
 

ز  

  

  فهرست
  

  1 هاي سيمان آزمايش: فصل اول
    C188-09  3: روش آزمايش استاندارد براي تعيين چگالي سيمان هيدروليكي  
   C204-07  7: هاي استاندارد براي تعيين نرمي سيمان هيدروليكي با استفاده از نفوذپذيري هوا روش  
   8  روش مرجع: Aروش آزمايش     
   17  دستگاه اتوماتيك: Bروش آزمايش     
   C305-06  23: ها و خميرهاي سيمان هيدروليكي براي تعيين غلظت پالستيك دستوركار اختالط مكانيكي مالت  
   C187-10  27:  آزمايش استاندارد براي تعيين براي تعيين غلظت نرمال خمير سيمان روش  
   C191-08  31: رش سيمان هيدروليكي توسط سوزن ويكات آزمايش استاندارد براي تعيين زمان گيهاي روش  
   35  دستگاه سوزن ويكات دستي: Aروش     
   37  دستگاه سوزن ويكات اتوماتيك: Bروش     
  هاي مكعبي با استفاده از نمونه(هاي سيمان هيدروليكي  روش آزمايش استاندارد براي تعيين مقاومت فشاري مالت 
   C109/C109 M-08  45): ليمتريي م50 يا اينچي 12    
  C348-06  65: هاي سيمان هيدروليكي روش آزمايش استاندارد براي تعيين مقاومت خمشي مالت  
    

   75  سنگي هاي مصالح آزمايش: فصل دوم
   C136-06  77: وسيله الك دانه به سنگي ريزدانه و درشت بندي مصالح روش آزمايش استاندارد براي دانه  
   C566-97  87: سنگي با خشك كردن تبخير مصالح ي تعيين مقدار رطوبت قابلروش آزمايش استاندارد برا  
  C127-07  93 :دانه درشت سنگي مصالح آب جذب و )ويژه چگالي( نسبي چگالي چگالي، تعيين براي استاندارد آزمايش روش  
   C128-07a  105 :ريزدانه سنگي مصالح آب جذب و )ويژه چگالي( نسبي چگالي چگالي، تعيين براي استاندارد آزمايش روش  
  C29/C29 M-09  119 :سنگي مصالح خالي فضاي و )مخصوص وزن( انبوهي چگالي تعيين براي استاندارد آزمايش روش  
  وسيله سايش و دانه با اندازه كوچك به سنگي درشت روش آزمايش استاندارد براي تعيين پايداري سايشي مصالح 
  C131-06  129: آنجلس  ضربه در دستگاه لوس   
  C88-05  137: منيزيم سولفات يا سديم سولفات از استفاده با سنگي مصالح  سالمت تعيين براي استاندارد آزمايش روش  

  
   147  هاي مواد افزودني آزمايش: فصل سوم

  C233-07  149: روش آزمايش استاندارد براي مواد افزودني حباب هوازي بتن  
    

   159  هاي بتن تازه آزمايش: فصل چهارم
  C138/C138 M-10a  161 :بتن هواي حباب مقدار و بازدهي ،)مخصوص وزن( چگالي تعيين براي استاندارد آزمايش روش  
   C231-C231 M-09b  169: روش آزمايش استاندارد براي تعيين مقدار حباب هواي تازه بتن به روش فشاري  
   C143/C143 M-10  187: روش آزمايش استاندارد براي تعيين اسالمپ بتن سيمان هيدروليكي  
   C232/C232 M-09  195: انداختگي بتن  آزمايش استاندارد براي تعيين ميزان آبهاي روش  
   196  كوبي تراكم نمونه با ميله: Aروش آزمايش     
   198  تراكم نمونه با ويبره كردن: Bروش آزمايش     



ح  

   SCC  203اي بتن تازه خودتراكم ه آزمايش: مفصل پنج
  1C1611/C1611 M-09bε  205:  استاندارد براي تعيين جريان اسالمپ بتن خودتراكمروش آزمايش  
  J :C1621/C1621 M-09b  213وسيله حلقه  روش آزمايش استاندارد براي تعيين قابليت عبور بتن خودتراكم به  
  :)با استفاده از روش ستون(روش آزمايش استاندارد براي تعيين جداشدگي استاتيك بتن خودتراكم  

    C1610/C1610 M06a  221  
  

   227  هاي بتن سخت شده آزمايش: فصل ششم
  1C496/C496 M-04ε  229 :بتن اي استوانه هاي نمونه شدگي دونيم كششي مقاومت تعيين براي استاندارد آزمايش روش  
  C39/C39 M-09a  237: اي بتن هاي استوانه روش آزمايش استاندارد براي تعيين مقاومت فشاري نمونه  
  C293-08  249 ):مياني  نقطه در ساده تير بارگذاري از استفاده با( بتن خمشي مقاومت تعيين براي استاندارد آزمايش روش  
  1C469-02ε  255: روش آزمايش استاندارد براي تعيين مدول االستيسيته استاتيكي و نسبت پواسون بتن در فشار  
  C597-09  263: الس از بتنروش آزمايش استاندارد براي تعيين سرعت عبور پ  
  C805/C805 M  271: روش آزمايش استاندارد براي تعيين عدد بازتاب بتن سخت شده  
  C666/C666 M-03  277: روش آزمايش استاندارد براي تعيين پايداري بتن در برابر يخ زدن و ذوب شدن سريع  

  
   289  تفسير و نتايج: فصل هفتم

  
    
    




