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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد و تحقیقتات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتی سرستمی
ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا عتادی ادار متور  29/6/92بته
سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابالغ رده است.
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کاررناسان سازمان ،صاحب نظران مراکز و مؤسسات عیمی،
پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می رود وکورشی امگام با مصادح میی و با توجه به رترایط تودیتد  ،فنتاور و
تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکننتدگان ،مصتر کننتدگان ،صتادرکنندگان و وارد
کنندگان ،مراکز عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دودتی و غیر دودتی حاصل می رود .پیش نویس استاندارداا میتی ایتران
برا نظرخواای به مراجع ذینفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میرود و پس از دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ
میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد میی سرسمی ایران چاپ و منتشر می رود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عالقه مند و ذیصالح نیز بتا رعایتت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصویب ،به عنوان استاندارد میی ایران چاپ و منتشر می رود .بدین ترتیب ،استاندارداایی
میی تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ میی استتاندارد مربتوط کته
سازمان میی استاندارد ایران تشکیل میداد به تصویب رسیده بارد.
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سازمان میی استاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ادمییی ادکتروتکنیتک ) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکس غتیایی ) 3(CACدر کشتور
فعادیت می کند .در تدوین استاندارداا میی ایتران ضتمن توجته بته رترایط کیتی و نیازمنتد اتا ختا کشتور ،از آخترین
پیشرفت اا عیمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بینادمییی بهرهگیر میرود.
سازمان میی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون ،برا حمایت از مصر کنندگان ،حفظ سالمت و
ایمنی فرد و عمومی ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از استاندارداا
میی ایران را برا محصوالت تودید داخل کشور و  /یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عادی استاندارد ،اجبار نماید .سازمان
می تواند به منظور حفظ بازاراا بین ادمییی برا محصوالت کشور ،اجرا استاندارد کاالاا صادراتی و درجهبند آن را اجبار
نماید .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعال در زمینۀ مشاوره ،آموزش،
بازرسی ،ممیز و صدور گواای سیستم اا مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی ،آزمایشگاه اا و مراکز کادیبراسیون
سواسنجی وسایل سنجش ،سازمان میی استاندارد ایران این گونه سازمان اا و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت
ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز ررایط الزم ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکرد آن اا نظارت می کند.
ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا ،کادیبراسیون سواسنجی وسایل سنجش ،تعیین عیار فیزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا
ارتقا سطح استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.
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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پیش گفتار
استاندارد «مقاومت فشار بتن سبک عایق -روش آزمون» که پیشنویس آن در کمیسیوناا مربوط توسط
ررکت تکین ساز آزما تهیه و تدوین رده است و در چهارصد و افتاد و دومین اجالسیه کمیته میی استاندارد
مهندسی ساختمان و مصادح و فرآوردهاا ساختمانی مور  29/11/99مورد تصویب قرار گرفته است ،اینک به
استناد بند یک ماده  3قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن
ماه  ،1331به عنوان استاندارد میی ایران منتشر میرود.
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفتاا میی و جهانی در زمینه صنایع ،عیوم و خدمات،
استاندارداا میی ایران در مواقع دزوم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد که برا اصالح و تکمیل این
استاندارداا ارائه رود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابراین،
باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا میی استفاده کرد.
منبع و مأخی که برا تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:
ASTM C495/C495M:2012 Compressive strength of lightweight insulatin concrete- Test method

مقاومت فشاري بتن سبک عايق -روش آزمون
و
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هدف و دامنه کاربرد

اد از تدوین این استاندارد ،تعیین روش آمادهساز آزمونهاا و تعیین مقاومت فشار بتنسبکعایق 1با
چگادی خشک رده در گرمخانه سمطابق روش ارائه رده در این استاندارد تعیین میرود که بیش از 399kg/m3
نبارد ،است.
این استاندارد ،برا آمادهساز و آزمون نمونهاا استوانها با قطر  33 mmو طول  ،139mmکاربرد دارد.
امچنین ،ادزامات استاندارد برا نمونهبردار  ،قادبریز  ،عملآور و آزمون بتناا سبک عایق به منظور
تعیین انطباق آنها با ویژگیاا مقاومت فشار و چگادی را ارائه میکند.
هشدار -در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهدارتی نورته نشده است .در صورت وجود چنین موارد  ،مسئودیت برقرار
ررایط ایمنی و سالمتی مناسب و اجرا آن بر عهده کاربر این استاندارد است.
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مراجع الزامی

مدارک ادزامی زیر حاو مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آناا ارجاع داده رده است .بدین
ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد میی ایران محسوب میرود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد ،اصالحیهاا و تجدید نظراا بعد آن
مورد نظر این استاندارد میی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده رده
است ،امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیهاا بعد آناا مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا این استاندارد ادزامی است:
 2-1استاندارد میی ایران رماره  ،6923بتن -تعیین مقاومت فشار آزمونهاا استوانها  -روش آزمون
 1-1استاندارد میی ایران رماره  ،222سنگدانه -سالمت سنگدانه با استفاده از محیول سودفات سدیم یا منیزیم-
روش آزمون
2-3 ASTM C109/C109M, Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars
)(Using 2 in. or [50-mm] Cube Specimens
2-4 ASTM C172, Practice for Sampling Freshly Mixed Concrete
2-5 ASTM C617, Practice for Capping Cylindrical Concrete Specimens
2-6 ASTM C670, Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test Methods for
Construction Materials
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وسايل آزمون
1- Lightweight insulating concrete

1

 2-7دستگاه آزمون

از یک دستگاه آزمون مطابق با استاندارد میی ایران رماره  ،6923استفاده کنید.
 1-7ترازو و وزنهها

برا وزن کردن آزمونهاا از ترازواا و وزنهاایی مطابق با استاندارد  ،ASTM C109/C109Mاستفاده کنید.
 7-7گرمخانه

از یک گرمخانه مطابق با استاندارد میی ایران رماره  ،222استفاده کنید.
 4-7قالبها

از قادباا ساخته رده از مواد غیر جاذب یا از مواد اصالح رده برا کااش جیب ،که آببند ردهاند ،و در
طول قادبریز و عملآور اودیه آزمونهاا ،بیش از  9 mmدر ار بعد اعوجاج 1ندارته بارند ،استفاده کنید .بجز
9
قادباا پالستیکی یکبار مصر  ،تمامی سطوح قادب که در تماس با بتن خوااد بود ،را قبل از استفاده با موم
یا روغن معدنی پورش داید .از قادباایی با قطر  mmس 33 ± 9و طول  mmس 139± 3استفاده کنید.
4

نمونهبرداري

 2-4به استثنا
نمونهبردار رود:

موارد زیر ،از بتن سبک عایق تازه مطابق با مقررات کاربرد

استاندارد ،ASTM C172

 2-2-4نمونهبرداري از تجهیزات پمپ

یک سطل به ظرفیت تقریبی  2lرا از جریان خروجی عبور از دوده پمپ بتن مورد استفاده برا ریختن بتن ،که
در محل جایگیر بتن قرار داده رده است ،پر کنید .دقت کنید ،تا اطمینان حاصل رود که نمونه ،معر بتن
ریخته رده است ،از ابتدا یا انتها بتن تخییه رده از تجهیزات ،نمونهبردار نکنید .آزمونهاا را مطابق بند  ،6با
پر کردن آنها از بتن سبک عایق ریخته رده در سطل توسط یک بییچه ،3تهیه کنید.
 1-2-4اختالط مجدد نمونه

از اختالط مجدد نمونه اجتناب رود.
5

آزمونهها
1- Distortion
2- Wax
3- Scoop
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 2-5اندازه و شکل

از آزمونهاا استوانها با قطر  mmس 33 ± 9و طول  mmس ، 139± 3به طور که بستر ار نمونه عمود بر
محور طودی در حدود تعیین رده در بند  3-6بارد ،استفاده کنید.
 1-5تعداد

مقاومت فشار نمونه باید بر اساس میانگین مقاومت چهار نمونه استوانها
فشار از ار نمونه بتن سبک عایق ،حداقل چهار آزمونه استوانها بردارته رود.

بارد .برا

آزموناا

مقاومت

 7-5قالبريزي

در قادبریز آزمونهاا ،بتن را تقریباً در دو الیه مساو بریزید .پس از جایگیر ار الیه ،برا کااش خیل و
فرجاا و آزادساز اوا محبوس رده 19 ،تا  13مرتبه با یک دست به آرامی به بیرون قادب ضربه بزنید .پس از
ریختن الیه دوم ،قادب پر میرود .بتن را میل زنی 1نکنید.
 4-5پرداخت سطح
9

آزمونه را بالفاصیه پس از پرکردن قادباا رمشهکشی کنید .برا جیوگیر از تبخیر ردن ،آنها را بدون آسیب
به سطح ،بپورانید سبه یادآور  1مراجعه رود  .ار گاه مطیوب بارد ،قادب پررده را برا به دست آوردن سطحی
که بدون کالاکگیار  3و با حداقل سایش ،مناسب برا آزمون بارد ،با یک صفحه فیز یا ریشها بپورانید.
يادآوري  -2چنانچه مقدور بارد ،مطیوب است قادب پررده را در یک اتاق مرطوب قرار داید ،در صورت انجام این کار ،سطح را از
آب چکه رده ،حفاظت کنید.

 5-5بازکردن قالبها

تا زمانی که خطر آسیب به آزمونهاا خاتمه یابد ،قادب آزمونهاا را باز نکنید ،در ار صورت ،در مدت  3روز پس از
قادبریز  ،آزمونهاا را از قادب برندارید.
 6-3عملآوري

در  92 hاول پس از قادبریز  ،آزمونهاا را در دما  ˚Cس 91 ± 6نگهدار کنید .پس از  hس 92 ±9آزمونهاا را
در ررایط مرطوب سبه یادآور  9مراجعه رود و در دما  ˚Cس 93 ± 9نگهدار نمایید سبه یادآور  3مراجعه
رود  .ایچ یک از آزمونهاا را در معرض جریان آب جار قرار نداید ،مگر اینکه یک محیول آاک ارباع رده
سایدروکسید کیسیم به کار رود .پس از  3روز ،آزمونهاا را به مدت  13روز در دما  ˚Cس 91 ± 6و رطوبت
نسبی  %س 39± 39نگهدار کنید 93 .روز پس از قادبریز  ،آزمونهاا را به مدت  3روز در یک گرمخانه با
دما  ˚Cس 69± 3خشک نمایید سبه یادآور  2مراجعه رود  .سپس آزمونهاا را در دما اتاق سرد کرده و
1- Rod
2- Strike off
3- Capping

3

مقاومت فشار را در سن  93روزه ،تعیین کنید .در صورت آزمون بتن متخیخل 1ساخته رده به رکل اسفنج،
نمونهاا استوانها را از روز  9ام تا روز  93ام عملآور رطوبتی کنید .در روز  93ام نمونهاا استوانها را به
مدت  3روز در دما  ˚Cس 91 ± 6و رطوبت نسبی  %س 39 ± 39در اوا خشک کنید .آزمونهاا را قبل از
بارگیار  ،در گرمخانه قرار نداید.
يادآوري  -1ررایط رطوبتی که در آن آب آزاد سطوح آزمونهاا در تمامی زماناا ،حفظ میرود.
يادآوري  -7در صورت وقوع تبخیر ،دما در داخل ماسه نمدار 9و در زیر گونی 3مرطوب یا مواد مشابه ،امیشه کمتر از دما فضا
پیرامون خوااد بود.
يادآوري  -4در گیارتن نمونه در گرمخانه باید احتیاط رود ،به طور که درصد رطوبت نمونه در زمان آزمون بیش از  3 %چگادی
خشک رده در گرمخانه که طبق بند  2تعیین میرود ،نبارد.

 7-5آمادهسازي براي آزمون

سطوح آزمونه که در تماس با سطوح تکیهگاای دستگاه آزمون خوااد بود ،را بررسی کنید که تختی آن در حدود
 9/3 mmبارد .اگر سطوح تکیهگاای بیش از  9/3 mmانحرا از تختی دارته بارند ،آنها را بسایید تا مطابق با
این روادار رود یا طبق استاندارد  ،ASTM C617کالاکگیار کنید .تختی سطوح کالاکگیار رده باید
در حدود  9/3 mmبارد .تختی سطح تکیهگاای آزمونه را به وسییه رمشه 2و سنجه فییر 3با حداقل سه
اندازهگیر رو قطراا مختیف آزمونه ،بررسی کنید .مطمئن روید که سطح آزمونه در تماس با نشیمنگاه
پایینی دستگاه آزمون به صورت عمود بیش از ˚ 1ستقریباً برابر با  9/3 mmدر  139mmطول از محور طودی
آزمونه انحرا ندارته بارد ،یا انحرا مرکب دو سطح تکیهگاای از حادت عمود بیش از ˚  3نبارد.
 8-5اندازهگیري آزمونه

با متوسطگیر دو قطر اندازهگیر رده در زوایا قائم نسبت به یکدیگر ،قطر آزمونهاا را با دقت  9/9 mmدر
ارتفاع متوسط آزمونه ،تعیین نمایید .این اندازهاا را در محاسبه مساحت سطح مقطع به کار برید .ارتفاع آزمونه را
با دقت  9/9 mmتعیین کنید .استوانهاا را قبل از کالاکگیار وزن کنید و چگادی را از رو ابعاد اندازهگیر
رده ،محاسبه نمایید .چگادی را با دقت  19kg/m3ثبت کنید.
6

روش انجام آزمون
1- Cellular concrete
2- damp sand
3- Burlap
4- Straightedge
5- Feeler gage

2

 2-6استقرار آزمونه

سطوح اتکایی قطعات تکیهگاای باالیی و پایینی دستگاه آزمون فشار و آزمونه را تمیز کنید و آزمونه را رو
قطعه تکیهگاای پایینی قرار داید .دقت کنید محور آزمونه با مرکز بار محور قطعه نشیمنگاای کرو در یک
ردیف قرار بگیرد .برا اینکه قطعه نشیمنگاای کرو بتواند آزمونه را تحمل کند ،به آرامی قسمت متحرک آن را
بچرخانید تا یک نشیمنگاه یکنواخت به دست آید.
 1-6سرعت بارگذاري

بار را بدون ضربه و در یک سرعت ثابت به صورت پیوسته اعمال کنید ،به طور که در مدت  sس 63 ±13به بار
حداکثر برسد .حداکثر بار تحمل رده توسط آزمونه را ثبت نمایید .نوع رکست و ظاار بتن را یاددارت کنید.
7

محاسبات

مقاومت فشار نمونه بتن را با تقسیم بار حداکثر بر متوسط مساحت سطح مقطع ،محاسبه کنید و با دقت
 9/1 MPaثبت نمایید.
8

چگالی خشک شده در گرمخانه

انگامی که چگادی واحد خشک رده در گرمخانه مدنظر است ،برا این منظور ،دو آزمونه را امراه و امزمان با
آزمونهاا مقاومت فشار قادبریز کنید .آزمونهاا امراه را امزمان با آزمونهاا مقاومت فشار عملآور
کنید ،به استثنا اینکه ،آزمونهاا امراه را در سن  93روزه در یک گرمخانه با دما  ˚Cس 119± 3خشک
کنید و در فواصل زمانی  92ساعته وزن کنید ،تا زمانی که کااش وزن در یک دوره  92ساعته از  1 %بیشتر
نشود .جرم و ابعاد آزمونهاا خشک رده در گرمخانه را تعیین کنید و چگادی را از رو متوسط دادهاا به
دست آمده ،محاسبه نمایید.
3

گزارش آزمون

ار جا که مقدور است ،برا ار نمونه مورد آزمون اطالعات زیر را گزارش نمایید:
الف -رماره رناسایی؛
ب -چگادی نمونه استوانها که با دقت 19kg/m3؛
پ -ابعاد آزمونه بر حسب میییمتر س mm؛
2
ت -مساحت سطح مقطع بر حسب میییمتر مربع س  mm؛
ث -نوع کالاک؛
ج -بار حداکثر بر حسب کییو نیوتن س kN؛
چ -مقاومت فشار واحد برحسب مگا پاسکال س ، MPaکه باید به صورت میانگین چهار نمونه استوانها گرفته
رده از یک مخیوط بتن سبک عایق که در بند  9-3تعریف رد ،گزارش رود؛
3

ح -نوع رکست و ظاار بتن ،متعاقب تعیین مقاومت فشار ؛
خ -عیوب آزمونه یا کالاکاا،؛
د -سن آزمونه بر حسب روز؛
ذ -چگادی خشک رده در گرمخانه محاسبه رده ،در صورت دزوم؛
ر -متوسط دما محیط و متوسط رطوبت نسبی که آزمونهاا در طول دوره عملآور  13روزه در آن نگهدار
ردهاند؛ و
ز -خالصها از آزموناا نمونهاا گرفته رده از یک مخیوط و متوسط نتایج آزمون .این جمعبند باید در
آخرین نمونه مورد آزمون ارائه رده و بهتر است در گزارش سایر نمونهاا به آن ارجاع رود.
21

دقت و اريبی

2

 2-21دقت

 2-2-21انحرا معیار اپراتور واحد برا یک نتیجه آزمون سیک نتیجه آزمون ،طبق این استاندارد متوسط چهار
اندازهگیر مقاومت فشار مجزا میبارد  9/12 MPaتعیین رده است سبه یادآور  3مراجعه رود  .بنابراین،
نتایج دو آزمون درست انجام رده سار یک رامل چهار اندازهگیر مجزا میبارد توسط یک اپراتور رو
نمونهاا بتن ساخته رده از یک مخیوط نباید بیش از  9/21 MPaمتفاوت از یکدیگر بارند سبه یادآور 3
مراجعه رود  .گستره ستفاضل بین بزرگترین و کوچکترین چهار اندازهگیر مجزا به کار رفته برا محاسبه
میانگین ،نباید بیش از  1/93 MPaبارد سبه یادآور  6مراجعه رود .
 1-2-21انحرا معیار چند آزمایشگاه برا یک نتیجه آزمون  9/9 MPaتعیین رده است سبه یادآور  3مراجعه
رود  .بنابراین ،نتایج دو آزمون درست انجام رده سار یک رامل چهار اندازهگیر مجزا میبارد توسط دو
آزمایشگاه مختیف رو نمونهاا بتن ساخته رده از یک مخیوط نباید بیش از  9/33 MPaمتفاوت از یکدیگر
بارند سبه یادآور  3مراجعه رود .
يادآوري  -5این اعداد به ترتیب بیانگر حدود س 1sو

سd2s

میبارند ،امان طور که در استاندارد  ASTM C670توصیف ردهاند.

يادآوري  -6مطابق بند  3-2-3استاندارد  ،ASTM C670محاسبه میرود.

 1-21اريبی

به ددیل اینکه مقاومت فشار  ،صرفاً برا
نمیتوان مشخص کرد.

ررایط این استاندارد تعریف رده است ،اریبی این روش آزمون را

1- Bias
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