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 »بسمه تعالي «



  آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 است كه عهده دار مرجع رسمي كشور قات صنعتي ايران به موجب قانون، تنهاتحقي و مؤسسه استاندارد

  .ميباشد) رسمي ( استانداردهاي ملي  نشر وظيفه تعيين، تدوين و
تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، 

. صادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيردصاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقت
سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، 

توليدكنندگان ،مصرف : فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل
پيش نويس استانداردهاي .ي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشدكنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصص

ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از 
دريافت نظرات وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد 

  .ي شودچاپ و منتشر م) رسمي( ملي 
پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط 
تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان 

ه بر اساس مفاد بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود ك. استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد
تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به )) ٥((مندرج در استاندارد ملي شماره 

  .تصويب رسيده باشد
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در 

ايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شر
  .علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به 
ردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني ف

محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي 
مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت . عالي استاندارد اجباري نمايد

  .ي آنرا اجباري نمايدكشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بند
همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه 
مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست 

اينگونه سازمانها و مؤسسات را محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد 
بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم، 

ترويج سيستم بين المللي . گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد
ر فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيا

  .استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد
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 تعیین مقدار کلریـد     – قسمت هفدهم    – آزمون     روش -کمیسیون استاندارد مالت بنایی     
  ازه های ت محلول در آب برای مالت

  
  نمایندگی یا سمت  رئیس

  پرهیزکار ـ طیبه
  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  )دکترای عمران(

    اعضاء
  پورخورشیدی ـ علیرضا

  مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن  )فوق لیسانس عمران(

  تدین ـ محسن
  سینا دانشگاه بوعلی  )دکترای عمران(

  جوانبخت ـ امیر
  )فوق لیسانس معماری(

  سازی مصرف سوخت کشور هسازمان بهین

  حمیدی ـ عباس
  )فوق لیسانس مواد ساختمانی(

  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  اکبر  رمضانیانپور ـ علی
  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  )دکترای عمران(

  قاسمی ـ امیرمازیار رئیس
  )لیسانس عمران(

  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

  فامیلی ـ هرمز 
  دانشگاه علم و صنعت ایران  )عمراندکترای (

   فهیمه–فیروزیار 
  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  )لیسانس شیمی(

  قاسمی ـ هادی 
  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  )لیسانس مواد(

   مهناز-لنکرانی 
  سازی مصرف سوخت کشور سازمان بهینه  )فوق لیسانس معماری(

    



 

ــانی  ــدی اردکـــــ  -  ماجـــــ
  محمدحسین

  )لیسانس شیمی(

  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
  

  نمدمالیان اصفهانی ـ علیرضا 
  شرکت لیکا  )شناسی فوق لیسانس زمین(

  
  دبیر

  

  جعفرپور ـ فاطمه 
  مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن  )لیسانس شیمی(

  



 

  پیشگفتار
حلول  تعیین مقدار کلرید م– قسمت هفدهم–  روش آزمون–بنایی  مالت«استاندارد 

 مركز تحقيقات که به وسیله کمیسیون فنی مربوط در »های تازه  در آب برای مالت

جلسه كميته ملي یکصد و هفتاد و یکمین درتهیه و تدوین شده ساختمان و مسكن 

 قرار تصویب مورد ١٢/٦/٨٦مورخ ساختمانی های  ساختمان و مصالح و فرآوردهاستاندارد 

 قانون اصالح قوانين و مقررات ٣به استناد بند يك ماده   این استانداردگرفته است، اينك

عنوان استاندارد ايران  ه ب١٣٧١مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

  .شود  منتشر مي

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، 

 ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه علوم و خدمات، استانداردهاي ملي

پيشنهادي كه براي اصالح و يا تكميل اين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديدنظر در 

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي . كميسيون فني مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت

  .تفاده كردايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها اس

تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي  در تهيه و

  . هماهنگي ايجاد شودالمللي هاي بينجامعه، در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد

  : كار رفته به شرح زير است منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد به
BS EN 1015-17:2000, Methods of Test for Mortar for Masonry, Part 17: 

Determination of Water-Solubale Chloride Content of Fresh Mortars. 



 

 تعیین مقدار -  قسمت هفدهم- روش آزمون -  بناییمالت
  های تازه  مالت برایکلرید محلول در آب

  

  هدف و دامنه کاربرد  1
  . های تازه است مالتبرای محلول در آب  تعیین مقدار کلرید استانداردهدف از تدوین این 

  

  مراجع الزامی  2
هـا ارجـاع داده شـده         حاوی مقرراتی است که در متن این اسـتاندارد بـه آن            ،مدارک الزامی زیر  

در مورد مراجـع دارای     . شود  جزئی از این استاندارد محسوب می      ،بدین ترتیب آن مقررات   و  است  
. ها و تجدیدنظرهای بعدی این مـدارک مـورد نظـر نیـست          جدیدنظر، اصالحیه یا ت / تاریخ چاپ و    

 و تجدیدنظرهای   ها  امکان کاربرد آخرین اصالحیه      کاربران ذینفع این استاندارد،      ، بهتر است  بنابراین
یا تجدیـدنظر،   / در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و        . مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند       

  .یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده موردنظر است / آخرین چاپ و
  :استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است 

ــران 2-1 ــی ایـ ــتاندارد ملـ ــال : 706 -1   اسـ ــایی 1386 سـ ــالت بنـ ــی-، مـ ــا   ویژگـ    –هـ
  . مالت اندودکاری بیرونی و داخلی-قسمت اول

ــران 2-2 ــی ایـ ــتاندارد ملـ ــال:  706 -2   اسـ ــایی 1386 سـ ــالت بنـ ــی-، مـ ــا   ویژگـ    –هـ
  . مالت برای کارهای بنایی-قسمت دوم

   – روش آزمـــون -، مـــالت بنـــایی1386ســـال  : 9150-3   اســـتاندارد ملـــی ایـــران 2-3
  ).وسیله میز روانی به( تعیین روانی مالت تازه -قسمت سوم



 

ای   تـوده یگیر نمونه -سمت دوم ق -، مالت بنایی  1386سال   : 9150-2   استاندارد ملی ایران       2-4
  .های آزمایشی تهیه مالت مالت و )انبوهی(

2-5 ISO384:1978, Laboratory glassware, Principles of design and construction 
of volumetric glassware.  

  

    ساس روشا  3 
ول بـا   در این روش عصاره حاوی کلریدهای محلول در آب نمونه مـالت تهیـه و کلریـد محلـ                  

همه سولفیدهای  . شود  استفاده از یک حجم مشخص محلول نیترات نقره استاندارد رسوب داده می           

محلول صاف  . کنند  شوندو تداخلی ایجاد نمی     موجود اکسیده شده و به سولفات تبدیل یا تجزیه می         

از سپس نیترات نقره اضافی با اسـتفاده        .شود   سرد می  لسیوسس   درجه 25 تاو شسته شده از رسوب      

در ایـن روش    . دشـو  تیوسیانات استاندارد تیتر مـی      ظرفیتی، با محلول آمونیم     شناساگر نمک آهن سه   

صـورت درصـد کلریـد نمونـه ارائـه            جز فلورید، تعیین شده و نتیجه به        های موجود به    کلیه هالوژن 

  .دشو می

  ل مورد نیازیها و وسا دستگاه 4
  کلیات    4-1

 مطابق  B یا رده  A ای باشند، یعنی از نوع رده        دقت تجزیه  سنجی باید با    ای حجم   ل شیشه یوسا

  .5-2بند 

    . گرم0001/0 گرم و دقت 200 با ظرفیت ،ترازو   4-2

   .لیتری  میلی01/0 مدرج شده به درجات ، لیتری  میلی10بورت   4-3



 

یا هر ماده جاذب رطوبت  [Mg (ClO4)2 ] آب  حاوی منیزیم پرکلرات بیدسیکاتور،   4-4

   .اسبمن

   .) میکرون20با خلل و فرجی به قطر تقریبی ( ،کاغذ صافی بافت درشت    4-5

  .لیتری  میلی5 ،پیپت    4-6

  .لیتری  میلی500 ،دار ارلن درپیچ    4-7
   .لیتری  میلی250بروسیلیکات از جنس ،ای بشر شیشه    4-8

   .متری  میلی125/0 و 10 چشمه با ،ها الک     4-9

  .لیتر  میلی150اتیلن و ظرفیت تقریبی   از جنس پلی،دار  ظرف درپوش   4-10

 از زن مغناطیسی و درپوش  دور در دقیقه یا هم60با قابلیت گردش  ،دستگاه لرزاننده    4-11

   .اتیلن  پلیجنس

   .لیتر  میلی1000با حجم  ،بالن ژوژه    4-12

رپوش بـرای هوابنـدی، بـا       دبا   از جنس بروسیلیکات     ، دهانه گشاد  ای   ظرف شیشه    4-13

   .لیتری  میلی500ظرفیت تقریبی 

  مواد مورد نیاز   5
  کلیات     5-1

    حجم  عددی با توجه به     به صورت جمع   ،2-5 بند   ، مطابق درجه رقیق کردن اسید نیتریک غلیظ     

 بـه ایـن معنـی       ،3-5بنـد   ، مطابق    1+2 ارائه شده است، برای مثال اسیدنیتریک رقیق         مورد نیاز 

  . شود  حجم آب مقطر مخلوط می2ت که یک حجم اسید نیتریک غلیظ با اس



 

  . دگیرن قرار استفادهای مورد   خلوص تجزیهید بامواد شیمیائی با

  . د شومراجعه 8-5بند به  f برای تعیین فاکتور

  م بــر لیتــر در کیلــوگر42/1 تــا 40/1بــا چگــالی ، (HNO3)اســید نیتریــک غلــیظ     5-2

  .سلسیوس  درجه20 

  . 1+2اسید نیتریک رقیق     5-3
  . 1+100اسید نیتریک رقیق     5-4
داری  ، خنـک و نگـه     سلسیوس درجه   150خشک شده در     ،(AgNO3)نیترات نقره       5-5

  .4-4بند مطابق شده در دسیکاتور 

  ،5-5بنـد   مطـابق    ، گرم نیترات نقره   988/16 ، مول بر لیتر   1/0ره  محلول نیترات نق      5-6

، 12-4بنـد   مطـابق    ،لیتـری    میلـی  1000 در یـک بـالن ژوژه        ،10-5بند  مطابق   ،قطررا در آب م   

محلـول سـاخته   . کنید و حجم محلول را با آب مقطر تا نشانه بالن ژوژه به یک لیتر برسانید           حل

  . ای رنگ برای محافظت از نور نگهداری کنید ای قهوه شده را در یک بورت شیشه

  . (NH4SCN)آمونیم تیوسیانات     5-7
 گرم آمونیم 6/7 ، مول بر لیتر10/0محلول آمونیم تیوسیانات با غلظت تقریبی     5-8

لیتـر     میلـی  1000 را در آب مقطر حل کرده و آن را با آب به حجم               ،7-5بند  مطابق   ،تیوسیانات

  . برسانید

 محلول   را با حجم مشخصی از     ،8-5بند  ، مطابق   محلول آمونیم تیوسیانات  ،  f برای تعیین فاکتور  

 در حضور شناسـاگر سـولفات آمـونیم    ،6-5بند مطابق )  مول بر لیتر1/0(نیترات نقره استاندارد   

  .  تیتر کنید،9-5بند  ، مطابقآهن سه ظرفیتی



 

  ،[ NH4Fe(SO4)2.12H2O ] ظرفیتی محلول شناساگر سولفات آمونیم آهن سه  5-9

لیتـر سـولفات آمـونیم     ی میل100 را به ،3-5بند ، مطابق ) 1+2(لیتر اسید نیتریک رقیق       میلی ۱۰ 

  .  اضافه کنید) و سپس سرد شدهاشباع شده در آب(ظرفیتی  آهن سه

  . mS/cm١، متر زیمنس بر سانتی  میلی 2  با حداکثر هدایت الکتریکیآب،    5-10

  
 سازی نمونه  برداری و آماده نمونه   6

 کلیات    6-1 

 برابر مقدار مـورد  5/1 لیتر حجم یا حداقل    5/1رای حداقل   برای انجام آزمون، مالت تازه باید دا      

 که بیشتر است باشـد و بایـد بـا کـاهش تـوده نمونـه مـالت                   منیاز برای اجرای آزمون، هر کدا     

ــالتخــشک،  ــرای م ــالت    ب ــایر م ــرای س ــازه ب ــالت ت ــوده م ــا ت ــاده ی ــای خــشک آم ــا ه   ه

ر قـسمتی کـردن یـا بـا تهیـه           از عمل چها  با استفاده   کاهش نمونه    به دست آید،     4-2 بند   مطابق

  .  دو آزمونه باید تهیه شود.شود  انجام میهمالت از آب و سایر مواد متشکل در آزمایشگا

برداری مشخص    با عمر قابلیت بهره    باید   هواییآهک  / های تر ماسه      های تر آماده و مالت      مالت

له مـورد اسـتفاده قـرار       های تهیه شده آزمایشگاهی باید بالفاصـ        مالت. مورد استفاده قرار گیرند   

  . گیرند، مگرآنکه کندگیر شده باشند

های تهیه شده آزمایشگاهی، طول مـدت اخـتالط بایـد از        خشک آماده و مالت   های    برای مالت 

  . گیری شود ، اندازهه استکن ریخته شد مواد متشکل مالت داخل مخلوطای که آخرین  لحظه

                                                 
1 : milliSiemens per centimetre 



 

  سازی  آماده    6-2
   مالت خشک آماده   6-2-1

 رد  ،9-4 بنـد    ، مطـابق  متـر    میلـی  10 از الک نمـره      ه تا کامالً  در صورت لزوم، نمونه را خرد کرد      

  . آوری کنید  عمل3-6سپس نمونه را مطابق بند . شود

  مالت تازه     6-2-2
سـپس نمونـه را در یـک        .  گرم کاهش دهید   250 مخلوط کرده و به      ها را کامالً    هر یک از نمونه   

فاصـله  الب.  قرار داده و با یک درپوش آن را هوابندی کنید          ،13-4بند  بق  ، مطا ظرف دهانه گشاد  

  مخلـوط کـرده و در دمـای        بـا اسـپاتول      اًقبل از شروع آزمون، نمونه کاهش داده شده را مجدد         

هنگامی کـه از مـواد متـشکل        . ( تا رسیدن به جرم ثابت خشک کنید       سلسیوس درجه   105 ± 5

  اسـتایرن منبـسط، دمـای خـشک کـردن بایـد        پلـی از جـنس ی  ها  کنید مانند دانه    آلی استفاده می  

شود کـه دو تـوزین        می زمانی ثابت در نظر گرفته       ،جرم نمونه ).  باشد سلسیوس درجه   60 ± 5 

 درصد جرم آزمونه خـشک اخـتالف نداشـته    2/0 ساعت پس از خشک شدن بیش از 2متوالی،  

.  عبور دهیـد ،9-4بند ، مطابق متر ی میل10 از الک   و کامالً خرد کرده   خشک شده را    نمونه  . باشد

  . آوری کنید  عمل3-6سپس نمونه را مطابق 

  
  آسیاب کردن     6-3

ایـن  . متر عبور دهیـد   میلی125/0 از الک  گرم کاهش داده و آسیاب کنید و کامالً   50نمونه را به    

  . ای باشد نمونه باید نمونه تجزیه

روش زیـر را بـرای دسـتیابی بـه نمونـه            چنانچه دستگاه آسـیاب مکـانیکی در دسـترس نبـود،            

متـر عبـور دهیـد،        میلـی  4/2از الک      نمونه باقیمانده را خرد کرده و کامالً      . ای به کار برید     تجزیه



 

متـر عبـور       میلـی  500/0 از الک     گرم را آسیاب کرده و کامالً      30ای با جرم حداقل       نمونه نماینده 

  ای بـا جـرم حـداقل        آن نمونـه نماینـده    نمونه آسیاب شده را خوب مخلـوط کـرده و از            . دهید

ایـن نمونـه    . متر عبـور دهیـد       میلی 125/0 از الک     گرم بردارید و پس از آسیاب کردن کامالً        12 

  . ای باشد باید نمونه تجزیه

د، باید قبـل از شـروع       شو  وارد آزمونه می    از کاسه آسیاب   آهن فلزی که در طول آسیاب کردن       :یادآوری

  . دشوغناطیس خارج تجزیه شیمیائی با یک م

  
  روش آزمون   7
  گیری کلرید محلول در آب عصاره    7-1
ــک   10 ± 005/0  ــده از الـ ــیاب و رد شـ ــه آسـ ــرم نمونـ ــی125/0گـ ــای   میلـ ــر در دمـ   متـ

  بنـد ، مطـابق  اتـیلن  پلـی یک بطری از جنس وزن کرده و در داخل    را   سلسیوس  درجه   20 ± 5 

 ،10-5بنـد   ، مطـابق    ا آب بـدون امـالح معـدنی       لیتر آب مقطر سرد ی       میلی 100.  بریزید ،4-10 

از  دقیقـه بـا اسـتفاده        60به مدت   آن را   دار ببندید و      پیچاضافه کرده و سر آن را با یک درپوش          

زن مغناطیـسی دارای       یـا از یـک هـم        دقیقه تکـان دهیـد،    دردور   60 با چرخش    لرزانندهدستگاه  

 و  15طـری و محتویـات آن را حـداقل          ب.  اسـتفاده کنیـد    ،11-4بنـد   ، مطابق   یاتیلن  درپوش پلی 

محتویات بطری را صاف کرده و محلول صـاف         .  ساعت بدون حرکت کنار بگذارید     24حداکثر  

باقیمانـده  . آوری کنید جمع، 8-4بند ، مطابق ای از جنس بروسیلیکات شده را در یک بشر شیشه  

محلـول صـاف    . ئید بـشو  ،10-5بنـد   ، مطابق   لیتر آب مقطر     میلی 25 ± 5روی کاغذ صافی را با      



 

جـوش،  نقطـه  ، اسیدی کرده و تـا   )1+2(لیتر اسید نیتریک رقیق        میلی 20شده را با اضافه کردن      

  .  ادامه دهید2-7روش را مطابق بند . بجوشانید

  

     روش اجرای آزمون7-2
 بـه   ،6-4بنـد   ، مطـابق    پـت    را با استفاده از پـی      ،6-5بند  ، مطابق   لیتر محلول نیترات نقره      میلی 5

 دقیقه جوشانده و تا     2 تا   5/1سپس محلول را به مدت      .  بیافزائید 1-7لول جوش آمده از بند      مح

بنـد  ، مطابق   لیتری   میلی 500محتویات بشر را به یک ارلن       .  سرد کنید  سلسیوس درجه   25دمای  

  .  منتقل کنید و سپس بشر را با آب مقطر بشوئید،4-7

بـا اسـتفاده از      به محتویات ارلن اضـافه کـرده و        را   ،9-5بند   قطره محلول شناساگر، مطابق      پنج

طـول تیتـر      در .تیتر کنیـد  ،  8-5بند  ، مطابق    با محلول آمونیم تیوسیانات    ،3-4بند  مطابق   بورت،

 ، یـک قطـره از ایـن محلـول    در صورتی که. و به شدت تکان دهیدطور متناوب بهکردن ارلن را    

، مانـد ببـاقی  دن ارلن از بـین نرفتـه و پایـدار        و با تکان دا    ندای ایجاد ک    رنگ قرمز مایل به قهوه    

را  (V1)تیوسیانات مصرف شده     آمونیممحلول   حجم   در این مرحله  .پایان عمل تیتراسیون است   

 انجـام داده و حجـم محلـول آمـونیم           )شـاهد  ( مـالت  این روش را بدون نمونه    . یادداشت کنید 

  . کنیدشت را نیز یاددا  (V2) تیوسیانات مصرف شده در تیتراسیون شاهد

  

  محاسبه و ارائه نتایج   8
 را ،3-4بنـد  ، مطـابق  های محلول مصرف شده با بورت  گرم و حجم001/0ها را با تقریب       جرم

 . لیتر ارائه کنید  میلی05/0با تقریب 

  . دشو نتایج به صورت درصد کلرید نمونه ارائه می



 

  درصد
m

f)1V2(V  Cl
×

××−=
10

5453/  

  :که در آن 

V1    لیتـر    برحـسب میلـی     مصرف شده بـرای نمونـه        مول 1/0مونیم تیوسیانات   حجم محلول آ،   

V2    لیتر برحسب میلی  مصرف شده برای شاهد  مول1/0حجم محلول آمونیم تیوسیانات،  

m  برحسب گرم جرم آزمونه،  

f  لیترمول بر  10/0 تیوسیانات، ته مربوط به محلول آمونیمیفاکتور موالر.  

  : آید  معادله زیر به دست می از،f فاکتور موالریته، 

)مول برلیتر 10/0( لیتر نیترات نقره میلی

 = 1f  لیتر آمونیم تیوسیانات میلی

   . است1-7 گرم از بند 10 ± 005/0نشانگر جرم استاندارد آزمونه   m نماد  :یادآوری

  . ائه کنیدگیری با دو رقم بعد از اعشار ار ازهنتایج را به صورت درصد و از میانگین دو اند

این مسئله بـا اجـرای روش        درصد جرم آزمونه باشد،      17/0چنانچه مقدار کلرید مالت بیش از       

  ، مطـابق تیوسـیانات ، با ظاهر شدن رنگ قرمز با اولین قطره محلـول آمـونیم     2-7آزمون مطابق بند    

لـول  دهد که مقدار محلول نیترات نقره اضـافه شـده بـه مح    شود و نشان می  مشخص می ،8-5بند   

 کافی نیست و بنابراین آزمون بایـد بـا مقـدار کمتـری از آزمونـه                 ، زیاد اًبرای این مقدار کلرید نسبت    

  . دشوتکرار 

های دیگر    توان با استفاده از روش      یون کلرید را می   .  انجام دهید  1-7گیری را مطابق بند       عصاره : یادآوری

 ارتبـاط ایـن روش را در برابـر   . )1X.R.F روش X  پرتو با دستگاهمانند الکترود یون مشخص یا(تعیین کرد 

  . ریدیروش فوق در نظر بگ

                                                 
1 : X-ray fluorescence 



 

  گزارش آزمون   9
  : گزارش آزمون باید شامل اطالعات زیر باشد

   .شماره، عنوان و تاریخ تصویب این استاندارد    9-1

   .محل، تاریخ و زمان برداشت نمونه    9-2

و نـام سـازمان     ) در صورت مـشخص بـودن     (روش استفاده شده برای برداشت نمونه           9-3

  .کننده برداشت

  .2-2 و 1-2مطابق بندهای و مشخصات مالت نوع، منشاء     9-4

   .تاریخ آزمون    9-5

هـا شـامل      روش به کار گرفته برای انجام آزمون و در صورت لـزوم جزئیـات آزمونـه                   9-6

  .شماره، ابعاد، جرم و غیره

  .سازی  روش آماده    9-7

   .ها برای آزمون سازی نمونه تاریخ و زمان آماده    9-8

آوری مورد استفاده در زمینه       نوع و شرح شامل خواص جذب آب زیرالیه یا پیش عمل              9-9

   .ها برای آزمون  نمونه سازی جذب آب زمان آماده

صورت درصـد جـرم      درصد که به     01/0مقادیر میانگین و منفرد مقدار کلرید با تقریب            9-10

   .دشو الت ارائه میم

  .مالحظات    9-11

  .نام و نام خانوادگی و امضاء آزمایشگر   9-12
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