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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 ايران 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  *شناسان مؤسسهكار از مركب فني هاي 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،   مصـرف  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 ندگانصادركن

 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 شتهر 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  اسـتاندارد  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 صنعتي 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 توجه 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 ي،عموم و فردي ايمني و سالمت حفظ
اسـتاندارد،   عـالي  شوراي تصويب اب وارداتي، اقالمكشور و يا  داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

 صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، صوالتمح 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 گاهآزمايش 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 هدستگا ترويج .كند مي
  .است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سسةؤم *

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

نخستين بار  "هاي آزمون روش–تعيين زمان گيرش سيمان هيدروليكي با سوزن ويكات  – سيمان"استاندارد
توسط شركت مادر تخصصي س پيشنهادهاي رسيده و بررسي اين استاندارد براسا. تدوين شد 1344در سال 

بار مورد تجديد نظر  هاي مربوط براي اولين و تاييد كميسيون )سهامي خاص(آزمايشگاه فني و مكانيك خاك 
مهندسي ساختمان و مصالح و  ملي استاندارددويست و چهل و پنجمين اجالس كميتة  درقرار گرفت و 

قانون  3به استناد بند يك ماده  اين استاندارد ، اينكشدتصويب  27/4/1388مورخ  هاي ساختماني فرآورده
عنوان  ، به1371استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه  سسةؤماصالح قوانين و مقررات 

  .شود استاندارد ملي ايران منتشر مي
صنايع، علوم و خدمات،  زمينة هاي ملي و جهاني در براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت

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

  .اردهاي ملي استفاده كردهمواره از آخرين تجديد نظر استاند
  

  .شده است 1374سال : 392اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شمارة 
  
  :خذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير استĤبع و ممنا
  

ASTM C191-08: Standard Test Methods for Time of Setting of Hydraulic Cement by Vicat 
Needle. 
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  آزمون هاي روش-با سوزن ويكاتسيمان هيدروليكي تعيين زمان گيرش -سيمان 

  و دامنة كاربردهدف    1

دو روش آزمون  .سوزن ويكات است ي باان گيرش سيمان هيدروليكهدف از تدوين اين استاندارد تعيين زم   1- 1
  :معين شده است

  .ز دستگاه ويكات دستيروش آزمون مرجع با استفاده ا:  Aروش 
هاي اين روش  كرد قابل قبول آن مطابق با الزامات ويژگي استفاده از دستگاه ويكات خودكاري كه عمل:  Bروش

  .آزمون شرح داده شده، مجاز است
اگر . كند را ميسر ميمشخص قابل قبول براي زمان گيرش ويكات  ةيك محدود تعيين امكاناين روش آزمون   2- 1

  .هاي خاص سيمان براي تعيين آن مراجعه كنيد شود، به ويژگي سيمان استفاده ميپذيرش ون براي اين روش آزم
گيري شده با  گيري شده با اين روش لزوماً با زمان گيرش خمير سيمان هيدروليكي اندازه زمان گيرش اندازه  3- 1

  .هاي ديگر يا زمان گيرش مالت يا بتن نبايد نتايج يكسان بدهد روش

بنابراين وظيفه كاربر اين استاندارد است كه . كند اين استاندارد تمام موارد ايمني مربوط به كاربرد اين روش را بيان نمي - 1هشدار 
  . هاي اجرايي آنرا مشخص كند موارد ايمني و اصول بهداشتي را رعايت و قبل از استفاده محدوديت

و در صورت تماس طوالني ممكن است، باعث سوختگي شيميايي  هاي سيماني هيدروليكي تازه، سوزنده است مخلوط - 2هشدار 
در صورت تماس، سطح تماس را با آب . شود استفاده از دستكش، پوشش محافظتي و محافظ چشم توصيه مي. پوست و بافت آن شود

يع ماده سخت نشده پرهيز از تماس بدن به پوشش اشباع شده با فاز ما. دقيقه بشوييد 15ها را حداقل به مدت  چشم. فراوان بشوييد
  .بالفاصله پوشش آلوده را تعويض كنيد. كنيد

  .مراجعه كنيد 6-2به استاندارد بند  1هاي گيلمور براي تعيين زمان گيرش با سوزن -يادآوري

  مراجع الزامي  2

بدين . ستها ارجاع داده شده ا مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن
  . دشو محسوب ميترتيب آن مقررات، جزئي از اين استاندارد ملي ايران 

ها و تجديدنظرهاي بعدي آن مورد نظر  در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه
رجاع داده شده است، همواره در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ا. اين استاندارد ملي ايران نيست

  .هاي بعدي آنها مورد نظر است و اصالحيه تجديدنظرآخرين 
  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

  هاي سيمان پرتلند ، ويژگي1378سال : 189استاندارد ملي ايران شمارة  1- 2
  روش آزمون- تعيين انبساط به روش اتوكالو-يكي، سيمان هيدرول1387سال : 193استاندارد ملي ايران شمارة  2- 2
ها و  ويژگي-هاي تجزيه ، آب مورد مصرفي در آزمايشگاه1381سال : 1728استاندارد ملي ايران شمارة  3- 2

 هاي آزمون روش

  روش آزمون-تعيين غلظت نرمال سيمان هيدروليكي- ، سيمان1388سال : استاندارد ملي ايران شمارة     4- 2
2-5 ASTM C183-08: 2008, Standard Practice for Sampling and the Amount of Testing of Hydraulic 

Cement. 

                                                
1 - Gillmore  



 2

2-6 ASTM C219-07: 2008, Standard Terminology Relating to Hydraulic Cement. 
2-7 ASTM C266-08: 2008, Standard Test Method for Time of Setting of Hydraulic Cement Paste 

by Gillmore Needles. 
2-8 ASTM C305-06: 2008, Standard Practice for Mechanical Mixing of Hydraulic Cement Pastes 

and Mortars of Plastic Consistency. 
2-9 ASTM C511-06: 2008, Standard Specification for Mixing Rooms, Moist Cabinets, Moist 

Rooms, and Water Storage Tanks Used in the Testing of Hydraulic Cements and Concretes. 
2-10 ASTM C595-08a: 2008, Standard Specification for Blended Hydraulic Cements. 
2-11 ASTM C1005-05: 2008, Standard Specification for References Masses and Devices for 

Determining Mass and Volume for Use in the physical Testing of Hydraulic Cements.  
2-12 ASTM C1157-08a: 2008, Standard Performance Specification for Hydraulic Cement. 

  اصطالحات و تعاريف   3

 . باشد مي 6- 2كار برده شده مطابق استاندارد بند  اصطالحات و تعاريف به، در اين استاندارد

  آزمون روش ةخالص  4

 ،و در محفظه رطوبت قرار داده كنيدگيري  قالب تهيه و ،4- 2مطابق استاندارد بند  1نرمالظت با غلخميري   4-1
 يكهاي نفوذ متناوب بر روي اين خمير با وارد كردن سوزن ويكات  مونآز. تا گيرش آغاز شود هيداجازه د

تا  شده بين تماس اوليه سيمان با آب زمان سپري ،زمان گيرش اوليه ويكات. شود متري درون خمير انجام مي ميلي
ه بين شد زمان سپري ،زمان گيرش نهايي ويكات. متر است ميلي 25گيري شده يا محاسبه شده  نفوذ اندازه زمان

  .باشد ، مياي در خمير ايجاد نكند سوزن فرورفتگي قابل مشاهدهكه  زماني تماس اوليه سيمان با آب تا

  وسايل    5

 دستگاه ويكات   1- 5

با جـرم  ) B(اي متحرك  دستگاه ويكات براي اين روش آزمون بايد داراي ميله. را ببينيد 1-پيوست الف و شكل الف
  . گرم باشد) 5/0±300(
شود، بايد داراي سوزن استيل متحرك عمودي بـه   گيري نفوذ استفاده مي اي كه براي اندازه نتهاي ميلها  5-1-1

  .متر باشد ميلي 50و طول آن نبايد كمتر از  متر ميلي )00/1±05/0(قطر 
  .انتهاي سوزن كه با آزمونه در تماس است بايد صاف، مسطح و عمود بر محور ميله باشد  5-1-2

  ترازوها و مرجعهاي  وزنه    2- 5
 1000دقت و انحراف ابزار توزين را با بار كلي . باشد  11-2بايد مطابق با استاندارد بند  ترازوها و هاي مرجع وزنه

  .گرمي ارزيابي كنيد

 اي ظروف مدرج شيشه    3- 5

  .باشد  11-2ليتري طبق استاندارد بند  ميلي 250ليتري يا  ميلي 200با گنجايش  
  

 جاذبرغي تخت ةصفح    4- 5

                                                
1   - Normal consistency 
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پيوست الف، (باشد  متر، غيرخورنده و غيرجاذب از جنس شيشه  ميلي) 100±5(صفحة تخت مربع شكل به ابعاد  
  ).را ببينيد H، 1- شكل الف

 تخت ةمال    5- 5

ها وقتي روي سطح تخت قرار  لبه. باشد متر  ميلي 150متر تا  ميلي 100داراي تيغة استيل لبه صاف، تيز با طول 
  متر انحراف داشته باشد از حالت راست بيشتر از يك ميلي گيرد نبايد مي

 مخروطي حلقة    6- 5

متر، قطر داخلي در قسمت  ميلي) 40±1(از جنس سخت، مقاوم در برابر خوردگي و غيرجاذب داراي ارتفاع 
را  G، 1- باشد پيوست الف، شكل الف متر  ميلي) 60±3(متر و قطر داخلي در قسمت بااليي  ميلي) 70±3(پاييني 
  ).ببينيد

  كن مخلوط    7- 5

. كن ايجاد كند برقي باشد كه هر دو حركت مداري و دوراني را در پرة مخلوط1از نوع مكانيكي تناوبيكن بايد  مخلوط
تنظيم سرعت توسط رئوستا (كن بايد حداقل دو سرعته باشد كه بوسيله ابزار مكانيكي معيني كنترل شود  مخلوط

و با حركت مداري دور در دقيقه  )140±5(در اولين يا سرعت آهسته با سرعت  ديباپره ). باشد قابل قبول نمي
دور در دقيقه و با حركت مداري ) 285±10(پره بايد در دومين سرعت با سرعت  .دور در دقيقه بچرخد 62تقريباً 
بايد به پيچ تنظيم كن  مخلوط. باشد W124توان موتور الكتريكي بايد حداقل . دور در دقيقه بچرخد 125تقريباً 
كن است، مجهز باشد يا دستة تنظيم كنندة فاصلة ايمني مانند آنچه  كه قسمت جدايي ناپذيري از مخلوط اي كننده

كه دستة تنظيم كننده، فاصلة ايمني بين انتهاي پاييني ) يادآوري را ببينيد(نشان داده شده را دارا باشد  1در شكل 
متر و  ميلي 5/2اين فاصله وقتي جام در وضعيت مخلوط كردن است نبايد بيشتر از . كند پره و كف جام را تامين مي

  .متر باشد ميلي 8/0كمتر از 

هاي تنظيم كننده عقب رو به  ترين موقعيت محفظه موتور باشد، بازوها جلو رو به باال و سرِ پيچ وقتي كه دسته در پايين –يادآوري
در اين حالت دسته در جلوي محفظه اتصال با تعبيه كردن . دارد مي  كه جام را نگه باشد در مسير چهارچوب متحركي پايين مي

هاي شيار داخل پيچ در كف محفظه  در اندازه مناسب به طرف باال از طريق باز شدن در هر بازو درون حفره) تعويض(هاي جانشيني  پيچ
هاي اصلي براي چارچوب متحرك به  كننده ممانعت شد توقفهاي تنظيم  اگر از اتصال چارچوب با پيچ. شود موتور محكم بسته مي

  .طرف پايين است

  

  

  

  

  

  

                                                
1 -Epicyclic 
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  دستة تنظيم كنندة فاصلة ايمني- 1شكل 

  پره   5-8

  از فوالد ضد زنگ ساخته و بر اساس طرح نشان داده شده در , پره بايد به سادگي جدا شده
كن  اشد كه در هنگام مخلوط كردن لبة بيروني پره با بدنة جام مخلوطاي ب ابعاد پره بايد به گونه. باشد 2شكل 

متر  ميلي 4ترين فاصله بايد تقريباً  هاي جام در نزديك حدفاصل بين نقاط مشابه روي لبة پره و كناره. برخورد نكند
  .تر باشد متر نبايد كم ميلي 8/0بوده، از 

  
  پره- 2شكل 

  

  كن مخلوطجام     5-9
نشان  3شكل كلي و محدودة ابعاد در شكل . ليتر باشد 73/4حرك بايد داراي گنجايش اسمي كن مت جام مخلوط

اي طراحي شده باشد كه  جام بايد به گونه. كن بايد از فوالد ضد زنگ ساخته شده باشد جام مخلوط. داده شده است
ن بايد داراي سرپوش از چني هم. طور ثابت نگه داشته شود كن حين فرآيند مخلوط كردن به در دستگاه مخلوط

  .دهند، باشد جنس مواد غيرجاذب كه با سيمان واكنش نمي
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  كن كاسة مخلوط-3شكل 

  1)ليسه(تراش  گل  5-11

. باشد متر متصل مي ميلي 150اي به طول تقريباً  تراش بايد داراي تيغة پالستيكي نيمه سخت باشد كه به دسته گل
متر  ميلي 2متر باشد كه تا لبة نازكي به ضخامت تقريباً  ميلي 50پهناي آن  متر و ميلي 75طول تيغه بايد در حدود 

  . كاهش يابد

  .باشد تابه و كاسه مطابق الزامات اين وسيله مي ابزار آشپزخانه مانند كاردك ماهي -يادآوري

 Bبراي روش  خودكار دستگاه سوزن ويكات  12- 5

جرم كلي كه توسط . شرح داده شد، مجهز باشد 2-1- 5و  1-1-5دستگاه بايد به سوزن ويكاتي كه در بندهاي 
دستگاه بايد توانايي انجام و ثبت . گرم است) 300±5/0(شود  گيري تحمل مي نوك سوزن در زمان اندازه

اين فواصل زماني نبايد از ده . هاي نفوذ آزمونه در فواصل زماني قبل از تعيين نفوذ را داشته باشد گيري اندازه
متري از ديوارة داخلي  متري از نفوذ قبلي و ده ميلي هر آزمون نفوذ در فاصلة حداقل پنج ميلي. باشنددقيقه بيشتر 

  .شود قالب انجام مي
  
  

                                                
1 -Scraper 
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  Bقالب آزمونه براي روش   5-13

سطح آزمونه . شود متر و صفحة پايه متحرك نگه داشته  ميلي) 40±1(خمير سيمان در حلقة مخروطي با ارتفاع 
  .متر باشد ميلي) 60±3(قطر  بايد داراي حداقل

براي اينكه مطابق الزامات اين روش آزمون باشند بايد حداقل هر دو نيم سال بررسي  5وسايل بخش   5-14
  .و مستند شوند

  ها مواد و معرف   6

  آب اختالط  1- 6

بق طسه هاي داوري و مشترك از آب نوع  براي همة آزمون. هاي جاري مناسب است آب آشاميدني براي آزمون
  .استفاده كنيد 3-2استاندارد بند 

  گيري نمونه   7

  .گيري كنيد نمونه 5-2شود، سيمان را طبق استاندارد بند  هنگامي كه آزمون براي پذيرش آزمون الزم مي  7-1

  شرايط آزمون  8

درجة ) 0/23±0/3(ها و صفحات پايه را در  دماي هوا در مجاورت محل اختالط، سيمان خشك، قالب  8-1
  .داريد نگه سلسيوس

  .داري شود درجة سلسيوس نگه) 0/23±0/2(دماي آب اختالط در   8-2
   .باشد 50%رطوبت نسبي اتاق اختالط نبايد كمتر از   8-3
  .باشد 9-2محفظة رطوبت يا اتاق رطوبت بايد طبق استاندارد بند   8-4

  سازي خمير سيمان آماده   9

دست  هاي زير به شود، طبق يكي از روش اده ميخمير سيماني كه براي تعيين زمان گيرش استف    9-1
  :آيد مي

طبق (گرم سيمان و آب اختالط مورد نياز براي غلظت نرمال  650تازه از خمير با اختالط  1يك بچ  9-1-1
  .آماده كنيد) 2- 9و بند  8-2و 4 -2استانداردهاي بند 

ين غلظت نرمال استفاده شده است را اي كه براي تعي گر، آزمونه ، بنابر اختيار آزمايشAبراي روش   9-1-2
 .كار بريد به

  .مناسب نيست Bشود سطح نامنظمي دارد، براي روش  اي كه براي تعيين غلظت نرمال استفاده مي آزمونه -يادآوري

مطابق استاندارد بند (كار برده شده براي آزمونه اتوكالو  مانده از بچ به گر، خمير باقي بنابر اختيار آزمايش  9-1-3
  .استفاده كنيد) 4-2مطابق استاندارد بند (يا تعيين غلظت نرمال ) 2- 2

                                                
1   - Batch 
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  روش اختالط خمير سيمان  9-2

سپس مصالح را براي يك بچ . كن قرار دهيد پره و جام خشك را در وضعيت اختالط در دستگاه مخلوط  1- 9-2
  :درون جام ريخته و مطابق روش زير مخلوط كنيد

  .م بريزيدهمة آب اختالط را در جا  9-2-1-1
  .ثانيه زمان دهيد 30سيمان را به آب اضافه كنيد و براي جذب آب مدت   9-2-1-2
  .ثانيه مخلوط كنيد 30مدت ) دور در دقيقه )140±5((كن را روشن و با سرعت آهسته  مخلوط  9-2-1-3
يواره كاسه تراش هرچه خمير به د ثانيه خاموش كنيد و در اين مدت توسط گل 15كن را مدت  مخلوط  9-2-1-4

  .چسبيده است را به طرف پايين بتراشيد
  .ثانيه مخلوط كنيد 60روشن و مدت ) دور در دقيقه) 285±10((كن را با سرعت متوسط  مخلوط  9-2-1-5

  محاسبه  10

  :محاسبه كنيد) 1(زمان گيرش ويكات را تا نزديك يك دقيقه طبق معادلة   1- 10
  

   )1(             ( )
( ) ( ) EC

DC

EH +








−×









−
−

25  

  :در آن كه
E  متر برحسب دقيقه، ميلي 25زمان آخرين نفوذ بيشتر از  
H  متر برحسب دقيقه، ميلي 25زمان اولين نفوذ كمتر از  
C  نفوذ خوانده شده در زمانE،  
D  نفوذ خوانده شده در زمانH.  
  
ن فرورفتگي زمان گيرش نهايي را با تعيين زمان سپري شده بين تماس اوليه سيمان با آب زماني كه سوز  2- 10

  .اي در خمير ايجاد نكند، محاسبه و تا نزديك پنج دقيقه گرد كنيد قابل مشاهده

  بيان نتايج  11

  :صورت زير گزارش كنيد زمان گيرش و روش استفاده شده را به  1- 11
  برحسب دقيقه)                           Bيا روش Aروش (گيرش ويكات زمان 

  برحسب  دقيقه)                            Bشيا رو Aروش (زمان گيرش نهايي 

  دستگاه سوزن ويكات دستي- Aروش   12

  دستگاه ويكات دستي  1- 12

  .و پيوست الف مراجعه كنيد 6-5، 4- 5، 1-5براي توصيف دستگاه ويكات به بندهاي 

  Aروش انجام آزمون   2- 12

  گيري آزمونه قالب  1- 2- 12
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و به سرعت با دستكش يك گلوله از خمير سيمان را برداريد و شش بار از آماده كنيد  9خمير سيمان را طبق بند 
گلوله را كف يك دست . 1متر حفظ كنيد ميلي 150ها را تقريباً  فاصلة دست. يك دست به دست ديگر پرتاب كنيد
 كه در دست ديگر نگه) را ببينيد 1- شكل الف Gقسمت (تر حلقة مخروطي   ساكن نگه داريد و در قسمت بزرگ

تر حلقة مخروطي با يك  مقدار اضافي خمير را در قسمت بزرگ. ايد، بفشاريد تا حلقه كامالً با خمير پر شود داشته
را  1- شكل الفH قسمت (تر بر روي صفحة غيرجاذب  حلقه را از روي قسمت بزرگ. حركت كف دست برداريد

اي كه نسبت به سطح باالي حلقه كمي  ا مالهتر حلقه ب خمير اضافي را از باالي قسمت كوچك. قرار دهيد) ببينيد
اگر الزم است با يك يا دو حركت ماليم با قسمت تيز ماله سطح آزمونه را صاف . مايل است، با يك حركت ببريد

گيري  بالفاصله پس از قالب. در طول انجام اعمال بريدن و صاف كردن مراقب باشيد كه خمير را فشرده نكنيد. كنيد
هاي  گيري جز در مواقعي كه اندازه جا بماند به حفظه رطوبت يا اتاق رطوبت قرار داده، اجازه دهيد آنآزمونه را در م

 .در طول دورة آزمون، آزمونه بايد در قالب مخروطي به همراه صفحة غيرجاذب باقي بماند .دهيد نفوذ را انجام مي

2قالب آزمونه را زير آبتوان  داري قالب نمونه در اتاق رطوبت، مي جاي نگه به -يادآوري
درجة ) 0/23±0/2(در يك محفظة آب با دماي 

  .گذاري شده باشد بار توسط آزمايشگاه صحه دست آمده از اين روش حداقل يك داري كرد مشروط بر آنكه نتايج به سلسيوس نگه

  تعيين زمان گيرش  2- 2- 12

گونه مزاحمتي در محفظة رطوبت يا  يچگيري بدون ه دقيقه پس از قالب 30اجازه دهيد آزمونه گيرش به مدت 
دقيقه  15هر  تعيين كرده،متري ويكات  نفوذ را با سوزن يك ميلي ،دقيقه 30پس از .اتاق رطوبت باقي بماند

متر يا كمتر  ميلي 25نفوذ تا ) بار دقيقه يك 10هر  سه نوعهاي  براي سيمان(انجام دهيد اين عمل را بار  يك
خمير سيمان قرار در تماس با سطح تنظيم كنيد تا را  Bميله  Dنفوذ، سوزن  مونانجام آزبراي . دست آيد هب

با شل . ابتدايي ديگر قرار دهيد را در انتهاي بااليي صفحة مدرج يا هر نقطة F كرده، نشانةرا محكم  Eپيچ  .بگيرد
خوانش را به پس س .ثانيه باقي بماند 30و اجازه دهيد سوزن مدت  به سرعت ميله را رها كنيد Eپيچ كردن 

نظر  هنرم ب كامالً هاي ابتدايي  در خوانشاگر خمير گر  بنابر اختيار آزمايش .يادداشت كنيد نفوذمنظور تعيين 
هاي نفوذ  گيري اما هنگامي كه اندازه. جلوگيري شودسوزن فرود ميله را به تاخير بيندازيد تا از خم شدن رسد،  مي

هر آزمون نفوذ را در فاصلة . شود، ميله را فقط با شل كردن پيچ رها كنيد م ميواقعي براي تعيين زمان گيرش انجا
هاي نفوذ  نتايج همة آزمون. متري از ديوارة داخلي قالب انجام دهيد متري از نفوذ قبلي و ده ميلي حداقل پنج ميلي

زمان گيرش اوليه ويكات  زمان گيرش ويكات يا. متر را تعيين كنيد ميلي 25را يادداشت كنيد و مدت زمان نفوذ 
  .متري، است ميلي 25مدت زمان بين تماس اوليه سيمان با آب و نفوذ 

گيري نفوذ است كه سوزن فرورفتگي قابل  نقطة انتهايي زمان گيرش نهايي ويكات، اولين اندازه  3- 2- 12
در نواحي مختلف سطح گيري نفوذ ديگر  صحت گيرش نهايي با انجام دو اندازه. اي در خمير ايجاد نكند مشاهده

گيري گيرش نهايي انجام  ثانيه از اولين اندازه 90هاي تاييدي را بايد در مدت  گيري اندازه. شود آزمونه تعيين مي
فاصلة زماني بين تماس اولية سيمان با آب و تعيين نقطة انتهايي كه در باال گفته شد، زمان گيرش نهايي . دهيد

 .ويكات است

  

                                                
. نواخت كرد كن با قاشقك يا ماله، يك توان خمير سيمان را در كاسه مخلوط رود، مي كار مي سازي خمير سيمان به نواخت كه اين عمليات جهت يك جايي از آن -  1

 .ت كه نتايج حاصل از آن در محدودة دقت و انحراف روش مرجع قرار گيرداين روش به شرطي قابل قبول اس

2-Under Water 
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  ها احتياط    4- 2- 12

متري را بايسـتي   يك ميليسوزن . داريد نگهارتعاش بدون  را در طول آزمون نفوذدستگاه ويكات الزم است مجموعة 
 يا نفوذ و و كاهشسوزن هاي  كناره به سيمانداشته شود تا از چسبيدن  سوزن بايد تميز نگه .داريد ز نگهتميصاف و 

   .كندممانعت نفوذ  و افزايشسوزن نوك  به سيماناز چسبيدن 

  دقت و انحراف  12-3

  دقت  12-3-1

 202دقيقه تا  49براي زمان گيرش اوليه در محدودة ) درون آزمايشگاهي(گر  انحراف از استاندارد يك آزمايش
دقيقه  20دقيقه، به مدت  312دقيقه تا  185هاي نهايي در محدودة  دقيقه و براي زمان گيرش 12مدت   دقيقه، به

گر براي زمان گيرش اوليه بر  اين نتايج دو آزمون صحيح انجام شده توسط همان آزمايشبنابر. دست آمده است به
دقيقه اختالف داشته  56دقيقه و براي گيرش نهايي خميرهاي مشابه بيشتر از  34روي خمير مشابه، نبايد بيشتر از 

  .باشند

دقيقه تا  49گيرش اوليه در محدودة براي زمان ) بين آزمايشگاهي(انحراف از استاندارد چند آزمايشگاه   2- 3- 12
دقيقه  43دقيقه، به مدت  312دقيقه تا  185نهايي در محدودة   به مدت دقيقه و براي زمان گيرش16دقيقه،  207

بنابراين نتايج دو آزمون صحيح انجام شده توسط دو آزمايشگاه مختلف براي زمان گيرش اوليه . دست آمده است به
دقيقه  122دقيقه و براي گيرش نهايي خميرهاي مشابه بيشتر از  45بايد بيشتر از بر روي خميرهاي مشابه ن

  .اختالف داشته باشند

  انحراف    3- 3- 12
كه مواد مرجع پذيرفته شده مناسبي براي تعيين انحراف اين روش آزمون وجود ندارد، انحراف تعيين  جايي از آن 

  .نشده است

  خودكارويكات  - Bروش   13

  يكات خودكاردستگاه و  1- 13

  .مراجعه كنيد 9-5و  8- 5براي توصيف دستگاه سوزن ويكات خودكار به بندهاي 

  B روش  2- 13

  گيري آزمونه قالب  1- 2- 13
آماده كنيد و به سرعت با دستكش يك گلوله از خمير سيمان را برداريد و شش بار از  9خمير سيمان را مطابق بند 

گلوله را كف يك دست . متر حفظ كنيد ميلي 150ها را تقريباً  ستفاصله د. يك دست به دست ديگر پرتاب كنيد
حلقه كامالً با خمير . ايد، بفشاريد تر حلقة مخروطي كه در دست ديگر نگه داشته ساكن نگه داريد و در قسمت بزرگ

ز روي حلقه را ا. تر حلقة مخروطي با يك حركت كف دست برداريد مقدار اضافي خمير را در قسمت بزرگ. پر شود 
ماله را . با استفاده از ماله خمير اضافي را از باالي قالب برداريد. تر بر روي صفحة غيرجاذب قرار دهيد قسمت بزرگ

داشته و با كشيدن ماله در امتداد باالي  درجه  نسبت به لبة بااليي و تقريباً از مركز آن نگه 30در يك شيب تقريباً 
سپس سطح تراز . اين روش را براي نيمة ديگر سطح تكرار كنيد. تراز كنيداي خمير را  صورت حركت اره قالب به

مراحل بريدن و . نواخت و كامل در سرتاسر تمام سطح با انتهاي تيغه ماله صاف كنيد باالي قالب را با كشيدن يك
راز شود را تكرار مراحلي كه الزم است تا سطح با باالي قالب ت. درجه از برش قبلي تكرار كنيد 90صاف كردن را در 
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از كشيدن و تراكم بيش از اندازه ). گاهي اوقات سه دور الزم است(شود  معموالً خمير با دوبار تكرار تراز مي. كنيد
كه لبه بااليي قالب دستگاه ويكات خودكار مبنا است، الزم است كه سطح باالي خمير نسبت  جايي از آن. پرهيز كنيد

  .ز باشدنواخت و ترا به باالي قالب يك

  تعيين زمان گيرش  2- 2- 13

. مراحل الزم براي صفر و واسنجي كردن دستگاه را كامل كنيد. هاي سازندة دستگاه را رعايت كنيد دستورالعمل
قالب آزمونه را در ). را ببينيد 1يادآوري (بار تنظيم كنيد  گيري متناوب هر ده دقيقه يك دستگاه را براي اندازه

  ).را ببينيد 2يادآوري (گيري را شروع كنيد  رار دهيد و اندازهدستگاه ويكات خودكار ق

بار در هر ده دقيقه و بيشتر براي به حداقل رساندن  گيري متناوب بيش از يك ابزارهاي خودكار معموالً توانايي اندازه -1يادآوري 
  .باشند را دارا مي 1يابي درون

متري و زمان گيرش نهايي، كل  ميلي 25زماني الزم براي رسيدن به نفوذ  ، فاصلةAزمان گيرش اوليه مطابق با روش  -2يادآوري 
نقاط انتهايي در روش آزمون با دستگاه ويكات . شود ، تعيين مينكنداي در خمير ايجاد  فاصلة زماني كه سوزن فرورفتگي قابل مشاهده

داشته باشد، استاندارد كردن براي تصحيح  Aدر روش  خودكار مورد تاييد ممكن است انحراف قابل توجهي از نقاط انتهايي تعيين شده
  . انحراف الزم است

هاي استفاده شده براي  محدودة قابل اجراي روش براساس دامنة تغييرات ميانگين زمان گيرش سيمان  3- 2- 13
مينيمم دقيقه كمتر از  30دقيقه بيشتر از ماكزيمم و  30را از   هاي آن و كران. شود استاندارد كردن تعيين مي

  . محدود كنيد

  شرايط الزم اجرايي براي دستگاه ويكات خودكار  4- 2- 13
شود،  هنگامي كه نتايج گيرش دستگاه ويكات خودكار براي پذيرش يا عدم پذيرش سيمان استفاده مي  4-1- 13-2

  .مطابقت داشته باشد 2-روش استفاده شده بايد با شرايط بيان شده در پيوست الف

  براي دستگاه ويكات خودكار الزامات اجرايي  14

  هدف  1- 14

شود، روش  وقتي كه از نتايج زمان گيرش دستگاه ويكات اتوماتيك براي پذيرش يا عدم پذيرش سيمان استفاده مي 
روش مطرح شده شامل دستگاه ويژه و روش قالب گيري . استفاده شده بايد با الزامات اين بند مطابقت داشته باشد

باشد، و از روش متداول كه توسط يك آزمايشگاه مشخص ارائه شده، استفاده  استاندارد مي مطابق با الزامات اين
 .كنيد

  هاي سيمان هيدروليكي الزم نمونه  2- 14

شود،  آزمون مي Aكه مطابق با روش  هنگامي. انتخاب كنيد 11-2يا  9-2، 2-2سه سيمان مطابق با الزامات بند 
  :بايد شامل موارد زير باشد

  .دقيقه 110ك سيمان با زمان گيرش اوليه كمتر از ي  1- 14-2
  .دقيقه 150يك سيمان با زمان گيرش اوليه بيشتر از   2- 14-2
  .دقيقه 180يك سيمان با زمان گيرش نهايي كمتر از   3- 14-2
  ).يادآوري را ببينيد(دقيقه  210يك سيمان با زمان گيرش نهايي بيشتر از   4- 14-2

                                                
1 - Interpolation 
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  .دارند در آينده نگه) دستگاه(شود، مقدار كافي سيمان را براي تعيين كيفيت و استانداردسازي  وصيه ميها ت به آزمايشگاه -يادآوري

  ها آزمون  3- 14

هاي  زمان. باشد، استفاده كنيد مي 5- 17از روشي كه مورد تاييد است و شامل روند استانداردسازي بيان شده در بند 
تعيين  Aدر همان روز، زمان گيرش را مطابق روش . تعيين كنيد بار گيرش ابتدايي و نهايي هر سه سيمان را يك

سه نوبت . هاي تكراري استفاده كنيد بار تعيين و از آن مقدار آب براي همة بچ غلظت نرمال هر سيمان را يك. كنيد
هاي  ونههاي تعيين كيفيت را بر روي آزم آزمون. كامل كنيد) با تكرار همه مراحل(ها را در روزهاي مختلف  آزمون

  .جداگانه آماده شده از آزمون استانداردسازي انجام دهيد

  محاسبات  4- 14

هاي  روشي با ويژگي. هاي گيرش ابتدايي و نهايي براي هر سيمان و هر روش محاسبه كنيد ميانگين سه نوبت زمان
براي هر  Bو  Aوش الزم زمان گيرش اوليه مطابقت دارد كه اختالف بين مقادير ميانگين زمان گيرش اوليه با ر

دقيقه  30نبايد بيشتر از  Bدقيقه باشد و محدوده براي هر سه آزمون تكرارشده با روش  25آزمونه نبايد بيشتر از 
هاي الزم زمان گيرش نهايي مطابقت دارد كه اختالف بين مقادير ميانگين زمان   چنين، روشي با ويژگي هم. باشد

دقيقه باشد و محدوده براي هر سه آزمون تكرار  45مونه نبايد بيشتر از براي هر آز Bو  Aگيرش نهايي با روش 
  . هاي تعيين كيفيت ارائه شده است در پيوست ب مثالي از داده. دقيقه باشد 30نبايد بيشتر از  Bشده به روش 

  استانداردسازي  5- 14

وسيله  توان به مليات را ميالزم است، اين ع Bو  Aهنگامي كه استانداردسازي به منظور توافق بين دو روش 
روند استانداردسازي بايد بر اساس مقايسة نتايج آزمون . هاي گيرش اوليه، گيرش نهايي يا هر دو انجام داد آزمون

  نتايج آزمون. شود، باشد انجام مي) Bروش(و روش انتخاب شده كه در دستگاه خودكار  Aدست آمده با روش  به
 Aهنگامي كه مطابق با الزامات روش . تلف، براي استانداردسازي الزم استحداقل پنج سيمان هيدروليكي مخ

اي زمان گيرش اوليه و يك محدودة مينيمم  دقيقه 60ها بايد داراي يك محدودة مينيمم  شوند، سيمان آزمون مي
دستگاه به كار  توانيد از سه سيماني كه براي تعيين كيفيت اگر خواستيد، مي. اي زمان گيرش نهايي باشند دقيقه 90

هاي استانداردسازي معتبر بايد به  معادله. هاي جديد انجام شود گيري در اين صورت اندازه. گرفته شده، استفاده كنيد
  ).يادآوري را ببينيد(ها اعمال شوند  صورت رياضي استخراج و براي همة نمونه

  .شوند و به آساني با محاسبات استانداردسازي سازگار ميكنند  هاي خودكار از رايانه استفاده مي معموالً، دستگاه -يادآوري

  تاييد مجدد روش آزمون  6- 14

  .بار در سال و هر زماني كه يكي از شرايط زير اتفاق افتاد، صحت روش را دوباره كنترل كنيد حداقل يك
  .تغييرات مهمي بر روي دستگاه انجام شده باشد  1- 14-6
  .انجام شده باشد تعميرات اساسي بر روي دستگاه  2- 14-6
  . دهد هايي مطابق با الزامات اجرايي را نمي شواهد بارزي نشان دهد كه روش آزمون، داده  3- 14-6
دست آمده با روش كار بيشتر از  از مقدار به CCRL(1(ميانگين نمونه آزمايشگاه مرجع سيمان و بتن   4- 14-6
  .اشددقيقه براي زمان گيرش اوليه يا نهايي اختالف داشته ب 45

                                                
Cement and Concrete Referee Laboratory   - 1  
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  دقت و انحراف  7- 14

  دقت  1- 7- 14

تاييد  Aكنيم كه قبالً صالحيت آن براي روش  عنوان روش كار ويژه به آزمايشگاه معرفي مي را به Bروش   در حالي
  . شده است، بنابراين براي آن دقتي تعيين نشده است

  انحراف  2- 7- 14

راف اين روش آزمون وجود ندارد، انحراف تعيين كه مواد مرجع پذيرفته شده مناسبي براي تعيين انح از آنجايي 
  .نشده است

  گزارش آزمون  15

  :بايد شامل موارد زير باشدگزارش آزمون 

  ؛392انجام آزمون طبق استاندارد ملي ايران شماره  1- 15

 تاريخ تحويل نمونه به آزمايشگاه؛ 2- 15

 تاريخ انجام آزمون؛ 3- 15

  ؛)…حل توليد و نام توليدكننده، تاريخ توليد، م: شامل(شناسنامة محصول  4- 15

 محل انجام آزمون؛ 5- 15

 ذكر هرگونه موارد مغاير با اين استاندارد؛ 6- 15

 گر؛ خانوادگي و امضاي آزمايش نام، نام 7- 15

 .خانوادگي و امضاي تاييدكننده نام، نام 8- 15
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  پيوست الف

  )الزامي(

  دستگاه ويكات

  دستگاه   1- الف

با جرمي كه توسط روش ) B(روي آن ميلة متحرك كه بر ) A(شامل يك بدنه  1- دستگاه ويكات مطابق شكل الف
با قطري كه توسط روش مرجع اين ) C(در يك سر آن پيستون . مرجع اين دستگاه تعيين شده است، قرار دارد

كه توسط روش مرجع اين ) D(دستگاه تعيين شده است، انتهاي ديگر داراي يك جرم يا سوزن استيل متحرك 
نگه ) E(تواند در هر موقعيت دلخواه توسط پيچ پذير است و مي برگشت )B(ميلة . دباش دستگاه تعيين شده است، مي

كه به ) بندي شده متر درجه برحسب ميلي(است كه روي قسمت مدرج ) F(پذير داشته شود و داراي نشانگر تنظيم
دارد مرجع با دقت گيري استان بندي زماني كه با يك وسيله اندازه مقياس درجه. كند متصل است، حركت مي) A(بدنه
متر در هر  ميلي 25/0شود نبايد نسبت به مقياس مرجع، انحرافي بيشتر از  متر در تمامي نقاط مقايسه مي ميلي 1/0

  .نقطه داشته باشد
  

  
  دستگاه ويكات 1-شكل الف
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  الزامات اجرايي براي دستگاه ويكات خودكار  2- الف

يكات خودكار براي پذيرش يا عدم پذيرش سيمان استفاده وقتي كه از نتايج زمان گيرش از دستگاه و  1- 2- الف
روش مطرح شده شامل دستگاه ويژه و . شود، روش استفاده شده بايد با الزامات اين بند مطابقت داشته باشد مي

باشد، و از روش متداول كه توسط يك آزمايشگاه مشخص ارائه  گيري مطابق با الزامات اين استاندارد مي روش قالب
  .استفاده كنيدشده، 

  هاي سيمان هيدروليكي الزم نمونه  2- 2- الف

شود  آزمون مي "A"انتخاب كنيد، و وقتي كه مطابق با روش  11-2يا  9-2، 2-2سه سيمان مطابق با الزامات بند 
  :بايد شامل موارد زير باشد

  .دقيقه 110يك سيمان با زمان گيرش اولية كمتر از   1- 2- 2- الف
  .دقيقه 150ا زمان گيرش اولية بيشتر از يك سيمان ب  2- 2- 2- الف
  .دقيقه 180يك سيمان با زمان گيرش نهايي كمتر از   3- 2- 2- الف
  ).يادآوري را ببينيد(دقيقه  210يك سيمان با زمان گيرش نهايي بيشتر از   4- 2- 2- الف

  .دارند در آينده نگه) دستگاه(دارد سازي شود، مقدار كافي سيمان را براي تعيين كيفيت و استان ها توصيه مي به آزمايشگاه -يادآوري

  ها آزمون  3- 2- الف

هاي  زمان. باشد، استفاده كنيد مي 5- 17از روشي كه مورد تاييد است و شامل روند استانداردسازي بيان شده در بند 
يين تع Aدر همان روز، زمان گيرش را مطابق روش . بار تعيين كنيد گيرش ابتدايي و نهايي هر سه سيمان را يك

سه نوبت . هاي تكراري استفاده كنيد بار تعيين و از آن مقدار آب براي همة بچ غلظت نرمال هر سيمان را يك. كنيد
هاي  هاي تعيين كيفيت را بر روي آزمونه آزمون. كامل كنيد) با تكرار همه مراحل(ها را در روزهاي مختلف  آزمون

  .م دهيدجداگانه آماده شده از آزمون استانداردسازي انجا

  محاسبات  4- 2- الف

هاي  روشي با ويژگي. هاي گيرش ابتدايي و نهايي براي هر سيمان و هر روش محاسبه كنيد ميانگين سه نوبت زمان
براي هر  Bو  Aالزم زمان گيرش اوليه مطابقت دارد كه اختالف بين مقادير ميانگين زمان گيرش اوليه با روش 

دقيقه  30نبايد بيشتر از  Bشد و محدوده براي هر سه آزمون تكرارشده با روشدقيقه با 25آزمونه نبايد بيشتر از 
هاي الزم زمان گيرش نهايي مطابقت دارد كه اختالف بين مقادير ميانگين زمان   چنين، روشي با ويژگي هم. باشد

سه آزمون تكرار دقيقه باشد و محدوده براي هر  45براي هر آزمونه نبايد بيشتر از  Bو  Aگيرش نهايي با روش 
  . هاي تعيين كيفيت ارائه شده است در پيوست ب مثالي از داده. دقيقه باشد 30نبايد بيشتر از  Bشده به روش

  استانداردسازي  5- 2- الف

وسيله  توان به الزم است، اين عمليات را مي Bو  Aهنگامي كه استانداردسازي به منظور توافق بين دو روش 
روند استانداردسازي بايد بر اساس مقايسة نتايج آزمون . يرش نهايي يا هر دو انجام دادهاي گيرش اوليه، گ آزمون

  نتايج آزمون. شود، باشد انجام مي) Bروش (و روش انتخاب شده كه در دستگاه خودكار  Aدست آمده با روش  به
 Aق با الزامات روش هنگامي كه مطاب. حداقل پنج سيمان هيدروليكي مختلف، براي استانداردسازي الزم است

اي زمان گيرش اوليه و يك محدودة مينيمم  دقيقه 60ها بايد داراي يك محدودة مينيمم  شوند، سيمان آزمون مي
توانيد از سه سيماني كه براي تعيين كيفيت دستگاه به كار  اگر خواستيد، مي. اي زمان گيرش نهايي باشند دقيقه 90
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هاي استانداردسازي معتبر بايد   معادله. هاي جديد انجام شود گيري ورت اندازهدر اين ص. گرفته شده، استفاده كنيد
  ).يادآوري را ببينيد(ها اعمال شوند  به صورت رياضي استخراج و براي همة نمونه

  .وندش كنند و به آساني با محاسبات استانداردسازي سازگار مي هاي خودكار از رايانه استفاده مي معموالً، دستگاه -يادآوري

  تاييد مجدد روش آزمون  3- الف

  .بار در سال و هر زماني كه يكي از شرايط زير اتفاق افتاد، صحت روش را دوباره كنترل كنيد حداقل يك  1-3- الف
  .تغييرات مهمي بر روي دستگاه انجام شده باشد  2-3- الف
  .تعميرات اساسي بر روي دستگاه انجام شده باشد  3-3- الف
  . دهد هايي مطابق با الزامات اجرايي را نمي نشان دهد كه روش آزمون، داده شواهد بارزي  4-3- الف
 45دست آمده با روش كار بيشتر از  از مقدار به) CCRL(ميانگين نمونة آزمايشگاه مرجع سيمان و بتن   5-3- الف

  .دقيقه براي زمان گيرش اوليه يا نهايي اختالف داشته باشد
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  پيوست ب

  )اطالعاتي(

  محدوده نتايج آزمونه  1- ب

  زمان گيرش اوليه بر حسب دقيقه 1- 1- جدول ب 

شماره    سيمان

  نوبت

  زمان گيرش اوليه

  "A"طبق روش  

  زمان گيرش اوليه 

  "B"طبق روش 

  ميانگين اختالف

  )25خصوص حداكثر  به(

  …  105  95  1  الف

  …  105  90  2  الف

  …  90  95  3  الف

حد باال (محدودة 
  )30ثر حداك

  5  15  …  

  7/6  0/100  3/93    ميانگين
  …  120  100  1  ب

  …  95  105  2  ب

  …  95  85  3  ب

حد باال (محدودة 
  )30حداكثر 

  20  25  …  

  7/6  3/103  7/96    ميانگين
  …  170  155  1  ج

  …  160  155  2  ج

  …  155  145  3  ج

حد باال (محدودة 
  )30حداكثر 

  10  15  …  

  0/10  7/161  7/151    ميانگين
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  زمان گيرش نهايي بر حسب دقيقه 2-1-جدول ب

شماره    سيمان

  نوبت

  زمان گيرش نهايي

  "A"طبق روش  

  زمان گيرش نهايي 

  "B"طبق روش 

  ميانگين اختالف

  )45خصوص حداكثر  به(

  …  150  150  1  الف

  …  150  145  2  الف

  …  125  170  3  الف

حد باال (محدودة 
  )30حداكثر 

  25  25  …  

  3/13  7/141  0/155    ميانگين
  …  180  185  1  ب

  …  180  200  2  ب

  …  155  185  3  ب

حد باال (محدودة 
  )30حداكثر 

  15  25  …  

  3/18  7/171  0/190    ميانگين
  …  225  235  1  ج

  …  220  240  2  ج

  …  215  240  3  ج

حد باال (محدودة 
  )30حداكثر 

  5  10  …  

  3/18  0/220  3/238    ميانگين

 
 

  


