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  خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي
 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به اناير 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

 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني يها كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 توليـدي،  شرايط به 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

 نويس 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

 ايران )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  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اندارداسـت  عنوان 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 شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد

 المللـي  بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران يصنعت تحقيقات و استاندارد مؤسسة

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

 هـاي  نيازمندي و كلي شرايط به وجهت ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فردي نيايم و سالمت حفظ كنندگان،

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي ينب بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات

 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،يستز مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مي ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  گفتار  پيش

  

 نويس پيش كه" آزمون روش -تعيين زمان گيرش :قسمت دوم–بتن، مالت و دوغاب  يها يدنافزو" استاندارد

                در و شـده  تـدوين  و تهيـه  مركـز تحقيقـات سـاختمان و مسـكن     توسـط  مربـوط  هـاي  كميسـيون  در آن

 مـورخ  هـاي سـاختماني   مهندسـي سـاختمان و مصـالح و فـرآورده     ملي كميتة اجالسدويست و هجدهمين 

مقـررات   و قـوانين  اصـالح  قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد  27/11/87

منتشـر   ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

   .شودمي

خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 تكميل و اصالح براي كه پيشنهاديگونه  هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

. رفـت گ خواهـد  قـرار  توجـه  مـورد  مربـوط  فنـي  كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه اين استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي ظرتجديدن آخرين از همواره بنابراين، بايد

  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيأمنبع و م
EN 480-2:2006, Admixtures for concrete, mortar and grout- Test methods, part 2- 
Determination of setting time 
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  روش آزمون -تعيين زمان گيرش:قسمت دوم-اببتن، مالت و دوغ يها يافزودن

  

  و دامنه كاربرد هدف   1 

  .است شيميايي يافزودن يزمان گيرش مالت دارا گيري اندازه روش تعييناين استاندارد، هدف از تدوين 

  يمراجع الزام     2

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

  . شود بدين ترتيب، آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي

ي آن ها و تجديدنظرهاي بعد 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 . موردنظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه

  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

  

قسـمت   -، مـالت و دوغـاب  ، مواد افزودني شيميايي بتن1383سال : 8117شماره استاندارد ملي ايران  2-1

  بتن ومالت شاهد -دوم

EN 196-1:  Method of testing cement-Part 1: Determination of strength 2-2 
2-3 EN 196-3: Methods of testing cement Part 3: Determination of setting time and soundness 
2-4 EN 1008:  Mixing water for concrete  

     اصول آزمون    3

 يگير تا رسيدن به يك مقدار مشخص اندازه يزمان گيرش با مشاهدة نفوذ سوزن به داخل مالت آزمايش

مشابه با مالت مخلوط شاهد بدون مواد  يروان يبايد دارا) يمخلوط آزمايش( يافزودن يمالت دارا. شود يم

  . شرح داده شده است، باشد 1- 2د كه در بن يافزودن

  .  شودتعيين  4-2منظور مقدار آب الزم مخلوط بايد قبالً طبق استاندارد بند  بدين

  

  كليات الزم     4

  آزمايشگاه    1- 4

درجه  )20 ± 2( يدما يبايد دارا گيرند، يها در آن آماده و تحت آزمون قرار م كه نمونه يآزمايشگاه

آزمونه و همچنين در فواصل بين انجام  سازي بعد از آماده. باشد درصد 65داقل ح سلسيوس و رطوبت نسبي

درجه  )5 ± 1( و دماي درصد 90حداقل  يها بايد در داخل يك اتاق يا محفظه با رطوبت نسب آزمون، آزمونه

  .  قرار گيرد) بود آزمونالزامات  هر كدام كه مناسب براي(درجه سلسيوس  )20 ± 2(سلسيوس يا 
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  وسايل    2- 4

  گرم  1با دقت  ،ترازو  4-2-1

   گيري حجم اندازه درصد1، با دقت يا استوانه مدرج بورت  4-2-2

   ،كن مخلوط  4-2-3

  

  مواد   3- 4

  . باشد 4- 2بايد مطابق بند  يآب مصرف. شودآماده  2- 2مالت بايد با استفاده از ماسة استاندارد مطابق بند 

ساعت قبل از  12ها بايد  ساخت آزمونه يتجهيزات مورد استفاده براو  يماسه، آب و مواد افزودن سيمان،

انجام آزمون استفاده  هر كدام كه براي( درجه سلسيوس )20 ± 2(يا  )5 ± 1( يمالت در دما يساز آماده

  . قرار گيرند) شده است

  

  آزمون زمان گيرش        5

  وسايل الزم    1- 5

جنس سوزن دستگاه بايد از فلز . ج-1سوزن مطابق شكل  يداراب - 1الف و - 1ويكات، مطابق شكل  دستگاه

  . باشد متر ميلي) 13/1 ± 05/0( و قطر آن متر ميلي )50 ± 1(ارتفاع مؤثر سوزن بايد . خورنده باشد غير

يك گيرة نگه دارنده  ياز برخورد و ضربه خوردن سوزن به سطح زيرين قالب، دستگاه دارا يجلوگير براي

باالتر از  متر يميل دوسوزن را در حدود  تواند يمناسب به مركز دستگاه ثابت شده است كه ميك وسيلة . است

دلخواه پيستون را ثابت نگه  محلدر هر  تواند ينگهدارندة شكافدار م). د-1شكل (سطح زيرين قالب نگه دارد 

جرم كل . يين حركت كندبه پا تواند يو م شود يپيستون آزادانه رها م شود يكه گيره شل م يدارد و هنگام

حركت قطعات متحرك بايد كامالً . گرم باشد )1000 ± 2(دارنده بايد  قطعات متحرك شامل وسيلة نگه

  . هم محور باشند بايدسوزن و پيستون دستگاه . و آزادانه باشد عمودي

كه نتايج مشابه با نتايج  يصورتدر  كنند يتعيين زمان گيرش كه به صورت اتوماتيك عمل م يها وسايل و دستگاه - 1 يآور ياد

  . استفاده شوند توانند يبه دست بدهند، مرا دستگاه شرح داده شده در اين استاندارد 

  

قالب به . مالت بايد از جنس رزين سخت باشد يريختن مالت داخل آن و انجام آزمون رو يدستگاه برا قالب

           آن در باال و پايين به ترتيب يطر داخلو ق متر ميلي )40 ± 2/0(ارتفاع يشكل مخروط ناقص و دارا

 ييا رزين يا شههمچنين در سطح زيرين قالب يك صفحة شي. است متر ميلي )80 ± 5(و  متر ميلي) 70 ± 5(

  . گيرد يقرار م متر يميل 5/2سخت، بزرگتر از قالب با ارتفاع حداقل 

كه بتوان نشان  يشكل استوانه با ارتفاع مشخص شده باشد، در صورتاز جنس فلز يا پالستيك و به  تواند يقالب م - 2 ييادآور

  . قالب شرح داده شده يكسان است يبا آن، با نتايج به دست آمده بر رو آزمونداد كه نتايج 

  

     ها آزمونه يساز آمادهتهيه و   2- 5

  . شودانجام  1-2مالت بايد مطابق استاندارد بند  يساز آماده



  3

   

  ب  پر كردن قال  3- 5

 يسپس قالب را رو. چرب كنيد يآن را كم ييك سطح صاف قرار دهيد و رو يرا رو يا صفحة شيشه ابتدا

 يا سطح تماس قالب و صفحة شيشه. آن قرار دهيد و مالت را بالفاصله پس از آماده شدن داخل آن بريزيد

پر كردن دقت كنيد تا  رحيند( بعد از پر كردن كامل قالب. نشودبايد كامالً آب بند باشد تا آب مالت خارج 

كش و با جلو و عقب كردن آن  را با استفاده از لبة كاردك يا خط ي، مالت اضاف)شود ياز لرزش آن جلوگير

 يسپس بالفاصله آزمونه را در شرايط رطوبت. برداريد و تا آنجا كه ممكن است سطح مالت را صاف نماييد

  . درجة سلسيوس قرار دهيد) 20 ± 2( يا رجه سلسيوسد )5 ± 1(انتخاب شده يدرصد و دما 90حداقل 

  

  آزمون    انجام روش  4- 5

  تعيين زمان گيرش اوليه   1- 4- 5

صفر  يبر رو) يا صفحة شيشه(صفحة زيرين قالب  يدستگاه ويكات را با پايين آوردن سوزن آن بر رو ابتدا

نوك سوزن را به دقت در . قرار دهيدشده را در زير سوزن  زمان مناسب قالب پر يبعد از ط. كنيدتنظيم 

گيره را شل كنيد تا  ثانيه دو يالثانيه  يكبعد از . تنظيم و گيرة آن را محكم كنيد ،تماس با سطح مالت

ثانيه از رها كردن  30بعد از اينكه سوزن به طور كامل داخل مالت نفوذ كرد يا بعد از . پيستون آزاد شود

سوزن با سطح  يمقدار نفوذ فاصلة بين انتها. قدار نفوذ را قرائت كنيدم) هر كدام كه كمتر بود(پيستون 

همان آزمونه و در نقاط ديگر در  يآزمون را بر رو. دهد يم شانزيرين قالب را از لحظة كامل شدن اختالط ن

الب از لبة ق متر يميل 10نقاط انتخاب شده بايد حداقل . تكرار كنيد) دقيقه 10مثالً (مناسب  يفواصل زمان

 يگير زمان اندازه. بعد از هر بار انجام آزمون، آزمونه را به محفظه مرطوب انتقال دهيد. فاصله داشته باشند

 متر يميل چهاركه فاصلة بين نوك سوزن و سطح زيرين قالب به  يشده از لحظة كامل شدن اختالط تا زمان

  . شود يبرسد به عنوان زمان گيرش اوليه در نظر گرفته م

  

  

     يتعيين زمان گيرش نهاي  2- 4- 5

) بوده است يا كه در تماس با صفحة شيشه يسطح(سطح زيرين مالت  يرا برگردانيد و آزمون را بر رو قالب

  . انجام دهيد

به داخل  متر يميل 5/2كه سوزن نتواند بيش از  يشده از لحظة كامل شدن اختالط تا زمان يگير اندازه زمان

  .  شود يدر نظر گرفته م يمان گيرش نهايبه عنوان ز ،مالت فرو رود
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  دستگاه ويكات روبرونماي  - ب- 1 بخش  دستگاه ويكات جانبينماي  -الف- 1 بخش

 

 

 

  وسيله نگهدارنده -د- 1 بخش  سوزن - ج- 1 بخش

  )متر ابعاد بر حسب ميلي( دستگاه ويكات - 1شكل 

  

  صفحه تنظيم وزن -2قالب پالستيكي سخت    -1

  كننده     بند آب -4           اي صفحه شيشه -3
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