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 »بسمه تعالي «

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 

 است كه عهده دار    مرجع رسمي كشور    به موجب قانون ، تنها     تحقيقات صنعتي ايران   و مؤسسه استاندارد 

 .مي باشد ) رسمي ( استانداردهاي ملي  نشر وظيفه تعيين ، تدوين و

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه ،                         
 اه و مرتبط با موضوع صورت مي      صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي ، پژوهشي ، توليدي و اقتصادي آگ            

ها و مصالح ملي و با توجه به شرايط           سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي ، در جهت مطلوبيت           . گيرد
توليدكنندگان ،  : آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل              توليدي ، فني و فن    

نويس  پيش. صصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد          مصرف كنندگان ، بازرگانان ، مراكز علمي و تخ          
شود  هاي فني مربوط ارسال مي     استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع و اعضاي كميسيون         

و پس از دريافت نظرات و پيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب به عنوان                     
 .شود  و منتشر ميچاپ ) رسمي ( استاندارد ملي 

نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين                 پيش
شود نيز پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب ، به عنوان                          شده تهيه مي  

شود كه بر اساس مفاد      تلقي مي بدين ترتيب استانداردهايي ملي      . گردد   استاندارد ملي چاپ و منتشر مي      
گردد به    تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل مي            «٥« مندرج در استاندارد ملي شماره      

 .تصويب رسيده باشد 

باشد كه در    المللي استاندارد مي   مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين            
 ضمن تـوجه به شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور ، از آخرين پيشرفتهاي               تدوين استانداردهاي ملي  

 .نمايد  المللي استفاده مي علمي ، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بين

تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور              مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي       
فظ سالمت و ايمني فردي و عمومي ، حصول اطمينان از كيفيت                   حمايت از مصرف كنندگان ، ح        

محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي ، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي                    
 المللي براي محصوالت    تواند به منظور حفظ بازارهاي بين        مؤسسه مي . عالي استاندارد اجباري نمايد      

 .الهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد كشور ، اجراي استاندارد كا

همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه                     
هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست       مشاوره ، آموزش ، بازرسي ، مميزي و گواهي كنندكان سيستم              

ان وسايل سنجش ، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را محيطي ، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگ
بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم،                        

المللي  ترويج سيستم بين  . نمايد   گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي             
 كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح               يكاها ، 

 .باشد  استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي
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  روش آزمون - تعيين مقاومت فشاري بتن هوادار اتوکالوشده –بتن سبک 
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 پيشگفتار 

که بوسيله  "  روش آزمون  - تعيين مقاومت فشاري بتن هوادار اتوکالوشده          –بتن سبک   "استاندارد  

جلسه كميته ملي استاندارد     کميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده در يکصد و سي هفتمين                   

اينك اين استاندارد   .  مورد تصويب قرار گرفته است       ۲۰/۱۲/۸۴ساختمان و مصالح ساختماني مورخ      

 قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران              ۳به استناد بند يك ماده       

 . شود بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي ۱۳۷۱مصوب بهمن ماه 

براي حفظ همگامي و هماهنگي  با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع،  علوم و                       

خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه براي                 

. هد گرفت   اصالح و تكميل اين استاندارد ارائه شود، در تجديد نظر بعدي مورد توجه قرار خوا                   

 . بنابراين براي مراجعه به استاندارد هاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر انها استفاده كرد

در تهيه و تجديد نظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نياز هاي                       

استاندارد ملي كشور هاي صنعتي     جامعه، در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارهاي بين المللي و             

 . و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود

 : منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد بكار رفته به شرح زير است 

EN 679:1994, Determination of the compressive strength of 
autoclaved aerated concrete 
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  روش آزمون -وادار اتوکالوشده تعيين مقاومت فشاري بتن ه–بتن سبک 

 

 هدف  ١

 .    هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين روش مقاومت فشاري بتن هوادار اتوکالوشده است

 

  دامنة کاربرد 2

اين استاندارد براي تعيين مقاومت فشاري آزمونه هاي تهيه شده از بتن هوادار اتوکالو شده، بر اساس                 

 . ي به مساحت سطح آزمونه، به کار مي رودنسبت نيروي گسيختگي در فشار محور

 

 مراجع الزامی  3

بدين . مدارك الزامي زير، حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است                 

يا / در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و      . شود ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي        

معهذا بهتر است كاربران    .  تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست       ها و  تجديدنظر، اصالحيه 

ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد          ذي نفع اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصالحيه       

ياتجديدنظر / يا تجديدنظر، آخرين چاپ و    / در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و       . بررسي قرار دهند  

 .مي ارجاع داده شده، مورد نظر استآن مدارك الزا

 :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

3-1 ISO 4012:1978, Concrete, determination of compressive strength of 

test specimens. 
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 تعييـن جـرم حجمـي خشـک  بتـن هوادار      –بتـن سـبک    ١٣٨٥: ٨٥٩٤ اسـتاندارد ملـي ايـران     ۳-۲

 . روش آزمون-وشدهاتوکال

3-3 prEN 998-2: Specification for mertar for masonry - Part 2 Masonry 

mortar 

 
 وسايل الزم  ٤

  :وسايل مورد نياز، به شرح زير است 

 . ، براي بريدن آزمونه هااره ١-٤

  . ۱-۳ مطابق بند دستگاه آزمون مقاومت فشاري هيدروليکي، ٢-٤

  ميلي متر؛ ۱/۰زمونه، با دقت  براي اندازه گيري ابعاد آکوليس، ٣-٤

 .درجۀ سلسیوس) 105 ± 5(و قابلیت تأمین و حفظ دما در  ،گرمخانة با تهويه ٤-٤

 .  ميلي متر با دقت ميلي متر و يک عدد گونيا۲۰۰ با حداقل طول خط کش، ٥-٤

  . میلی متر۱/۰ با دقت ،)فيلر(وسيلة کنترل و اندازه گيري فاصله  ٦-٤

 . درصد وزن آزمونه۱/۰ا با دقت  براي تعيين جرم آزمونه هترازو، ٧-٤

 
  روش اجرای آزمون  5

 

 نمونه برداري  ١-٥
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.  نمونـه بـرداري آزمونـه هـا بـايد بـه نحوي انجام شود که نمايندة کل فرآورده در دست بررسي باشد                      

  .آزمونه ها را مي توان از قطعات پيش ساختة مسلح يا غيرمسلح تهيه کرد

 

  شکل و اندازة آزمونه ها ٢-٥

آزمونه ها با شکل ها و اندازه هاي ديگر نيز          .  ميلـي متر باشند    ۱۰۰بـايد مکعبـي و بـه ابعـاد          آزمونـه هـا     

مـي توانـد مـورد اسـتفاده قـرار گـيرد، به شرطي که بتوان بين مقاومت فشاري تعيين شده با مقاومت                 

 .  ميلي متري رابطة همبستگي ايجاد کرد۱۰۰فشاري آزمونه هاي مکعبي 

   

 تعداد آزمونه ها  ٣-٥

در صورت امکان، يک آزمونه بايد از       .  نتـيجة آزمـون، بـايد شامل ميانگين نتيجة سه آزمونه باشد            هـر 

يـک سـوم پاييني، يک آزمونه از يک سوم مياني، و آزمونة ديگر از يک سوم بااليي ارتفاع قطعه تهيه                     

 تعيين  ۱محل نمونه برداري، بر اساس راستاي افزايش حجم در هنگام قالب گيري، مطابق شکل             . شـود 

 مي شود

موقعيـت آزمونـه ها در قطعة پيش ساخته نسبت به راستاي افزايش حجم در هنگام قالب گيري، بايد با                    

 . شماره گذاري مشخص شود

 

   چگونگي آماده سازي آزمونه ٤-٥

آزمونه ها  . آزمونـه ها بايد به وسيله اره با تيغه چرخشي از جنس کربوراندم يا وسيلة مشابه بريده شود                 

سطوح آزمونه، نبايد بيش تر     . تمام سطوح آزمونه بايد مسطح و تميز باشد       . اوي ميلگرد باشند  نـبايد ح  
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مسطح بودن آزمونه ها بايد در دو قطر هر سطح .  ميلـي مـتر ناصـافي و نـاهمواري داشـته باشد        ۱/۰از  

 . آزمونه با استفاده از خط کش و فيلر مورد بررسي قرار گيرد

  برداري شمايي از روش نمونه- ۱شکل 
 
 

 ميلي متر انحراف   ۱۰۰/۱زاويـه بيـن سـطوح بـارگذاري و سـطوح جانبي، نبايد از زاوية قائم بيش تر از                    

بـراي بررسـي قـائم بودن محور مياني سطوح بارگذاري، مي توان از گونيا و فيلر يا هر                    . داشـته باشـد   

 . وسيلة مشابة ديگر استفاده کرد

 

  نه هااندازه گيري ابعاد و تعيين حجم آزمو ٥-٥

طول و عرض سطح    .  ميلي متر با استفاده از کوليس اندازه گيري شود         ۱/۰ابعـاد آزمونـه ها بايد با دقت         

، بـايد در راسـتاي ارتفـاع ميانـي دو وجه متقابل اندازه گيري شده و مساحت سطح                   )AC(بـارگذاري   

ر سطح  ارتفاع عمود ب  . مقطـع بـايد بـا ضـرب کـردن مقاديـر ميانگيـن طـول و عـرض محاسبه شود                    

ضخامت
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آزمونه بايد با ضرب    )  V(حجم  . بـارگذاري بايد از وسط دو وجه متقابل و مجاور، اندازه گيري شود            

 .  در مقدار ميانگين ارتفاع محاسبه شودACکردن 

 

  شرايط آزمونه ها ٦-٥

 درجة سلسيوس نگهداري شوند، تا مقدار رطوبت آن ها به                         ۶۰آزمونه ها بايد در دماي حداکثر         

براي تخمين مقدار رطوبت مي توان جرم حجمي مرطوب آزمونه را با             . درصد جرم برسد  ) ۶ ± ۲(

اما آزمونه هاي نظير بايد داراي     .  تعيين شده، مقايسه کرد     ۲-۳جرم حجمي خشک آن که مطابق بند         

 . مساحت يکسان بوده و از يک قطعة پيش ساخته تهيه شده باشند

ن اشاره شده در باال، بايد آن ها را در مقابل تغييرات رطوبت،             پس از رسيدن رطوبت آزمونه ها به ميزا      

 ساعت، پيش از آزمون محافظت کرد تا از تعادل حرارتي آزمونه ها در شرايط                      ۲براي حداقل    

بالفاصله پيش از انجام دادن     . درجه سلسيوس اطمينان حاصل شود    ) ۲۰ ± ۵(آزمايشگاهي در دماي    

 درصد  ۱/۰آزمونه ها بايد مجدداً با دقت       ) mm( جرم مرطوب     آزمون اندازه گيري مقاومت فشاري،    

بر حسب درصد جرم آزمونه از رابطه زير محاسبه             ) µm(مقدار رطوبت مورد انتظار    . تعيين شود 

 : مي شود 

100×
−

=
c

cm
m ρ

ρρ
µ 

 : که در آن

 mρ =               ه حجم    جرم حجمي مرطوب آزمونه است که با تقسيم جرم مرطوب ب)V (  آن محاسبه

 .  مي شود، کيلوگرم بر متر مکعب
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cρ = تعيين شده است، کيلوگرم بر متر مکعب۲-۳جرم حجمي خشک آزمونه نظير، که مطابق بند . 

 

  آزمون مقاومت فشاري ٧-٥

 ، در   ۶-۵ند   دستگاه آزمون بايد کامالٌ تميز باشد و آزمونه هاي آماده شده مطابق با ب                ١سطوح رکاب 

 . بار بايد به صورت محوري عمود بر جهت بتن ريزي اعمال شود. مرکز رکاب دستگاه قرار داده شود

 با نرخ ثابت و با افزايش تنش به مقدار                         ) شوک(آزمونه ها بايد بدون تکانه             

 N/mm2/sec) ۰۵/۰ ± ۱/۰  (      حداکثر مقدار باري که    . تا رسيدن به مرز گسيختگي، بارگذاري  شوند

 . توسط آزمونه تحمل مي شود، بايد ثبت شود

 

 ارائه نتایج   6

   تعيين مقدار رطوبت واقعي و جرم حجمي خشک آزمونه ها ١-٦

درجة سلسيوس تا   ) ۱۰۵ ± ۵(پس از آزمون اندازه گيري مقاومت فشاري، آزمونه ها بايد در دماي              

 . مون فشاري تعيين شودرسيدن به جرم ثابت خشک شوند تا مقدار رطوبت واقعي آن ها در زمان آز

 

 يادآوري
اگر بخشي از آزمونه کسر شود، آزمونة شکسته        . بايد دقت کرد تا قطعاتي از آزمونه در هنگام آزمون کاسته نشود           

شده بايد بالفاصله پس از آزمون اندازه گيري مقاومت فشاري وزن شود، و حجم باقي مانده با ضرب کردن حجم                   
 .  قبل و بعد از آزمون فشاري، محاسبه شوددر نسبت جرم مرطوب) V(واقعي 

 

 

 

                                                 
1 - Plate 
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 تعيين مقاومت فشاري ٢-٦

  :   از رابطه زير به دست مي  آيدi به نيوتن بر ميلي متر مربع براي آزمونه fci مقاومت فشاري 

 

 

 : که در آن

Fi  =حداکثر بار گسيختگي، نيوتن ؛ 

Aci =  ربع؛  ، ميليمتر م۵-۵مساحت سطح مقطع بارگذاري مطابق با بند 

براي اعالم مقاومت   .  نيوتن بر ميلي متر ارائه شود      ۰۵/۰ بايد با دقت     fci مقاومت فشاري هر آزمونه     

 آزمونه برحسب نيوتن بر ميلي متر مربع، بايد ميانگين مقاومت هاي فشاري                     ) fc(فشاري   

)  fci ( محاسبه  شود۱سه آزمونه، مطابق رابطه  : 

)  1   (                                                                                                 
3

)( 321 ccc
c

ffff ++
= 

  . نيوتن بر ميلي متر مربع ارائه شود۱/۰بايد با تقريب ) fc(نتيجه مقاومت فشاري 

 

 گزارش   7

 : گزارش آزمون بايد شامل موارد زير باشد

 ٨٥٩٦آزمون طبق استاندارد ملي ايران 

 تاريخ انجام آزمون؛ 

 ؛ ...) نام توليد کننده، محل توليد و: شامل(شناسنامه محصول 

 تاريخ توليد؛ 

 

ci

i
ci A

F
f =
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 شکل و اندازة آزمونه ها؛ 

 مقدار رطوبت هر يک از آزمونه ها و مقدار ميانگين آن ها؛

 جرم حجمي خشک هر يک از آزمونه ها و مقدار ميانگين آن ها؛ 

 ه ها و رده مقاومتي فرآورده؛مقاومت فشاري هر يک از آزمون

 وضعيت ظاهري آزمونه ها؛ 

 .نام،  نام خانوادگي و امضاي آزمايشگر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 8: صفحه 

ICS: 91.100.30 
 

 


