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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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ه

پیش گفتار
استاندارد «تعیین چگادی بتن سبک سازها  -روش آزمون» که پیشنویس آن در کمیسیوناا مربوط توسط
ررکت تکین ساز آزما تهیه و تدوین رده است و در چهارصد و افتاد و چهارمین اجالسیه کمیته میی استاندارد
مهندسی ساختمان و مصادح و فرآورده اا ساختمانی مور  29/11/96مورد 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 پیشرفت اا 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 C567/C567M:2011, Determining density of structural lightweight concrete- Test method

و

تعیین چگالی بتن سبک سازهاي -روش آزمون
3

هدف و دامنه کاربرد

اد از تدوین این استاندارد ،تعیین روشاایی برا اندازهگیر یا محاسبه چگادیاا حادت تعادل 1یا خشک
رده در گرمخانه بتن سبک سازها  ،9است.
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.

1

مراجع الزامی

مدارک ادزامی زیر حاو مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آن اا 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:
 3-1استاندارد میی ایران رماره  ،222سنگدانه -سالمت سنگدانه با استفاده از محیول سودفات سدیم یا منیزیم-
روش آزمون
 1-1استاندارد میی ایران رماره  ،3192بتن -ساخت نمونهاا استوانها و منشور جهت تعیین مقاومت و
چگادی بتن پیش آکنده در آزمایشگاه -آیین کار
2-3 ASTM C31/C31M, Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field
2-4 ASTM C125 Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates
2-5 ASTM C138/C138M Test Method for Density (Unit Weight), Yield, and Air Content
(Gravimetric) of Concrete
2-6 ASTM C172 Practice for Sampling Freshly Mixed Concrete
2-7 ASTM C470/C470M Specification for Molds for Forming Concrete
Test Cylinders Vertically
2-8 ASTM E104 Practice for Maintaining Constant Relative Humidity by Means of Aqueous
Solutions

1- Equilibrium
2- Structural lightweight concrete

1

1

اصطالحات و تعاريف

در این استاندارد ،عالوه بر اصطالحات و تعاریف تعیین رده در استاندارد  ،ASTM C125اصطالحات و تعاریف
زیر نیز به کار میرود:
3-1
چگالی حالت تعادل

3

چگادی که با توجه به بند  ،9-3پس از قرار دادن بتن سبک سازها در معرض رطوبت نسبی  %س 39± 3و دما
 ˚Cس 93 ± 9برا یک دوره زمانی کافی تا رسیدن به جرم ثابت ،تعیین میرود.
1-1
چگالی خشک شده در گرمخانه

1

چگادی که با توجه به بند  ،3-3پس از قرار دادن بتن سبک سازها در یک گرمخانه با دما  ˚Cس 119± 3برا
یک دوره زمانی کافی تا رسیدن به جرم ثابت ،تعیین میرود.
4

اصول آزمون

این استاندارد ،روشاایی را برا تعیین چگادیاا حادت تعادل و خشک رده در گرمخانه بتن سبک سازها با
محاسبه یا اندازهگیر  ،ارائه میکند .چگادی خشک رده در گرمخانه محاسبه رده ،از رو مقدار و حجم مخیوط
بتن ارائه رده ،تعیین میرود .چگادی حادت تعادل محاسبه رده ،با اضافه کردن یک کمیت ثابت به چگادی
خشک رده در گرمخانه ،تقریب زده میرود .چگادیاا اندازهگیر رده ،از مشخص کردن جرم آزمونهاا
استوانها پس از عمییات تعیین رده ،به دست میآیند.
چگادی حادت تعادل محاسبه رده یا اندازهگیر رده بتن سبک سازها برا تعیین اینکه چگادی مشخص رده
ادزامات را برآورد میکند یا نه ،به کار میرود .تعیین چگادی حادت تعادل توسط محاسبه با استفاده از روشاا
داده رده در بند  9-3انجام میگیرد ،مگر اینکه به صورت دیگر مشخص رده بارد.
برا انطباق با ویژگیاا جا گیر
 ،ASTM C138/C138Mتعیین رود.

بتن ،چگادی بتن سبک تازه مخیوط رده باید مطابق با استاندارد

يادآوري  -3چگادی مخیوط تازه بتن با سنگدانه سبک ،تابعی از نسبتاا اختالط ،مقدار اوا ،آب موردنیاز ،چگادی ویژه و درصد
رطوبت سنگدانه سبک میبارد .کااش چگادی یک بتن سبک خا  ،به ددیل از دست دادن رطوبت سنگدانه است ،که به نوبه خود،
تابعی از درصد رطوبت سنگدانه ،ررایط محیطی و نسبت مساحت به حجم عضو بتنی است .چگادیاا حادت تعادل برا اغیب
بتناا سبک سازها  ،تقریباً در 29روز ،و برا اغیب بتناا سبک با مقاومت باال ،تقریباً در 139روز ،به دست میآیند.
1- Equilibrium density
2- Oven-dry density

9

آزموناا متعدد نشان می داند که با وجود تغییرات در درصد رطوبت اودیه سنگدانه سبک ،چگادی حادت تعادل در حدود
 39kg/m3بزرگتر از چگادی خشک رده در گرمخانه ،خوااد بود.

5

وسايل آزمون

 3-5میله کوبش ،3چکش پالستیکی ،1پیمانه ،ترازو و قالبها ،که باید مطابق با ادزامات استاندارداا
 C138/C138Mو  ASTM C470/C470Mبارند.
 3-3-5پیمانه ،معیار باید یک پیمانه  12 lبارد سبه یادآور  3مراجعه رود .

ASTM

 1-5محفظه رطوبت کنترل شده ،یک اتاق کنترل رده در رطوبت نسبی  %س 39± 3و دما  ˚Cس ، 93 ± 9یا
یک محفظه کوچک که ادزامات استاندارد  ASTM E104را برآورده سازد.
 1-5گرمخانه ،یک گرمخانه با اندازه مناسب که قادر به نگهدار دما  ˚Cس 119± 3به صورت یکنواخت و با
متوسط سرعت تبخیر برابر با  93 g/hبارد .سرعت تبخیر مطابق با استاندارد میی ایران رماره  222تعیین
میرود.
6

نمونهبرداري ،ساخت و عملآوري آزمونهها

 3-6نمونه برداري

از بتن مخیوط رده در کارگاه مطابق با استاندارد  ،ASTM C172نمونهبردار کنید.
 1-6آزمونههاي مورد استفاده براي تعیین چگالیهاي حالت تعادل و خشک شده در گرمخانه

چگادیاا را رو نمونهاا استوانها بتن با قطر  139mmو طول  ،399mmتعیین کنید.
آزمونهاا استوانها مطابق با استاندارد میی ایران رماره  3192یا  ASTM C31/C31Mساخته روند ،ار کدام
که کاربرد دارته بارد .سه آزمونه استوانها برا اندازهگیر چگادی حادت تعادل ،و سه آزمونه برا اندازهگیر
چگادی خشک رده در گرمخانه ،ساخته رود.
 1-6عملآوري آزمونهها

 3-1-6آزمونهاا استوانها به کار رفته برا تعیین چگادی حادت تعادل ،باید مطابق با استاندارد میی ایران
رماره  3192یا  ،ASTM C31/C31Mعملآور روند ،مگر اینکه به صورت دیگر تعیین رده بارد.
يادآوري  -1آزمونهاا استوانها را پس از  92 hمی توان از قادب باز کرد ،و برا جیوگیر از دست دادن رطوبت ،آناا را با یک
کیسه 3یا صفحه پالستیکی به طور مطمئن پورانید ،یا میتواند تا زمان آزمون در قادباا پورانده رده باقی بماند.
1- Tamping Rod
2- Mallet
3- Bag
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 1-1-6نمونهاا استوانها به کار رفته برا تعیین چگادی خشک رده در گرمخانه ،را در  92 hاول یا تا زمان
آزمون ،تحت ررایطی که دما پیرامون استوانهاا در حدود  ˚Cس 16تا  93حفظ رود و از اتال رطوبتی
استوانهاا جیوگیر رود ،نگهدار کنید.
7

روش انجام آزمون

 3-7اندازهگیري چگالی مخلوط تازه بتن

چگادی مخیوط تازه بتن را مطابق با استاندارد  ،ASTM C138/C138Mتعیین کنید.
يادآوري  -1مشاادات متعدد نشان میداند که نیرو تراکمی یکنواخت به کار رفته بر رو آزمونهاا بتنی کوچکتر ،سبب
خوااد رد که چگادیاا مخیوط تازه افزایش یابد .چگادی مخیوط تازه ،از رو اندازهگیر اا نمونهاا استوانها بتن سبک با
قطر  139mmو طول  399mmکه با میلزنی متراکم رده است ،تعیین میرود ،و مطابق با استاندارد میی ایران رماره  3192یا
 ،ASTM C31/C31Mبه طور میانگین  29kg/m3بزرگتر از چگادی مخیوط تازه اندازهگیر رده با استفاده از پیمانه  12 lو طبق
استاندارد  ،ASTM C138/C138Mخوااد بود.

 1-7اندازهگیري چگالی حالت تعادل

برا اندازهگیر چگادی حادت تعادل ،نمونهاا استوانها را در روز افتم پس از قادبریز  ،از ررایط عملآور
خارج نموده و به مدت  92 hدر آب با دما  ˚Cس 93 ± 9غوطهور کنید .جرم ظاار نمونهاا استوانها را
زمانی که در آب معیق و غوطهور رده است ،را اندازهگیر کنید و با عنوان " ،"Cجرم نمونه استوانها
معیق -غوطهور ،1ثبت نمایید .نمونهاا را از آب بیرون آورده و اجازه داید با قرارگیر به مدت  1 minبر رو
یک ادک با سورا اا  2/3 mmیا بزرگتر ،آبکشی 9رود .آب قابل رویت بر رو نمونه را با یک پارچه نمدار
خشک کنید ،جرم را اندازهگیر و با عنوان " ،"Bجرم نمونه استوانها ارباع با سطح خشک ،ثبت کنید .تمامی
سطوح نمونهاا استوانها را خشک کرده و در یک محفظه با رطوبت کنترل رده ،امچنان که در بند 9-3
ررح داده رده است ،قرار داید ،تا زمانی که جرم آزمونه در اندازهگیر اا متوادی جرم  93روزه ،بیش از 3 %
سافزایش یا کااش تغییر نکند .جرم نمونهاا استوانها خشک رده را تعیین کنید ،و با عنوان " ،"Aجرم نمونه
استوانها خشک رده ،ثبت نمایید .چگادیاا حادت تعادل بتن را از رو معادده س 1محاسبه کنید:
س1
که در آن:
3
 Emچگادی حادت تعادل اندازهگیر رده ،بر حسب kg/m؛
 Aجرم نمونه استوانها خشک رده ،بر حسب kg؛
1- Suspended-immersed
2- Drain
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 Bجرم نمونه استوانها ارباع با سطح خشک ،بر حسب kg؛
 Cجرم ظاار نمونه استوانها معیق -غوطهور ،بر حسب kg؛
 1-7اندازهگیري چگالی خشک شده در گرمخانه

قادباا نمونهاا استوانها را پس از  92 hبه طور که از  39 hفراتر نرود ،باز کنید سبه یادآور  2مراجعه
رود  .جرم ظاار نمونهاا استوانها را زمانی که در آب معیق و غوطهور رده است ،اندازهگیر کنید و با
عنوان " ،"Gجرم نمونهاا استوانها معیق -غوطهور ،ثبت نمایید .نمونهاا را از آب بیرون آورده و اجازه داید
با قرارگیر به مدت  1 minبر رو یک ادک با سورا اا  2/3 mmیا بزرگتر ،آبکشی رود .آب قابل رویت بر
رو نمونه را با یک پارچه نمدار خشک کنید ،جرم را اندازهگیر و با عنوان " ،"Fجرم نمونه استوانها ارباع با
سطح خشک ،ثبت کنید .نمونهاا استوانها را به مدت  39 hدر یک گرمخانه با دما ˚Cس 119± 3قرار داید.
اجازه داید نمونهاا به مدت حداقل  39minبه طور که بیش از  1 hنبارد ،سرد رود ،سپس جرم را
اندازهگیر کنید .خشک کردن در گرمخانه و سرد کردن را تکرار کنید و جرم را در فواصل زمانی  92ساعته تا
زمانی که تغییر در جرم بیش از  3 %نبارد ،اندازهگیر کنید ،این جرم را با عنوان " ،"Dجرم نمونه استوانها
خشک رده در گرمخانه ،ثبت نمایید .چگادی خشک رده در گرمخانه را از رو معادده س 9محاسبه نمایید:
س9
که در آن:
3
 Omچگادی خشک رده در گرمخانه اندازهگیر رده ،بر حسب kg/m؛
 Dجرم نمونه استوانها خشک رده در گرمخانه ،بر حسب kg؛
 Fجرم نمونه استوانها ارباع با سطح خشک ،بر حسب kg؛
 Gجرم ظاار نمونه استوانها معیق -غوطهور ،بر حسب kg؛
يادآوري  -4اندازهگیر چگادی خشک رده در گرمخانه میتواند در یک سنی متفاوت از  ،92 hتعیین رود.
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محاسبات

 3-8محاسبه چگالی خشک شده در گرمخانه

ار جا که نسبتاا اختالط ،درصد رطوبت سنگدانه ،و حجم مخیوط بتن ،معیوم بارند ،میتوان چگادی خشک
رده در گرمخانه را با استفاده از معادده س 3محاسبه کرد:
س3

3

که در آن:
 Ocچگادی خشک رده در گرمخانه محاسبه رده ،بر حسب kg/m؛
 Mdfجرم خشک سنگدانه ریز در مخیوط بتن ،بر حسب kg؛
 Mdcجرم خشک سنگدانه دررت در مخیوط بتن ،بر حسب kg؛
 Mctجرم سیمان در مخیوط بتن ،بر حسب kg؛
 1.2ضریب تقریبی جرم سیمان اضافه رده که به صورت ریمیایی با آب ترکیب میرود؛ و
 Vحجم مخیوط بتن تودید رده ،بر حسب .m3
3

 1-8محاسبه تقريبی چگالی حالت تعادل

با استفاده از چگادی خشک رده در گرمخانه ،تعیین رده مطابق بند  3-3یا  ،1-3چگادی تقریبی حادت تعادل را
از رو معادالت س 2و س 3محاسبه نمایید:
س2
س3
که در آن:
 Ecچگادی حادت تعادل محاسبه رده میبارد سبه یادآور  1مراجعه رود .
3

گزارش آزمون

 3-3انگامی که چگادیاا خشک رده در گرمخانه و حادت تعادل با اندازهگیر تعیین میرود ،گزارش آزمون
باید رامل اطالعات زیر بارد:
الف -چگادی مخیوط تازه ،بر حسبkg/m3؛
ب -جرم نمونه استوانها معیق -غوطهور ،بر حسب kg؛
پ -جرم نمونه استوانها ارباع با سطح خشک ،بر حسب kg؛
ت -جرم نمونه استوانها پس از رسیدن به حادت تعادل ،بر حسب kg؛
ث -چگادی حادت تعادل گزارش رده با دقت 19kg/m3؛
ج -سنی که در آن نمونه به حادت تعادل رسیده است ،بر حسب روز؛
چ -جرم نمونه استوانها خشک رده در گرمخانه ،بر حسب kg؛
ح -چگادی خشک رده در گرمخانه به صورت عدد صحیح و با دقت .19kg/m3
 1-3انگامی که چگادیاا خشک رده در گرمخانه و حادت تعادل با محاسبه تعیین میرود ،گزارش آزمون
باید رامل اطالعات زیر بارد:
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الف -چگادی مخیوط تازه ،بر حسبkg/m3؛
ب -جرم سیمان و سنگدانهاا خشک در مخیوط بتن ،بر حسب kg؛
پ -حجم مخیوط بتن تودید رده ،بر حسب m3؛
ت -چگادی خشک رده در گرمخانه محاسبه رده با دقت 19kg/m3؛
ث -چگادی تقریبی حادت تعادل محاسبه رده با دقت .19kg/m3
31

دقت و اريبی

3

 3-31دقت

دقت این روش آزمون انوز مشخص نشده است ،اما یک برنامه آزمون در چندین آزمایشگاه بزرگ صنعتی در
حال اماانگی است .انگامی که دادهاا گردآور و بازنگر ردند ،بیانیهاا دقت گنجانده خوااد رد.
 1-31اريبی

اریبی این روش آزمون را نمیتوان مشخص کرد ،زیرا ایچ استاندارد مرجع در دسترسی برا مقایسه وجود ندارد.

1- Bias

3

