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  خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 نشـر  و تـدوين  تعيـين،  وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي و تحقيقات

 .دارد عهده به را ايران) رسمي(استانداردهاي ملي 

 و مراكز نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، مؤسسات علمي،

 شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  اسـت  تجـاري  و يـدي، فنـاوري  تول به شـرايط 

 دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان،

 اعضـاي  و نفـع  ذي عمراجـ  بـه  نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش .شود مي حاصل دولتي غير و

 رشـته  آن بـا  مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح

 تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 .شـود  مـي  منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي كنند دركميتة مي

 5 شـمارة  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  در شـده  نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي بدين ترتيب، استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط داردملي استان كميتة در و تدوين

(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 بـين  كميسـيون  1

2المللي الكتروتكنيك 
(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و

(OIML) 4رابـط  تنهـا  به عنوان و است
 

 كدكس غذايي  كميسيون
5
(CAC) بـه  توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

 اسـتانداردهاي  و جهـان  صـنعتي  و فنـي  علمـي،  پيشـرفتهاي  آخرين از كشور، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط

  .شودمي گيريبهره بينالمللي

 از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي اناير صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 زيسـت  مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ مصرف

 اقـالم  يـا  / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي

 المللـي  بـين  بازارهـاي  حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب با وارداتي،

 اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي

 و مميـزي  بازرسـي،  آموزش، مشاوره، در زمينة فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن

 )واسـنجي (كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي

 ايـران  تأييد صـالحيت  نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل

 نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي

 انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند

 .است مؤسسه اين وظايف يگرد از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي

                                                
  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 



 

  

  

  

  كميسيون استاندارد 

  دانه با ساختار باز خشك بتن سبك حجمي جرمتعيين - بتن سبك

  

  سمت يا نمايندگي  رئيس

  پرهيزكار، طيبه 

   )دكتراي عمران(

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  سمت يا نمايندگي    اعضاء

  تدين، محسن

  )دكتراي عمران(

  )همدان(دانشگاه بوعلي سينا 

  جعفرپور، فاطمه

    )كارشناس شيمي(

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  جوانبخت، امير

  )كارشناس ارشد معماري(

  سازي مصرف سوخت كشور سازمان بهينه

  حميدي، عباس

  )كارشناس ارشد (

  مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  قاسمي، اميرمازيار رئيس

  )كارشناس عمران(

  ساختمان و مسكن مركز تحقيقات

  رمضانيانپور، علي اكبر

  )دكتراي عمران(

  دانشگاه صنعتي امير كبير

  فاميلي، هرمز

  )دكتري عمران(

  عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت

  فيروزيار، فهيمه

  )كارشناس شيمي(

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  لنكراني، مهرناز

  )كارشناس ارشد معماري(

  مصرف سوخت كشورسازي  سازمان بهينه

  ماجدي اردكاني، محمد حسين

  )كارشناس شيمي(

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  نمدماليان اصفهاني، عليرضا

  )كارشناس ارشد(

  شركت ليكا



 

  نوري، نگين

    )كارشناس شيمي(

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

    دبير

   پورخورشيدي، عليرضا

  )كارشناس ارشد عمران(

  تحقيقات ساختمان و مسكنمركز 

  



 

  پيشگفتار 

كه بوسيله كميسيون فني  "دانه با ساختار باز  خشك بتن سبك چگاليتعيين - بتن سبك"استاندارد 

                    يكصد و شصت و ششمينمربوطه در مركز تحقيقات ساختمان ومسكن تهيه و تدوين شده در 

            26/4/86 ساختماني مورخهاي  و فراوردهو مصالح  ساختمانمهندسي جلسه كميته ملي استاندارد 

قانون اصالح قوانين و  3اينك اين استاندارد به استناد بند يك ماده . مورد تصويب قرار گرفته است

به عنوان استاندارد ملي  1371مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

  . شود ايران منتشر مي

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

خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه 

. براي اصالح و تكميل اين استاندارد ارائه شود، در تجديدنظر بعدي مورد توجه قرار خواهد گرفت

  . ابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كردبن

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

ي كشورهاي جامعه، در حد امكان بين اين استاندارد و استانداردهاي بين المللي و استاندارد مل

  . صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود

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

1- EN 992: 1995, Determination of the dry density of lightweight 

aggregate concrete with open structure  

  

  

  

  



 

 

  6دانه با ساختار باز خشك بتن سبك چگاليتعيين -بتن سبك

  

  

  هدف و دامنة كاربرد    1

دانه با ساختار باز  خشك بتن سبك چگاليهدف از تدوين اين استاندارد، ارائه روشي براي تعيين 

  . است

  

  مراجع الزامي   2

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

در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ . شود آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب ميبدين ترتيب، 

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

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

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

  .نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده، مورد نظر است

  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

2-1-EN 1520: 2002, Prefabricated components of lightweight aggregate 

concrete with open structure 

  

  

  اساس آزمون   3

                                                
6
 - Open structure 



 

ساخته، از تقسيم جرم  گرفته شده از قطعات پيش  هاي ساخته يا نمونه خشك قطعات پيش چگالي

  . آيد ثابت بتن پس از خشك شدن به حجم آن به دست مي

  

  وسايل الزم   4

  .صاف و مدرج كش، خط   1- 4

  .  ها درصد جرم آزمونه 1/0با دقت  ترازو،     2- 4

  .متر ميلي 1/0با دقت كوليس،    3- 4

  .درجة سلسيوس 105 ± 5براي حفظ دماي  دار و قابل تنظيم، خانه تهويه گرم �-�

مته بايستي به اندازة كافي  شود، گيري كه متة الماسي آن توسط آب خنك مي مغزه   5- 4

ي مجاور آن در بتن و با سطوحي ها سخت باشد تا بتوان مغزه را بدون آسيب رساندن به قسمت

  . صاف و با حداقل پستي و بلندي تهيه كرد

ها در اندازة دلخواه كه با آب خنك  براي بريدن آزمونه اره با تيغه الماسي يا كربوراندوم،   6- 4

  . شود مي

  

  ها  آزمونه   5

  برداري  نمونه  5-1

  . دست بررسي باشد شود بايد نمايندة كل فرآوردة در اي كه انتخاب مي  نمونه

  :يادآوري

ساختة بتن غيرمسلح  ساختة بتن مسلح و هم از قطعات پيش توانند هم از قطعات پيش ها مي نمونه 

  . با قالب مشابه تهيه شوند

  ها  شكل و اندازه آزمونه  5-2



 

گير از سطح  متر باشد كه توسط مغزه ميلي 100اي شكل و به قطر حدوداً  ها بايد مغزه آزمونه

كل   ها بايستي به اندازة ارتفاع مغزه. شوند هاي كف، سقف و ديوارها در جهت عمود برداشته مي لدا

 50هاي منشوري يا مكعبي با حداقل بعد  توان از آزمونه به عنوان جايگزين، مي. ضخامت قطعه باشد

ها بايد  به هر حال شكل آزمونه. مترمكعب نيز استفاده كرد 5/0×  10 -3متر و حجم حداقل  ميلي

ديگر مشخصات اين شكل . طوري باشد كه امكان محاسبة حجم آن به طور دقيق وجود داشته باشد

در خصوص قطعات مجوف، الية باال و پايين آزمونه را بايستي جدا . ها با مغزه، مشترك است آزمونه

يد هر اليه را در در مورد قطعات چند اليه نيز، با. ها را مورد آزمون قرار داد كرد و فقط اين قسمت

  . هاي مختلف به صورت جداگانه محاسبه كرد خشك اليهچگالي جهت محور عمود بر قطعه بريد و 

  :يادآوري

متر ضخامت دارند، اين روش تنها قادر  ميلي 20تر از  هاي باال و پايين قطعه كه كم در خصوص اليه 

  . هدها در اختيار قرار د آن چگالياست يك حدود تقريبي از ميزان 

  

  هاي مورد نياز نه تعداد آزمو  5-3

متر مكعب براي اجزاي صلب و     2×  10 -3 ها بايستي حداقل سه عدد با حجم حداقل تعداد آزمونه

  . هاي جداگانه قطعات چند اليه يا قطعات مجوف باشد براي اليه 75/0×  10 -3

    

  ها  سازي آزمونه آماده  5-4

سطوح صاف، بايد بتن به حد كافي سخت شده باشد و بعد از آن  هايي با به منظور تهيه آزمونه

هاي قطعات برداشته  ها بهتر است از نقاطي دور از محل تقاطع يا لبه آزمونه. برداري را انجام داد نمونه

هايي كه ميلگرد در آن وجود ندارد گرفته  تا حد امكان بايد سعي شود تا آزمونه، از قسمت. شوند

ناپذير باشد، بايستي جرم و حجم آن را  د ميلگرد فوالدي در داخل آزمونه اجتنابچنانچه وجو. شود

  . دانه در نظر گرفت خشك بتن سبك چگاليدر محاسبات مربوط به 



 

قدر كوچك باشد كه بتوان   رواداري ابعاد سطوح آزمونه از يك آزمونه با شكل و قاعده منظم بايد آن

  .گيري كرد ازهدرصد اند 1تر از  حجم را با خطاي كم

  

  روش آزمون   6

  محاسبه حجم  1- 6

متر اندازه بگيريد و حجم قطعه را  ميلي 1/0كش با دقت  را بايستي توسط يك خط  ابعاد آزمونه

  . محاسبه كنيد

  محاسبة جرم خشك   2- 6

درجة سلسيوس قرار دهيد تا به جرم  105 ± 5خانه و در درجه حرارت  ها را داخل گرم آزمونه 

جرم آزمونه را بالفاصله پس از خروج از . روز باشد 7تر از  ها نبايد كم سن آزمونه. برسندثابتي 

. درصد جرم آزمونه شود 1/0گيري جرم، نبايستي بيشتر از  خطاي اندازه. بگيريد  خانه اندازه گرم

، آن را درصد تغيير كرد 2/0تر از  خانه، جرم آزمونه كم داري در گرم ساعت نگه 24چه بعد از  چنان

  .    كنيد ثابت فرض 

  

  خشك و بيان نتيجة آزمون  چگاليمحاسبه   7

  :  محاسبه كنيد 1خشك را با معادلة  چگالي

   )1          (  

  : كه در آن  

ρ   =؛خشك، كيلوگرم بر متر مكعب چگالي  

     c
m  =؛م ميلگرد فوالدي، كيلوگرمجرم آزمونة خشك شده منهاي جر    

     c
v  =؛حجم آزمونه، منهاي حجم ميلگرد فوالدي، متر مكعب    

c

c

v

m

=ρ



 

  

 85/7×  10 3ميلگرد فوالدي حدوداً   چگالي(توان با تقسيم جرم به چگالي آن  حجم ميلگرد را مي

و مقدار ميانگين  5با تقريب  خشك هر آزمونه را چگالي. به دست آورد) كيلوگرم بر مترمكعب است

  ). بر حسب كيلوگرم بر مترمكعب(كنيد  گرد  10آن را با تقريب 

ها را به طور جداگانه  خشك هر كدام از اليه چگاليدر خصوص قطعات بتني چند اليه، ميانگين 

  .  تعيين كنيد

  

  گزارش نتايج آزمون 

  : گزارش آزمون و نتيجة آن بايستي شامل موارد زير باشد 

  ؛  9680انجام آزمون طبق استاندارد ملي ايران شماره ) الف

    ؛برداري تاريخ نمونه) ب

   ؛محل و تاريخ انجام دادن آزمون) ج

    ؛شكل و اندازة آزمونه) د

ها  در مورد قطعات چند اليه براي هر كدام از اليه(خشك هر آزمونه و ميانگين آن  چگالي) ه

   ؛ )جداگانه ذكر شود

ظاهري آزمونه، مانند وجود ميلگرد فوالدي در آن و هر گونه نقص كه در ساختار آن مشخصات ) و

  ؛شود  ديده مي

   ؛كننده نام و نام خانوادگي و امضاي آزمايش) ز

  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICS: 91.100.30 

  6:  صفحه 

    

 


