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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  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 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط 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 تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )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   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  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 شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
  

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد
  » هاويژگي –قطعات بتني سبك سيلكس  «

 يا نمايندگي/ سمت و  :رئيس
  عبدالعلي، شرقي

  )عمراندكترا مهندسي (
  

  شهيد بهشتيه دانشگا

   :دبير
  عباس حميدي،

  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  كارشناس استاندارد

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا( :اعضاء
    

  حميد سامانيان،
  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  حسينمحمد عباسي رزگله،
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  مان ملي استانداردساز

  محمدرضا عباسي رزگله،
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران( 

  

  مركز آموزشي عالي انقالب اسالمي

  ،هما، قعري
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  محمد كشاورز،
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  سازمان ملي استاندارد
  
  
  

  محمد حسين گلبخش،
  )رانكارشناس مهندسي عم(
  

  اداره كل استاندارد استان يزد

  مجتبوي، سيدعليرضا
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  حسن ،محرري
  )كارشناس مهندسي عمران(

  اداره كل استاندارد استان فارس
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  عبدالرضا ،مرشدي

  )كارشناس شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  عباس نوري،
  )سي معدنكارشناس مهند(
  

  كارشناس استاندارد
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12  

  
  
  
  
  
  
  
  



 و 

 

  پيش گفتار
توسـط   مربـوط  هـاي  دركميسـيون  آن نويس پيش كه  "هاويژگي –قطعات بتني سبك سيلكس  "استاندارد

 اسـتاندارد  ملـي  كميتـة  اجـالس صـت وسـومين   در سيصدو ش و شده تدوين و تهيهشركت معيار گستر صدر 
 اسـتناد  بـه  اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد 7/12/1390 مورخ مهندسي ساختمان و مصالح ساختماني

 مـاه  بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منابع و ماخذي

 
En 771-4: 2003, Specification for masonry units. Autoclaved aerated concrete masonry units 
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 هاويژگي –قطعات بتني سبك سيلكس 

  و دامنه كاربرد هدف   1
هاي قطعات بتني سبك سيلكس تهيه شده از بتن هوادار اتوكالو هدف از تدوين اين استاندارد ، تعيين ويژگي

، ، عايق حرارتـي ظت در برابر آتششده براي استفاده در ساخت ديوارهاي باربر و يا غيرباربر با خصوصيات حفا
  .ها استها و هواكشعايق صوتي و ساخت اعضايي مانند دودكش

، جمـع شـدگي ناشـي از    ، هدايت حرارتـي ، ابعاد، جرم حجميهاي مربوط به مقاومتدر اين استاندارد ويژگي
هاي اسـتاندارد  روش خشك شدن و هم چنين راهنمايي در خصوص مقاومت در برابر ذوب و انجماد به همراه

هاي ارزيابي يكنواختي توليدات مطابق با ويژگـي ، هم چنين شامل روشاين استاندارد. مربوط ارائه شده است
  .هاي الزم بر روي توليدات استگذاريهاي اين استاندارد و نشانه

هـاي  انتقـال   ، كانـال هـا ودكـش ، جداره داخلـي د هاي با ارتفاع زياداين استاندارد الزامات مورد نياز براي پانل
هـم  . گيـرد  ها چسبيده شده است را در بر نميحرارت و قطعات بنايي كه مصالح عايق حرارتي روي سطح آن

  . دهدچنين اندازه و ابعاد كاري مشخصي نيز به عنوان استاندارد ارائه نمي
   

  مراجع الزامي        2
بـدين  . هـا ارجـاع داده شـده اسـت     ر متن اين استاندارد به آنمدراك الزامي زير ، حاوي مقرراتي است كه د

يـا تجديـد   / در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و . شود ترتيب آن مقررات جزئي ار اين استاندارد محسوب مي
معهذا بهتر اسـت كـاربران ذي نفـع    . نظر ، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست 

ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامـي زيـر را مـورد بررسـي قـرار      د ، امكان كاربرد آخرين اصالحيهاين استاندار
يا تجديدنظر آن مـدارك الزامـي   / يا تجديد نظر ، آخرين چاپ و / در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و . دهند 

  .ارجاع داده شده مورد نظر است 
  .زامي است استفاده از مراجع زير كاربرد اين استاندارد ال

تعيين جمع شدگي ناشي از خشك شـدن بـتن هـودارا     –بتن سبك  1385: 8592استاندارد ملي ايران  2-1
  .روش آزمون  –اتوكالو شده 

 –تعيين مقاومت فشـاري بـتن هـوادار اتـوكالو شـده       –بتن سبك  1385:  8596استاندارد ملي ايران  2-2
  .روش آزمون 

روش  –تعيين درصد رطوبت بتن هوادار اتوكالو شـده   –بتن سبك  1385 : 8594استاندارد ملي ايران  2-3
  .آزمون 

 –تعيين جرم حجمي خشك بتن هوادار اتوكالو شـده   –بتن سبك  1385:  8595استاندارد ملي ايران  2-4
  روش آزمون 
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2-5   prEN 998-2, Specification for mortar for masonry – Part 2: Masonry mortar. 
2-6 prEN 1745, Masonry and masonry products – Methods for determination declared and 
design thermal values. 
2-7 EN 1353:1997, Determination of moisture content of autovlaved aerated concrete 

  
  
  تعاريف و اصطالحات         3
 
  :رود مي بكار زير تعاريف و اصطالحات استاندارد، اين در
 
   قطعه به مربوط تعريف   3-1
3-1-1  

   بنايي قطعة
  .گيرد مي قرار استفاده مورد ساختماني مصالح عنوان به كه شده داده شكل پيش از اوليه مصالح

 
  مصالح به مربوط تعريف 3-2
3-2-1   

  قطعه بتني سيلكس 
 مواد ريزدانه، سيليسي پاية مصالح از ركيبيت آهك، يا و سيمان مانند آبي هايچسباننده از كه بنايي قطعه

  .شودمي توليد آب، و گازساز

  و قفل هايحالت ديگر يا و زبانه و كام اتصال ،2 فرورفتگي داراي است ممكن شده سيلكسسبك  بتني قطعه  -يادآوري
 .باشند داخلي بست

  
  اندازه به مربوط تعاريف 3-3
   ابعاد  3-3-1

  .شود مي تعريف 1 شكل مطابق شده اتوكالو هوادار بتن قطعة ابعاد

  
  سطوح و ابعاد -1 شكل                                                     

    
  

                                                                                                  :راهنما

  عرض -1
 طول                              -3

  كف -4
  )نما ( روكار  -5
  كله -6
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  .است ديوار ساخت براي بنايي قطعات متداول مصارف به تعاريف   مربوط اين  -يادآوري
  
3-3-2        
   مدوالر اندازة 

  .استا هرواداري و اتصاالت فضاي شامل كه بنايي قطعة به شده داده اختصاص فضاي اندازة
 
3-3-3     
 اسمي اندازة 

  .است مجاز هايرواداري محدودة در و شده، مشخص آن توليد براي كه بنايي قطعة زةاندا
 
3-3-4  
 واقعي اندازة 

  .شودمي گيرياندازه كه بنايي، قطعة اندازة
 
 توليد فرآيند و اوليه مصالح        4

 زير شرح به آنها اهم كه گيرد قرار استفاده مورد توليد فرآيند در است ممكن زير، مصالح از تركيبي

 :باشدمي

 سيليسي؛ پاية با مصالح -

 سيمان؛ -

 آهك؛ -

 آب؛ -

 .ساز گاز مواد -

 كنـد، مـي  پـف  مخلـوط  ايـن  ريزنـد، مـي  قالـب  داخـل  سـپس  و كننـد مـي  مخلوط يكديگر با را اوليه مصالح
 يـي بنـا  قطعـات  سـاخت  بـراي  فرآينـد،  ايـن  از بعـد . شـود مـي  كيـك  شـكل  بـه  و آيـد مـي  باال قالب داخل

 آوريعمـل  اتـوكالو،  در بخـار  زيـاد  فشـار  از اسـتفاده  بـا  را آن سـپس  .برنـد مـي  نيـاز  مورد ابعاد به را ككي

   .كنندمي
 
 سبك سيلكس بتني قطعه الزامات          5

 شده داده ارجاع هاي روش ديگر و آزمون هايروش در بايد استاندارد، اين در شده ارائه مشخصات و الزامات

  .باشد شده معين ،استاندارد اين به
 

 انجـام  قابل )غيراستاندارد( ديگر مصارف يا خاص هايشكل با قطعات براي است ممكن شده، ارائه آزمون هايروش -يادآوري

 .نباشد
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           عنو اوليه هايآزمون نوع براساس نواختي، يك كنترل براي زير بندهاي در شده ارائه الزامات و معيارها
 فرآورده ارزيابي براي .است )الف پيوست(  ارسالي هاينمونه براي نياز مورد هايآزمون يا و) 1-7بند (

 كند تعيين مدارك، و اسناد با را توليدي هايفرآورده كنترل در نواختي يك رواداري و معيار بايد توليدكننده

  .)2- 7بند ( 
 
  هارواداري و ابعاد 1- 5
   ابعاد 1-1- 5

 ممكن  ابعاد اين  .شود بيان متر ميلي حسب بر بايد شده لكسسيسبك  بتني قطعه ارتفاع و عرض طول،

 با مطابق بايد شده اتوكالو هوادار بتن قطعات . شود داده مدوالر هاياندازه يا اسمي اندازة اساس بر است

 .مورد آزمون قرار گيرد 5- 2 بند اساس بر و برداري، نمونه "الف" پيوست

 .كند تجاوز 1 جدول مقادير از نبايد واقعي، اندازة از شده گيري ازهاند ابعاد انحراف ميزان

 .باشد بيشتر 2 جدول در شده ارائه مقادير از نبايد واقعي اندازة

  منظم اشكال با قطعات براي مجاز رواداري -1 جدول
  بعادا

  
  :شده براي نصب با درزهاي ساخته شده از سيلكسقطعه بتني سبك

  ) mm(ت با ضخامت كم مال )mm(مالت سبك

  طول
3+  
5-  

  

 
3 ±  

  +3  ارتفاع
5 -  

5/1 ±  

  ± 2  ± 3  عرض
  
  

  شده اتوكالو هوادار بتن قطعات ابعاد حداكثر -2 جدول
 بعادا

  
 (mm)ابعاد

  
  1500  طول
  500  عرض
  1000  ارتفاع

  
 
 هارواداري 1-2- 5

 منظم اشكال با قطعات براي مجاز هايرواداري 1-2-1- 5

براساس الزامات  6- 2 بند در شده مشخص مالت براي بايد ، سيلكسبتني سبك  قطعة هر مجاز رواداري
 .باشد 1 جدول
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 ديگر هاي شكل براي مجاز هاي رواداري 1-2-2- 5

  .است نشده مشخص استاندارد اين در غيرمنظم، اشكال با قطعاتي براي مجاز رواداري
 
 شكل و هندسه 2- 5

 ديگر براي. نيست شكل كردن مشخص به نيازي هستند، مسطح و دهسا منظم شكل داراي كه قطعاتي رايب

 با يا  3-3مطابق بند  آشكار طور به بايد هاسوراخ و فرورفتگي شكل و راستا حجم، و قطعه هندسة قطعات،

  .شود  مشخص آن شكل رسم
 

 به سبك مالت يا ضخامت كم يهامالت با گوناگون مصارف براي معمول طور به ، هوادار اتوكالو شده بتن قطعه -يادآوري

 : است شده ارائه آنها معمول مصرف موارد زير در .شوندمي متصل يكديگر

 ؛مسطح و منظم شكل با شده اتوكالو هوادار بتن قطعات درزهاي بين مالت )الف

 ؛زبانه و كام داراي شده اتوكالو هوادار بتن قطعات از استفاده با زبانه و كام درزهاي سيستم )ب

 با )پرشدن ( اتصال براي درزها كه مواردي در ، شده اتوكالو هوادار بتن قطعات بين عمودي درزهاي پركردن براي التم )پ

 در . كند پيدا ادامه قطعه عرض نصف يا چهارم يك تا مالت از شده پر درزهاي عمق شودمي توصيه .باشند شده طراحي مالت

- نمي گرفته نظر در مترميلي 15 از كمتر معموالٌ بند عمق است، )قائم بندكشي( قائم بند داراي قطعه وجه دو هر كه مواردي

- مي مترميلي 35 تا 30 بين معموالٌ بندكشي عمق شود،مي بندكشي هاآن وجه يك فقط كه هايي قطعه براي همچنين . شود

  .باشد
  
 
 هايروادار و خشك حجمي جرم 3- 5

  خشك حجمي جرم 3-1- 5

 تمامي براي. شود تعيين مكعبمتربركيلوگرم حسب بر بايد ، شده لكسسيبك س بتني قطعة حجمي جرم

مطابق با  بايد خشك حجمي جرم هستند، نامنظم شكل يا ساده و منظم هايشكل داراي كه هاييقطعه
 اند،شده  مطابق  گيرينمونه  "الف " پيوست در شده ارائه روش به كه هاييقطعه روي بر 4-2روش بند 

 بايد نيستند كامل يا اند، قرارگرفته استفاده مورد  "قبال كه هاييقطعه از استفاده صورت در. شود تعيين

 خشك شده هواداراتوكالو بتن هايقطعه حجمي جرم . شود انجام "ب" پيوست روش مطابق سازي آماده

  .باشد 3 جدول در شده ارائه الزامات با مطابق بايد
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  زيكيفي هايويژگي -3 جدول

رده 
  مقاومتي

)  ( N/mm 2 فشاري مقاومت
  

جرم حجمي خشك 
kg/m3) ( 

  

 جرم محدودة

  حجمي
kg/m3) ( 

  

 جمع ميانگين حداكثر

 خشك از شدگي ناشي

 حداقل ميانگين  )درصد(شدن 
  400  0/2  5/2  2-1. 5.ب 

500  
350-450  
450-550  

  
  
  

2 0/0  
  500  0/4  0/5  4-1. 5.ب 

600  
700  
800  

450-550  
550-650  
650-750  
750-860  

  600  0/6  5/7  6-1. 5.ب 
700  
800  

550-650  
650-750  
750-850  

  
 مجاز هاي رواداري 3-2- 5

 مكعبمتر بر كيلوگرم ) ± 50( بازه در بايد كننده، توليد توسط شده اظهار خشك حجمي جرم مجاز رواداري

  .باشد
  .شود گرفته نظر در كمتري رواداري محدودة است كنمم خريدار، و كننده توليد بين توافق صورت در -يادآوري

 
  فشاري مقاومت    4- 5

 مقاومت. كند اعالم مربع، متر ميلي بر نيوتن حسب بر را فشاري مقاومت ميانگين و حداقل بايد توليدكننده

 .ندك برآورده را 3 جدول در شده ارائه الزامات بايد شده، اعالم يا شده تعيين ميانگين و حداقل فشاري

 روش براساس سپس و بردارينمونه ،"الف" پيوست روش با مطابق بايد شده سيلكسهاي بتني سبك قطعه

 .مورد آزمون قرار گيرد  2-2 بند آزمون

 اتوكالو هوادار بتن هاي قطعه راستاي انتخاب، چگونگي خصوص در توضيحاتي بايد آزمون نتايج همراه به
 .شود بيان آن انتهايي قسمت و راستا چنين هم و آزمون مورد شده

 ) 6 ± 2(  رطوبت داراي آزمون، هنگام در بايد )الف پيوست روش با مطابق(  شده بردارينمونه هايآزمونه
 . آماده شود  3- 2 بند روش مطابق هاآن سطح و باشد درصد

-نمي استفاده اند، شده داده برش كه "ب" پيوست ب -2 بند شماتيك طرح با هاييقطعه از كه مواردي در

  .شود بيان بايد هاآزمونه ابعاد شود،
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  حرارتي خواص     5- 5

 ارائه 7- 2 بند روش با مطابق شده اتوكالو هوادار بتن حرارتي خواص درخصوص اطالعاتي بايد توليدكننده

  .دهد
  
  شدن آب و زدن يخ برابر در دوام      6- 5

 مهم شده لكسسيبتني سبك  هايقطعه كنندة مصرف براي شدن آب و زدن يخ برابر در دوام كه مواردي در

 انجام تحقيقات اساس بر شدن آب و زدن يخ برابر در هاآن دوام بر مبني شواهدي كننده توليد بايد باشد،
  .دهد ارائه نظر، مورد محل در شده

  
  شدن خشك از ناشي شدگي جمع     7- 5

 ،"الف" پيوست روش مطابق بايد ، شده لكسسيسبك  يبتن هاي قطعه شدن خشك از ناشي شدگي جمع
 درصد0/0 2از تر كم بايد ها قطعه شدگي جمع ميانگين . شود تعيين 1-2 بند اساس بر و برداري نمونه
  .باشد )3 جدول طبق( خشك حجمي جرم و مقاومتي هايرده كليه براي

 
 گذارينشانه         6

 آشكار صورت به كننده، توليد گواهي و بارنامه همراه به ندي،ببسته روييا بر هاقطعه رويبر بايد زير موارد

 :شود ارائه

 ؛ توليدكننده تجاري نشان يا نام -

 ؛)اختياري صورت به(قطعه توليد تاريخ -

 خشك؛ حجمي جرم و فشاري مقاومت -

 ها؛ قطعه ابعاد  -

 ؛)ختياريا صورت به( وزن سبك مالت يا كم ضخامت با مالت عمومي، مصارف براي ابعاد -

  .حرارتي خواص خصوص در اطالعاتي رائها -
  
 انطباق ارزيابي        7

 مورد مقادير تعيين چنين هم و استاندارد اين الزامات با فرآورده نوع اين انطباق از اطمينان براي توليدكننده

 :دهد انجام را زير هايكنترل بايد نياز،

 ؛ 1-7 بند با مطابق اوليه نوع هايآزمون -الف

 ؛ 2- 7 بند با مطابق كارخانه در توليد كنترل -ب

-آزمون جز به ديگري آزمون هايروش از توان مي لزوم، صورت در يا دارد وجود وترديد شك كه مواردي در

 شرايط جايگزين هايروش شود،مي توصيه موارد، گونه اين در يابد انجام استاندارد اين با مطابق اوليه هاي
 :ندك برآورده را زير
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 همبستگي جايگزين آزمون و شده تعيين هايآزمون از حاصل نتايج بين بتوان بطه، را يك از استفاده با -الف

 .كرد برقرار

  .نظارت و بازديد منظور به همبستگي، رابطة اساس خصوص در اطالعاتي وجود -ب
  
   عنو اوليه هايآزمون  7-1
 بايد فروش، براي آن عرضة از پيش و كندمي توليد را سبك بتن از جديدي نوع توليدكننده كه مواردي در

 هم .دهد انجام را، استاندارد اين الزامات با توليد مشخصات انطباق بررسي براي مربوط، اوليه هايآزمون

 فرآورده مشخصات در تغيير باعث كه توليد مراحل و روش اوليه، مواد مشخصات در تغيير صورت در چنين

 .شود تكرار اوليه هاي آزمون بايد شود، مي نهايي

 و انجام استاندارد اين در شده ارائه استاندارد هايروش اساس بر بايد و است زير موارد شامل اوليه هايآزمون
 :شوند اعالم كننده توليد توسط

  ابعاد؛ -الف
 خشك؛ حجمي جرم -ب

 فشاري؛ مقاومت -پ

 شدن؛ خشك از ناشي شدگي جمع -ت

 )شود تعيين آزمون يا محاسبه اساس بر است ممكن يتخاص اين(حرارتي خواص -ث

 در نياز مورد هايآزمونه تعداد .باشد "الف" پيوست مطابق بايد اوليه هايآزمون انجام براي گيرينمونه روش

  .باشد 5 بند با مطابق بايد آزمون، هر براي مجاز مقدار .است شده ارائه "1 -الف" جدول
  
  ارخانهك در توليد، كنترل      7-2

 كنتـرل  سيستم .باشد داشته وجود كارخانه در كيفيت كنترل سيستم يك بايد نتايج، ي دار نگه و ثبت براي

      هاآن مشخصات انطباق منظور به توليدات داخلي كنترل هايروش شامل بايد كارخانه، در توليد كيفيت

 اعـداد  و مشخصـات  بـا  مطابقت همچنين و ندارداستا اين الزامات با )بازار به عرضه براي شده آماده فرآورده(

  .باشد شده اظهار
 
  اوليه مواد 7-2-1

 مدارك، و مشخصات با هاآن انطباق بررسي منظور به بايد آن مراحل و كارخانه به شده وارد مواد مشخصات

  .شود كنترل مناسبي روش به
 
  توليد مراحل7-2-2

 پيشرفت و تجهيزات عملكرد پذيرش، مجاز معيار راه هم به هانآزمو انجام بازديدها، تناوب دورة تنظيم براي

 در . شود تهيه مناسبي نحو به توليد مراحل و آالت ماشين كارخانه، از نقشه و كار آيين يك است الزم كار،
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 بايد گيرياندازه تجهيزات . شود گزارش بايد نيايد، دست به كنترلي مقادير يا و مجاز مقادير كه صورتي
  .شود ثبت آنها، مجاز مقدار و بازديدها تناوب دورة و شود دبازدي

  
  نهايي فرآورده روي آزمون انجام     3 -7-2

 مجاز معيارهاي و گيرينمونه براي روشي است الزم نهايي، فرآورده روي نياز مورد هايآزمون انجام براي

 بايد هاآن مقدارمجاز و تناوب دورة ،روش و شوند بازديد بايد تجهيزات تمامي . شود تهيه يكنواختي براي

 .شود ثبت

 
  انبار كنترل   7-3

 ندارند، تطابق الزامات با كه هاييفرآورده با برخورد هايروش همراه به شده انبار نهايي فرآوردة روي كنترل

 .شود ثبت بايد
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 الف پيوست

 )اطالعاتي(

 هامحموله موردي و يهاول هايآزمون براي بردارينمونه روش

 كليات 1 -الف

 و بررسي به نياز كه است استفاده قابل مواردي در چنين هم و اوليه هايآزمون براي بردارينمونه روش اين
 .باشد نظر مورد الزامات، با محصول هايويژگي انطباق كنترل

 براي . كرد بررسي شده، اعالم كننده توليد توسط آشكار طور به كه را مشخصاتي توانمي فقط روش، اين با

 براي .باشند داشته حضور آزمون هنگام در ربطذي هايطرف نمايندة بايد موردي، هايآزمون دادن انجام

- نمونه مكعبمتر 20 حداكثر حجم با هاييمحموله از نياز مورد قطعات بايد مشخصات، با انطباق كنترل

  .)1- الف جدول( شوند برداري
 

  محصول انطباق بررسي براي برداري مونهن روش    2 -الف
  .كند مي مشخص را برداري نمونه روش انتخاب محموله، چيدمان الًمعمو-يادآوري

 
   تصادفي برداري نمونه   1-2-الف 
 روش از توانمي دارند، شدن انتخاب براي مساوي شانس محموله، در موجود هايقطعه همة كه مواردي در

 تصادفي صورت  به بايد شوند، بردارينمونه است الزم كه قطعاتي تعداد . كرد ادهاستف تصادفي بردارينمونه

 حمل در كه هاييقطعه جز به قطعات، وضعيت و كيفيت به توجه بدون و محموله مختلف هايقسمت تمام از

  .شود انتخاب باشند، ديده آسيب است ممكن ونقل
 ديگر محل به محلي از شده بندي غيربسته هايمحموله شكل به شده اتوكالو هوادار بتن قطعات اگر عمل، در معموالً -يادآوري

 مواردي در روش تصادفي به برداري نمونه شوند،مي دارينگه نصب، براى كوچك هايانباشته صورت به يا و شوندمي منتقل

  .ستا هاروش ديگر از تر راحت
 

 معرف بردارينمونه  2-2-الف 

 در قطعات كه هنگامي( نيست پذيرامكان يا و است غيرعملي تصادفي روش به ريبردانمونه كه مواردي در

 روش از بايد )است انباشته در قطعه محدودي تعداد به دسترسي امكان يا اندشده انبار بزرگ هايانباشته

  .شود استفاده زير شرح به معرف بردارينمونه
 

  انبار از بردارينمونه 1-2-2الف 

 سپس. كرد تقسيم ) فرضي يا عملي صورت به( مشابه و برابر بخش شش حداقل به را محموله كل بايد ابتدا

 آنها كيفيت به نبايد قطعات انتخاب در . كرد انتخاب تصادفي صورت به قطعه چهار حداكثر قسمت هر از

 .اند شده نقص دچار نقل و حمل اثر بر كه قطعاتي مگر كرد، توجه

 جا جابه به نياز اند، گرفته قرار انباشته مركزي هايقسمت در كه قطعاتي به دسترسي ادايج براي است ممكن -يادآوري
  .باشد انباشته از هاييقسمت كردن
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  اندشده بنديبسته كه هاييمحموله از رداريبنمونه   2-2-2الف 

 و مساوي دتعدا بسته، هر از سپس . شود انتخاب تصادفي بصورت محموله، بين از بايد بسته شش حداقل
 علت به كه قطعاتي. كرد برداينمونه قطعات، كيفيت به توجه بدون و تصادفي صورت به قطعه چهار حداكثر

  .شوند انتخاب نبايد اند، شده نقص دچار نقل و حمل
  

   نمونه كردن تقسيم    3-2الف 
 ،كرد تهيه را نياز مورد هايهنمون كل ابتدا بايد اند،شده تهيه آزمون يك از بيش براي هانمونه كه مواردي در

  .شود انتخاب هاآن ميان از تصادفي صورت به آزمون، هر براي الزم نمونه تعداد سپس
 

 آزمون براي نياز مورد قطعات تعداد    4-2الف 

   .باشد 1 -الف جدول با مطابق بايد آزمون هر انجام براي نياز مورد قطعات تعداد
  

 آزمون هر انجام براي نياز دمور قطعات تعداد - 1-جدول الف 

  الف تعداد قطعات روش آزمون  ويژگي
  ابعاد

  جرم حجمي خشك
  مقاومت فشاري

  جمع شدگي ناشي از خشك شدن

  5-2استاندارد بند 
  4-2استاندارد بند 
  2-2استاندارد بند 
  1-2استاندارد بند 

6  
6  
6  
3  

  
  .ر آسيب ديدگي نشده اند ، براي ديگر آزمون ها نيز استفاده كرد در صورت امكان مي توان از قطعاتي كه در هنگام آزمون دچا الف
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  ب  پيوست

 )اطالعاتي(

 شماتيك صورت به برش چگونگي

  خشك حجمي جرم آزمون  دادن انجام براي منشور، و مكعب شكل به قطعات شماتيكبرش  نحوة 1 -ب
  

  
  

  :راهنما
 A گيريقالب  هنگام در حجم افزايش راستاي   
 L  قطعه طول  

  
  مكعبي هاينمونه برش  2-1-هاي منشوري                  شكل ب نمونه برش 1-1شكل ب 

 
 در  حجم افزايش جهت در قطعات، سطح مياني قسمت از اندازه، هم و شكل هم صورت به بايد هاآزمونه

  .) 2- 1- ب شكل( شوند بريده گيري،قالب هنگام
هاي متر باشد در مورد آزمونميلي 100بايد )  2 -1-  ب شكل( اي استوانه و مكعبي هايآزمونه ابعاد حداقل

  . باشد مترميلي 50 بايد هآزمون اندازة حداقل)  1-1-شكل ب ( منشوري 
 نيز ديگري بنديشكل يا و ابعاد است ممكن ندارد، وجود شده مشخص ابعاد با آزمونه تهية امكان كه مواردي در -يادآوري

  .شود واقع قبول مورد
  
 فشاري مقاومت آزمون براي مكعب شكل به قطعات برش شماي      2 -ب

داده  نشان شماتيك صورت به فشاري، مقاومت آزمون براي مكعبي قطعات برش روش 2- 1- در شكل ب 
   .شده است 


