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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يك بند موجب به نايرا صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

اسـتانداردهاي   نشـر  و تـدوين  تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

مؤسسـات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  *كارشناسان مؤسسه از مركب فني يها كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

توليـدي،   به شـرايط  توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

كننـدگان،   فمصـر  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پـيش  .شـود  مـي  حاصـل  دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

 از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها

  .شود مي منتشر

كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

ين ترتيـب،  بـد . شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  تاندارداسـ  عنـوان  بـه  تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهد مي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد

المللـي   بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصـلي  اعضاي از ايران تيصنع تحقيقات و استاندارد مؤسسة

كـدكس   كميسـيون  4رابـط  تنها عنوان به و است 3(OIML) قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و 2(IEC)الكتروتكنيك 

 هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شـرايط  به وجهت ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 5(CAC)غذايي 

 .شود مي گيري بهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هاي پيشرفت آخرين از كشور، خاص

كنندگان،  مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

اجـراي   اقتصـادي،  و محيطـي  زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ

اسـتاندارد،   عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا/ و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

 صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري

 فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بندي و درجه

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

تأييد  نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز

نظـارت   آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران صالحيت

تحقيقـات   انجـام  و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند يم

 .است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3 - International Organization of Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 
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  گفتار پيش

نخستين  »آزمون هاي روش-تعيين نرمي سيمان هيدروليكي با دستگاه نفوذپذيري هوا – سيمان« استاندارد

توسط شركت مادر اين استاندارد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي . تدوين شد 1349بار در سال 

بار مورد  هاي مربوط براي اولين و تاييد كميسيون )سهامي خاص(ه فني و مكانيك خاك تخصصي آزمايشگا

مهندسي ساختمان و مصالح و ملي  ةاجالس كميتدويست و چهل و پنجمين  درتجديدنظر قرار گرفت و 

ون قان 3 �به استناد بند يك ماده اين استاندارد ، اينكشدتصويب  27/4/1388مورخ  هاي ساختماني فرآورده

عنوان  ، به1371استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه  ةسسوماصالح قوانين و مقررات 

  .شود استاندارد ملي ايران منتشر مي

صنايع، علوم و خدمات،  ءهاي ملي و جهاني در زمينه براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت

نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين دتجدياستانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم 

اين، بايد بنابر. مورد توجه قرار خواهد گرفت تجديدنظر در كميسيون فني مربوط استاندارد ارائه شود، هنگام

  .نظر استانداردهاي ملي استفاده كردهمواره از آخرين تجديد

  

  .شده است 1370سال : 390مارة اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران ش

  

  :اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است ةخذي كه براي تهيĤمنبع و م

  
ASTM C204-07, 2008: Standard Test Methods for Fineness of Hydraulic Cement by Air-

Permeability Apparatus. 
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  آزمون هاي روش–دستگاه نفوذ پذيري هوا  اهيدروليكي بسيمان  تعيين نرمي-سيمان 

  كاربرد و دامنةهدف    1

 1»بلين«هوا  نفوذپذيري هدستگاهيدروليكي با استفاده از نرمي سيمان   هدف از تدوين اين استاندارد تعيين   1- 1

ر مربع بمتر سانتي حسببا سطح مخصوص مانند مساحت سطح كل برنرمي . باشد ميهاي آزمون زير  براساس روش

  دو روش آزمون معين شده است؛ . شود بيان مي سيمان مربع بر كيلوگرممتر گرم يا

استفاده از  "B"باشد، حال آنكه روش  شود روش مرجع مي كه با دستگاه بلين دستي انجام مي "A"روش آزمون 

  .داند ا مجاز ميكرد قابل قبولي داشته باشد، ر دستگاه خودكار بليني كه بر اساس الزامات اين روش آزمون عمل

طوركلي  بهبايد دانست كه ديگر مجاز است، مصالح انواع اندازه نرمي تعيين براي آزمون اين روش اگر چه كاربرد 

  .آيد دست مي به نرمي مطلقمقادير  نرمي نسبي به جاي

ز قضاوت در به هر حال، بايد ا. پرتلند مناسب شناخته شده است  اين روش آزمون براي كار با انواع سيمان  2- 1

هاي متفاوتي كه  ها يا تخلخل ها با چگالي گيري شده سيمان تعيين مناسب بودن اين روش با توجه به نرمي اندازه

  .تعيين شده اند، استفاده كرد 4-2توسط بند 

ين استاندارد است كه بنابراين وظيفه كاربر ا. كند اين استاندارد تمام موارد ايمني مربوط به كاربرد اين روش را بيان نمي - هشدار 

  هاي اجرايي آنرا مشخص كند  موارد ايمني و اصول بهداشتي را رعايت و قبل از استفاده محدوديت

  مراجع الزامي  2

. ستها ارجاع داده شده ا مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

  . دشو محسوب ميندارد ملي ايران جزئي از اين استا آن مقررات ترتيب بدين

ها و تجديدنظرهاي بعدي آن مورد نظر  در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه

در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره . اين استاندارد ملي ايران نيست

  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن اصالحيه و تجديدنظرآخرين 

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

  
2-1 ASTM A582/A 582M-05, 2008, Standard Specification for Free-Machining Stainless Steel 

Bars. 
2-2 ASTM C670-03, 2008, Standard Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test 

Methods for Construction Materials. 
2-3 ASTM E832-81(2008), Standard Specification for Laboratory Filter Papers. 
2-4 No. 114, National Institute of Standards and Technology Standard Reference Material. 
2-5 BS 4359: 1971, British Standard Method for the Determination of Specific Surface of Powders: 

Part 2: Air Permeability Methods. 
2-6 AASHTO T153-07, 2007, Standard Method of test for Fineness of Hydraulic Cement by Air 

Permeability Apparatus. 
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  روش مرجع- Aروش آزمون   3

  وسايل    3-1

  اصلي دستگاه   1-1- 3

سيمان كه آماده شده از  1بسترهوا از ميان يك  يمقدار معينمكش يك وسيله براي شامل بلين اساساً دستگاه 

و ذرات  ةتابعي از انداز ،با تخلخل معينبستر آماده ر يك ها د روزنهاندازه  تعداد و. ، استباشد آن معين مي تخلخل

بايد به ويژه شامل قطعات بيان شده در  1دستگاه ارائه شده در شكل  .بستر است از ميانتعيين نرخ جريان هوا 

 .باشد 8-1- 3تا  2- 1-3بندهاي 
  

 
 دستگاه نفوذپذيري هوا بلين - 1شكل 

  

                                                
1 -Bed 
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  )سلول(ي نفوذ پذير استوانة  1-2- 3

ساخته  1سختضد زنگ  فوالد متر از نوع ميلي )70/12± 10/0( با قطر داخليمحكم استوانه سلول بايد شامل يك 

 قائمه آن زاويةاصلي محور  يد بابا سلول باالي. باشدميكرومتر  81/0سلول بايد داراي پرداختداخل . باشد شده

وجود  به هواوسيله  بهغير قابل نفوذ شدگي  چفت 2ي سلول بايد با انتهاي بااليي مانومترپائينقسمت . باشد داشته

متر دور تا دور  متر تا يك ميلي ميلي 5/0يك لبة . كه نشت هوا بين سطوح اتصال وجود نداشته باشد وريط آورد، به

متر از  ميلي) 55 ± 10(اي چفت شده در فاصله  از خود ساختمان آن يا حلقه پارچه يكصورت   داخل سلول بايد به

ل بايد به يك گلويي برآمده متصل باشد تا باالي سلو. داري صفحة مشبك وجود داشته باشد باالي سلول براي نگه

  .خارج كردن آن از مانومتر آسان باشد

  .براي ساخت سلول و پيستون مناسب است 1-2طبق استاندارد بند  303فوالد ضد زنگ نوع  -يادآوري

  مشبك ةصفح  1-3- 3

سوراخ به  40سوراخ تا 30 متر ساخته، داراي ميلي) 9/0 ± 1/0(بايد از فلز غيرخورنده با ضخامت  مشبك صفحة 

صفحه بايد متناسب با داخل سلول باشد تا به . باشداند،  طور منظم پخش شده متر كه در سطح آن به قطر يك ميلي

گر  اي باشد كه آزمايش بايد داراي عالمت يا نوشته مشبكمركز يك طرف صفحة . راحتي داخل آن قرار گيرد

اين عالمت يا نوشته . طرف پائين قرار دهد هميشه اين وجه را به خواهد آن را داخل سلول بگذارد هنگامي كه مي

كه  مشبك اي از صفحة هاي صفحه ايجاد كند، نه به پيرامونشان برسد و نه به ناحيه نبايد تغييري در ابعاد سوراخ

  .گيرد، برخورد كند روي لبة سلول قرار مي

   3پيستون   1-4- 3

انتهاي . ساخته شده باشد متر ميلي 1/0ا داخل سلول با لقي كمتر از پيستون بايد از فوالد ضد زنگ و متناسب ب

بايد يك وجه مسطح به عرض . پيستون بايد با سطوح افقي تماس كامل و با محور اصلي زاوية قائمه داشته باشد

ا باالي پيستون بايد كالهكي باشد ت. متر براي عبور هوا روي يك طرف پيستون تعبيه شود ميلي) 0/3 ± 3/0(

گيرد،كالهك با باالي سلول در تماس باشد به نحوي كه فاصله بين انتهاي  هنگامي كه پيستون درون سلول قرار مي

   .متر باشد ميلي) 15 ± 1(پيستون و باالي صفحة مشبك 

  كاغذ صافي   1-5- 3

صافي بايد  صفحات كاغذ. باشد 3-2، مطابق با استاندارد بند Bكاغذ صافي بايد متوسط مانند نوع يك، درجة 

  .هاي صاف و داراي قطري به اندازة داخل سلول باشد اي با لبه دايره

هاي كاغذ صافي بيش از حد كوچك باشند، ممكن است قسمتي از سيمان به ديواره داخل سلول واقع در باالي  اگر صفحه -يادآوري

  .و سبب پراكندگي در نتايج خواهند شداگر بيش از حد بزرگ باشند، تمايل به خم شدن داشته . صفحه چسبيده، هدر رود

  مانومتر  1-6- 3

با قطر  اي لوله شيشهنشان داده شده است، با استفاده از  1شكل مانومتر بايد مطابق طرحي كه در شكل U لوله 

 بايد اتصالي غير قابل) لولة متصل به سلول(بازوي مانومتر . متر و ديوارة استاندارد ساخته شود خارجي اسمي نه ميلي

                                                
1 - Austenitic 
2- Manometer 
3 -Plunger 
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بازوي مانومتر كه به سلول متصل است بايد داراي خطي حك شده پيرامون . نفوذ نسبت به هوا با سلول ايجاد كند

همچنين باالي . باشد) 4خط شمارة (متر در زير قسمت مجراي خروجي  ميلي 145متر تا  ميلي 125لوله در فاصلة 

و ) 2خط شمارة (متر  ميلي) 70 ± 1(، )3خط شمارة (متر  ميلي) 15 ± 1(اين خط، خطوط ديگري در فواصل 

متر تا  ميلي 250فاصله انتهاي مانومتر تا مجراي خروجي بايد در . قرار دارد) 4خط شمارة (متر  ميلي) 1±110(

يك . اين مجرا براي مكش در بازوي مانومتر بايد متصل به سلول در باالي آن قرار داده شود. متر باشد ميلي 305

متري از بازوي  ميلي 50غير قابل نفوذ نسبت به هوا در كنار مجراي خروجي در فاصلة حداكثر  شير ساده يا گيرة

  .اي كه بازوها عمودي باشند، نصب شده باشد مانومتر بايد محكم به گونه. مانومتر بايد قرار داده شود

  مانومترمايع    1-7- 3

فرار، غير جاذب رطوبت با چگالي و گرانروي كم مانند  با مايع غير) 4خط نشانه شمارة (مانومتر بايد تا نقطة مياني 

مايع بايد . يا يك روغن معدني درجة سبك پر شود) بنزن دي كربوكسيالت-2و  1دي بوتيل (دي بوتيل فتاالت 

  .عاري از هرگونه خرده باشد

  سنج زمان   1-8- 3

ثانيه يا كمتر را داشته 5/0نش تا نزديك به كار ساده براي آغاز و توقف باشد و توانايي خوا سنج بايد داراي روش زمان

يا كمتر براي فواصل زماني  1%ثانيه و دقت  60ثانيه يا كمتر براي فواصل زماني تا  5/0دقت  سنج بايد زمان. باشد

  .ثانيه را داشته باشد 300ثانيه تا  60

  دستگاه واسنجي    3-2

  نمونه   1- 2- 3

نمونه در زمان آزمون بايد دماي اتاق را . انجام شود 4- 2يمان مرجع بند واسنجي دستگاه بلين بايد با استفاده از س 

  .داشته باشد

  متراكم شده بستر پودر  1انبوهيحجم    2- 2- 3

  :را با روش جانشين سازي جيوه طبق روش زير تعيين كنيد متراكم شده بسترپودر انبوهي حجم 

اي كه قطرش  اي كاغذ صافي را با استفاده از ميلهه لبه. دو صفحة كاغذ صافي را در سلول قرار دهيد  1- 2- 2- 3

تر است، به پايين فشار دهيد تا صفحات كاغذ صافي كه مسطح هستند روي صفحة مشبك  كمي از سلول كوچك

هاي هواي چسبيده به ديواره سلول را خارج  حباب. اي با كيفيت باال پر كنيد سپس سلول را با جيوه. قرار بگيرند

شود، ساخته  اي كه با جيوه آميخته مي اگر سلول از ماده. اشتن سلول در دست از انبر استفاده كنيدبراي نگه د. كنيد

با فشردن آرام صفحة . آن با اليةل بسيار نازكي از روغن محافظت شود شده است بايد قبل از ريختن جيوه داخل

كه شيشه با سطح جيوه و لبة  وقتيسطح جيوه را با باالي سلول تراز كنيد تا  اي كوچك روي سطح جيوه، شيشه

جيوه را . اي وجود ندارد مطمئن شويد كه حباب هوا يا فضاي خالي بين سطح جيوه و صفحة شيشه. سلول تراز شود

از . ها را از استوانه خارج كنيد يكي از كاغذ صافي. از سلول خارج كنيد و جرم آنرا اندازه بگيريد و يادداشت كنيد

كه يك كاغذ  در حالي 5-4را مطابق بند  آن). را ببينيد 1يادآوري (گرم سيمان استفاده كنيد  80/2مقدار آزمايشي 

فضاي خالي باالي سلول را با جيوه پر و هواي ). را ببينيد 2يادآوري (صافي باال و يكي زير آن است، متراكم كنيد 

                                                
1-Bulk  
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جيوه را از سلول .  ذكر شده تراز كنيدسلول  مطابق آنچه قبال محبوس شده را خارج كنيد و سطح جيوه را با باالي

  .خارج كنيد و جرم آنرا اندازه گرفته، يادداشت كنيد

  .الزم نيست از نمونة استاندارد براي تعيين حجم انبوهي استفاده كنيد -1يادآوري 

حجم مورد نظر متراكم كرد، را تا  توان آن كه نمي اگر خيلي سست است و يا اين. بستر سيمان تهيه شده بايد محكم باشد -2يادآوري 

  .مقدار آزمايشي سيمان استفاده شده را تعديل كنيد

محاسـبه  ) 1(مترمكعب طبق معادلة  سانتي 005/0حجم انبوهي اشغال شده توسط سيمان را تا نزديك   3-2-2-2

  :كنيد

)1(  DWWV BA /)( −=  
  

  :كه در آن

V مترمكعب؛ حجم انبوهي سيمان بر حسب سانتي  

WA كه سيمان در آن نيست بر حسب گرم؛  هنگامي سلول جرم جيوه الزم براي پر كردن  

WB  جرم جيوه الزم براي پر كردن قسمت اشغال نشده با بستر آماده شده سيمان در سلول بر حسب گرم؛  

D  را ببينيد 1جدول (چگالي جيوه در دماي انجام آزمون بر حسب تن بر مترمكعب.(  

مقدار . براي هر تعيين از تراكم متفاوت استفاده كنيد. ر حجم انبوهي سيمان را تعيين كنيدحداقل دوبا   3- 2- 2- 3

 ±005/0كار برده شده براي محاسبات بعدي ميانگين دو مقداري كه تفاوتشان در حدود  حجم انبوهي به

ا و انتهاي آزمون سلول در ابتد توجه كنيد كه دما را در مجاورت. باشد را استفاده كنيد مترمكعب، مي سانتي

  .يادداشت كنيد

  در دماهاي داده شدهηو ) η(چگالي جيوه، گرانروي هوا  -1جدول 

η  
  )η(گرانروي هوا 

Pa.Sµ  

  چگالي جيوه

g/cm3 

  دماي محيط

Cº 
24/4  98/17  55/13  18 

25/4  08/18  55/13  20 

26/4  18/18  54/13  22 

28/4  28/18  54/13  24 

29/4  37/18  53/13  26 

30/4  47/18  53/13  28 

31/4  57/18  52/13  30 

32/4  67/18  52/13  32 

33/4  76/18  51/13  34 
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  آماده سازي سيمان مرجع   3- 2- 3

 120دار تقريباً  اي درب اي استوانه شيشهيك ظرف در دارد را سيمان استاننمونة محتويات يك آمپول  

از  ات متراكم و كلوخه شدهتكان دهيد تا نرم و هر گونه ذر به شدت دقيقه دوو به مدت مترمكعب قرار دهيد  سانتي

س سپ. كه درب آن بسته است، ساكن بماند اي بيشتر از دو دقيقه در حالي اجازه دهيد ظرف شيشه .دنهم باز شو

اند، در سرتاسر  نشين شده هم بزنيد تا اجزاي ريز كه روي سطح پس از نرم كردن ته درب را برداريد و به آرامي به

  .نمونه پخش شوند

  جرم سيمان مرجع  4- 2- 3

ايجاد ) 500/0 ± 005/0( با تخلخل ينرود و بستر سيما كار مي هبآزمون واسنجي براي جرم سيمان مرجع كه 

  :دكني محاسبه )2(لة كند را طبق معاد مي

  

)2(  )( ερ −= 1VW  
  :كه در آن

W  ؛بر حسب گرمجرم سيمان الزم   

ρ ؛)بايد استفاده شودمكعب متر سانتيگرم بر  15/3مترمكعب يا بر تن  15/3براي سيمان پرتلند (چگالي آزمونه  

V  شود؛ مي تعيين 2-3بند بق اطمكه  مكعبمتر سانتيبر حسب سيمان انبوهي بستر حجم  

ε  يادآوري اين بند را ببينيد) (500/0 ± 005/0(سيمان مورد نظر بستر تخلخل.(  

  ). V(تخلخل عبارت است از نسبت حجم فضاهاي خالي در يك بستر سيمان به حجم كل يا حجم انبوهي بستر  -يادآوري

  سيمان بستر  تهية   5- 2- 3

كاغذ صافي را . قرار دهيد سلولروي لبه در داخل  ،پايين است رو به دار آن كه طرف عالمت را در حاليمشبك  ةصفح

. تر است، به سمت پايين فشار دهيد اي كه قطرش كمي از قطر سلول كوچك روي صفحة مشبك قرار دهيد و با ميله

به . گرم توزين كرده، در سلول قرار دهيد 001/0تا نزديك  4-2-3جرم مقدار سيمان محاسبه شده را مطابق بند 

روي سيمان كاغذ صافي قرار دهيد و سيمان را با . آهسته ضربه بزنيد تا بستر سيمان مسطح شود سلول اطراف

پيستون را به آهستگي اندكي . پيستون تا زماني كه كالهك پيستون با باالي سلول تماس پيدا كند، متراكم كنيد

گيري  براي هر بار اندازه. را به آهستگي برداريد درجه بچرخانيد، و دوباره متراكم كنيد و آن 90باال آورده، حدود 

  . بلين استفاده از كاغذ صافي جديد الزامي است

   آزمون نفوذ پذيري   6- 2- 3

را  1يادآوري (مطمئن شويد كه محل اتصال هوابندي شده است  كنيد، متصل را به لولة مانومتر سلول  1- 6- 2- 3

  .مراقب باشيد بستر سيمان تهيه شده لرزش و تكان نخورد). نيدببي

  آهستگي هواي داخل يك بازوي مانومتر را تخليه كنيد تا مايع داخل آن به باالترين عالمت به   2- 6- 2- 3

  كه پايين قوس مايع درون مانومتر به عالمت دوم زماني. برسد، و سپس شير را محكم ببنديد) 1خط شمارة ( 

  كه پايين قوس مايع درون مانومتر به عالمت سوم سنج را بكار بيندازيد و زماني رسيد زمان) 2ة خط شمار( 

دماي انجام . گيري و بر حسب ثانيه يادداشت كنيد فاصلة زماني را اندازه. رسيد آنرا متوقف كنيد) 3خط شمارة ( 

  .آزمون را بر حسب درجة سلسيوس ياداشت كنيد
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اي از نمونة سيمان  ه، حداقل سه بار زمان عبور را تعيين كنيد و هر بار بستر جداگانهدر واسنجي دستگا   3-2-6-3

گري انجام شود كه آزمون نرمي را انجام  واسنجي بايد توسط همان آزمايش). را ببينيد 2يادآوري (مرجع آماده كنيد 

  .دهد مي

صورت عمل كنيد؛ سلول را به  اطمينان از اتصال مناسب بدينبراي . با مقدار كمي روغن ترمز محل اتصال را چرب كنيد – 1يادآوري 

صورت جزئي عمل تخليه را از يك بازوي مانومتر انجام دهيد، سپس شير را ببنديد،  را ببنديد، به مانومتر وصل كنيد، با چوب پنبه آن

  .هرگونه افت پيوسته در فشار نشان دهندة نشتي در سيستم است

را   كه آن ونة سيمان مرجع را مجدداً نرم و براي آماده سازي بستر آزمون استفاده كنيد، مشروط بر ايننم مجاز هستيد – 2يادآوري 

  .ساعت پس از باز كردن نمونه سيمان مرجع انجام دهيد 4ها را در مدت  خشك نگه داريد و تمام آزمون

  واسنجي دوباره  7- 3-2

  ).ببينيديادآوري اين بند را (دستگاه بايد دوباره واسنجي شود 

گيري شده دستگاه  اي با نرمي استاندارد براي وارسي نتايج اندازه شود يك نمونه سيمان ديگري به عنوان نمونه پيشنهاد مي –يادآوري 

  .هاي منظم با نمونة سيمان مرجع تهيه شود بين واسنجي

فرسودگي در پيستون يا  سال باشد، در صورت وجود 5/2در فواصل متناوب، مدتي كه نبايد بيشتر از    1- 7- 2- 3

نيست، اصالحات الزم را انجام  6-3هاي آزمون مطابق دقت و انحراف بند  سلول يا شواهدي كه نشان دهد داده

  . دهيد

كه هر كاستي در مقدار سيال مانومتر پيش آيد يا تغييري در نوع يا كيفيت كاغذ صافي  در صورتي   2- 7- 2- 3

  .انجام دهيد 5-2- 3اسنجي دوباره را مطابق بند ها رخ دهد، و مورد استفاده در آزمون

  A ونآزم انجام  روش  3-3

   دماي سيمان   1- 3- 3

  .نمونه سيمان در زمان انجام آزمون بايد دماي محيط را داشته باشد

  آزمونهمقدار   2- 3- 3

شود بايد برابر وزن نمونة استاندارد در آزمون واسنجي باشد، به جز هنگام  اي كه براي آزمون استفاده مي وزن آزمونه

قدر زياد  ها براي چنين جرمي آن كه حجم آن  تعيين نرمي سيمان نوع سه يا ديگر انواع سيمان پرتلند با نرمي زياد

يطي وزن سيمان به تواند لبة پيستون را با باالي سلول تماس دهد، در چنين شرا است كه فشار شست معمولي نمي

تعيين نرمي براي موادي غير كه  هنگامي. ايجاد كند) 530/0 ± 005/0(مقداري است كه بتواند يك بستر با تخلخل 

كار  به، دست آورد را به توان براي آن تخلخل خواسته شده نمي سيمان پرتلندي كهنمونه د و يا براي نلاز سيمان پرت

ر حال ه  به. دست آيد هببستر متراكم يك پس از فرآيند تراكم كه اي باشد  اندازهبه سيمان بايد جرم نمونة . رود مي

طرف بيرون جهش كند اعمال  هفشار بيش از شست دست يا فشاري كه پس از آن پيستون بحالتي نبايد در هيچ 

   .كرد

  سيمان تهية بستر    3- 3- 3

  .كنيدتهيه  5-2- 3مطابق بند را  ون سيمانبستر آزم 
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  پذيري هاي نفوذ مونآز  4- 3- 3

تعيين زمان بار يك در اين آزمون فقط كه  به استثناء اين ،انجام دهيد 6-2- 3بند بق اطهاي نفوذپذيري را م ونآزم

  .بر روي هر بستر الزم است عبور

  محاسبه    3-4

  :كنيدزير محاسبه هاي  هطبق معادل را مقادير سطح مخصوص  1- 3-4

  

)3(  

S

S

T

TS
S =  

)4(  
η

η

s

ss

T

TS
S =  

)5(  
ε)(bTε

Tε)ε(bS
S

s
3
s

3
ss

−
−=  

)6(  
ε)(bTε

Tε)ε(bS
S

s
3
s

3
ss

−η

η−
=  

)7(  
s

3
s

3
ssss

Tεε)(b

Tε)ε(bS
S

−ρ

−ρ=  

)8(  
η−ρ

η−ρ
=

s
3

s

3
sssss

Tεε)(b

Tε)ε(bS
S  

  

  : ها كه در آن

S سطح مخصوص آزمونه بر حسب متر مربع بر كيلوگرم؛  

Ss يادآوري (كار رفته است بر حسب مترمربع بر كيلوگرم  سطح مخصوص نمونة استاندارد كه در واسنجي دستگاه به

  ؛)را ببينيد 1

T كه افت سيال مانومتر براي آزمونه رخ دهد بر حسب ثانيه ) 3و  2(گيري شده بين دو خط نشانه  زمان اندازه

  ؛)راببينيد 2يادآوري(

Ts كار رفته در  نمونة استاندارد بهكه افت سيال مانومتر براي ) 3و  2(گيري شده بين دو خط نشانه  زمان اندازه

  ؛)راببينيد 2يادآوري(واسنجي دستگاه رخ دهد بر حسب ثانيه 

η  گرانروي هوا در دماي انجام آزمون روي آزمونه بر حسب ميكروپاسكال ثانيه)Pa.Sµ( )؛)راببينيد 2يادآوري  

sη اسنجي دستگاه بر حسب ميكروپاسكال كار رفته در و گرانروي هوا در دماي انجام آزمون روي نمونة استاندارد به

  ؛)راببينيد 2يادآوري( - )Pa.Sµ(ثانيه 

є  ؛)راببينيد 2يادآوري(تخلخل بستر آماده شدة آزمونه  

sєє  ؛)راببينيد 2يادآوري(تخلخل بستر آماده شدة نمونة استاندارد به كار رفته در واسنجي دستگاه  

ρ ؛)كار رود مترمكعب به گرم بر سانتي 15/3تن بر مترمكعب يا  15/3براي سيمان پرتلند بايد مقدار (  آزمونه چگالي  

sρ مترمكعب فرض  تن بر مترمكعب يا گرم بر سانتي 15/3(كار رفته در واسنجي دستگاه  چگالي نمونة استاندارد به

  ؛)مي شود



 9

b  ؛)كار رود به 9/0بايد براي سيمان هيدروليكي مقدار (ثابت معين متناسب با آزمونه  

bs 9/0ثابت متناسب با نمونة استاندارد ،.  

  

  . ، مقدار سطح مخصوص مناسب ذكر شده است4-2هاي مرجع طبق استاندارد بند  نامه خريد نمونه در گواهي-1يادآوري 

  .ت آورددس به 3تا  1هاي شماره  توان به ترتيب از جدول را ميTو  η,ε3مقادير  -2يادآوري 

  مقادير تخلخل بستر سيمان -2جدول 

3ε  
  تخلخل بستر

ε  
3ε  

  تخلخل بستر

ε  
363/0  509/0  349/0  496/0  

364/0  510/0  350/0  497/0  

380/0  525/0  351/0  498/0  

381/0  526/0  352/0  499/0  

383/0  527/0  354/0  500/0  

384/0  528/0  355/0  501/0  

385/0  529/0  356/0  502/0  

386/0  530/0  357/0  503/0  

387/0  531/0  358/0  504/0  

388/0  532/0  359/0  505/0  

389/0  533/0  360/0  506/0  

390/0  534/0  361/0  507/0  

391/0  535/0  362/0  508/0  
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  هوا زمان عبور – 3جدول 

  فاكتور مورد استفاده در معادله= Tزمان عبور هوا بر حسب ثانيه، 

T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  
26 10/5  51 14/7  76 72/8  101 05/10  151 29/12  201 18/14  

26 1 2  15/5  51 1 2  18/7  76 1 2  75/8  102 10/10  152 33/12  202 21/14  

27 20/5  52 21/7  77 77/8  103 15/10  153 37/12  203 25/14  

27 1 2  24/5  52 1 2  25/7  77 1 2  80/8  104 20/10  154 41/12  204 28/14  

28 29/5  53 28/7  78 83/8  105 25/10  155 45/12  205 32/14  

28 1 2  34/5  53 1 2  31/7  78 1 2  86/8  106 30/10  156 49/12  206 35/14  

29 39/5  54 35/7  79 89/8  107 34/10  157 53/12  207 39/14  

29 1 2  43/5  54 1 2  38/7  79 1 2  92/8  108 39/10  158 57/12  208 42/14  

30 48/5  55 42/7  80 94/8  109 44/10  159 61/12  209 46/14  

30 1 2  52/5  55 1 2  45/7  80 1 2  97/8  110 49/10  160 65/12  210 49/14  

31 57/5  56 48/7  81 00/9  111 54/10  161 69/12  211 53/14  

31 1 2  61/5  56 1 2  52/7  81 1 2  03/9  112 58/10  162 73/12  212 56/14  

32 66/5  57 55/7  82 06/9  113 63/10  163 77/12  213 59/14  

32 1 2  70/5  57 1 2  58/7  82 1 2  08/9  114 68/10  164 81/12  214 63/14  

33 74/5  58 62/7  83 11/9  115 72/10  165 85/12  215 66/14  

33 1 2  79/5  58 1 2  65/7  83 1 2  14/9  116 77/10  166 88/12  216 70/14  

34 83/5  59 68/7  84 17/9  117 82/10  167 92/12  217 73/14  

34 1 2  87/5  59 1 2  71/7  84 1 2  19/9  118 86/10  168 96/12  218 76/14  

35 92/5  60 75/7  85 22/9  119 91/10  169 00/13  219 80/14  

35 1 2  96/5  60 1 2  78/7  85 1 2  25/9  120 95/10  170 04/13  220 83/14  

36 00/6  61 81/7  86 27/9  121 00/11  171 08/13  222 90/14  

36 1 2  04/6  61 1 2  84/7  86 1 2  30/9  122 05/11  172 11/13  224 97/14  

37 08/6  62 87/7  87 33/9  123 09/11  173 15/13  226 03/15  

37 1 2  12/6  62 1 2  91/7  87 1 2  35/9  124 14/11  174 19/13  228 10/15  

38 16/6  63 94/7  88 38/9  125 18/11  175 23/13  230 17/15  

38 1 2  20/6  63 1 2  97/7  88 1 2  41/9  126 22/11  176 27/13  232 23/15  

39 24/6  64 00/8  89 43/9  127 27/11  177 30/13  234 30/15  

39 1 2  28/6  64 1 2  03/8  89 1 2  46/9  128 31/11  178 34/13  236 36/15  

40 32/6  65 06/8  90 49/9  129 36/11  179 38/13  238 43/15  

40 1 2  36/6  65 1 2  09/8  90 1 2  51/9  130 40/11  180 42/13  240 49/15  

41 40/6  66 12/8  91 54/9  131 45/11  181 45/13  242 56/15  

41 1 2  44/6  66 1 2  15/8  91 1 2  57/9  132 49/11  182 49/13  244 62/15  

42 48/6  67 19/8  92 59/9  133 53/11  183 53/13  246 68/15  

42 1 2  52/6  67 1 2  22/8  92 1 2  62/9  134 58/11  184 56/13  248 75/15  

43 56/6  68 25/8  93 64/9  135 62/11  185 60/13  250 81/15  

43 1 2  60/6  68 1 2  28/8  93 1 2  67/9  136 66/11  186 64/13  252 87/15  

44 63/6  69 31/8  94 70/9  137 70/11  187 67/13  254 94/15  

44 1 2  67/6  69 1 2  34/8  94 1 2  72/9  138 75/11  188 71/13  256 00/16  

45 71/6  70 37/8  95 75/9  139 79/11  189 75/13  258 06/16  

45 1 2  75/6  70 1 2  40/8  95 1 2  77/9  140 83/11  190 78/13  260 12/16  

46 78/6  71 43/8  96 80/9  141 87/11  191 82/13  262 19/16  

46 1 2  82/6  71 1 2  46/8  96 1 2  82/9  142 92/11  192 86/13  264 25/16  

47 86/6  72 49/8  97 85/9  143 96/11  193 89/13  266 31/16  

47 1 2  89/6  72 1 2  51/8  97 1 2  87/9  144 00/12  194 93/13  268 37/16  

48 93/6  73 54/8  98 90/9  145 04/12  195 96/13  270 43/16  

48 1 2  96/6  73 1 2  57/8  98 1 2  92/9  146 08/12  196 00/14  272 49/16  

49 00/7  74 60/8  99 95/9  147 12/12  197 04/14  274 55/16  

49 1 2  04/7  74 1 2  63/8  99 1 2  97/9  148 17/12  198 07/14  276 61/16  

50 07/7  75 66/8  100 00/10  149 21/12  199 11/14  278 67/16  

50 1 2  11/7  75 1 2  69/8  100 1 2  02/10  150 25/12  200 14/14  280 73/16  
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هاي پرتلند متراكمي كه داراي تخلخل يكسان با نمونة  بايد در محاسبات نرمي سيمان 4و  3هاي  معادله  1- 1- 4- 3

درجه سلسيوس دماي انجام  ±3دوده اگر دماي انجام آزمون روي آزمونه در مح. باشند، استفاده شوند استاندارد مي

  .استفاده كنيد 4و در غير اين صورت از معادلة  3آزمون واسنجي باشد بايد از معادلة 

هاي پرتلند متراكمي با تخلخلي غير از نمونه استاندارد  بايد در محاسبه نرمي سيمان 6و  5هاي  معادله  2- 1- 4- 3

درجة سلسيوس دماي  ±3اي انجام آزمون روي آزمونه در محدودة اگر دم .در آزمون واسنجي دارند، استفاده شوند

  .استفاده كنيد 6استفاده و در غير اين صورت از معادلة  5انجام آزمون واسنجي باشد بايد از معادلل 

اگر دماي انجام آزمون . كار روند بايد در محاسبه نرمي موادي غير از سيمان پرتلند به 8و  7هاي  معادله  3- 1- 4- 3

استفاده و در غير  7درجة سلسيوس دماي انجام آزمون واسنجي باشد بايد از معادلة  ±3روي آزمونه در محدودة  بر

  .استفاده كنيد 8اين صورت از معادلة 

روي حداقل سه نمونه تعيين شود كه هر نمونه با حداقل چهار تخلخل  bشود مقادير  پيشنهاد مي  4- 1- 4- 3

Tεبراي ارتباط  9970/0ضرائب همبستگي بايد بيش از . تهيه گردد 06/0 متفاوت بيشتر از محدودة تخلخل در  3

  ). پيوست الف را ببينيد(براي هر نمونه باشند  εمقابل 

براي تبديل سطح مخصوص از . مقادير سطح مخصوص را بر حسب مترمربع بر كيلوگرم محاسبه كنيد 2- 4- 3

  .ضرب كنيد 1/0را در ضريب  ست آن ا متر مربع بر گرم به مترمربع بر كيلوگرم كافي  يسانت

مترمربع بر گرم را تا نزديك ده واحد و مقادير بر حسب مترمربع بر كيلوگرم را  مقادير بر حسب سانتي  3- 4- 3

  . كنيد گردواحد  نزديك يكتا 

  . شود مربع بر كيلوگرم گرد ميمتر 345ربع بر گرم يا مترم سانتي 3450مربع بر گرم به متر سانتي 3447: مثال

   بيان نتايج  3-5

بستر روي يك را با يك تعيين بر  ونآزم ، نتيجة1موادي با پايه سيمان پرتلندهاي پرتلند و  براي سيمان  5-1- 3

  . كنيد گزارش

آزمون نفوذپذيري را  ميانگين مقدار نرمي دو، طوالنيزمان زياد و فواصل با نرمي خيلي مواد براي   5-2- 3

در غير اين صورت مقادير را در نظر نگيريد و . نباشد 2%دو نتيجه بيشتر از كه اختالف  مشروط براين گزارش كنيد،

  ).را ببينيد يادآوري(باشد  2%كنيد تا اختالف دو مقدار كمتر از را تكرار  ونآزم

  . را ببينيد» دستورالعمل آزمون سيمان«. ار و دستگاه استعدم تطابق نتايج، نشان دهندة لزوم بررسي در روش ك -يادآوري

  دقت و انحراف  3-6

  گر  دقت يك آزمايش   6-1- 3

بنابراين ). يادآوري را ببينيد(دست آمده است  به 2/1%هاي پرتلند  گر براي سيمان انحراف از استاندارد يك آزمايش

شان  ميانگين 4/3%نمونه مشابه نبايد بيشتر از  گر بر روي نتايج دو آزمون صحيح انجام شده توسط يك آزمايش

 . اختالف داشته باشد

  

 

                                                
1-Portland cement-based material 
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  دقت چند آزمايشگاهي  6-2- 3

بنابراين ). يادآوري را ببينيد(دست آمده است  به 1/2%هاي پرتلند  انحراف از استاندارد چند آزمايشگاهي براي سيمان

شان با يكديگر اختالف  ميانگين 0/6%نبايد بيشتر از هاي يكسان يك ماده  نتايج دو آزمايشگاه مختلف بر روي نمونه

  .داشته باشند

  .است 2- 2طبق استاندارد بند  %d2sو  %1Sهاي  اين اعداد ارائه شده، به ترتيب محدوده-يادآوري

  انحراف  6-3- 3

تعيين كه مواد مرجع پذيرفته شده مناسبي براي تعيين انحراف اين روش آزمون وجود ندارد، انحراف  جايي از آن

 .نشده است

  دستگاه خودكار - Bروش آزمون   4

  دستگاه  1- 4

يـا  ) را ببينيـد  1يادآوري (» بلين«روش آزمون خودكار را بايد با دستگاهي كه براساس اصول روش نفوذپذيري هوا 

  .كار بگيرد طراحي شده است، به) را ببينيد 2يادآوري ( 1نفوذپذيري هوا روش لي و نرس

. دكار معموالً به يك ريزپردازنده كه توانايي محاسبه، پردازش و نمايش نتايج آزمون را دارد، مجهز استدستگاه خو - 1يادآوري 

هاي استاندارد  هاي قابل دسترس تجاري ممكن است اختالف قابل توجهي در ابعاد مانومتر و بستر سيماني كه توسط روش دستگاه

  .تعيين شده است، داشته باشد

  .است 5-2مطابق استاندارد بند » نلي و نرس«ثابت روش نفوذپذيري هوا نرخ جريان  -2يادآوري 

  واسنجي   2- 4

اگر دستگاه به بيشتر از يك ). يادآوري را ببينيد(براي واسنجي دستگاه از دستورالعمل توليد كننده پيروي كنيد 

هاي الزم  ه بستر و گامتوليد كننده بايد روش تهي. سلول مجهز باشد، هر سلول الزم است جداگانه واسنجي شود

ضروري است، روش كار بيان شده دقيق و بدون كم و . گيري خودكار را به تفضيل شرح دهد براي شروع اندازه

  .ها انجام شود كاست براي همة آزمون

  .كند توان براي واسنجي استفاده كرد، تامين مي هاي استانداردي را كه مي توليد كننده دستگاه نمونه معموالً -يادآوري

  B ونآزم انجام  روش  3- 4

   دماي سيمان   1- 4-3

  .نمونة سيمان در هنگام آزمون بايد دماي محيط را داشته باشد

  آزمونهمقدار   2- 4-3

هـايي بـا چگـالي يـا تخلخـل       كه سيمان مگر اين. جرم آزمونه بايد برابر با جرم نمونة استاندارد آزمون واسنجي باشد

  .در اين صورت از راهنماي توليد كننده براي تعيين جرم پيروي كنيد. مختلف مورد آزمون قرار گيرند

                                                
1 -Lea and Nurse method 
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  هاي نفوذپذيري آزمون  3- 4-3

فقـط يـك   . شود، انجام دهيد هاي واسنجي استفاده مي هاي نفوذپذيري را مطابق همان روشي كه براي آزمون آزمون

  .بار تعيين زمان عبور بر روي هر بستر آماده شده الزم است

  خودكار بلين  براي دستگاه )شرايط( رايياج الزامات  4-4

  هدف  4-4-1

كه مقادير سطح مخصوص تعيين شده توسط دستگاه خودكار بلـين بـراي پـذيرش يـا عـدم پـذيرش سـيمان         وقتي

روش مطـرح شـده شـامل    . شود، روش استفاده شده بايد با الزامات اجرايي اين بند مطابقت داشته باشد استفاده مي

باشد، و از روش متداول كـه توسـط يـك آزمايشـگاه      زمون مطابق با الزامات اين استاندارد ميدستگاه ويژه و روش آ

  .مشخص ارائه شده، استفاده كنيد

  ها  نمونه  4-4-2

محدوده . گيرد، انتخاب كنيد ها در محدودة مطلوب آزمون قرار مي دو نمونه سيمان كه سطح مخصوص و چگالي آن

گـرم بـر    06/0و چگـالي از  ) مترمربـع بـر كيلـوگرم    200(مترمربـع بـر گـرم     سانتي 2000سطح مخصوص نبايد از 

  .بيشتر باشد) تن بر مترمكعب  60( مترمكعب  سانتي

  ها آزمون  4-4-3

دومين نوبت از سه نوبت تعيين . سه نوبت تعيين كنيد) روش مرجع( Aنرمي هر نمونة سيمان را طبق روش آزمون 

بستر . در يك روز انجام دهيد 5-4ام معادلة استانداردسازي بيان شده در بند و به انضم Bنرمي را طبق روش آزمون 

مترمربـع   سانتي 10مقادير را تا نزديك . هاي انجام آزمون براي هر تعيين نرمي را تكرار كنيد جديد تهيه و همة گام

  .گزارش كنيد) يك مترمربع بر كيلوگرم(بر گرم 

 محاسبات  4-4-4

هاي الزم  روشي با ويژگي. بت تكرار آزمون را براي هر روش و هر سيمان محاسبه كنيدمحدوده و ميانگين سه نو

 Bو مقدار ميانگين متناظر آن با روش آزمون  Aمطابقت دارد كه اختالف مطلق بين مقدار ميانگين روش آزمون 

و محدوده براي ) ا ببينيدر 1يادآوري (نباشد  Aميانگين روش آزمون  7/2%تر از  بزرگ) هر كدام با سه نوبت تكرار(

روشي مناسب است كه هر دو ). را ببينيد 2يادآوري (ميانگين باشد  0/4%هر سه آزمون تكرار شده نبايد بيشتر از 

  . هاي تعيين كيفيت ارائه شده است در پيوست ب مثالي از داده. هاي سيمان طبق الزامات ياد شده باشد نمونه

دقت يـك  ( 2/1%كار رفته با ضريب تغيير  درصد اطمينان به 95براي ) 1sd(كه كمترين تفاوت مهم  دهد اين مقدار نشان مي-1يادآوري 

  .شود محاسبه مي) 9(آمده است، طبق معادله  6-3كه در بند  Aبراي روش آزمون ) گر آزمايش

)9(  ( )[ ]2

1
2

,05.0 /2%)95(1 nCVtsd df=  

 :كه در آن

4=dfدرجه آزادي، دو از هر دو دسته نتايج؛ ،  

3=nعداد تكرارها؛ ، ت  

%2/1=CVگر؛ ، دقت يك آزمايش  

776/2 =t0.05, df 4احتمال با  5%، آمار براي=df.  
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 2/1%و ضريب تغييـر  . شود محاسبه مي 2-2استاندارد بند  1-براي سه تكرار طبق جدول %d2sدهد كه  اين مقدار نشان مي-2يادآوري 

  .رود كار مي مده است، بهآ 6-3كه در بند  Aبراي روش آزمون ) دقت يك آزمايش گر(

  استانداردسازي  4-5

الزم اسـت،   "B"و  "A"هنگامي كه استانداردسازي به منظور دست يافتن به سـازگاري بـين دو روش     4-5-1

  :استاندارد كردن دستگاه را طبق روش زير انجام دهيد

هاي مرجعـي كـه چگـالي     مونهاز ن. استانداردسازي جداگانه براي هر نوع سيمان مورد آزمون تهيه كنيد  4-5-1-2

باشد، استفاده كنيد و  سيمان مورد آزمون مي) تن بر مترمكعب 60( مترمكعب  گرم بر سانتي 06/0ها در محدودة  آن

  . مشابه بستر متراكم كنيد

 80(مترمربع بر گـرم   سانتي 800، پنج نمونه مرجع با حداقل نرمي در محدودة براي هر استانداردسازي  4-5-1-3

هـا انتخـاب    بـين نمونـه  ) مترمربع بر كيلوگرم 5( مترمربع بر گرم  سانتي 50و حداقل اختالف ) بع بر كيلوگرممترمر

هاي جديـد   گيري نيد، اندازهك هاي سيماني كه براي تعيين كيفيت به كار گرفته شده، استفاده مي اگر از نمونه. كنيد

هـاي   شود، استفاده كنيد و همة گام ت دستگاه استفاده مياز روش مشابهي كه براي تعيين كيفي. را بايد انجام دهيد

  . ها اعمال شوند هاي استاندارسازي معتبر بايد به صورت رياضي استخراج و براي همة نمونه معادله. آن را پيروي كنيد

  تاييد مجدد روش آزمون  6- 4

  .حت روش را دوباره كنترل كنيدبار در سال و هر زماني كه يكي از شرايط زير اتفاق افتاد، ص حداقل يك  4-6-1

  .تغييرات مهمي بر روي دستگاه انجام شده باشد  1- 4-6-1

  .تعميرات اساسي بر روي دستگاه انجام شده باشد  2- 4-6-1

  . دهد هايي مطابق با الزامات اجرايي را نمي شواهد بارزي نشان دهد كه روش آزمون، داده  3- 4-6-1

دست آمده با روش آزمون بيشتر از  از مقدار به CCRL(1(جع سيمان و بتن ميانگين نمونه آزمايشگاه مر  4- 4-6-1

  .اختالف داشته باشد %6

  دقت و انحراف  7- 4

  دقت  4-7-1

  .بيشتر باشد Aبر اساس الزامات كيفيتي، دقت روش نبايد از روش . هاي دقت در اين زمان موجود نيست داده

  انحراف  4-7-2

ده مناسبي براي تعيين انحراف اين روش آزمون وجود ندارد، انحراف تعيين نشده كه مواد مرجع پذيرفته ش از آنجايي

  .است

  گزارش آزمون   5

  :بايد شامل موارد زير باشدگزارش آزمون 

  ؛390انجام آزمون طبق استاندارد ملي ايران شماره  1- 5

                                                
Cement and Concrete Referee Laboratory   - 1  
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 تاريخ تحويل نمونه به آزمايشگاه؛ 2- 5

 تاريخ انجام آزمون؛ 3- 5

  ؛)…ليدكننده، تاريخ توليد، محل توليد و نام تو: شامل(شناسنامة محصول  4- 5

 محل انجام آزمون؛ 5- 5

 ذكر هرگونه موارد مغاير با اين استاندارد؛ 6- 5

 گر؛ خانوادگي و امضاي آزمايش نام، نام 7- 5

  .خانوادگي و امضاي تاييدكننده نام، نام  8- 5
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  پيوست الف

  )اطالعاتي(

   bثابت تشريح روشي براي تعيين مقدار 

  
  پودر سيليس : نوع مصالح 

ρ  كيلوگرم بر متر مكعب 65/2چگالي آزمونه  

V متر مكعب سانتي 887/1نمونه  ةحجم توده الي  

є بستر آزموننظر  تخلخل مورد  

W  جرم نمونه مورد نياز برحسب گرم( )ε−ρ= 1VW  

T گيري شده بر حسب ثانيه  فاصله زماني اندازه  

  

  : توسط رگراسيون خطي bمقادير محاسبه شده براي 

  )9980/0ضريب همبستگي (  b=863/0   1 نمونة شمارة

  )9993/0ضريب همبستگي (  b=869/0  2 نمونة شمارة

  )9973/0ضريب همبستگي (  b=879/0  3 نة شمارةنمو

  b=870/0  ميانگين

  

  

  

  

  )براي استفاده در محاسبات نرمي مواد به غير از سيمان پرتلند( bتشريح روشي براي تعيين مقدار ثابت  1-شكل الف

T3ε  T W ε نمونه  

078/2  0/29  350/2  530/0  

  1شماره 
291/2  0/42  500/2  500/0  

443/2  5/57  650/2  470/0  

651/2  5/82  800/2  440/0  

410/2  0/39  350/2  530/0  

  2شماره 
610/2  5/55  500/2  500/0  

846/2  0/79  650/2  470/0  

040/3  5/108  800/2  440/0  

769/2  5/51  350/2  530/0  

  3شماره 
021/3  0/73  500/2  500/0  

286/3  0/104  650/2  470/0  

472/3  5/141  800/2  440/0  
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 پيوست ب

  )اطالعاتي(

  نتايج آزمونه ةمحدود

  محدودة نتايج آزمونه 1- جدول ب 

  "A"آزمون روش   شمارة نوبت  سيمان

cm2/g (m2/g) 

 "B"روش آزمون
cm2/g (m2/g)  

  اختالف

    3130) 313(  3120) 312(  1  الف

    3160) 316(  3130) 313(  2  الف

    3140) 314(  3090) 309(  3  الف

  30  3143) 3/314(  3113) 3/311(  ميانگين  

    30) 3(  40) 4(  حداكثر محدودة  

    0/1) %عبوري(  3/1) %عبوري(  از ميانگين %0/4  

  

  حداكثر اختالف

  Aاز ميانگين روش آزمون  %7/2 

    

=3113)/100×30(  

  يا 

  9/0) %عبوري(  )3×100/(3/311=

    4160) 416(  4180) 418(  1  ب

    4150) 415(  4030) 403(  2  ب

    4210) 421(  4060) 406(  3  ب

  83  4173) 3/417(  4090) 0/409(  ميانگين  

    60  150  حداكثر محدودة  

  4/1) %عبوري(  7/3) %عبوري(  ميانگيناز  %0/4  

  

  

  حداكثر اختالف  

  Aاز ميانگين روش آزمون  %7/2

  =4090)/100×83(  

  يا

=409)/100×3/8(  

  0/2) %عبوري(

  

  


