 شناسی است.   سنگ

ارتبا  نتایج آزمون به رفتار مقادیر زیاد  از سکنگ از یک  منبکع معکی ، بکه گونکاگونی خکوا            1 -الف 

 پتروگرافی و شیمیایی سنگ بستگی دارد.

انه در بت  از نظر کیفی، از طری  نتایج پییر  سنگد دادکه رفتار انبسا  نتایج تحقیقات نشان می   9 -الف 

میزان انبسا  بکت  دارا  سکنگدانه فعکا  بسکتگی     کمی بینی   شود، پیش بینی می آزمون استوانه سنگی پیش

 دارد به: 

  ؛زایی سنگدانه میزان واکنش -

  ؛زا واکنشاا   مقدار تشکی  دانده -

 ؛میزان قلیایی سیمان -

   .شرایط محیطی -

د. در تحقیقات حاضر مشخص شواا  بیشتر  انجام  ونسنگ، باید آزم محسوسبرا  مشخص شدن انبسا  

در  تکمیلکی اکا    وندرصد نشانگر واکنش شیمیایی است و باید آزم 19/9اایی بیش از   که انبسا  شده است

  در روز قرار گیکر  93پییر  پ  از  د. معموالً استعداد انبسا شو، انجام 2-3استاندارد بند بت  با استفاده از 

ظاار شدن انبسا  مخرب در بکت    استثنااایی نیز گزارش شده است. ای  باوجودداد،  محلو  قلیایی ر  می
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ی انبسکا  بکت  در   بینی کم ک  پیش بنابرای دارد،  آن بستگی به بزرگی و میزان انبسا  سنگدانه و زمان شرو 

 ر نیست.پیی نتایج ای  روش آزمون امکان براساسرفاً صبردار  آن،  عمر بهره


