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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 
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 و فنتاور  تودیتد ،   به رترایط  توجه با و میی مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی،
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 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایتت  بتا  نیز ذیصالح و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

 بدین ترتیب، استاندارداایی .رود می منتشر و چاپ ایران میی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ
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  گفتار یشپ

توسط  مربوطاا  نویس آن در کمیسیونکه پیش «آزمون روش -قیعا بتن سبک  مقاومت فشار»استاندارد 

کمیته میی استاندارد  یهاجالس چهارصد و افتاد و دومینتهیه و تدوین رده است و در ررکت تکین ساز آزما 

مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به  99/11/29 مور  اا  ساختمانیهندسی ساختمان و مصادح و فرآوردهم

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

 رود.ان استاندارد میی ایران منتشر می، به عنو1331ماه 

ه صنایع، عیوم و خدمات، اا  میی و جهانی در زمینفتبرا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشر

قع دزوم 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، 

 داا  میی استفاده کرد.باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندار
 

 که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است: خی أممنبع و 
 

ASTM C495/C495M:2012 Compressive strength of lightweight insulatin concrete- Test method 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 آزمون روش -قيبتن سبک عا يفشار مقاومت
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 و دامنه کاربردهدف  2

با  1عایقسبکو تعیین مقاومت فشار  بتن ااساز  آزمونهآماده روشاد  از تدوین این استاندارد، تعیین 

kg/m ش ازیکه برود  رده در این استاندارد تعیین می ارائهسمطابق روش چگادی خشک رده در گرمخانه 
3399 

 .است ،نبارد

 کاربرد دارد.، mm139و طول  mm33 ا  با قطر اا  استوانهساز  و آزمون نمونهاین استاندارد، برا  آماده

اا  سبک عایق به منظور آور  و آزمون بتن، عملریز بردار ، قادبامچنین، ادزامات استاندارد برا  نمونه

 کند. اا  مقاومت فشار  و چگادی را ارائه میتعیین انطباق آنها با ویژگی

در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهدارتی نورته نشده است. در صورت وجود چنین موارد ، مسئودیت برقرار   -هشدار

 کاربر این استاندارد است. ررایط ایمنی و سالمتی مناسب و اجرا  آن بر عهده

 

 یمراجع الزام 1

 نیبد .اا ارجاع داده رده استبه آن رانیا یاستاندارد می نیاست که در متن ا یمقررات  حاو ریز یادزام مدارک

 .رودیمحسوب م رانیا یاستاندارد می نیاز ا یآن مقررات جزئ بیترت

 آن  بعد  نظراا دیاا و تجدهیبارد، اصالح  داده رده  انتشار ارجاع  خیذکر تار  با یبه مدرک  که  یصورت در

اا ارجاع داده رده انتشار به آن خیکه بدون ذکر تار ی. در مورد مدارکستین رانیا یاستاندارد می نینظر ا مورد

 .اا مورد نظر استآن  بعد  ااهینظر و اصالح دیتجد نیاست، امواره آخر

 :است یاستاندارد ادزام نیا  برا ریاز مراجع ز استفاده

 آزمونروش  -ا اا  استوانهتعیین مقاومت فشار  آزمونه -، بتن6923استاندارد میی ایران رماره  1-2

 -سالمت سنگدانه با استفاده از محیول سودفات سدیم یا منیزیم -، سنگدانه222استاندارد میی ایران رماره  1-1

 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 

 

 وسايل آزمون 7

                                                 
1- Lightweight insulating concrete 
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 آزموندستگاه    7-2

 استفاده کنید. ،6923میی ایران رماره استاندارد  مطابق با از یک دستگاه آزمون 
 

 هاترازو و وزنه   7-1

 ، استفاده کنید.ASTM C109/C109Mاستاندارد  مطابق بااایی اا از ترازواا و وزنهبرا  وزن کردن آزمونه 
 

 گرمخانه   7-7

 ، استفاده کنید.222ایران رماره میی استاندارد  مطابق با از یک گرمخانه 
 

 هاقالب   7-4

در  واند، بند  ردهاصالح رده برا  کااش جیب، که آب اا  ساخته رده از مواد غیر جاذب یا از مواداز قادب

ه بارند، استفاده کنید. بجز ندارت 1در ار بعد اعوجاج mm 9اا، بیش از آور  اودیه آزمونهریز  و عملدبطول قا

 9را قبل از استفاده با موم ،که در تماس با بتن خوااد بودتمامی سطوح قادب  ،اا  پالستیکی یکبار مصر قادب

   استفاده کنید.139± 3سmm   و طول 33 ± 9سmm اایی با قطر ا روغن معدنی پورش داید. از قادبی

 

 بردارينمونه 4

،     ASTM C172تازه مطابق با مقررات کاربرد  استاندارد  عایق از بتن سبک ،به استثنا  موارد زیر 4-2

 رود: بردار نمونه
 

 برداري از تجهیزات پمپنمونه   4-2-2

از دوده پمپ بتن مورد استفاده برا  ریختن بتن، که  عبور را از جریان خروجی  l2ظرفیت تقریبی  سطل بهیک 

معر  بتن  ،تا اطمینان حاصل رود که نمونه ،کنید دقته رده است، پر کنید. جایگیر  بتن قرار داد محلدر 

، با 6بند  مطابقاا را بردار  نکنید. آزمونهبتن تخییه رده از تجهیزات، نمونهاز ابتدا یا انتها  ریخته رده است، 

  کنید. ، تهیه3توسط یک بییچه یخته رده در سطلپر کردن آنها از بتن سبک عایق ر
 

 نمونهاختالط مجدد    4-2-1

 .از اختالط مجدد نمونه اجتناب رود

 

  هاآزمونه 5

                                                 
1- Distortion  

2- Wax  

3- Scoop  
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 اندازه و شکل   5-2

که بستر ار نمونه عمود بر  طور  ، به 139± 3سmm   و طول 33 ± 9سmm ا  با قطر اا  استوانهاز آزمونه

 بارد، استفاده کنید. 3-6رده در بند  تعیینمحور طودی در حدود 
 

 تعداد   5-1

اا  مقاومت ا  بارد. برا  آزمونانگین مقاومت چهار نمونه استوانهنمونه باید بر اساس میمقاومت فشار  

 ا  بردارته رود.عایق، حداقل چهار آزمونه استوانهفشار  از ار نمونه بتن سبک 
 

 ريزيقالب   5-7

الیه، برا  کااش خیل و ر  ار . پس از جایگیبریزیددر دو الیه مساو  تقریباً اا، بتن را ریز  آزمونهدر قادب

پس از مرتبه با یک دست به آرامی به بیرون قادب ضربه بزنید.  13تا  19ساز  اوا  محبوس رده، و آزاد اافرج

 نکنید. 1رود. بتن را میل زنیریختن الیه دوم، قادب پر می
 

 پرداخت سطح   5-4

آنها را بدون آسیب  ،از تبخیر ردن جیوگیر کنید. برا   9کشیاا رمشهدن قادبرآزمونه را بالفاصیه پس از پرک

دست آوردن سطحی ه برا  ب رده راقادب پر مراجعه رود . ار گاه مطیوب بارد، 1بپورانید سبه یادآور  ،به سطح

 بپورانید. ا  با یک صفحه فیز  یا ریشهمناسب برا  آزمون بارد،  ،و با حداقل سایش 3گیار کالاککه بدون 
 

مقدور بارد، مطیوب است قادب پررده را در یک اتاق مرطوب قرار داید، در صورت انجام این کار، سطح را از  چنانچه -2يادآوري 

 حفاظت کنید. ،آب چکه رده
 

 هابازکردن قالب   5-5

از  روز پس 3اا را باز نکنید، در ار صورت، در مدت آزمونه، قادب خاتمه یابداا تا زمانی که خطر آسیب به آزمونه

 .از قادب برنداریداا را ریز ، آزمونهقادب
 

 آوريعمل   3-6

اا را   آزمونه92 ±9س h  نگهدار  کنید. پس از 91 ± 6س C˚اا را در دما  ریز ، آزمونهقادباول پس از  h 92در 

 مراجعه 3سبه یادآور   نمایید  نگهدار  93 ± 9س C˚در دما  و مراجعه رود   9سبه یادآور   در ررایط مرطوب

اا را در معرض جریان آب جار  قرار نداید، مگر اینکه یک محیول آاک ارباع رده رود . ایچ یک از آزمونه

  و رطوبت 91 ± 6س C˚روز در دما   13اا را به مدت روز، آزمونه 3ه کار رود. پس از سایدروکسید کیسیم  ب

روز در یک گرمخانه با  3اا را به مدت ریز ، آزمونهقادبروز پس از  93  نگهدار  کنید. 39± 39نسبی % س

اا را در دما  اتاق سرد کرده و مراجعه رود . سپس آزمونه 2ه یادآور    خشک نمایید سب69± 3س C˚ دما 

                                                 
1- Rod  

2- Strike off  

3- Capping  



2 
 

ه رکل اسفنج، ساخته رده ب 1بتن متخیخل  آزمون در صورتکنید.  تعیین ،روزه 93مقاومت فشار  را در سن 

ا  را به استوانهاا  ام نمونه 93رطوبتی کنید. در روز آور  ام عمل 93ام تا روز  9را از روز ا  اا  استوانهنمونه

اا را قبل از   در اوا خشک کنید. آزمونه39 ± 39  و رطوبت نسبی % س91 ± 6س C˚روز در دما   3مدت 

 در گرمخانه قرار نداید. ،بارگیار 
 

 رود.اا، حفظ میاا در تمامی زمانآزمونهتی که در آن آب آزاد سطوح ررایط رطوب -1يادآوري 
 

امیشه کمتر از دما  فضا   ،مرطوب یا مواد مشابه 3زیر گونیو در  9دار، دما در داخل ماسه نمتبخیروقوع در صورت  -7يادآوري 

 پیرامون خوااد بود.
 

چگادی  3زمون بیش از % در زمان آ نمونهطور  که درصد رطوبت ه تیاط رود، بدر گیارتن نمونه در گرمخانه باید اح -4يادآوري 

 رود، نبارد.تعیین می 2ر گرمخانه که طبق بند خشک رده د

 

 سازي براي آزمونآماده  5-7

گاای دستگاه آزمون خوااد بود، را بررسی کنید که تختی آن در حدود زمونه که در تماس با سطوح تکیهسطوح آ

mm 3/9 گاای بیش از بارد. اگر سطوح تکیهmm 3/9 را  از تختی دارته بارند، آنها را بسایید تا مطابق با حان

باید گیار  رده گیار  کنید. تختی سطوح کالاک، کالاکASTM C617این روادار  رود یا طبق استاندارد 

با حداقل سه      3و سنجه فییر 2وسییه رمشهه گاای آزمونه را ببارد. تختی سطح تکیه mm 3/9در حدود 

تماس با نشیمنگاه زمونه در مطمئن روید که سطح آبررسی کنید.  ،گیر  رو  قطراا  مختیف آزمونهاندازه

طول  از محور طودی  mm139در  mm 3/9ستقریباً برابر با  1˚صورت عمود  بیش از ه زمون بپایینی دستگاه آ

 نبارد. 3 ˚گاای از حادت عمود  بیش از ، یا انحرا  مرکب دو سطح تکیهآزمونه انحرا  ندارته بارد

 

 گیري آزمونهاندازه  5-8

در  mm9/9  دقتاا را با قطر آزمونه گیر  رده در زوایا  قائم نسبت به یکدیگر،گیر  دو قطر اندازهبا متوسط

کار برید. ارتفاع آزمونه را ه سطح مقطع بمساحت اا را در محاسبه زمونه، تعیین نمایید. این اندازهارتفاع متوسط آ

گیر  و چگادی را از رو  ابعاد اندازه گیار  وزن کنیداا را قبل از کالاکتعیین کنید. استوانه mm9/9  دقتبا 

kg/m دقتمحاسبه نمایید. چگادی را با  رده،
 ثبت کنید. 319

 روش انجام آزمون 6

                                                 
1- Cellular concrete  

2- damp sand   

3- Burlap  

4- Straightedge  

5- Feeler gage 
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 استقرار آزمونه   6-2

کنید و آزمونه را رو   باالیی و پایینی دستگاه آزمون فشار و آزمونه را تمیزگاای سطوح اتکایی قطعات تکیه

دقت کنید محور آزمونه با مرکز بار محور  قطعه نشیمنگاای کرو  در یک گاای پایینی قرار داید. قطعه تکیه

را  مت متحرک آنقس اند آزمونه را تحمل کند، به آرامیردیف قرار بگیرد. برا  اینکه قطعه نشیمنگاای کرو  بتو

 دست آید. ه بچرخانید تا یک نشیمنگاه یکنواخت ب
 

 سرعت بارگذاري   6-1

بار   به 63 ±13س sطور  که در مدت ه ب ،صورت پیوسته اعمال کنیده بار را بدون ضربه و در یک سرعت ثابت ب

 حداکثر برسد. حداکثر بار تحمل رده توسط آزمونه را ثبت نمایید. نوع رکست و ظاار بتن را یاددارت کنید. 
 

 محاسبات 7

   دقتمحاسبه کنید و با  ،سطح مقطعمساحت بتن را با تقسیم بار حداکثر بر متوسط  نمونهمقاومت فشار  

MPa 1/9 .ثبت نمایید 
 

 چگالی خشک شده در گرمخانه 8

مان با زمونه را امراه و امزدو آ ،ه مدنظر است، برا  این منظورانگامی که چگادی واحد خشک رده در گرمخان

آور  عمل اا  مقاومت فشار زمونهاا  امراه را امزمان با آآزمونهکنید.  ریز قادباا  مقاومت فشار  آزمونه

  خشک 119± 3س C˚روزه در یک گرمخانه با دما   93اا  امراه را در سن کنید، به استثنا  اینکه، آزمونه

بیشتر  1ساعته از %  92ساعته وزن کنید، تا زمانی که کااش وزن در یک دوره  92کنید و در فواصل زمانی 

ه اا  بید و چگادی را از رو  متوسط دادهاا  خشک رده در گرمخانه را تعیین کن. جرم و ابعاد آزمونهنشود

  محاسبه نمایید. ،دست آمده
 

 گزارش آزمون 3

 ار جا که مقدور است، برا  ار نمونه مورد آزمون اطالعات زیر را گزارش نمایید:

 رماره رناسایی؛ -الف

kg/m دقتا  که با چگادی نمونه استوانه -ب
 ؛319

  ؛mmمتر سابعاد آزمونه بر حسب مییی -پ

mmمربع سمتر سطح مقطع بر حسب میییمساحت  -ت
  ؛2

 نوع کالاک؛ -ث

  ؛kNبار حداکثر بر حسب کییو نیوتن س -ج

 ا  گرفته چهار نمونه استوانهصورت میانگین ه که باید ب  ،MPaبرحسب مگا پاسکال س مقاومت فشار  واحد -چ

 ؛تعریف رد، گزارش رود 9-3در بند عایق که  رده از یک مخیوط بتن سبک
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 تعیین مقاومت فشار ؛ ، متعاقبنوع رکست و ظاار بتن -ح

 اا،؛عیوب آزمونه یا کالاک -خ

 سن آزمونه بر حسب روز؛ -د

 ؛در صورت دزومچگادی خشک رده در گرمخانه محاسبه رده،  -ذ

روزه در آن نگهدار   13آور  طول دوره عملاا در متوسط دما  محیط و متوسط رطوبت نسبی که آزمونه -ر

 اند؛ ورده

بند  باید در ط نتایج آزمون. این جمعسوو مت مخیوطاا  گرفته رده از یک نمونه اا ا  از آزمونخالصه -ز

 اا به آن ارجاع رود.نمونهو بهتر است در گزارش سایر  رده آزمون ارائهمورد آخرین نمونه 

 

 2دقت و اريبی 21

 دقت   21-2

این استاندارد متوسط چهار انحرا  معیار اپراتور واحد برا  یک نتیجه آزمون سیک نتیجه آزمون، طبق  21-2-2

مراجعه رود . بنابراین،  3تعیین رده است سبه یادآور   MPa 12/9بارد  گیر  مقاومت فشار  مجزا میاندازه

   بارد  توسط یک اپراتور رو میگیر  مجزا جام رده سار یک رامل چهار اندازهنتایج دو آزمون درست ان

 3بارند سبه یادآور   از یکدیگر متفاوت MPa 21/9از یک مخیوط نباید بیش از ساخته رده اا  بتن نمونه

برا  محاسبه به کار رفته گیر  مجزا  چهار اندازهگستره ستفاضل بین بزرگترین و کوچکترین  مراجعه رود . 

 مراجعه رود . 6ارد سبه یادآور  ب MPa 93/1نباید بیش از  ،میانگین
 

راجعه م 3تعیین رده است سبه یادآور   MPa 9/9زمایشگاه برا  یک نتیجه آزمون آ انحرا  معیار چند 21-2-1

بارد  توسط دو گیر  مجزا میازهزمون درست انجام رده سار یک رامل چهار اندرود . بنابراین، نتایج دو آ

 از یکدیگر متفاوت MPa 33/9از یک مخیوط نباید بیش از ساخته رده اا  بتن زمایشگاه مختیف رو  نمونهآ

 مراجعه رود . 3به یادآور  سبارند 
 

    اند.  توصیف رده ASTM C670بارند، امان طور  که در استاندارد   میd2s  و س1sاین اعداد به ترتیب بیانگر حدود س -5يادآوري 
 

 رود.، محاسبه میASTM C670استاندارد  3-2-3بند  مطابق -6يادآوري 
 

 ريبیا   21-1

      برا  ررایط این استاندارد تعریف رده است، اریبی این روش آزمون را  صرفاً ،ددیل اینکه مقاومت فشار ه ب

 توان مشخص کرد.نمی

                                                 
1- Bias 


