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  خدا به نام

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابالغ رده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناستان   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی اا  پیشرفت

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان میی استاندارد

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 مراکت  و  اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 اتا  آن عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
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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 گفتاریشپ

سازمان توسط  مربوطاا  که پیش نویس آن در کمیسیون «ااویژگی -ساختهموانع بتنی پیش -بتن»استاندارد 

اجالس کمیته میی استاندارد  چهارصد و اشتاد و اشتمینتهیه و تدوین رده است و در  میی استاندارد ایران

مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به  13/19/29 مور  اا  ساختمانیمهندسی ساختمان، مصادح و فراورده

مصوب بهمن   استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات  3استناد بند یک ماده 

 ، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می رود.1331ماه 

، ، عیوم و خدماتجهانی در زمینه صنایع اا  میی وبرا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت

قع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این ااستاندارداا  میی ایران در مو

 استاندارداا ارائه رود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، 

 دید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.باید امواره از آخرین تج

 

 منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:

 
ASTM C825: 2006(2011), Standard Sepecification for Precast Concrete Barriers 
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 هاويژگی -ساختهموانع بتنی پیش -بتن

 دامنه کاربرد هدف و  1

اا جاده وسطاا و یا که در کناره ا  استساختهاا  موانع بتنی پیشویژگی تعیین این استانداردادف از تدوین 

 روند.کار میاا به مسیر، بهو برگشت دوباره آن وسایل نقییهجهت جیوگیر  از انحراف اا و خیابان

 نی  می گویند. 1نیوجرسی به موانع بتنی پیش ساخته -يادآوري

 الزامیمراجع   1

 اا ارجاع داده رده است. به آنمدارک اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

 .رودی از این استاندارد میی ایران محسوب مین ترتیب آن مقررات ج یبدی

 نظراا  بعد  آن اا و تجدیداصالحیه در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد،

اا ارجاع داده رده ریخ انتشار به آنتاذکر استاندارد میی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون  مورد نظر این

 اا مورد نظر است.اا  بعد  آن، امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه است

 : استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اد امی است

 ااویژگی-اا  بتنسنگدانه  ،1331: سال 399استاندارد میی ایران رماره   1-1

 اا  سیمان پرتیندویژگی  ،1333: سال 332رماره استاندارد میی ایران  1-1

 آزمون روش -ا  اا  استوانهتعیین مقاومت فشار  آزمونه -بتن  ، 6923ستاندارد میی ایران رماره ا 1-0

گیر  مقدار اوا  موجود در بتن سروش روش آزمون تعیین اندازه ،3393استاندارد میی ایران رماره  1-4

 حجمی 

 ااویژگی -آماده  بتن ، 6922میی ایران رماره ستاندارد ا 1-5

 اا و روش آزمونویژگی –ساخته جداول بتنی پیش ، 19393ستاندارد میی ایران رماره ا 1-7

 ااویژگی-ا سبکدانه برا  بتن سازه-سنگدانه  ،1329: سال 2233استاندارد میی ایران رماره  1-6

 اا ویژگی –مواد اف ودنی ریمیایی  –بتن   ،1333: سال  9239استاندارد میی ایران رماره  1-8

 آیین کار -اا در کارگاهآور  آزمونهروش ساخت و عمل -بتن  ،3993استاندارد میی ایران رماره  1-3

گیر  رده و تیراا  اره رده اا  مغ هتهیه و آزمون نمونه -بتن ، 19396استاندارد میی ایران رماره  1-13

 روش آزمون –بتنی 

                                                 
1 - New Jersey 
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2-11   ASTM A 82/A 82M Specification for Steel Wire, Plain, for Concrete Reinforcement 

2-12 ASTM A 185/A 185M Specification for Steel Welded Wire Reinfircement, plain, for 

Concrete          

2-13 ASTM A 416/A 416M Specification for Steel strand, Uncoated Seven-Wire for Prestressed  

          Concrete     
2-14 ASTM A 421/A 421M Specification for Uncoated Stress-Relieved Steel Wire for     

Prestressed Concrete         

2-15 ASTM A 496/A 496M Specification for Steel Wire, Deformed, for Concrete   

Reinforcement            
2-16 ASTM A 497/A 497M Specification for Steel Welded Wire Reinfircement, Deformed, for 

Concrete                   
2-17 ASTM A 615/A 615M Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for              

  Concrete Reinforcement               
2-18 ASTM A 616/A 616M Specification for Rail-Steel Deformed and Plain Bars for Concrete 

Reinforcement            

2-19 ASTM A 617/A 617M Specification for Axle-Steel Deformed and Plain Bars for Concrete 

Reinforcement            

2-20 ASTM C 231 Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Pressure       
Method                                                                                                                                  

 اصطالحات و تعاريف 0

 رود.در این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر به کار می

 هاي مقاومتیويژگی  0-1

 رود.به کار می 6-9و  3-9در این استاندارد اصطالحات و تعاریف، طبق استاندارداا  بند 

 بنديطبقه 4

یافته است تودید نمایش  9و  1اا  ساخته براساس این استاندارد، باید مطابق آنچه در رکلموانع بتنی پیش

 رود.

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 مترابعاد برحسب مییی

 

 

  1تیپ بتنی  هساختنمايش مقطع مانع پیش -1شکل 

 مترابعاد برحسب مییی

 

 

 1تیپ بتنی  هساختنمايش مقطع مانع پیش -1شکل 
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 پذيرش معیار 5

زمون قرار آمورد  2-2و  3-2بنداا  اا  ررح داده رده در انگامی که مطابق روش هساختپیش بتنی موانع

  :دنبرآورده ساززیر را  اا ویژگی دبایگیرند، می

 مقاومتیهاي ويژگی  5-1

 .را برآورده نماید 2اد امات بند  دبای  ساختهبتنی پیشموانع 

 ابعاديهاي ويژگی  5-1

 .را برآورده نماید 19اا  ابعاد  مندرج در بند اد امات روادار  دبای هساختپیشبتنی موانع 

 محصول نهايی 5-0

گونه رکافتگی درخور مالحظه، تحویل کارفرما گردیده و مورد در نهایت بدون ایچ دبای هساختموانع بتنی پیش

قطعه، عبارتست از رکستگی تایید و  قرار گیرد. رکافتگی درخور مالحظه صرف نظر از محل رکافتگی رو  

 .مییی متر 399 طول بیش ازهب ا  پیوستهترک سازه اا  گسترش یافته در عمق قطعه، ویا ارگونهاا، ترک

 مصالح        7

 سیمان     7-1

 .بارد 9-9 مندرج در بنداا  مطابق ویژگید بای هساختپیشبتنی  موانعسیمان مورد استفاده در 

 سنگدانه    7-1

-9یکی از استاندارداا  بند اا  مندرج در مطابق ویژگی باید هساختپیشبتنی  موانعمورد استفاده در  هسنگدان

 .بارد 3-9یا  و 1

 هاافزودنی    7-0

 بارد. 3-9مندرج در بند اا  مطابق ویژگیباید  هساختپیش بتنی موانعاف ودنی مورد استفاده در 

از  منظور جیوگیر هساخته بکار برد. دیکن ببتن قطعات موانع پیش هتوان با تایید کارفرما در تهیاا را میاف ودنی

اا  کیرید یون اف ودنی حاو  هبروز خوردگی در فوتد آرماتوربند  و انهدام بتن سطح قطعات، کاربرد ارنوع ماد

 ممنوع است . تنیده تنیده یا غیر پیشساخته سپیشموانع پیش در بتن قطعات

توصیه  ردگی،جهت کااش نفوذپییر  و درصد آب مصرفی و اف ایش مقاومت و پایدار  بتن مسیح در برابر خو

بسته به ررایط و  اا  روان کننده و فوق روان کنندهساخته از اف ودنیبتن قطعات موانع پیش هگردد در تهیمی

  19تا  3سخاکستر باد  بمی ان  سیییسی یا هاا  سیمان مانند میکروسیییس یا دودبا تایید کارفرما، و از مکمل

 .استفاده رودوزن سیمان مصرفی درصد 
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 آرماتور     7-4

سیمی بافته یا جوش رده  هاز جنس فوتد و بصورت ربکباید  هساختپیش بتنی موانعآرماتور مورد استفاده در 

سیمی چیده یا بسته رده  ه  ویا ربک16-9یا  19-9اا  بند یکی از استانداردمندرج در  اا ویژگی سمطابق

 تابیده سمطابق ه  ویا ررت13-9یا  12-9یا  11-9اا  بند یکی از استانداردمندرج در  اا ویژگی سمطابق

اا  بند یکی از استانداردمندرج در  اا ویژگی   ویا مییگرد سمطابق13-9استاندارد بند مندرج در  اا ویژگی

   بارد.12-9یا  13-9یا  9-13

مییگرداا   از بایدقطعات که بروز آن به تایید کارفرما میرسد،  بتن مسیحخورندگی محیط رو   هدر ررایط ویژ

اا  سطحی بتن پورش یا محافظت رده با پورش سرامیکی/گادوانی ه/اپوکسی یا مییگرداا  آدیاژ  ضد زنگ و

رو /آدومینیوم/منی ی  بعنوان آند فدا  فی ات فعال نظیر هیا حفاظت کاتد  بوسیی از نوع و ضخامت مناسب و

 رونده، بسته به ررایط استفاده نمود.

 طراحی 6

 محاسبات طراح        6-1

 . ردگیصورت  2اا  بند مطابق با ویژگی دبای هساختپیش بتنیقطعات موانع طرح محاسبات 

به  ترین نقاطجهت کااش نفوذپییر  اف ایش دوام بتن مسیح در برابر خوردگی، حداکثر عرض ترک در ن دیک

متر مییی 33برا  پورش  مترمییی3/9یا و متر مییی 39برا  پورش  مترمییی 9/9 مییگرداا  اصیی نباید از

 تجاوز نماید.

 مقاومت بتن        6-1

نیتون بر  93 حداقل روزه، 93ا  اا  استوانهدر آزمون فشار نمونه دبای هساختپیش بتنی مقاومت قطعات موانع

 بارد.متر مربع سمگاپاسکال  مییی

 مقدار هوا       6-0

بارد، متر مییی 9/9با فاکتور فاصیۀ درصد   3/3 1س  به مقدار دبای هساختپیش بتنیموانع  اوا سحباب  می ان

مگر آنکه کارفرما/خریدار مقدار دیگر  مشخص نماید. مقدار حباب موجود در بتن مطابق با روش آزمون مندرج 

 .گرددتعیین می 99-9یا  2-9در یکی از استاندارداا  بند 

 قطعات ابعاد     6-4

-آنبارد، مگرمتر  3حداقل  دبارد. طول قطعات نی  بای 1مطابق رکل  دبای هساختپیش بتنی موانعمقطع عرضی 

 .که کارفرما/خریدار طول دیگر  مشخص نماید

 آرماتور بندي    6-5

یات آن به کارفرما/خریدار ارائه گردد، یسازنده طراحی، و ج  هوسییهب دبای هساختیشبتنی پآرماتوربند  موانع  

طرح نماید. طرح آرماتوربند  باید کفایت تزم برا  جابجایی و حمل و نصب  کارفرما/خریدار خود ارایه کهآنمگر
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بارد. غیر از متر مییی 39بدون آسیب قطعات را دارته بارد. پورش بتن رو  آرماتوربند  طرح نی  باید حداقل 

ا  مرکب از آرماتوراا  طودی بصورت قفسه دآرماتوربند  بای هرود، ربکتنیدگی استفاده میمواقعی که از پیش

نحو  که رکل و موقعیت آرماتوربند  داخل قادب حین هسیمی مورد نیاز در سرتاسر قطعه سوار رود ب هیا ربک

بتنی نباید مبنا  مردود کردن قطعه  مانعری   محفوظ بماند. آرکار بودن انتها  آرماتوراا  طودی بر سطح بتن

 قرار گیرد.

 وصله میلگرد      6-7 

اا بوده و ظرفیت بصورت پورشی، جوری، مکانیکی ویا ترکیبی از آن دبای هساختیشبتنی پمییگرد موانع  هوصی

 .اا باید مورد تایید کارفرما/خریدار قرار گیردمقاومتی کامل آرماتوربند  را در محل وصیه تامین نماید. تمام وصیه

 پرداخت سطح     6-6 

ا  گونهبه اختیار و انتخاب کارفرما/خریدار صورت پییرد و به دبای هساختیشبتنی پپرداخت سطح بتن موانع 

پرداخت و  هصاف ایجاد رده توسط قادب فوتد  برابر  نماید. نحو هحاصل از آن با روی هبارد که سطح تمام رد

روند، مشخص از راه نصب می هیک قوار همیانی که در میان هساختیشپ بتنیآور  سطح بتنی تمام موانع عمل

 .باید یکسان و یکنواخت بارد

 هاي حملگیره     6-8

اا یا اب ار حمل این گیره ودیدد، رتوسط سازنده در قطعه تعبیه گ دبای هساختیشبتنی پاا  حمل موانع گیره

 .نباید در سطوح جانبی قطعه قرار دارته بارد

 جانبیمهار      6-3

اا در طرح دحاظ منظور جیوگیر  از تغییر مکان جانبی آنهبباید  هساختیشموانع بتنی پمهار جانبی قطعات 

ست که کارفرما/خریدار ا یا ار نوع اب ار قفل و بست دیگر  گردد. مهار جانبی بصورت کییداا  کام و زبانه و

 .نمایدمشخص می

 تولید  8

 طرح اختالط        8-1

اا با یکدیگر تهیه رود تا بتن از مصادح با نسبت بند  معیوم و اختالط کامل آن دبای هساختپیش بتنیبتن موانع 

 .تودید  یکنواخت بوده و کیفیت آن مطابق با اد امات مقاومتی این استاندارد بارد

متراک   و درزاننده بایدمحدود گردد.  بتن تودید رده  2/9حداکثر به  باید  W/Cامچنین نسبت آب به سیمان س

که ری   تا زمانیگردد، حتی اگر دارا  فوق روان کننده و اسالمپ بات بارد. دما  بتن در انگام اجرا  بتن

نگاه دارته  سیسیوس درجه 3  بات بایدبرسد،متر مربع سمگاپاسکال  ینیتون بر میی 3مقاومت فشار  بتن به 

 رود.
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 عمل آوري       8-1

اا صورت پییرد.قطعات باید اا  زیر یا ترکیبی از آنبه یکی از ریوه دبای هساختیشپبتنی  موانعآور  عمل

مندرج در  اا ویژگیبتن که مطابق  هآور  قرار گیرد تا مقاومت فشار  مشخصبمدت کافی تحت فرآیند عمل

 .گردد، حاصل رودتعیین می 2بند 

 عمل آوري سريع 8-1-1

 است. ای آرام و یکنواخت در محیط مرطوبدفشار یا حرارتبخار ک  هبوسیی هساختیشپبتنی  موانععمل آور  

 آوري در آبعمل 8-1-1

کشی آب اا با یک پورش کامال خیس، دودهغرقاب نگه دارتن آن هوسییهب هساختیشپبتنی  موانعآور  عمل

گر  که بتواند مقطع را خیس از آب روش دیا  مکانیکی، رینگ آب متخیخل، ویا ار پاش قطرهدار، آبسورا 

 .نگاه دارد

 با پوششآوري عمل 8-1-0

آب از سطح بتن را محدود تبخیر  می انایجاد یک پورش عایق که  هبوسیی هساختیشپبتنی  موانعآور  عمل

در فراتر نرود. دما  محیط بتن متر مربع گرم بر سانتی 933/9ساعت از  39که کااش آن در مدت نماید، بطور 

-هبارد. امچنین تمام سطوح باید قبل از ب سیسیوسدرجه  6حدود  بایدآور  انگام اعمال این ریوه عمل

 .کارگیر  پورش خیس نگه دارته رود تا در انگام ایجاد آن مرطوب بارد

 آوريهاي عملساير روش 8-1-4

 .بردکار هتوان بکارفرما/خریدار میرا نی  با تایید  هساختیشپبتنی  موانعآور  اا  عملسایر روش

 بنديقالب 8-0

اا  مجاز بند صیب بارند تا محصول نهایی در قادب روادار  حد کافی هب دبتنی بای هساختانع پیشاا  موقادب

 از جنس مصادح صاف و نامتخیخل بارد. دقرار گیرد. تمام سطوح قادب که در تماس با بتن است، بای 19

 فیزيکیالزامات  3

 هاي مقاومت فشاريآزمونه        3-1

اا  اا  مختیف بتن تودید  تهیه گردد. نمونهبصورت تصادفی از توده دبایآزمون فشار  مورد نیاز برا  اا نمونه

 99ا  از ار رود. تعداد دو نمونه استوانهگیار  و رناسایی میاا نامآزمون فشار مطابق با قطعات موانع مرجع آن

منظور تضمین هباید بردارت گردد. ب آزمونا  برا  استوانه هدو نمون در ار روز بتن تودید  و حداقلمتر مکعب 

تهیه  2-9اا  مندرج در استاندارد بند مطابق با ویژگی داا  آزمون فشار بایتزم، نمونه هحداقل مقاومت مشخص

 .آور  رودعمل 9-2مندرج در دستورادعمل بند  اد امات و مطابق با
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 هاي مقاومت فشاريآزمونهآوري عمل     3-1

مطابق با  داا بایاا  اخی رده از آنآور  گردد، نمونهبتنی در محیط طبیعی عمل هچه موانع پیش ساختچنان

آور  گردد، بتنی با بخار عمل هساختموانع پیش ودی اگر رود.  آورعمل 99-9اد امات مندرج در استاندارد 

 رود.  آوربه امان روش عمل داا نی  بایاا  آزمون اخی رده از آننمونه

 يفشار مقاومت آزمون 3-0

. میانگین مقاومت فشار  قرار گیرند مونمورد آز 3-9مطابق با اد امات مندرج در استاندارد بند  دبای ااآزمونه

طراحی تزم برا  بتن  هت مشخصممقاو اند نباید کمتر ازاایی که از ار روز بتن تودید  بردارت ردهتمام نمونه

 همقاومت مشخصدرصد  39 اایی نی  نباید کمتر ازبتن آزمونهکه مقاومت فشار  ایچ یک از بارد. ضمن آن

 .طراحی تزم برا  بتن گردد

 مغزه روي يفشار مقاومت آزمون      3-4

دیگر، سازنده و عنوان یک روش پیشنهاد  هویا ب 3-2مندرج در بند  اا ویژگی در صورت عدم احراز معیاراا 

 19-9مندرج در بند  اا ویژگیمطابق با  هساختپیشبتنی توانند توافق نمایند که از موانع کارفرما/خریدار می

تعیین رود و نتایج آزمون  1-2مندرج در بند  اد اماتمطابق با  داا  مورد نیاز بایگیر  رود. تعداد مغ همغ ه

گیر  بررسی گردد. با این تفاوت که چنانچه از مغ ه 3-2اا  مندرج در بند نی  مطابق با ویژگی اافشار رو  آن

اا  ، میانگین مقاومت فشار  نمونه3-2مندرج در بند  اد امات فشار استفاده رود، عالوه بر اا آزمونهعنوان هب

اا به تنهایی و مقاومت فشار  اریک از آن  مترمربع سمگاپاسکالنیتون بر مییی 93 گیر  رده نباید کمتر ازمغ ه

اا  اخی رده بارد. اگر آزمون فشار  رو  نمونه مغ همترمربع سمگاپاسکال  نیتون بر مییی 91 نی  نباید کمتر از

را بطور منفرد  هساختپیشبتنی توان ار مقطع مانع از بتن تودید  روزانه می ومات مقاومتی را احراز ننمایند، می

 گیر  و مورد آزمون فشار  قرار داد تا پییرش یا عدم پییرش آن بصورت جداگانه مشخص گردد.مغ ه

 هاي ابعادي مجازرواداري 13

 عرضی ابعاد مقطع        13-1

چنین با ابعاد طراحی اختالف دارته بارد. ا متر مییی 6نباید بیش از  هساختپیشبتنی ابعاد مقطع عرضی موانع 

 .منحرف گردد  ئمحور قااز امتداد متر مییی 6  آن نی  نباید بیش از ئمحور مرک   قا

 ابعاد طولی       13-1

با ابعاد طراحی  طول قطعهمتر  3 در ار مترمییی 6نباید بیش از  هساختپیشبتنی ابعاد طودی قطعات موانع 

 .در ار قطعه تجاوز نماید مترمییی 99ز چنین مقدار کل آن نباید ااختالف دارته بارد. ا 
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 عناصر مهار جانبی      13-0

جایی تعبیه رود که توسط کارفرما/خریدار مشخص یا تایید امان دبای هساختپیشبتنی موانع  حفرات مهار جانبی

 .گردیده است

 سطوحصاف بودن      13-4

 6اا  سطحی بیش از کنترل و نامنظمیمتر  3طول ها  ببا رمشه دبای هساختپیشبتنی موانع  سطوح آزاد تمام

 .مورد تایید کارفرما/خریدار، تصحیح گردد هبه ریو مترمییی

 موقعیت آرماتور بندي     13-5

بارد. مگر در دو سطح انتهایی متر مییی 39 نباید کمتر از هساختپیشبتنی موانع پورش بتنی رو  آرماتوراا  

 .رو  سطح امتداد یابدتواند تا قطعه که آرماتوراا  طودی می

 نظارت      11

تحت  دقطعات موانع میانی بای هتمام رد هاز دحاظ کیفیت مصادح، فرآیند تودید و روی هساختپیشبتنی موانع 

چه سازنده برا  آزمون نظارتی قطعات نیاز به خدمات فنی یک نظارت ناظر  از طرف کارفرما/خریدار بارد. چنان

 .کارفرما/خریدار خوااد بود هآن به عهد هبارد، ا ینآزمایشگاه مستقل دارته 

 بازسازي      11

ممکن است بطور اتفاقی در جریان تودید یا در حین جابجایی متحمل نقص یا آسیب  هساختپیشبتنی موانع 

رده زمانی قابل پییرش است که  بازساز  هنمود. قطع بازساز اا را توان آنرود که در صورت د وم و امکان می

 هآور  گردد. قطعاز منظر کارفرما/خریدار، رفع عیب بطور کامل انجام، و بصورت مناسب اتمام و دست آخر عمل

قطعات  بازساز که  است اد امات مندرج در این استاندارد را برآورده نماید. فرض برآن دبای ارده نهایت بازساز 

 .باردو یا آسیب دیده در حین حمل منوط به کسب مجوز و تایید کارفرما/خریدار مینقص یافته در جریان تودید 

 

 


