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 به نام خدا

 استاندارد ایران یملآشنایی با سازمان 

 صۀنعتی  و تحقیقۀات  اسۀتاندارد  مؤسسۀ   راتمقر و قوانین اصالح قانون 1مادۀ  یک بند موجب به ایران استاندارد یملسازمان 

 )رسمی( ایران یملاستانداردهای  نشر و تدوین تعیین، که وظیف  است کشور رسمی مرجع تنها 3193 ماه بهمن مصوب ایران،

  .دارد عهده به را

 ز و مؤسسۀات کۀ نظۀران مرا صۀاحب  ،ارشناسان سازمانکب از کمر یفن یها ونیسیمکهای مختلف در ن استاندارد در حوزهیتدو

، یدیۀ ط تولیو با توجه به شۀرا  یملشود و کوششی همگام با مصالح آگاه و مرتبط انجام می یو اقتصاد یدی، تولی، پژوهشیعلم

ننۀدگان،  کننۀدگان، مصۀر   کدیصۀاحبان حۀو و نفۀع، شۀامل تول      ت آگاهانۀه و منصۀفان  کو تجاری است کۀه از مشۀار   یفناور

س ینۀو  شیشۀود. پۀ  دولتی حاصۀل مۀی  و غیر یدولت یها، نهادها، سازمانیو تخصص یز علمککنندگان، مراصادرکنندگان و وارد

افۀت  یشۀود و پۀس از در   یمربوط ارسۀا  مۀ   یها ونیسیمک ینفع و اعضایبه مراجع ذ یایران برای نظرخواه یمل یاستانداردها

( ایران چۀا  و  ی)رسم یملاستاندارد به عنوان  ،بیمرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصو یمل  تیمکشنهادها در ینظرها و پ

 شود.یمنتشر م

کننۀد   یه مۀ یۀ ن شۀده ته یۀی ت ضوابط تعینیز با رعا صالحذیمند و  عالقه یها ه مؤسسات و سازمانک ییس استانداردهاینو شیپ

ب، یۀ ن ترتیشۀود. بۀد   چۀا  و منتشۀر مۀی    ایۀران  یملۀ  ب، بۀه عنۀوان اسۀتاندارد   یو درصورت تصۀو  یبررس ،طرح یملدرکمیته 

استاندارد مربۀوط   یمل  ن و در کمیتیتدو 9 رۀایران شما یملاستاندارد  رات مقره بر اساس کشود یم یتلق یمل ییاستانداردها

 ده باشد.یب رسیبه تصو شود یل مکیتشایران استاندارد  یملدر سازمان ه ک

(ISO) استاندارد یالملل نیسازمان ب یاصل یران از اعضایاد استاندار یملسازمان 
 2(IEC) المللی الکتروتکنیۀک  کمیسیون بین ،3

(OIML) شناسی قانونی المللی اندازه و سازمان بین
(CAC) کمیسیون کدکس غذایی 5است و به عنوان تنها رابط 1

در کشۀور   9

ن یشۀور، از آخۀر  کخۀا    یهۀا  یازمنۀد یو ن یلۀ کط یایران ضمن تۀوجه بۀه شۀرا   یمل ین استانداردهایکند. در تدو فعالیت می

 شود. گیری می بهره یالملل نیب یجهان و استانداردها یو صنعت ی، فنیعلم یها شرفتیپ

کنندگان، حفظ سۀالمت   ت از مصر یشده در قانون، برای حما ینیب شین پیت موازیتواند با رعا یران میاستاندارد ا یملسازمان 

از  یبعضۀ  ی، اجۀرا یو اقتصۀاد  یطۀ یمح سۀت یت محصۀوتت و مالحظۀات ز  یۀ فکینان از ی، حصو  اطمیو عموم یفرد یمنیو ا

 یایران را برای محصوتت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای عۀالی اسۀتاندارد، اجبۀار    یملاستانداردهای 

و  یصۀادرات  یاتهۀا کاسۀتاندارد   یشۀور، اجۀرا  کمحصۀوتت   یبۀرا  یالمللۀ  نیبۀ  یتواند به منظور حفظ بازارهۀا ی. سازمان مکند

ها و مؤسسات فعۀا  در   نندگان از خدمات سازمانک به استفاده بخشیدننان ین برای اطمی. همچنکند یآن را اجبار یبند رجهد

هۀا و   شگاهی، آزمایطیمح ستیت زیریت و مدیفکیت یریمد هایسیستم یگواه و صدور یزی، ممیمشاوره، آموزش، بازرس  نیزم

ها و مؤسسات را بر اسۀاس ضۀوابط نظۀام     گونه سازمان نیاستاندارد ا یملسازمان وسایل سنجش،  (الیبراسیون)کمراکز واسنجی 

هۀا  رد آنکها اعطا و بر عملت به آنید صالحیینام  تأیط تزم، گواهیکند و در صورت احراز شرا می یابیران ارزیت اید صالحییتأ

 یاربردکۀ قات یار فلزات گرانبها و انجام تحقین عییل سنجش، تعیاها، واسنجی وسایک یالملل نیج دستگاه بیکند. ترو ینظارت م

 .است سازمانن یف ایایران از دیگر وظا یمل یسطح استانداردها یارتقا یبرا

                                                 

 - International Organization for Standardization 

 - International Electrotechnical Commission 

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

 - Contact point 

 - Codex Alimentarius Commission  
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 کمیسیون فنی تدوین استاندارد

سنگدانه حاصل از  افت حرارتی: تعیین 7قسمت  -های خواص شیمیاییآزمون -هاسنگدانه»

 «های آزمونروش -(MIBAنگدانه )س سوز شهریزبالهکوره خاکستر تحتانی 

 سمت و/یا محل اشتغال: رئیس:

  افشین، روا

 (مهندسی عمران کارشناسی ارشد)

 اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی

  

  دبیر:

 بهمن، ارشد

 (کارشناسی ارشد مهندسی عمران)

 شرقیاداره کل استاندارد آذربایجان

  

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 آرمان، امین بخش

 (کارشناسی ارشد مهندسی عمران)

 ساخته آذربایجانسازی پیششرکت خانه

  

 نادر، زادیهتقی

 (کارشناسی ارشد زمین شناسی)

آزمایشۀۀگاه فنۀۀۀی و مکانیۀۀک خۀۀۀاک اداره کۀۀۀل راه و   

 شرقیشهرسازی استان آذربایجان
  

 آزمایشگاه آراد خاک بهینه کاوش زاد، حمیدرضاحیدری

  مهندسی عمران( ی)کارشناس

  

 عباسی رزگله، محمد حسین

 )کارشناسی مهندسی مواد(

 سازمان ملی استاندارد ایران

  

 شرقیاداره کل استاندارد آذربایجان رو، ساسانفرشی حو

  )دکتری مهندسی عمران(

 شرکت آذربام عایقکار کریمیان خسروشاهی، فریبا

  )کارشناسی ارشد مهندسی شیمی(
  

 مجتبوی، سید علیرضا

 )کارشناسی مهندسی مواد(

 سازمان ملی استاندارد ایران

 شرکت نفت پاسارگاد   مجیدی، مرتضی

  )کارشناسی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی(
  

 شرقیاداره کل استاندارد آذربایجان محمدزاده، شهرام

  )کارشناسی ارشد مهندسی عمران(



 8937 سال)چاپ اول(: 83091 -7شمارهایران  ملیاستاندارد 

   

 ه 

 

 سمت و/یا محل اشتغال: )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( :اعضا

 آماده امامیهمجتمع بتن توحیدمحمودی، 

  )کارشناسی ارشد مهندسی عمران(

 محمودی، ولی

 )کارشناسی ارشد مهندسی عمران(

 بتن آذرآبادگان یادشرکت بن

 آرمان صنعت تدبیر اندیششرکت  موسوی، محمد

  )کارشناسی مهندسی عمران(

  

 ویراستار:
 

  افشین، روا

 (کارشناسی ارشد مهندسی عمران)

 شرقیاداره کل استاندارد آذربایجان
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 ز گفتارپیش

 ح مقدمه

 3 هد  و دامنه کاربرد    3

 3 مراجع الزامی    2

 2 اصطالحات و تعاریف    1

 2 اصو  آزمون    5

 1 آزمون وسایل    9

 1 هاسازی آزمونهبرداری و آمادهنمونه    9

 1 آزمایشگاهی نمون     9-3

 5 هاآزمونه    9-2

 5 آزمون اجرایروش     9

 9 روش محاسبه و بیان نتایج    4

 9 روش محاسبه    4-3

 9 دقتبررسی     4-2

 9  گزارش آزمون    5
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   گفتار پیش

سۀنگدانه حاصۀل از    افۀت حرارتۀی  : تعیۀین  9قسۀمت   -های خوا  شیمیاییآزمون -هاسنگدانه»استاندارد 

نۀویس آن در  کۀه پۀیش  « هۀای آزمۀون  روش -(MIBA)سۀنگدانه   سۀوز شۀهری  زبالۀه کوره خاکستر تحتانی 

عنوان استاندارد ملی ایۀران بۀه   ای به المللی/منطقههای مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بینکمیسیون

تهیۀه و تۀدوین شۀده، در هشتصۀد و      9، استاندارد ملۀی ایۀران شۀمارۀ    9روش اشاره شده در مورد الف، بند 

هۀای سۀاختمانی مۀور     هجدهمین اجالسیه کمیت  ملی استاندارد مهندسی سۀاختمان و مصۀالح و فۀرآورده   

قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه  1ند یک مادۀ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد ب 39/33/59

 شود. ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می3193استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 

سۀاختار و شۀیوۀ    -)استانداردهای ملی ایران 9استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

های ملی و جهانی در زمینۀ    شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوتت و پیشرفتنگارش( تدوین می

های ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی کۀه  صنایع، علوم و خدمات، استاندارد

توجه قۀرار  د های مربوط موربرای اصالح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون

 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.خواهد گرفت. 

تهیه و « معاد  یکسان»ای زیر به روش المللی/منطقهاین استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استانداردهای بین

باشۀد و معۀاد  یکسۀان اسۀتاندارد        تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسۀی مۀی  

 ای مزبور است:المللی/منطقهبین

BS EN     – :     , Tests for chemical properties of aggregates– Part  : Determination of 

loss of ignition of Municipal Incinerator Bottom Ash Aggregate (MIBA Aggregate)  
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   مقدمه

های این است و سایر قسمت 35814دهای ملی ایران شمارۀ استاندارد یک قسمت از مجموعه استاندار این

 مجموعه عبارتند از:

 های آزمونروش -: تجزیه شیمیایی3قسمت  -

 های آزمونروش -ها: تهیه محلو  استخراج با شستن و صا  کردن سنگدانه1قسمت  -

 روش آزمون -مخلوط قیری به آبهای : تعیین حساسیت پر کننده5قسمت  -

 روش آزمون -های کلریدی محلو  در اسید: تعیین نمک9قسمت  -

– Part  : Determination of the influence of recycled aggregate extract on the initial setting 

time of cement 

– Part  : Sorting test to determine metal content of Municipal Incinerator Bottom Ash 

(MIBA) Aggregates 
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سنگدانه  افت حرارتی: تعیین 7قسمت  –های خواص شیمیاییآزمون –هاسنگدانه

 های آزمونروش –(MIBA)سنگدانه سوز شهریزبالهکوره حاصل از خاکستر تحتانی 

 هدف و دامنۀ کاربرد 8

های حاصل سنگدانه 3(LOl) افت حرارتی گیریاندازه تعیین روش آزمون براین استاندارد، ین ایهد  از تدو

 است.  2(MIBA) سوز شهریزبالهکوره از خاکستر تحتانی 

هۀای نۀوعی   انجام آزمۀون  با هد  MIBAهای سنگدانه افت حرارتی تعیین این استاندارد، روش مرجعی برای

ویۀژه  برای سایر اهۀدا ، بۀه  بهتر است صرفاً از روش مرجع استفاده شود.  ،اختال  نظرکند. در موارد ارائه می

متناظر بۀا روش  روش کاری آن شرطی که بهفاده کرد، های دیگری استتوان از روشکنتر  تولید کارخانه می

 مرجع تشخیص داده شود. 

 مراجع الزامی 2

 ها ارجاع داده شده اسۀت. صورت الزامی به آن دارد بهدر مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استان

 شوند. ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب میبدین

های بعۀدی آن  تجدیۀدنظر هۀا و  هاصالحیکه به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد،  صورتی در

ها ارجاع داده شده است، در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن .آور نیستبرای این استاندارد الزام

 آور است.های بعدی برای این استاندارد الزامهاصالحیهمواره آخرین تجدیدنظر و 

 استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

 EN    - , Tests for general properties of aggregates– Part  : Methods for sampling  - 

 EN    - , Tests for general properties of aggregates– Part  : Methods for reducing  - 

laboratory samples 

کۀار بۀا   آیۀین  -های آزمایشگاهیهای کاهش نمونهروش -، سنگدانه3145: سا  31515استاندارد ملی ایران شمارۀ  -یادآوری

 تدوین شده است.       : -    ENاستفاده از استاندارد 

 EN    - , Tests for general properties of aggregates– Part  : Common equipment and  - 

calibration 

داو  : وسایل متۀ 9قسمت  -های خوا  کلیآزمون -ها، سنگدانه3159: سا  31515-9استاندارد ملی ایران شمارۀ  -یادآوری

 تدوین شده است.       : -    ENو واسنجی )کالیبراسیون( با استفاده از استاندارد 

                                                 

 - Loss on ignition  

 - Municipal incinerator bottom ash 
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 و تعاریف اصطالحات 9

 رود:کار میتعاریف زیر به ودر این استاندارد، اصطالحات 

9-8 

 آزمونه

test specimen 
روش تعیۀین یۀک    چنۀد   براییک روش آزمون که منفرد، هنگامی  مورد استفاده در یک روش تعیین نمون  

  نیاز است. مورد  ،ویژگی

9-2 

 آزمایشگاهی نمونۀ
labrolatory sample 

 منظور انجام آزمون آزمایشگاهی انتخاب شده است. ای که بهنمونه

9-9 

 جرم ثابت
constant mass 

 طوری که بیش از بهشود، تعیین می خشکاندن حداقل یک ساعت پس ازهای متوالی جرمی که با انجام توزین

 . تغییر نکند %3/8 

9-4 

 MIBAسنگدانه 

MIBA aggregate 

 شود. سوز شهری تولید میزبالهکوره ای که از خاکستر تحتانی سنگدانه

 آزمون اصول 4

 شود. در یک جو اکساینده تعیین می افت حرارتیگیری با اندازه MIBAنسبت پسماند نسوخته در سنگدانه 

         در دمۀای   h 5دهۀی بۀه مۀدت    درصدی از جۀرم خشۀک نمونۀه اولیۀه پۀس از حۀرارت       صورتبه افت حرارتی

ºC (29 ±548 )شود. بیان می 

ممکن است در مدت انبارش تغییۀر   ،MIBAهای سنگدانه افت حرارتیناشی از هوازدگی، مقدار  3پوشیآببه دلیل  -یادآوری

 کند.  

                                                 

 - Hydration 
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 آزمون  وسایل 5

صۀورت دیگۀری   کۀه بۀه   مگر اینباشد،   -    ENباید مطابو با الزامات کلی استاندارد  آزمون تمامی وسایل

  . باشدمشخص شده 

( و مجهۀز بۀه   9 ±338) ºCقابلیت کنتر  درجه حرارت ثابت در محدوده  با ،خانه با تهویه مناسبگرم 5-8

 .سینی مقاوم در برابر گرما و ساخته شده از مواد مقاوم در برابر خوردگی

 .ºC (29 ±548)با قابلیت کنتر  درجه حرارت ثابت در محدوده  الکتریکی مافلی، کورۀ 5-2

مناسۀب بۀرای اسۀتفاده در دمۀایی تۀا حۀدود        ،mm 2هایی بۀه انۀدازه   توری با سورا سرپوش ظر  و  5-9

ºC998. 

 مواد پرسالنی یا پالتینی یا شیشه کوارتز برای ظرو  مناسب هستند.  -یادآوری

 ،ها برای ایجاد حۀداقلی از ذرات ریۀز  با قابلیت کاهش اندازه سنگدانه کنی،تجهیزات خردایش و آسیاب 5-4

 .عبور کند mm 5های طوری که از الک آزمون با سورا 

 .g 3و خوانش با دقت  kg38با قابلیت توزین تا  ترازو، 5-5

 .g 83/8و خوانش با دقت  g188با قابلیت توزین تا  ترازو، 5-6

 .mm 5های با سورا  الک آزمون، 5-7

 . سازبا مواد خشک ،3خشکانه 5-1

 هاسازی آزمونهبرداری و آمادهنمونه 6

 آزمایشگاهی نمونۀ 6-8

برداشۀته شۀود. جۀرم نمونۀ       ، -    ENآزمایشگاهی باید مطابو با روش مشخص شده در اسۀتاندارد   نمون 

 باشد.  3تر از مقادیر مشخص شده در جدو  ( نباید کمDسنگدانه ) باتییآزمایشگاهی با توجه به اندازه الک 

 ( خشک کنید تا به جرم ثابت برسد. 9 ±338) ºCنمونه را در دمای 

 خشکاندن در دمای باتتر منجر به اکسید شدن سولفیدها خواهد شد.   -یادآوری

 

                                                 

 - Desiccator 
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 آزمایشگاهی حداقل جرم نمونۀ -8جدول 

 a (D)سنگدانه باالییالک  اندازة
mm 

 آزمایشگاهی حداقل جرم نمونۀ
kg 

91 98 

59 19 

9/13 39 

 9 تریا کم 5/22

a حداکثر اندازه سنگدانه 

 آزمایشگاهی را ثبت کنید.  جرم نمون 

 هاآزمونه 6-2

 ونموده خرد لوط و تدریج مخبه ، -    ENآزمایشگاهی را مطابو با روش مشخص شده در استاندارد  نمون 

     عبۀور  mm 5هۀای  کۀه از الۀک آزمۀون بۀا سۀورا       g588با وزن تقریبی  3زیرنمونهکاهش دهید تا یک  آن را

 دست آید. کند، بهمی

مانۀده نمونۀ    دست آید. باقیبه g388تا  g98کاهش دهید تا دو آزمونه با جرم بین  مجددرا  فرعی این نمون 

 . مراجعه شود( 2-4داری کنید )به زیربند را نگه فرعی

 آزمون اجرایروش  7

. اجازه دهید تا ظر  در خشکانه دهی کنیدپیش حرارتºC (29 ±548 )دمای تحت مافلی  ظر  را در کورۀ

 ( آن را ثبت کنید. MCخنک شود. ظر  را وزن نموده و جرم )

وزن در ظۀر   باشۀد. آزمونۀه را    mm 39تۀر از  را در ظر  قرار دهید. ضخامت تیه ذرات باید کماو   آزمون 

 ثبت کنید.  g 83/8( آن را با دقت  Mنموده و جرم )

 ظر  را با سرپوش توری بپوشانید. 

، آیۀد وجۀود  بۀه  دهۀی حۀرارت از  ناشیدر اثر تجزیه که ممکن است های ذرات از اتال  خرده تواندمی سرپوش توری -یادآوری

 جلوگیری کند. 

( قۀرار دهیۀد. ظۀر  را حۀداقل بۀه مۀدت       29 ±548) ºCکنتۀر  شۀده   تحت دمای مافلی  ظر  را در کورۀ

min258 داری کنید. در کوره نگه 

 ظر  را از کوره خارج نموده و در خشکانه قرار دهید. اجازه دهید تا دمای اتاق خنک شود. 

                                                 

 - Sub-sample  
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 کنید.  ثبت g 83/8با دقت ( آن را  Mوزن نموده و جرم )را در ظر   او  آزمون 

 تکرار کنید. را  نددوم نیز همین رو برای آزمون 

 روش محاسبه و بیان نتایج 1

 روش محاسبه 1-8

 محاسبه کنید: (3) فرمو با استفاده از را هر آزمونه  افت حرارتی

(8) 
  

     
     

     

 که در آن:

X ؛درصدآزمون، بر حسب  افت حرارتی 

M  وزن آزمونه همراه با ظر ؛ 

M   همراه با ظر ؛ حرارت داده شدهوزن آزمونه 

MC   شده. دهی حرارتپیش وزن ظر 

 ثبت کنید.  83/8با دقت %   Xو   Xصورت نتایج را به

 محاسبه کنید: (2) فرمو مقدار متوسط دو نتیجه را با استفاده از 

(2) 
   

     
 

 

 که در آن:

XM  بر حسب درصد. افت حرارتیمقدار متوسط ، 

 ثبت کنید.  3/8با دقت %   XMصورت نتیجه را به

 دقت بررسی 1-2

  را با استفاده از معیار زیر بررسی کنید: افت حرارتیگستره مقادیر مجزای 

 باشد؛ 9/8تر یا مساوی % باید کوچک  Xو   Xگاه تفاضل بین آنباشد،  XM  ≤ 1اگر %  -

 باشد؛ 3تر یا مساوی % باید کوچک  Xو   Xگاه تفاضل بین آن باشد، XM > 1اگر %  -

آزمونه دیگر برداشته شۀده از  با استفاده از دو برآورده نشود، روش آزمون را  قتددر صورتی که معیار بررسی 

 .مراجعه شود( 2-9)به زیربند  فرعی خرد و الک شده، تکرار کنید نمون 
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 ثبت کنید.  83/8با دقت %   Xو   Xصورت هر یک از نتایج را به

 ( محاسبه کنید:1) فرمو مقدار متوسط چهار نتیجه را با استفاده از 

(9) 
   

           
 

 

 که در آن:

XM  بر حسب درصد. افت حرارتیمقدار متوسط ، 

 ثبت کنید.  3/8با دقت %   XMصورت نتیجه را به

 گزارش آزمون 3

مطابو با این استاندارد انجام شده و شۀامل اطالعۀات    افت حرارتیگزارش آزمون باید تصدیو کند که آزمون 

 زیر باشد:

 ارجاع به این استاندارد ملی ایران؛ -الف

 منبع نمونه؛ -ب

 شناسه نمونه؛ -پ

 اندازه سنگدانه نمونه؛ -ت

 جرم نمونه آزمایشگاهی؛ -ث

 ؛افت حرارتیمقادیر مجزای  -ج

 ؛افت حرارتیمقدار متوسط  -چ

 تاریخ آزمون؛ -ح

 نام آزمایشگاه آزمون کننده.  -خ

 

 


