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 به نام خدا

 استاندارد ایران یملآشنایی با سازمان 

 ایران، صنعتی وتحقیقات استاندارد مؤسسۀ راتمقر و قوانین اصالح قانون 1مادۀ یک بند موجب به ایران استانداردیملمانساز

 بره را )رسمی(ایررانیملاستانداردهای نشر و تدوین تعیین، کهوظیفۀ است کشور رسمی مرجع تنها 3193 ماه بهمن مصوب

.دارد عهده

زومؤسسراتکرنظررانمراصراحب،ارشناسانسرازمانکبازکمریفنیهاونیسیمکهایمختلفدرناستاندارددرحوزهیتدو

،یدیرطتولیوباتوجهبهشررایملشودوکوششیهمگامبامصالحآگاهومرتبطانجاممییواقتصادیدی،تولی،پژوهشیعلم

ننردگان،کننردگان،مصرر کدیع،شرام تولصراحبانحروونفرۀتآگاهانرهومنصرفانکوتجاریاسرتکرهازمشراریفناور

سینروشیشرود.پردولتریحاصر مریوغیریدولتیها،نهادها،سازمانیوتخصصیزعلمککنندگان،مراصادرکنندگانووارد

افرتیشرودوپرسازدریمربوطارسرا مریهاونیسیمکینفعواعضایبهمراجعذیایرانبراینظرخواهیملیاستانداردها

(ایرراناراووی)رسمیملبهعنواناستاندارد،بیمرتبطباآنرشتهطرحودرصورتتصویملۀتیمکشنهادهادرینظرهاوپ

شود.یمنتشرم

کننردیهمریرنشردهتهیریتضروابطتعینیزبارعاصالحذیمندوعالقهیهاهمؤسساتوسازمانکییساستانداردهاینوشیپ

ب،یرنترتیشرود.برداراوومنتشررمریایررانیملرب،برهعنرواناسرتانداردیودرصرورتتصرویبررس،طرحیملدرکمیته

اسرتانداردمربروطیملۀنودرکمیتیتدو9رۀایرانشمایملاستانداردراتمقرهبراساسکشودیمیتلقیملییاستانداردها

د.دهباشیبرسیبهتصوشودی مکیتشایراناستانداردیملدرسازمانهک

(ISO)استانداردیالمللنیسازمانبیاصلیرانازاعضایاداستانداریملسازمان
2(IEC)المللیالکتروتکنیرککمیسیونبین،3

(OIML)شناسیقانونیالمللیاندازهوسازمانبین
(CAC)کمیسیونکدکسغراایی5استوبهعنوانتنهارابط1

درکشرور9

نیشرور،ازآخررکخرا یهرایازمنردیونیلرکطیایرانضمنترروجهبرهشررایملیاستانداردهانیکند.درتدوفعالیتمی

 شود.گیریمیبهرهیالمللنیبیجهانواستانداردهایوصنعتی،فنیعلمیهاشرفتیپ

کنندگان،حفظسالمتومصر تازیشدهدرقانون،برایحماینیبشینپیتموازیتواندبارعایرانمیاستانداردایملسازمان

ازیبعضری،اجررایواقتصرادیطریمحسرتیتمحصروتتومالحظراتزیرفکینرانازی،حصرو اطمیوعمرومیفردیمنیا

یایرانرابرایمحصوتتتولیدیداخ کشورو/یااقالموارداتی،باتصویبشرورایعرالیاسرتاندارد،اجبراریملاستانداردهای

ویصرادراتیاتهراکاسرتانداردیشرور،اجرراکمحصروتتیبررایالمللرنیبریبهمنظورحفظبازارهراتواندی.سازمانمکند

هاومؤسسراتفعرا درنندگانازخدماتسازمانکبهاستفادهبخشیدننانینبرایاطمی.همچنکندیآنرااجباریبنددرجه

هراوشرگاهی،آزمایطیمحستیتزیریتومدیفکیتیریمدهایسیستمیگواهوصدوریزی،ممیمشاوره،آموزش،بازرسۀنیزم

هاومؤسساترابراسراسضروابطنظرامگونهسازماننیاستانداردایملسازمانوسای سنجش،(الیبراسیون)کمراکزواسنجی

هراردآنکراعطاوبرعملهاتبهآنیدصالحیینامۀتأیطتزم،گواهیکندودرصورتاحرازشرامییابیرانارزیتایدصالحییتأ

یاربردکرقراتیارفلزاتگرانبهاوانجامتحقینعیی سنجش،تعیاها،واسنجیوسایکیالمللنیجدستگاهبیکند.تروینظارتم

.استسازماننیفایایرانازدیگروظایملیسطحاستانداردهایارتقایبرا

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4-Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 «نآزمو روش –جذب آب بتن  یینتع: 211قسمت  -بتن سخت شده »

 سمت و/یا محل اشتغال: رئیس:

تدین،محسن

(دکتریمهندسیعمران)

رانیانجمنبتنا

 

  دبیر:

رحمتی،علیرضا

)کارشناسیارشدمهندسیعمران(

مجتمعتولیدی،تحقیقاتیو

 آزمایشگاهیپاکدشتبتن



  )اسامیبهترتیبحرو الفبا(اعضا:

مهرداد،احمدی

(کارشناسیمهندسیعمران)

ادارهک استاندارداستانتهران



هادی،آقامیرزایی

(شیمیکارشناسی)

شرکتسیمانآبیک



پیرهادیدهعلیخانی،بهمن

)کارشناسیارشدشیمیتجزیه(

مجتمعتولیدی،تحقیقاتیوآ

آزمایشگاهیپاکدشتبتن


افشین،زمانی

(کارشناسیارشدمهندسیصنایع)

استانتهران ادارهک استاندارد



سالمی،پریناز

)کارشناسیارشدشیمیمعدنی(

شرکتسیمانسپاهان



سالمی،الهام

)کارشناسیارشدمهندسیصنایع(

مجتمعتولیدی،تحقیقاتیو

آزمایشگاهیپاکدشتبتن


سلیمیمقدم،فاطمه

)کارشناسیارشدشیمیمعدنی(

مجتمعتولیدی،تحقیقاتیو

آزمایشگاهیپاکدشتبتن


عابدی،محمدحسین

 )کارشناسیشیمی(

 شرکتسیمانفرازفیروزکوه



عباسیرزگله،محمدحسن

سرامیک(-)کارشناسیمهندسیمواد

سازمانملیاستانداردایران
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 سمت و/یا محل اشتغال: حرو الفبا()اسامیبهترتیب اعضا:

علیمیرزائی،فرشته

)کارشناسیارشدزمینشناسی(

مجتمعتولیدی،تحقیقاتیو

آزمایشگاهیپاکدشتبتن


فرشاد،فرناز

)کارشناسیمهندسیشیمی(

ادارهک استاندارداستانتهران



کرمبارنگی،بابک

)کارشناسیارشدمهندسیعمران(

شرکتتیراهپادیر



مجتبوی،علیرضا

سرامیک(-)کارشناسیمهندسیمواد

سازمانملیاستانداردایران



محرابی،یوسف

(سازه-)کارشناسیارشدمهندسیعمران

مدیرمهندسیساختمان

نیروگاهبرقآبیشرکتفراب


سعید،محمودی

(کارشناسیمهندسیمعدن)

شرکتسیمانآبیک



ایمان،ملکشاهی

 (کارشناسیارشدمهندسیعمران)


مجتمعتولیدی،تحقیقاتیو

آزمایشگاهیپاکدشتبتن



امید،موسوی

(کارشناسیمهندسیعمران)

ادارهک استاندارداستانتهران



سعید،نظری

 (پتروشیمی-کارشناسیمهندسیشیمی)


شرکتسیماننیزارقم

  

 ویراستار:


رزگله،محمدحسنعباسی

سرامیک(-)کارشناسیمهندسیمواد

سازمانملیاستانداردایران
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

زگفتارپیش

حمقدمه

3هد ودامنهکاربرد3

3مراجعالزامی2

2اصطالحاتوتعاریف1

2وسای 5

1هاآزمونه9

5آزموناجرایروش9

9یجنتایانوبروشمحاسبه9

9آزمونگزارش4

4کتابنامه5
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 گفتار پیش

 تع322قسمت-بتنسختشده»استاندارد یین: بتن آب نآزموروش-جاب پیش« درکه نویسآن

واه وهشتمیناجالسیهکمیتۀملیاستاندارددرهفتصدهایمربوطتهیهوتدوینشدهاست،کمیسیون

اینکایناستانداردبهتصویبشد.33/33/59هایساختمانیمورخساختمانومصالحوفرآوردهمهندسی

 بندیکمادۀ مقرراتمؤسسه1استناد مصوباستانداردقانوناصالحقوانینو تحقیقاتصنعتیایران، و

شود.،بهعنواناستانداردملیایرانمنتشرمی3193بهمنماه

ساختاروشیوۀ-)استانداردهایملیایران9انبراساساستانداردملیایرانشمارۀاستانداردهایملیایر

ۀهایملیوجهانیدرزمینتحوتتوپیشرفتباحفظهمگامیوهماهنگیبرایشوند.نگارش(تدوینمی

هادیکهدشدوهرپیشننلزومتجدیدنظرخواهصورتایراندرملیهایصنایع،علوموخدمات،استاندارد

قرارتوجهمربوطموردهایایناستانداردهاارائهشود،هنگامتجدیدنظردرکمیسیونتکمی برایاصالحو

بنابراین،بایدهموارهازآخرینتجدیدنظراستانداردهایملیایراناستفادهکرد.خواهدگرفت.

قرارگرفتهبهشرحزیراست:وتدوینایناستانداردمورداستفادهمنبعومأخایکهبرایتهیه

BS 1881-122: 2011, Testing Concrete- Method for determination of water absorption 
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 مقدمه

استان استانداردهایاین مجموعه از یکی بتنآزمون»دارد های » BS 1881مجموعهاز ازکهاست برخی

EN 12390ازمجموعه«هایبتنسختشدهآزمون»استانداردهایوخشدهوبامجموعههایآنمنسقسمت

بهشرحزیراست:برخیازمجموعهایناستانداردهاعناوینجایگزینشدهاست.

هاو:شک ،ابعادوسایرالزاماتآزمونه3قسمت –،بتنسختشده3984-3استانداردملیایرانشماره-3

 هاقالب

هابرای:ساختوعم آوریآزمونه2قسمت–،بتنسختشده3984-2یایرانشمارهاستانداردمل-2

 هایمقاومتآزمون

بتنسختشده3984-1استانداردملیایرانشماره-1 تعیینمقاومتفشاریآزمونه1قسمت–، : –ها

 روشآزمون

4- BS 1881-113: 2011, Testing Concrete. Method for making and curing no-fines test cubes 

5- BS 1881-209: 1990, Testing Concrete. Recommendations for the measurement of  

dynamic modulus of elasticity 

6- BS 1881-124: 2014, Testing Concrete. Methods for analysisnof hardened concrete  
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 نآزمو روش –جذب آب بتن  یینتع :211قسمت  -بتن سخت شده

 هدف و دامنۀ کاربرد 2

گیریشدهازسازهویاهایمغزهگیریجابآبآزمونهتعیینروشاندازه،ایناستانداردهد ازتدوین2-2

.استساختهقطعاتپیش

استوانهاستبرایتعیینجابآبآزمونهناینروشممک انینهم2-1 ایکهنسبتهایمنشورییا

فاصلهآنمترازسطحآزادمیلی98ترازایدرآزمونهبیشهسطحبهحجمآنقاب محاسبهاستوهیچنقط

مورداستفادهقرارگیرد.،ندارد

99متروقطرمیلی99بهطو جمیکمغزهنسبتسطحبهحهااینآزمونهگیریشدهجابآباندازه2-9

شود.اصالحمیاد سازیوعممترمیلی

بهمقداربتنازجابآبیکمغزهازهمانگیریشدهازبتن،قالبهایآزمونه،مقدارجابآبصورتمعمو به-یادآوری

 شود.میتراینتفاوتاشمگیرداشتهباشندتریآببیشجابهاستولیزمانیکهسنگدانهجزئیکمترا

 مراجع الزامی 1

هاارجاعدادهشدهاسرت.درمراجعزیرضوابطیوجودداردکهدرمتنایناستانداردبهصورتالزامیبهآن

شوند.ترتیب،آنضوابطجزئیازایناستانداردمحسوبمیبدین

تجدیردنظرهایبعردیآنهراودرصورتیکهبهمرجعیباذکرتاریخانتشارارجاعدادهشدهباشد،اصالحیه

آورنیست.درموردمراجعیکهبدونذکرتاریخانتشاربهآنهاارجاعدادهشدهاست،برایایناستانداردالزام

.آوراستهایبعدیبرایایناستانداردالزامهموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیه

ت:استانداردالزامیاساستفادهازمراجعزیربرایکاربرداین

2-1 BS 8500-1 Concrete – Complementary British Standard to BS EN 206-1 – Part 1: 

Method of specifying and guidance for the specifier 

2-2 BS 8500-2 Concrete – Complementary British Standard to BS EN 206-1 – Part 2: 

Specification for constituent materials and concrete 

2-3 BS EN 206-1, Concrete – Part1: Specification, performance, production and 

conformity  

2-4 BS EN 12390-1, Testing hardened concrete – Part 1: Shape, dimensions and other 

requirements for specimens and moulds 
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هراوالزامراتآزمونرهسایروابعاد،شک :3قسمت–بتنسختشده،3151سا :3984-3شمارهاستانداردملی -یادآوری

.تدوینشدهاستBS EN 12390-1: 2012بااستفادهازاستاندارد،قالبها

2-5 BS EN 12390-2, Testing hardened concrete – Part 2: Making and curing specimens for 

strength tests 

یهرابرراآزمونرهآوریعمر وسراخت:2قسرمت–بتنسختشده،3151سا :3984-2شمارهاستانداردملی -یادآوری

تدوینشدهاست.BS EN 12390-2: 2012بااستفادهازاستاندارد،مقاومتیهاآزمون

2-5 BS EN 12390-7,Testing hardened concrete – Part 7: Density of hardenedconcrete 

2-7   BS EN 12504-1, Testing concrete in structures – Part 1: Cored specimens - Taking, 

examining and testing in compression 

 

 

 و تعاریفالحات طاص 9

رود.کارمیبه BS 8500-2 و BS 8500-1  هااریفارائهشدهدراستاندارددرایناستاندارد،اصطالحاتوتع

 وسایل 4

 ترازو 4-2

اندازه  آزمونهبرای وزن گیری از بیشتر ظرفیت با 9ها درستی و اولین883/8کیلوگرم در که کیلوگرم

اردهایملیهابااستاندهاییکهدرستیآنبهبعدازآنبایدبهوسیلهوزنهاستفادهوحداق ساتنهیکمرت

است ردیابی قاب  جابهواسنجی،جرم گونه هر از بعد و بررسیشود.گواهینامهشود باید اختال  و جایی

استاخاواسنجی بررسیکرده را سازمانیکهترازو استبایداز اشارهشده آنبهدرستیتجهیز کهدر

گردد.

 گیری دستگاه مغزه 4-1

باشد.مترمیلی(99±1)ایبهقطربرایبرشمغزهیالماسهاییغهتکهمجهزبهایبامتهاستوانه

دارای تهویه خانه گرم 4-9

در3-9بندزیرهارامطابوبهصورتیکهبتوانآزمونهسلیسوسدرجه(389±9)بازهباقابلیتکنتر دمادر

آنقرارداد.

آوری حوضچه عمل 4-4
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 عمو حداق  آشامیدن،مترمیلی329با آب بهحاوی دستیابی قابلیت و ی ثابت درجه(28±2)دمای

سلسیوس

 (خشکانهظرف هوابندی شده خشک )مثل  4-5

آزمونهکهقراراستموردآزمونقرارگیرند.1ازایمجموعهبرایقراردادنمناسباندازهدر

ایهای مکعبی یا استوانهقالب 4-0

نبایدعمکعباضالمطابقتداشتهباشند.3984-3ایرانشمارهبایدبااستانداردملیهایمورداستفادهقالب

مترباشد.میلی388استوانهنبایدبیشترازمتروقطرمیلی388بیشتراز

 ها آزمونه 5

 گیری  های مغزه آزمونه  5-2

 هاترجیحهبایدفاقدمیلگردباشند.مغزهتهیهشدهباشند. BS EN 12504-1هابایدمطابواستانداردمغزه

آزمونهباشرایطزیرتهیهشود:1باید،نمایندهک باشد،برایاطمینانازاینکهنمونه

ضخامتهابایدبهاندازهطو مغزهمتراست،میلی398تامترمیلی12هنگامیکهضخامتبتنبین-الف 

مترباشد.میلی(99±1)هاک مقطعباشدوقطرآن

هنگامی-ب  از بایدمتراستمیلی398کهضخامتبتنبیشتر طو مغزه، قطرمیلی99هاییبا و متر

 مترتهیهشود.میلی(1±99)

گااریشودوجهتهرمغزهصورتواضحنشانهبه،3هرمغزهبایدباجوهرپاکنشدنی،بالفاصلهبعدازبرش

بایدمشخصگردد.

نمونههاییمغزه تهیهشدهکهاز بایدطوریتراشداده،اندهایبلندتر بریدهانتهایقطعهشکستهشده یا

شودکهسطحآنعمودبرمحورطولیآنباشد.

معموتدرمعرضعوام ،برداریقطعهبهرهیکانتهایهرآزمونهدرصورتامکانبایدازوجهیباشدکهدرزمان-یادآوری

.گیردزیانبارقرارمی

 گیری شدههای قالب آزمونه 5-1

                                                 

1- Indelible 
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ایازبتنتازهمکعبییااستوانهآزمونه1بایدحداق ،کهنمونهنمایندهک مقطعباشدبرایاطمینانازاین

بایدبادقتخاصیمیزانمصر روغنرهاسازقالبتهیهشود. 3984-2ایرانشمارهمطابواستانداردملی

رابهحداق ممکنرساند.
ازروغنرهاسازقالباستفادهنشود.بههیچوجهشودتوصیهمی-یادآوری

سطحآزمونهبایدبالفاصلهبعداز،هنگامیکهدرشرایطاضطراریاستفادهازروغنرهاسازقالبتزماست

بهوسیلهآبتمیزشستشودادهشود بایدبایکوسپسبرایآزمونه بازکردنقالبها محلو برسوها

حا گردد.،ماندهباقیموادرهاسازتاهرگونهآنباآبشستهشوندوپسازشوندتمیزشستشویضعیف

ایناشیازآبگریزشدنسطحیادیرگیریخمیرسیمانناشیازهرگونهلکهسطحدرصورتیکهبرروی

،آزمونهمربوطهنبایدموردآزمونقرارگیرد.مشاهدهشودمصر روغنقالب)مادهرهاساز(

عم آوریدرهابایدتازمانانجامآزموندرحوضچههاازقالبوتمیزکردنآنآزمونهبعدازخارجکردن

داریشود.نگهسلسیوسدرجه(28±2)دمای

 تعیین چگالی 5-9

برایآزمونهکردنفرآینداشباعگیریشود.اندازهBS EN 12390-7هابایدمطابواستاندارداگالیآزمونه

قالب های شودگیریشده هماستفاده آزمونه. برای کردن اشباع فرآیند یاانین دریافتی اشباع هایغیر

شود.گیریشدهدریافتیبهکارگرفتهمیهایمغزهآزمونه

 گیری ابعاداندازه 5-4

انجامشود.3984-3هابایدمطابواستانداردملیگیریابعادآزمونهاندازه

 آزمونها در زمان انجام  سن آزمونه 5-5

درسنآزمونجابآببایدزمانیکهآزمونه روزه24ها روزههستندانجامشود12تا کهسنمگراین،

روزهآغازشود.24تاروزه25هابایددرسنهبنابراینخشککردنآزموندیگریمشخصشدهباشد.

-باتتربهیبهمقدارقاب توجهنتایججابآب،ودروزانجامش24اگرآزمونجابآببرایبتنیباسنکمتراز -یادآوری

این.آیددستروزهممکناستبهمقدارقاب توجهیکمتربه24هایباسنبیشترازآیدودرمقاب جابآبنمونهدستمی

سرعتهیدراسیونسیمانوابستهاست.تغییراتبهعوام متعددیمانند

آزموناجرای  روش 0

مطابوخانهگرمداخ هایحرارتیوازیکدیگرازصفحهمترمیلی29بافاصلهبیشترازهراسهآزمون0-2

خشکشدنکههنگامیدربینتمامیسطوحآزمونهجریانیابد.قراردهیدبهطوریکههوا1-5بندزیر

قرارندهید.خانهگرمهایبعدیرادرآزمونه،شروعشد
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خشککنید.خانهگرمساعتدر(92±2)هارابهمدتآزمونه0-1

(25±9/8)درظر خشککنهوابندیشدهبهمدتراهاآزمونه،خانهگرمهاازبعدازخروجآزمونه0-9

ساعتخنککنید.

 (M1).کنیدثبتراهرآزمونهراوزنومقدارآن،بالفاصلهبعدازخنکشدن0-4

کام0-5 بهکهمحورطولیآنطوریورنماییدبهغوطه(5-5بندزیرالدرحوضچه)مطابوهرآزمونهرا

وجودداشتهباشد.آزمونمترآبرویسطحمیلی(29±9)افقیقرارگیردوصورت

دیگریمشخصشدهباشد.زمانمگراینکه،ورکنیددقیقهدرآبغوطه(18±9/8)هارابهمدتآزمونه0-0

رویسطحآزمونهیازبینبردنآباضافبرای0-7 تکانآن،هاازآببالفاصلهبعدازخروجآزمونه، هارا

.شودهاحا ازسطحآزمونهیکهتمامآباضافدهیدوبهسرعتبایکپاراهخشککنیدتازمانی

(M2) راثبتنمایید.هرآزمونهراوزنکنیدومقدارآن0-1

موادافزودنیمقاومدربرابرنفوذآبیامسدودکنندهمنافارابررسیکنیمسرعتجابهنگامیکهبخواهیمتاثیر-یادآوری

کهروشدیگریمشخصاینمگر،دقیقه(328،98،18،38)،دستآیدزیربهذکرشدهوریاشباعغوطههایآببایددرزمان

شوندبایدآزمونیریبهحوضچهبرگرداندهمیگراندازهاندوبعدازههاکهمورداستفادهقرارگرفتهباهمینآزمونهشدهباشد.

موردنظرانجامگردد.

نتایج بیانمحاسبه و  7

وبر (M2-M1)وریدرآببایدبراساسافزایشوزنناشیازغوطه،جابآباندازهگیریشدههرآزمونه

بیانشود.3مطابورابطهحسبدرصدجرمآزمونهخشک

دستآید.هزیربرابطهضریبتصحیحبراساسنسبتسطحبهحجمآزمونهبایدبااستفادهاز

تصحیح ضریب   
     حجم

           سطح محیط
 

 

متربهمیلی99متروارتفاعمیلی99ایبهقطردرمخرجکسرمربوطبهنسبتحجمبهسطحآزمونه9/32مقدار-یادآوری

 باشد.استانداردمیعنوانآزمونه

ضریب،متراستمیلی99ترازبیشتریاوطو آنکممتراستمیلی(99±1)هادرشرایطیکهقطرمغزه

براساسطو آزمونهمحاسبهشود.3تصحیحبایدازنمودارشک 

شناختهشودکهمعاد بایدبهعنوانجابآبتصحیحشده،جابآبوضریبتصحیححاص ضرب

بیانشود.3/8% ترینمقدارنتایجبایدبهنزدیکمتراست.میلی99ایباقطروطو آبمغزهجاب
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 ضریب تصحیح-2 شکل

آزمون گزارش 1

:زیرباشداطالعاتگزارشنتایجبایدشام 

؛ارجاعبهایناستانداردملیایران1-2

مشخصهآزمونه؛1-1

ی؛ااستوانهیایقالبمکعبیانوعآزمونه،مغزه،1-9

(؛یاکرموشدگییتنهزنبورحالتوناقص)شام تراکمیافتهادرزماندرآزمونهیطشرا1-4

)درصورتوجود(؛موجوددرمغزهیآرماتورهاییاتجز1-5

(؛یجهتآزمونههانسبتبهسازه)مقطعبتن1-0

ها؛آزمونهیافتدریختار1-7

ها؛ابعادآزمونه1-1

؛آوریتازمانآزمونشرایطنگهداریوعم 1-3

؛تاریخشروعآزمون)قراردادندرگرمخانه(1-26

؛)باهمانرطوبتدریافتییااشباعشدهوروشتعیینحجم(هااگالیآزمونه1-22

؛جرمهرآزمونهخشکشدهدرگرمخانه1-2
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؛شدهدرآبدرزمانمشخصوریپسازغوطهجرمهرآزمونه1-21

؛گیریشدهجابآباندازه1-29

؛هامیانگینآنشدهومقداریحجابآبتصح1-24

)روشانجامآزموناستاندارد(؛هرگونهانحرا مشخصشدهازروشآزمون1-25

استانداردآزمونراانجامدادهاستینآزمونکهبراساساینمسئو ایمشخصکردنکارشناسفن1-20

.39بندیطبهجزشرا

باشد:یزنیرشام مواردزتواندیمینانهمیجگزارشنتا-یآوریاد

یپروژهساختمان-الف

ازساختمانکهموردآزمونقرارگرفتهاست.یجزئیابخش-ب

.یرهوغشاهدباآزمونهیسهجاب،مقا-مث نمودارزماندیگریاطالعاتیربتن.سایاتجزئ-و
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