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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 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

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

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي

 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي 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، مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است يتجار 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 ميسيونك 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  اسـتاندارد  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 همؤسس كه مربوط استاندارد

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

(IEC)الكتروتكنيك 
4رابط تنها عنوان به و است3 (OIML) قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و 2

 سكـدك  كميسـيون  

 هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در5 (CAC)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 ترعاي با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فردي ايمني 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 بين 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،زيست 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 of Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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  گفتار پيش 

نخستين بار در سال  "روش آزمون- به روش اتوكالوتعيين پتانسيل انبساط  - هيدروليكي سيمان"استاندارد

توسط شركت مادر تخصصي اين استاندارد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي . تدوين شد 1345

بار مورد تجديد  هاي مربوط براي پنجمين و تأييد كميسيون )سهامي خاص(اك آزمايشگاه فني و مكانيك خ

مهندسي ساختمان و مصالح و  ملي استاندارد ةاجالس كميتيكصد و نود و سومين  درنظر قرار گرفت و 

قانون  3به استناد بند يك ماده  اين استاندارد ، اينكشدتصويب  4/3/1387مورخ  هاي ساختماني فرآورده

عنوان   ، به1371ماه  تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن قوانين و مقررات موسسه استاندارد و اصالح

  .شود استاندارد ملي ايران منتشر مي

صنايع، علوم و خدمات،  ةهاي ملي و جهاني در زمين براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت

ر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظ

بنابراين، بايد . مورد توجه قرار خواهد گرفت تجديد نظر در كميسيون فني مربوط استاندارد ارائه شود، هنگام

  .همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد

  

  .شده است 1370سال  391اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره 

  

  :خذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير استĤبع و ممن

  
1- ASTM C151-05: Standard Test Method for Autoclave Expansion of Hydraulic Cement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

  كميسيون فني تدوين استاندارد 

  " روش آزمون - به روش اتوكالون انبساط تعيي - سيمان هيدروليكي"

  )پنجمتجديد نظر (

  

  يا نمايندگي/ سمت و  رئيس

  اسماعيلي طاهري، محسن
كارشناس ارشد مهندسي (

  )عمران

  مدير كل دفتر پژوهش و تحقيقات علمي
  شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك

    
    دبير

  فر، الهام  زماني
  )كارشناس ارشد شيمي (

  كارشناس دفتر پژوهش و تحقيقات علمي
  شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك

    

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا( ءاعضا

  احدي، رضا 
  )كارشناس ارشد مهندسي مكانيك(

  انجمن شركتهاي ساختماني  
  

    
  محمد  اسمعيلي، علي

كارشناس ارشد مهندسي (
  )عمران

  هيئت مديرهقائم مقام فني و مشاور 
  شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك

    

  رضا  تاجيك، حميد

  )كارشناس ارشد شيمي(
  شركت سيمان آبيك 

    

  ترك قشقائي، سيمين

  )كارشناس شيمي(
  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

    

  سازور، رسول 
  )كارشناس شيمي(

  رانجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان كشو
  

    



  پوش، سهيال سياه

كارشناس ارشد مهندسي (

  )شيمي

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  

    

  شرقي، عبدالعلي

  )دكتري مهندسي عمران(
  عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي

    

  صفاري، سعيد

  )شناسي كارشناس زمين(
  كنندگان و توليدكنندگان سازمان حمايت از حقوق مصرف

    

  غضنفري، فرشته

  )كارشناس شيمي(

  سرپرست آزمايشگاه شيمي و فيزيك 

  شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك

    

  پور، احمد فتحي

كارشناس ارشد مهندسي (

  )شيمي 

  مجتمع صنعتي سيمان تهران

    

  فيروزيار، فهيمه

  )كارشناس شيمي(
  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  

  مراقب، الهام

  )كارشناس شيمي(

  شناس آزمايشگاه شيمي و فيزيككار

  شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك

 



  

  

 

  روش آزمون -تعيين انبساط به روش اتوكالو  -سيمان هيدروليكي 

  هدف   1

هايي از خمير  بر روي آزمونه هدف از تدوين اين استاندارد تعيين انبساط اتوكالو سيمان هيدروليكي  1- 1

  .باشد سيمان مي

 ه كاربرددامن  2

. كند آزمون انبساط اتوكالو شاخصي از پتانسيل انبساط تاخيري سيمان هيدروليكي را مشخص مي  2-1

ها وقتي كه  و يا هر دوي آن) MgO(يا اكسيد منيزيم ) CaO(اين انبساط به واسطه جذب آب اكسيد كلسيم 

  .باشد در سيمان هيدروليكي وجود دارند، مي

كه حاوي كوارتز ريزدانه هستند، سبب انبساط بيش از اندازه در  1هايي گزارش شده است پوزوالن  2-2

سيليكاتي است كه در شرايط معمول اتفاق  -اين امر به دليل واكنش قليايي .باشند شرايط آزمون اتوكالو مي

ها را  هشود كه آزمون زماني كه انبساط بيش از اندازه در خمير حاوي پوزوالن اتفاق افتد، توصيه مي. افتد نمي

  ).5- 3طبق استاندارد بند (سيليكاتي مورد بررسي قرار دهيد  -دليل واكنش قليايي  به

 ،باشد كاتي در شرايط انبساط اتوكالو سيلي-انبساط بيش از اندازه نتيجه واكنش قليايي اگر - يادآوري 

  .گيردتواند مورد ارزيابي قرار  مي 7- 3زوالن براي فعاليت قليايي طبق استاندارد بند پو

 وظيفه كاربر بنابراين. كند موارد ايمني مربوط به كاربرد اين روش را بيان نمي تماماين استاندارد  -هشدار

هاي اجرايي  قبل از استفاده محدوديت ي و اصول بهداشتي را رعايت كرده،اين استاندارد است كه موارد ايمن

  . است ارائه شده 6بند ويژه در  هاي احتياط شرح .آنرا مشخص كند

  مراجع الزامي  3

. ه شده استها ارجاع داد مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

  . دشو محسوب ميجزئي از اين استاندارد ملي ايران  بدين ترتيب آن مقررات

ها و تجديدنظرهاي بعدي آن  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 . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .هاي بعدي آنها مورد نظر است و اصالحيه تجديد نظراست، همواره آخرين 

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

  

3-1  ASTM C187-04: 2007, Test Method for Normal Consistency of Hydraulic Cement. 

                                                
1-Pozzolan 



3-2  ASTM C305-99ei: 2007, Practice for Mechanical Mixing of Hydraulic Cement Pastes 

and Mortars of Plastic Consistency. 

3-3  ASTM C490-04: 2005, Practice for Use of Apparatus for the Determination of Length 

Change of Hardened Cement Past, Mortar, and Concrete. 

3-4  ASTM C511-05: 2005, Specification for Mixing Rooms, Moist Cabinets, Moist 

Rooms, and Water Storage Tanks Used in the Testing of Hydraulic Cements and 

Concretes. 

3-5  ASTM C856-04: 2007, Practice for Petrographic Examination of Hardened Concrete. 

3-6  ASTM C1005-05: 2007, Specification for References Masses and Devices for 

Determining Mass and Volume for Use in the physical Testing of Hydraulic Cements.  

3-7  ASTM C1157-03: 2007, Performance Specification for Hydraulic Cement.  

  وسايل   4

  ترازوها   4-1

  .باشد مي 6- 3جرم مواد طبق استاندارد بند تعيين  

  اي مدرج ظرف شيشه  4-2

 .باشد مي 3- 3بند ليتر طبق استاندارد  ميلي 250ليتر يا  ميلي 200اي مدرج با گنجايش  ظرف شيشه 

   قالب ها  4-3

  .باشد مي 3- 3بند طبق استاندارد  mm285× mm4/25×mm 4/25قالب ها با ابعاد 

   ماله تخت  4-4

  .باشد متر مي ميلي 150متر تا  ميلي 100اي با لبه صاف و فوالدي به طول  تخت داراي تيغه ماله

  اتوكالو  4-5

هاي خودكار و  اتوكالو بايد مجهز به كنترل. باشد شامل يك محفظه فشار زياد بخار آب با دماسنج مي اتوكالو

هايي كه استفاده از صفحه  در محل. مگاپاسكال باشد 4/2 ±12/0با تحمل فشار ناگهاني 1صفحه گسيختگي

همچنين اتوكالو بايد به يك شير تخليه . باشد، اتوكالو بايد به شير اطمينان مجهز باشد گسيختگي مجاز نمي

. پذير باشد كردن امكان دهي و بخار آب در انتهاي دوره خنك حرارت مجهز باشد تا تخليه هوا در ابتداي دوره 

متر باشد و بايد از صفر  ميلي 114مگاپاسكال با قطر اسمي  1/4رسنج بايد داراي ظرفيت اسمي فشا

گيري فشار  خطا در اندازه. مگاپاسكال مدرج شده باشد 03/0مگاپاسكال با مقياسي كمتر از  1/5مگاپاسكال تا

مجموعه حرارتي بايد به توان . مگاپاسكال  بيشتر باشد ±02/0كار عملياتي براي دو مگاپاسكال نبايد از 

فشار بخار اشباع در اتوكالو پس از روشن شدن در ) ها آب به اضافه آزمونه(اي باشد كه در بيشترين بار  اندازه

                                                
1-Rupture Disk 



  

  

كنترل خودكار بايد قادر باشد فشار را براي مدت . افزايش يابدپاسكال دقيقه به دو مگا 75دقيقه تا  45مدت 

 216±2با دماي مطابق  پاسكالمگا 2 ± 07/0فشار . نگه دارد ال پاسكمگا 2 ± 07/0در حداقل سه ساعت 

 5/1طراحي اتوكالو بايد اجازه دهد فشارسنج پس از خاموش كردن دستگاه در مدت . است درجه سلسيوس

  . كاهش يابد پاسكالمگا 07/0به كمتر از پاسكال ساعت، از دو مگا

  صفحه گسيختگي 5-1- 4 

در    ساخته شده باشد كه داراي مقاومت كششي نسبتاً غيرحساس به دمااي  صفحه گسيختگي بايد از ماده

  .دارنده آن سازگار باشد باشد و از نظر الكتروشيمي با لوله رابط و نگه C º 216تا C º20محدوده

   1گير تغييرات طول دستگاه اندازه  4-6

رود بايد طبق استاندارد  كار مي ا بهه گيري تغيير طول آزمونه گير تغييرات طول كه براي اندازه دستگاه اندازه

  .باشد 3-3بند 

  و رطوبت دما  5

  گيري اتاق قالب   1- 5

گيري طبق استاندارد بند  قالب نسبي اتاق گيري، مواد خشك، آب اختالط، و رطوبت داري دماي اتاق قالب نگه 

  .باشد مي 3- 3

   داري رطوبت وسايل نگه  2- 5

  .باشد مي 4- 3طوبت طبق استاندارد بند داري ر حفظ دما و رطوبت با وسايل نگه 

  هاي ايمني احتياط  6

فشارسنج با ظرفيت بسيار كم يا بسيار زياد . مگاپاسكال باشد 1/4فشارسنج بايد داراي ظرفيت   1- 6

با ظرفيت كمتر اگر فشاري بيشتر از حداكثر فشار كاري  هايي رو براي فشارسنج از اين. تواند خطرناك باشد مي

با   در فشارسنج. روي آن، اعمال شود، باعث خواهد شد كه فشارسنج از تنظيم خارج شودمشخص شده بر 

گر بايد يقين  آزمايش. ظرفيت بيشتر، حركت عقربه ممكن است بسيار كم باشد و مورد توجه قرار نگيرد

  . داشته باشد كه عقربه فشارسنج از حداكثر اندازه درجه، عبور نكرده باشد

هميشه از يك دماسنج همراه با فشارسنج براي . كنيد  سنج آنرا كنترل حيح فشاركرد ص براي عمل  2- 6

  .كرد فشارسنج استفاده كنيد تا هرگونه وضعيت غيرعادي را نشان دهد كنترل عمل

  .داريد كنترل خودكار دستگاه را در تمام مدت كاري در وضعيت مناسب نگه  3- 6

بيشترين فشار مشخص شده در اين  10%تا  6%فشار از شير اطمينان را طوري تنظيم كنيد كه اگر   4- 6

مگر سازنده، . است، بيشتر شد فشار را خارج كند مگاپاسكال 3/2كه حدود ) مگاپاسكال 1/2(روش آزمون 

شير اطمينان بايد دو بار در سال . داري شير اطمينان توصيه كرده باشد هاي خاصي را براي نگه دستورالعمل

هاي خودكار دستگاه  توان آنرا با دستگاه آزمون فشارسنج يا كنترل همچنين مي. دمورد بازرسي قرار گير

                                                
1  -Length Comparator 



مسير خروج شير . مگاپاسكال رسيد، شير اطمينان باز شود 3/2كه فشار به  اتوكالو تنظيم كرد تا زماني

  . گر قرار گيرد  اطمينان نيز نبايد در مقابل آزمايش

شود،   به عنوان مثال كنترل خودكار خراب. دهد كن است رخ اي مم گاهي اتفاقات غير منتظره -يادآوري 

كه از حداكثر  دهد در حالي   شود، عقربه فشارسنج در يك نگاه سطحي صفر را نشان  شير اطمينان فرسوده 

اين شرايط . و به خطا پشت عقربه قرائت ايستاده است) عقربه يك دور كامل زده است(فشار عبور كرده است 

  .شود كه قبل از خرابي دستگاه، فشار با ميزان بزرگ نامشخصي از دستگاه آزاد شود ني آشكار ميدر نهايت زما

در پايان آزمون، هنگام باز كردن درب اتوكالو بايد از دستكش كار چرمي ضخيم براي جلوگيري از   5- 6

رب اتوكالو را باز وقتي د. گر قرار ندهيد  شير تخليه را در مقابل آزمايش. ها استفاده شود سوختگي دست

دقت كنيد . كنيد آنرا به قدري كج كنيد كه هيچ بخاري از زير درب تخليه و به طرف آزمايشگر رها نشود مي

  .شود نسوزيد توسط مايعي كه در مخزن اتوكالو استفاده مي

ل هاي اتوكالو، بازگشت عقربه فشارسنج به مح گر بايد آگاه باشد در بسياري از فشارسنج آزمايش  6- 6

ممكن است هنوز مقداري فشار . دهد اوليه يا نقطه شروع، لزوماً فشار صفر را در داخل اتوكالو نشان نمي

  . مانده باشد خطرناك نامحسوس در دستگاه باقي

  ها تعداد آزمونه  7

  .حداقل يك آزمونه بسازيد  7-1

  هاي آزمونه سازي قالب آماده  8

  .آماده كنيد 3-3بندي ندارند طبق استاندارد بند  نياز به آب جز قالب هايي كه هاي آزمونه را به قالب  1- 8

  ها سازي آزمونه آماده  9

 اختالط خمير سيمان  9-1

را طبق  سپس آن. آماده كنيد 1-3گرم سيمان و مقدار كافي آب طبق استاندارد بند  650مخلوطي شامل 

آزمونه زمان گيرش و منشور اتوكالو  .دست آيد به 1مخلوط كرده تا خميري با غلظت طبيعي 2- 3استاندار بند 

شود ابتدا خمير براي تعيين غلظت  زمان استفاده مي اگر خمير سيمان هم. توان از يك مخلوط تهيه كرد را مي

  . شود مانده مخلوط تهيه  طبيعي استفاده شود، سپس منشور اتوكالو بالفاصله از باقي

  ها گيري آزمونه قالب  9-2

اتوكالو را در دواليه تقريباً  آزمونة  مونة زمان گيرش يا اتمام عمل اختالط، قالببالفاصله پس از تهيه آز

گيري و در  هاي اندازه ميخ ها و اطراف گل مساوي پركنيد، هر اليه خمير را با انگشت شست يا نشانه به گوشه

كم شده را  توسط اليه بااليي مترا. تمام سطح قالب متراكم كنيد تا زماني كه يك آزمونه همگن حاصل شود

                                                
1- Normal Consistency 



  

  

در . سپس با چند حركت ماله سطح خمير را كامالً مسطح كنيد. يك ماله لبه نازك با باالي قالب تراز كنيد

  .هايتان را محافظت كنيد گيري با دستكش پالستيكي دست مدت اختالط و قالب

  ها داري آزمونه نگه   9-3

مدت  به  ها بايد حداقل هاي حاوي آزمونه قالب. ار دهيدقالب، آن را در اتاقك يا اتاق رطوبت قر كردن بعد از پر

ايد،  ها را از قالب خارج كرده ساعت آزمونه 24اگر قبل از . داري شود رطوبت نگهساعت در اتاقك يا اتاق  20

  .ها را در اتاقك يا اتاق رطوبت قرار دهيد تا زمان آزمون، آن

  روش آزمون  10

بالفاصله طول هر  ا از محيط مرطوب خارج كنيد،ها ر گيري، آزمونه بعد از قالب min30±h24 مدت به  1- 10

به نحوي  .اتوكالو قرار دهيد سبد وندر دماي اتاق در تغييرات طول بخوانيد، و گير دستگاه اندازه آزمونه را با

 Cº20 اوليه دماياتوكالو بايد داراي آب كافي با . گيردكه همة سطوح آزمونه در معرض بخار آب اشباع قرار 

 10%تا  7% معموالً. دارد نگهاشباع  فضاي درون اتوكالو را از بخاربتواند  ون،باشد تا در زمان آزم Cº 28تا 

  . حجم اتوكالو بايد از آب پر شود

اجازه دهيد در اولين مرحله حرارت دادن، هوا از اتوكالو خارج شده همچنين شير خروجي باز باشد    2- 10

شير خروجي هوا را ببنديد و دما را به نحوي افزايش دهيد ). مراجعه شود 7به بند ( تا بخار از آن خارج شود

فشار . دقيقه از زمان روشن كردن منبع گرما، به دو مگاپاسكال برسد 75دقيقه تا  45كه فشار بخار در مدت 

را خاموش كنيد در پايان دوره سه ساعته، منبع گرما . داريد مگاپاسكال نگه  2± 07/0را مدت سه ساعت در 

در انتهاي . مگاپاسكال برسد 07/0ساعت فشار به كمتر از  5/1نحوي خنك كنيد كه در مدت  و اتوكالو را به 

مانده فشار خارج شده، فشار داخل اتوكالو برابر  ساعته شير خروجي را به آرامي باز كنيد تا باقي 5/1دوره 

درجه سلسيوس قرار  90را در آب با دماي بيش از   ونهسپس اتوكالو را باز كنيد و آزم. فشار آتمسفر شود

دقيقه به  15نواخت آب سرد در مدت  ها را احاطه كرده است با افزايش يك دماي آبي كه اطراف منشور. دهيد

 15درجه سلسيوس به مدت  23ا را در دماي ه دماي آب اطراف آزمونه. درجه سلسيوس كاهش دهيد 23

گيري را پاك كنيد اما آزمونه را  هاي اندازه ميخ مونه را از آب خارج كرده، گلسپس يك آز. دقيقه حفظ كنيد

  . گيرتغييرات طول بخوانيد را با دستگاه اندازه پاك نكرده و طول آن

  

  

  

  

  

  

  

  



  محاسبه  11

گيرتغييرات طول  گيري شده با دستگاه اندازه تغيير در طول آزمونه را با كم كردن طول آزمونه اندازه  11-1

ل از گذاشتن در اتوكالو و بعد از خارج كردن از اتوكالو محاسبه كرده، به عنوان درصدي از طول موثر قب

كاهش . عنوان انبساط اتوكالو گزارش كنيد درصد افزايش در طول را به . گزارش كنيد 01/0%شاخص با دقت 

  . در طول را با گذاشتن يك عالمت منها قبل از مقدار درصد مشخص كنيد

  ت و انحرافدق  12

  دقت  1- 12

،به 94/0%تا  11/0%هاي  در محدوده انبساط 024/0) %درون آزمايشگاهي(گر  انحراف از استاندارد يك آزمايش

گر براي انبساط بر روي  بنابراين نتايج دو آزمون صحيح انجام شده توسط همان آزمايش. دست آمده است 

  . ف داشته باشدانبساط، اختال 07/0%مشابه نبايد بيش از  1هاي بچ

،به 94/0%تا  11/0%هاي  در محدوده انبساط 03/0) %بين آزمايشگاهي(انحراف از استاندارد چند آزمايشگاه 

هاي  بنابراين نتايج دو آزمون صحيح انجام شده توسط دو آزمايشگاه مختلف بر روي بچ. دست آمده است 

  . انبساط اختالف داشته باشد 09/0%مشابه نبايد بيش از 

  انحراف  2- 12

  .كه ماده مرجع پذيرفته شده مناسبي براي تعيين انحراف وجود ندارد، انحراف تعيين نشده است از آنجايي

  گزارش آزمون  13

  :بايد شامل مواد زير باشدگزارش آزمون 

  1387سال 391با استاندارد ملي ايران شماره بق اطمآزمون  انجام 1- 13

 تاريخ تحويل نمونه به آزمايشگاه؛ 2- 13

 نجام آزمون؛تاريخ ا 3- 13

  ؛)…نام توليدكننده، تاريخ توليد، محل توليد و : شامل(شناسنامه محصول  4- 13

 محل انجام آزمون؛ 5- 13

 ذكر هرگونه موارد مغاير با اين استاندارد؛ 6- 13

 گر؛ خانوادگي و امضاي آزمايش نام، نام 7- 13

  

 

                                                
1- batch 
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 .خانوادگي و امضاي تاييدكننده نام، نام 8- 13
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