
 

 

1s

 

   

  
ISIRI

12728

t.edition 

 

I 

 آزمون 

Con

 ي ايران

Institute of S

هايروش

ncrete ke

 ي ايران
Islamic R 

قات صنعتي
Standards a

رو  گي ها

erb units
m  

ICS: 

  
  
  

مهوري اسالمي
Republic of

دارد و تحقيق
and Industri

 
  

ويژگ –خته

s – Speci
methods

  
 
 

  
  
  
  

:93.080.2

  

جم 
f Iran 

زمان استاند
ial Research

ساختپيش

ifications

20

ساز
h of Iran

ول بتني پ

s and tes

 

جداو
   

  
  

st 

  
  
 

رد ملي ايران
1272 

 اپ اول

 

استاندار
8

چا



 ب 
 

 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد همؤسس با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقررات و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارده مؤسس
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماهبهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

كارشناسـان   از مركـب  فنـي  هـاي كميسـيون  در مختلـف  هـاي حوزه در استاندارد تدوين .دارد عهده به را ايران )رسمي( ملي
 با همگام كوششي و شودمي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،مؤسسات  و مراكز نظران صاحب*مؤسسه

 شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و توليدي، فناوري به شرايط توجه با و ملي مصالح

 غيـر  و دولتـي  هـاي سـازمان  نهادها، تخصصي، و علمي مراكز واردكنندگان، و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان،

 فنـي  هـاي كميسيون اعضاي و نفعذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهايپيش. شودمي حاصل دولتي

 بـه  تصـويب  صـورت  در و طـرح  رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها ازدريافت پس و شودمي ارسال مربوط

 و مندعالقه هايسازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويسپيش. شودمي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي استاندارد عنوان
 اسـتاندارد  عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة كنندمي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح

 اسـتاندارد  در شده نوشته مفاد اساس بر كه شودمي تلقي ملي استانداردهاييبدين ترتيب،  .شودمي منتشر و چاپ ايران ملي

 باشـد  رسـيده  تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي

المللـي   بـين  كميسـيون ١(ISO)اسـتاندارد  المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة.
كـدكس   كميسـيون  4رابط تنها عنوان به و است(OIML)٣ قانوني شناسياندازه المللي بين سازمان و (IEC)٢الكتروتكنيك 

 هـاي نيازمنـدي  و كلـي  شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در. كندمي فعاليت كشور در (CAC)5غذايي

 مؤسسـة . شـود مـي  گيـري بهـره  الملليبين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هايپيشرفت آخرين از كشور، خاص

 حفـظ  كنندگان،مصرف از حمايت براي قانون، در شده بينيپيش موازين بارعايت تواندمي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد

 اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

ـ  وارداتـي،  اقالم يا / و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي ازاستانداردهاي  اسـتاندارد،  عـالي  شـوراي  تصـويب  اب
و  صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي الملليبين بازارهاي حفظ منظور به تواندمي مؤسسه .كند اجباري
 فعـال  مؤسسـات  و سـازمانها  خـدمات  از كنندگاناستفاده به بخشيدن اطمينان براي چنينهم .كند اجباري را آن بنديدرجه

 هامحيطي،آزمايشگاهزيست مديريت و كيفيت مديريت هايسيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، درزمينة

 تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و هاسازمان گونهاين استاندارد مؤسسة سنجش، وسايل )واسنجي( كاليبراسيون ومراكز
ـ  و ااعطـ  هـا آن به تـصالحي دـييمه تاناواهيـگ الزم، طـشراي رازـاح ورتـدرص و كندمي ارزيابي ايران صالحيت  ردـعملكـ  رـب

 و بهـا گـران  فلـزات  عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(اليبراسيون كيكاها، الملليبين دستگاه ترويج .كنـدنظارت مي هاآن
  .است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام
  
  
  
  

                                                 
 ايرانصنعتيتحقيقاتواستانداردموسسة *

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 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
  » هاي آزمون و روش ويژگي ها – ساخته پيش جداول بتني«

  
  يا نمايندگي/سمت و  : رئيس
  محسن تدين،

  )ي مهندسي عمرانادكتر(
  

  انجمن بتن ايران - ت علمي دانشگاه بوعلي سيناأعضو هي

    :دبير
  آوري، عليرضا

  )عمران كارشناس مهندسي(
  

  استاندارد و تحقيقات صنعتي خراسان رضوي كل اداره
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  )برق مهندسي كارشناس(
    

  حميد رضا ،حجازي
  )عمران مهندسي كارشناسي(
  

  فريدون ،رضائي

  معاونت فني استانداري خراسان رضوي
  
  

  شركت كيش بتن
  
  

  آزاد كارشناس
  
  

  تكين بتنشركت 
  
  
  فني و مكانيك خاك خراسان رضوي آزمايشگاهره كل ااد
  
  

  نوفيال بتشركت 
  
  

  كاويان بتن شرقشركت 
  
  

معاون مهندسي و -سينات علمي دانشگاه بوعليأهي عضو
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  )ي مهندسي عمرانادكتر(
  
  امير مازيار ،يس قاسميئر
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  

  سيد محمد ،سجادي
  )عمران مهندسي كارشناس ارشد(
  

   بهزاد ،رضوي سعيدي
  )دكتراي زمين شناسي(
  

  شرقي، عبدالعلي
  )دكتراي مهندسي عمران(
  

  مهدي ،شمس القرائي
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  )عمران مهندسي كارشناس ارشد(

  محمود ،موحديان عطار

  ريزي سازمان مهندسي و عمران شهر تهرانبرنامه
  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
  
  

  دانشكده فني شهيد منتظري
  
  

  استاندارد و تحقيقات صنعتي خراسان رضوي كل اداره
  
  

  ت علمي دانشگاه شهيد بهشتيأعضو هي
  
  

  كاويان بتون شمسشركت 
  
  

  فني و مكانيك خاك خراسان رضوي آزمايشگاهاداره كل 
  
  

  آزاد كارشناس
  
  

  آزاد كارشناس
  
  

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
  
  

  آزاد كارشناس
  
  

  استاندارد و تحقيقات صنعتي  خراسان رضوي كل اداره
  
  

  دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد
  

  مشهد انيشركت كار
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  )كارشناس ارشد شيمي كاربردي(
  

  نصر آزاداني، سيد مسعود
  )دكتراي مهندسي عمران(
  

  ولي ،وفائي
  )كارشناس شيمي(
  
  مجتبي ،زادهي كاشيفهات

  )مهندسي عمرانكارشناس (

  
  

مدير عامل سازمان  -عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت
  مهندسي و عمران شهر تهران

  
  استاندارد و تحقيقات صنعتي  خراسان رضوي كل اداره
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  پيش گفتار
  

 هـاي كميسـيون  در آن نـويس  پـيش  كه »آزمون هاي روش و هاويزگي  – ساخته پيش بتني ولاجد« استاندارد

دويست و  در و شده تدوين و تهيه) در اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي خراسان رضوي(توسط  مربوط
  مـورخ  هـاي سـاختماني   مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده استاندارد ملي كميتة اجالسهفتاد و دومين 

مقـررات   و قـوانين  اصـالح  قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 16/12/88
منتشـر   ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

   .شودمي
خـدمات،   و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 تكميـل  و اصـالح  بـراي  كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

. گرفـت  خواهـد  قـرار  توجـه  مـورد  مربـوط  فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه اين استانداردها
   .كرد استفاده ملي استانداردهاي نظر تجديد آخرين از همواره بنابراين، بايد

  
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيأبع و ممن

 
DIN EN 1340: 2003,Concrete kerb units, requirements and test methods. 
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  آزمون هاي و روش ويژگي ها- ساخته پيش جداول بتني
  
 
   دامنه كاربرد  هدف و  1

      هاي آزمون جداول بتني سيماني و روش ضوابط پذيرش ،الزامات تعييناين استاندارد هدف از تدوين 
   و ) ترافيكي(ساخته غير مسلّح، آبروها و قطعات تكميلي كه در سطوح يا مسيرهاي عبور و مرور  پيش

  .باشد مي ،رود مي به كارهاي كف  پوشش
  .دگردنيز ارائه مي )پذيرش(گذاري و ارزيابي انطباق  در اين استاندارد روش نشانه
چنين هم. پرداخته نخواهد شدل و قطعات بتني جداو) مسئله نما و بافت سطحي( در اين استاندارد به زيبايي

  .پردازد بلكه به رواداري ابعاد هندسي مورد نظر مي ،كندهاي هندسي خاصي را ارائه نمي اين استاندارد اندازه
 كه هايي توصيه بايد به مورد نحوه توليد در وشود  مورد محصول نهايي مطرح مي در اين استاندارد الزاماتي در

  .مراجعه كرد ،ارائه شده است ها پيوست در
  : رود كار ميه ب زيراين قطعات حداقل در يكي از موارد 

  ).عبور و مرور(ترّدد  جداسازي مسير - الف
  .صورت فيزيكي يا ظاهريه جدا كردن مسير ب -ب
  .آب تعبيه زهكش يا ايجاد جوي -پ
  ).عبور ومرور( از مسير ترّدد جداسازي فضاي سبز -ت

باشد، كه اين  ازمند الزامات ديگري ميكار رود، نيه قطعات براي عبور مداوم خودروها بكه اين  در صورتي
  .پردازد به آن نمياستاندارد 

  
   مراجع الزامي  2
روش  - يا گرمانرم الستيك ولكاليزه گيري سختيهزروش اندا ، 654شمارة  به استاندارد ملي ايران  2-1

  .آزمون
  .اي هاي سرباره هاي سيمان، ويژگي3517 شمارة  به استاندارد ملي ايران  2-2
و ها يويژگ -آهك با استفاده مورد هاي پوزوالن ساير و بادي ، خاكستر6171 شمارة به ايران ملي استاندارد  2-3

  .هاي آزمون روش
بادي براي خاكستر  يا طبيعي هاي پوزوالن آزمايش و برداري، نمونه6713 شمارة به ايران ملي استاندارد  2-4

  .روش آزمون - مصرف به عنوان يك افزودني معدني در بتن سيمان پرتلند
 -هاي كلريدي محلول در آب روش تعيين مقدار نمك - ، سنگدانه7147شمارة  به ايران ملي استاندارد  2-5

  .روش آزمون
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هاي  روشزبري سطح قواعد و  - ، مشخصات هندسي فرآورده7528شمارة  به استاندارد ملي ايران  2-6
  .هاي سوزنيها با استفاده از دستگاهگيري زبري سطح دستگاهاجرائي براي اندازه

نمودارهاي كنترل ميانگين عددي با حدود  -، مديريت كيفيت7553شمارة  به استاندارد ملي ايران  2-7
  .هشدار

  .روش آزمون- قسمت اول - لينروش بر - سنجي فلزات، سختي7809-1شمارة  به ملي ايران استاندارد  2-8
تصـديق و  -قسـمت دوم  -لينـ روش بر -سـنجي فلـزات  ، سختي7809-2شمارة  به استاندارد ملي ايران  2-9

  .هاي آزمون كاليبراسيون دستگاه
  .ها ويژگي -رنگي هاي مورد مصرف در بتن تمام دانهرنگ ، 8287شمارة  به استاندارد ملي ايران  2-10
  .، نمودارهاي كنترل پذيرش 8484شمارة  به ايراناستاندارد ملي   2-11
  .روش آزمون - تعيين مقدار سولفات -، سنگدانه 8672شمارة  به استاندارد ملي ايران  2-12

2-13  ASTM C666, Standard Test Method for Resistance of Concrete to Rapid Freezing and 
Thawing. 

2-14  ASTM C295, Standard Guide for Petrographic Examination of Aggregates for 
Concrete. 

2-15  ASTM C1240, Standard Specification for Silica Fume Used in Cementitious Mixtures. 

2-16  ASTM C1012, Standard Test Method for Length Change of Hydraulic-Cement Mortars 
Exposed to a Sulfate Solution . 

2-17  ISO 7619, Rubber - Determination of indentation hardness by means of pocket hardness 
meters.  

2-18  ISO 4662: 1986, Rubber Test Standard- Rubber - Determination of rebound resilience 
of vulcanizates. 

2-19  ISO8486-1, Bond abrasives, Determination and designation of grain size distribution. 
Macrogrits F4 to F220EN 10083-2:2006, Steels for quenching and tempering,Technical 
delivery conditions for non alloy steels. 

2-20  ACI 201.2R, Guide to Durable Concrete. 

2-21  ISO 4662 , Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of rebound resilience . 

2-22  ISO 6506-3, Metallic materials - Brinell hardness test - Part 3: Calibration of reference 
blocks. 

2-23  EN 13263-1, Silica fume for concrete,Definitions, requirements and conformity criteria. 

2-24  EN 10083-2, Steels for quenching and tempering,Technical delivery conditions for non 
alloy steels. 
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   تعاريفو  اصطالحات  3
  :گيردت زير مورد استفاده قرار ميدر اين استاندارد تعاريف و اصطالحا 

  
 3-1 

   جدول بتني 
ساخته، قطعه بتني سيماني است كه به منظور جداسازي سطوح مختلف در يك تراز يا  جدول بتني پيش

  :  رود كار ميه ب به شرح زيرترازهاي ارتفاعي متفاوت 
  .براي محدود و مشخص كردن فيزيكي يا ظاهري مسير تردد  3-1-1
  .)به تنهايي يا در ارتباط با ساير قطعات(يا كانال زهكش  آب ايجاد جوي  3-1-2
  .)پياده و سواره(هاي متفاوت  جداسازي سطوحي با رفت و آمد  3-1-3
  .ددي باغچه يا  فضاي سبز از مسير ترجداساز  3-1-4
  
3-2    

   قطعات اتصالي تكميلي 
  .رود ار ميـول به كـل يك طـاع و يا تكميـيا ارتف جهتيا كانال كه براي تغيير  اي از جدول و قطعه

  
3-3    

   طول جدول 
زبانه در صورت وجود  به جز اتصاالت كام و ،فاصله افقي بين دو انتهاي جدول در جهت طولي در هنگام نصب

  .باشد مي
  
3-4    

    ارتفاع جدول 
  .نصب شود بايدكه  وضعيتيفاصله قائم بين سطح زيرين و بااليي جدول در 

  
3-5   

    جدول ) كف(سطح زيرين 
  .گيردبستر قرار ميبا سطح افقي زيرين جدول كه پس از نصب، در تماس 

  
3-6    

  )سطح نمايان جدول(  نماي جدول
ايـن سـطح ممكـن    . كننده مشخص شده استسطحي كه پس از نصب جدول قابل رويت است و توسط توليد

  .بخش زيرين آن ساخته شده باشد با مصالحي متفاوت ازاست 
3-7     
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    اليه رويه 
هـاي متمـايز از بدنـه اصـلي      ويژگـي  بـا قشر بتني نماي جدول يا بخشي از نماي جدول كه از مصالح متفاوت 

  .شود جدول ساخته مي
  
  .متفاوت است ،داردروكش نام  و شود اين اليه رويه با اندودي كه از مالت ريزدانه سيماني يا دوغاب تشكيل مي -آوري ياد
  
3-8    

  )زاويه انحراف سطحي(انحراف سطحي 
  .1قائم در ارتفاع جدول مطابق شكل  سطحبا سطحي  انحراف زاويه

  
  

 :راهنما    
 پخي   1 
  ارتفاع   2 
   )انحراف سطحي هزاوي( انحراف سطحي    

   
  و پخي  ) زاويه انحراف سطحي(انحراف سطحي  مثالي از - 1شكل     

  
3-9     

    پخي
  .1بر شده محل تقاطع دو وجه جدول مطابق شكل فارسية گوش
        

3-10    
  نبش يا گوشه 

  . باشد گونياقوسي يا  ،گرد، )جناغي(بر فارسي صورته تواند ب محل تقاطع دو وجه يا امتداد كه مي
  
3-11   

  ابعاد مشخصه
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ابعاد واقعي بايد در محدوده رواداري مجاز اين  .شود اندازه يا ابعادي كه براي ساخت يك جدول مشخص مي
  .اندازه مشخصه قرار داشته باشند

  
3-12     

  فرآيند ثانوي 
تواند اين فرآيند مي. شود سطح آن  انجام  مي هرجدول يا  كلساخت يا عمليات ساخت است كه روي  فرآيند

  .شدن بتن صورت پذيردقبل يا پس از سخت
  
3-13    

  ابعاد واقعي 
  .است ابعاد جدول پس از توليد

  
3-14    

  فرورفتگي 
  .)3مطابق شكل ( است نشينييا عقب سطح جانبي جدول كه داراي فرورفتگي

  
3-15    

  سطح ترافيكي جدول 
  .تا در سمت باال  قرار گيرد شود شود و توسط توليدكننده مشخص مي سطحي كه بر روي آن تردد انجام مي

  
3-16   

  مقاومت اصطكاكي
  .عبور و مرور قرار دارد معرضتوانايي مقابله با حركت بين چرخ وسيله نقليه و سطح جدول كه در 

  
3-17    

  مقاومت سر خوردن
  .باشد مي ن پاي پياده و سطح ترافيكي جدولحركت بي توانايي مقابله با 

  
3-18    

  خط مبنا 
  .گيرد قرار جهتخط جدول يا كانال كه قطعه بايد در آن 

3-19    
  روكش 

  .است مالت سيماني ريزدانه يا دوغاب اعمال شده بر سطح قطعه
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3-20    

   ١بهر
  .چند روز توليد ساخته شده است يك يا هاي معين در يا نسبت يك وضعيت و اي از توليداتي كه در مجموعه

  
    الزامات مصالح مصرفي   4

از توليد جدول بتني به وجود آورد، قابل هر مصالحي كه بتواند خواص مورد نياز براي عملكرد مطلوب را پس 
وقتي خواص و عملكرد مصالح در . كننده قيد شودمناسب بودن مصالح بايد در مدارك توليد. استفاده است

  .هاي تكميلي بر روي مصالح نيستنيازي به آزمون اثبات شده باشد، ،هاي جدولانطباق با ويژگي
  .ارائه شده است "الف پيوست"روند بازرسي مصالح در 

  
كارگيري آن در ه اي كه بچنين استفاده از هر نوع مادههم. آزبست يا هر مصالح حاوي آن نبايد مورد استفاده قرارگيرد - هشدار

  .باشدمجاز نمي نيز جداول بتني به آلودگي محيط زيست بيانجامد،
  
   الزامات محصول   5
   كليات  5-1

جداول ممكن است با . گذاري شده است، ارتباط داردكه بر روي آن نشانهالزامات جداول بتني به رده جدول 
  .آن متفاوت باشد اليه زيرين اليه رويي ويك بتن ساخته شود و يا 

 "پ پيوست" طبق رويه اين .باشد mm 4 آن حداقلبايد ضخامت  ،اي بر روي جدول وجود داشته باشدرويه اگر
  .شودگيري مياندازه

بايد  اليه زيرين و اليه رويه .كرد نظر زده بايد صرفهاي بيرون سنگدانه ضخامت اليه رويه ازگيري در اندازه
  .پارچه باشديك ه هم متصل وب

  .دشوايد توسط توليدكننده اظهار ابعاد آن بكه  باشد mm 2تر از بزرگ پخي بايد
ابعاد مشخصه جدول منظور  وجز با عملكرد خاص توليد شود كه نبايديا  تواند با سطحي تزئيني واول ميجد
  .دشو

وري ثانوي شود كه بايد صورت شيميايي فرآه بر درآيد و يا بصورت صاف و يا زه سطح جدول ممكن است ب
  .شودتوليدكننده تشريح و اظهار  توسط

  
  
    شكل و ابعاد  5-2
   كليات  5-2-1

  .هاي مشخصه هستند ابعاد قيدشده در اين بند، اندازه تمام

                                                 
1- Batch  
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  .گيري شود اندازه "پپيوست "ابعاد بايد طبق . آمده است 1-8-3-6ضوابط انطباق با الزامات در بند 
  
    ابعاد مشخصه   5-2-2

  .شودايد توسط توليدكننده اظهار ابعاد مشخصه ب
  .شود مي پيشنهاد mm 1000 ،حداكثر طول مستقيم يك جدول با احتساب درز -يادآوري

 
   هندسه جدول   5-2-3
   شرايط انتهايي  5-2-3-1

ها آن نصب وجود آورد و ياه تواند ساده و يا داراي كام و زبانه باشد تا قفل و بست  بهتري بانتهاي جدول مي
  .)مراجعه كنيد 4و  3و  2هاي شكل به( شوداين اشكال ظاهري بايد توسط توليدكننده اظهار . تر كند را ساده

  
  
  
  
  

  
   

  

  

  

  

  ها و رواداري مجاز مثالي از اشكال قفل و بست، الزامات اندازه – 2شكل 

  
 :راهنما 

Y X 3 mm و Zy  Zx 3 mm 
حداقل  X :  1/5 b 20  و mm 
حداكثر  X :  1/3 b 70  و mm 
حداكثر  Zy : Y/2 

: -1 mm , +2 mm   رواداري برايX و  Zx 
-2 mm , +1 mm:رواداري برايY و Zy  

b        عرض    
L    طول 

  

 مترجابعاد بر حسب ميلي
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  )زاويه انحراف سطحي(انحراف سطحي  هاي فرورفتگي و اندازه مثالي از - 3شكل 

  
  

 
  

  
  :راهنما 

h      نشيني عقب ارتفاع 
H     ارتفاع جدول 
W     عرض 
L      طول  

 انتهاي پاييني جدول برشهاي  اندازه از مثالي - 4شكل 

   شكل جداول قوسي  5-2-3-2
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ـ . باشند مي) كوژ يا كاو(يا محدب شكل مقعر اين جداول قوسي ه خـط  شعاع و طول كلي جدول بايد با توجه ب
 و متر 4و  متر 3و  متر 2و  متر 1، متر 5/0هاي توصيه شده براي جدول  شعاع. گيري شودمبناي جدول اندازه

  . است mm 780طول توصيه شده  .هستندمتر  15و  متر 10و  متر 8و  متر 6و  متر 5
  .)5شكل( كنندهاي توليدي ديگري را بر حسب نياز مشخص  ها يا طول توانند شعاع خريدار يا توليدكننده مي

  
  
  

  
  :راهنما 

  جدول  1
 روناحية سواره  2
 طول  3
 شعاع  4
  كانال يا آبرو  5

  جداول قوسي شكل مثالي از  - 5شكل 
  
  
 

    رواداري مجاز   5-2-3-3
  :استبه شرح زير وليدكننده مقادير رواداري مجاز براساس ابعاد مشخصه اظهارشده توسط ت

  . mm 10و حداكثر  mm 4، حداقل )مترگرد شودبه ميلي( ±1% -رواداري طول
  : شعاعرواداري ساير ابعاد به جز  

  . mm 5و حداكثر  mm 3، حداقل )مترگرد شود به ميلي( ±3% -براي وجوه جدول
  . mm 10و حداكثر  mm 3، حداقل )مترگرد شود به ميلي( ±5 % - ها براي ساير قسمت

  .تر نباشدبزرگ mm 5گيري بعد واحد يك جدول بايد از اختالف بين هر دو اندازه
  .داده شده است 1هاي گونيا، رواداري مجاز در جدول  براي سطوح تخت و گوشه

  
  
  
  

  رواداري مجاز تخت بودن و ناگونيايي - 1جدول 

 محدب - )ب( مقعر - )الف(
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  يا گونيا بودن مجازاز حالت تخت بودن رواداري
mm 

  يا گونيا شمشهطول 
mm 

5/1± 300 

0/2± 400 

5/2± 500 

0/4± 800 

 
   هاي مكانيكي و فيزيكي ويژگي  5-3 
    كليات   5-3-1

ها را مناسب اعالم كند، الزامات زيـر بايـد بـرآورده     كارگيري جداول و مصرف آنه كه توليدكننده، ب زمانيدر 
  .دشوشود و انطباق حاصل 

چنـد آزمـون طبـق ايـن      دليل هندسه خاص، نتوان در يك ياه اگر جداول و ساير قطعات اتصالي تكميلي را ب
قطعات توليدي با بتن مصرفي مشابه مورد پذيرش واقـع شـده   كه  داد، در صورتي استاندارد مورد بررسي قرار

  . دشو باشد، اين قطعات نيز منطبق با استاندارد تلقي مي
توليدكننده بايد نشان دهد كه كيفيت بتن مصرفي در اين قطعات از نظـر نـوع و رده سـيمان، سـنگدانه، افزودنـي و       -يادآوري
  .باشد ده ميهاي به كار رفته مشابه قطعات پذيرفته ش نسبت

  
  در برابر عوامل جوي  مقاومت  5-3-2
  آزمون  انجام روش  5-3-2-1
يـا   گيشـد برابر يخبندان و آب مقاومت دري برا "تپيوست "هاي مقاومت در برابر هوازدگي به كمك آزمون 
  .دشوارائه مي 2-8-3-6 در بند شود و ضوابط انطباقبراي جذب آب بررسي مي "ث پيوست"
  
  بندي بر اساس عملكرد  رده  5-3-2-2
  .باشد 2-2و  1-2هاي جداول بتني بايد منطبق بر الزامات مندرج در جدول 

كننـده   كند و توليـد خريدار با توجه به نياز خود از نظر شرايط محيطي حاكم، نوع يا رده جداول را انتخاب مي
  .كند مشخص گذاري صحيح، نوع يا رده جدول بتني رابايد با توجه به نشانه

  
  )نهائي(كل  جذب آب - 1- 2جدول 

 رده  نشانه  حداكثر ميانگين درصد وزني آب

- A 1 

6 B 2 

  
در نظر گرفته بايد  2-2معيار جدول ،زدا باشدهاي يخاگر شرايط حاكم، يخبندان مكرر و آب شدن در مجاورت نمك

  .شود
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  زدايخهاي شدگي با نمكمقاومت در برابر يخبندان و آب - 2- 2جدول 
 ونحداكثر نتيجه افت وزني در آزم

  Kg/m2        شدگي  يخبندان و آب
 ون حداكثر ميانگين افت وزني در آزم

 Kg/m2     شدگيوآبيخبندان 

  
  نشانه

  
  رده

5/1 1 D 3 

  
  
  مقاومت خمشي  5-3-3
  آزمون  انجام روش  5-3-3-1
  .انجام شود "ج پيوست"مقاومت خمشي بايد طبق آزمون  

  .آمده است 3-8-3-6 انطباق در بندضوابط 
  
  بندي عملكرد و رده  5-3-3-2

يك از نتايج منفـرد  هيچ. باشد براي هر رده مورد نظر 3مقاومت خمشي مشخصه نبايد كمتر از مقادير جدول 
  .باشد 3كمتر از حداقل مقاومت خمشي جدول  بايدن

را  تـوان آن مـي صـورتي   ، درداد قـرار  خمشـي  را مورد آزمون جدولي نتوان ،اصدليل شكل خه كه ب هنگامي
كه مقاومت بتن مصرفي در آن مشابه بتن مصرفي در جداول قابل قبـول و   كرداين استاندارد تلقي  بر طبقمن

  .رده مورد نظر باشد منطبق بر
  

  هاي مقاومت خمشيرده - 3جدول 
   حداقل مقاومت خمشي يك نتيجه

Mpa 
  مقاومت خمشي مشخصه

Mpa

  رده  نشانه

8/2 5/3 S 1 

4 5 T 2 

8/4 6 U 3 

  
  

  .باشددر اختيار خريدار ميانتخاب رده مناسب  -يادآوري
  
  
  مقاومت سايشي   5-3-4
  آزمون  انجام روش  5-3-4-1
 Böhmeگزين مانند آزمون يو يا به كمك آزمون جا )چ طبق پيوست(مقاومت سايشي با آزمون چرخ عريض  
  .كه آزمون مرجع همان آزمون چرخ عريض استشود انجام مي )ح طبق پيوست(
  
  عملكرد   5-3-4-2
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تـر از مقـدار مـورد    يك از نتايج انفرادي نبايد بزرگهيچ. داده شده است 4 الزامات مقاومت سايشي در جدول
  .نياز درخواستي خريدار باشند

  
  هاي مقاومت سايشيرده - 4جدول 

 (Böhme) حداكثر سايشي   

  )ح طبق پيوست(
 m.m 

   )چرخ عريض( حداكثر سايش
  )چ طبق پيوست(

m.m 

  
 نشانه

  
  رده

- - F 1 

   mm3/5000mm2 20000يا  4
 

23 H 2 

  mm3/5000mm218000يا  6/3
 

20 I 3 

  
  
  مقاومت اصطكاكي و مقاومت در برابر سرخوردن   5-3-5
  شرايط   5-3-5-1

هـا  به شرطي كه تمام سـطح فوقـاني آن   دارنددر برابر سر خوردن  بخشيرضايت جداول بتني معموالً مقاومت
  . صيقلي را به وجود آورد سيار صاف وكه سطح ب اشدها چنان نبيا پرداخت آن و نخورده باشدساب 

  
  آزمون  انجام روش  5-3-5-2

در برابـر سـرخوردن مـورد نيـاز      مقاومت اگر در يك حالت استثنايي، مقدار خاصي براي مقاومت اصطكاكي يا
د و حـداقل  شوبايد انجام  )خپيوست  طبق( نشدهتعيين مقدار مقاومت اصطكاكي سطح پرداخت باشد، آزمون

  .شودمقدار مقاومت اصطكاكي يا مقاومت در برابر سرخوردن اعالم 
دسـتگاه   اگر به دليل وجود شيار يا فرورفتگي در سـطح يـك جـدول نتـوان آزمـون اصـطكاك را بـه كمـك        

  .شودنهايي بدون آزمون پذيرفته مي، محصول اصطكاك آونگي انجام داد
د بـر روي جـدول   ـدكننده بايـ ـوان آزمـون را انجـام داد، توليـ   ـدر كوچك باشد كه نتـ ـق اگر سطح  جدول آن

 .را انجام دهد ونمشابهي دارد، آزم يسطح كيفيت بزرگتري كه
  
  وضعيت ظاهري جدول   5-4
  ماي جدول ن  5-4-1

نبايـد نقايصـي    ،گيـرد مورد آزمون قرار مـي  )د پيوست طبق( وضعيت ظاهري وننماي جدول وقتي طبق آزم
پيوسـتگي بـين دو   عـدم   بايـد ن ،اگر جدول داراي رويه جداگانه باشد. شدگي داشته باشدمانند ترك يا پوسته

  .دشواليه مشاهده 
  
  بافت سطحي   2–5-4
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   . دكن شريحرا ت ، توليدكننده بايد آنباشد يخاص يبافت سطح جدول توليدي داراي كه در صورتي
هاي توليد شده و بافت مورد نظر اي بين نمونهتفاوت عمده )د پيوست طبق( وضعيت ظاهري ر طبق آزمونگا

  .شودخريدار موجود نباشد، جداول پذيرفته مي
آوري و نوع عمـل  ناپذير در خواص مصالح مصرفي و تغيير درتغييرات اجتنابوسيله ه تغييرات بافت سطحي معموالً ب -يادآوري
  .شودآيد كه چندان مهم تلقي نميوجود ميه شدن بتن بسخت

  
  رنگ   5-4-3

بـا  . صورت رنگي ساخته شوده وجود آيد يا اصوالً تمام جدول به اي بممكن است با ايجاد اليه رويه، رنگ ويژه
رنگ جدول توليد شده و رنگ مـورد   اي دراگر تفاوت عمده )د پيوست طبق( ظاهريوضعيت توجه به آزمون 

  .شودجداول مزبور پذيرفته مي ،يد خريدار وجود نداشته باشديتا
-سـخت    آوري وناپذير در خواص مصالح و تغيير درنوع عملتواند به دليل تغييرات اجتنابتغيير در رنگ جدول مي -آوري  ياد

 .د كه چندان مهم نيستشوحاصل  بتنشدن 

  
  )پذيرش(ارزيابي انطباق   6
  كليات   6-1

به نحوي كه  ،دكنبندي ي دستهيهاكننده بايد محصوالت خود را در گروههاي پذيرش، توليدبراي انجام آزمون
  :صورت زير هستنده ها ب هاين گرو. ارزش هر ويژگي مورد نظر در محصوالت آن گروه يكسان باشد

اشند هر چند ابعاد و رنـگ  جداول توليدي با مصالح و روش مشابهي توليد شده ب -مقاومت خمشيگروه ) الف
  .باشند شتهدامتفاوتي 

رنگ داراي رويه يكساني از نظر مخلوط مصرفي باشند و  و جداول توليدي صرف نظر از ابعاد -گروه سطح) ب
 .رفته باشدكار ه پرداخت سطح ب روش مشابهي در رويه و سنگدانه يكسان در

  
  انطباق   6-1-1

 )هابنديطبقه و رده( كنندهتوليد توسط شده اظهار مقادير و استاندارد اين الزامي هايويژگي با محصول انطباق
  .دشونو ارائه  دهانجام ش دو صورت زير هر هاي محصول بايد بهبراي ويژگي

  . 2-6 طبق بند) آزمون نوع(هاي اصلي  آزمون) الف 
  . 3-6 طبق بند هاي محصول توليدي توليد در كارخانه شامل آزمونكنترل ) ب 
  
  بررسي انطباق   6-1-2

  :دشوهاي زير انجام تواند به يكي از روشهاي الزامي اين استاندارد مي انطباق محصول با ويژگي
كنترل كيفيـت  كننده و روش شده توسط توليدهاي اصلي انجامبازرسي توسط نهاد ثالث در مورد آزمون) الف 
  .كارخانه توليد

 راجعـه م "بپيوست " به در صورت عدم برقراري انطباق(  انجام آزمون پذيرش بر روي محموله مورد نظر) ب 
  .)شود
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  توليد  )نوع( هاي اصليآزمون  6-2
  هاي اصلي اوليه آزمون  6-2-1

انطباق با اين استاندارد در آغاز توليد يك محصول جديد يا يك خـط   نمايش هاي اصلي اوليه بايد برايآزمون
      الزامـات ايـن اسـتاندارد يـا مقـادير اظهـار شـده توسـط          بـرآورده كـردن  در مـورد   تاد شوتوليد جديد انجام 

  .دست آمده اطمينان حاصل شوده هاي محصول بكننده با ويژگيتوليد
توانـد  نتيجه حاصله مـي  ،و پذيرش قرار گرفته باشد ونمورد آزم نداردقبالً محصول توليدي طبق اين استا اگر
هـا و خصوصـيات مشـابه، روش    در اين حالت بايد محصول مشـابه، ويژگـي   .شودهاي اصلي آزمون گزينيجا
  .گرفته باشد تر مورد استفاده قرارگيرانهگيري يكسان يا در سطح باالتر و سختمشابه و نمونه ونآزم
 
 
  هاي اصلي اضافي  آزمون 6-2-2
د آيد و موجب ووجه كار رفته و يا وسايل توليد و روش توليد به هاي باگر تغييري در مواد خام اوليه يا نسبت 

     هـاي اصـلي بايـد بـراي يـك يـا همـه       د، آزمـون شـو نهـائي   محصـول  هايگيري در برخي ويژگيتغيير چشم
  .  دشوهاي مورد نظر انجام ويژگي

  
  :هائي براي تغييرات عمده عبارتند ازمثال -آوري  ادي

  .مين آنأبندي و محل تاز نظر شكل و دانه ريز تغيير سنگدانه درشت يا) الف 
  .تغيير نوع يا ردة مقاومتي سيمان) ب 
  .تغيير در طرح اختالط يا شيوه ريختن و تراكم بتن)  پ
  .گيري يك افزودني جديدبه كارتغيير در نوع افزودني يا ) ت

 ،انجام شود 5طبق جدول  واترهاي اصلي بايد با تناوب يا تهاي مقاومت سايشي يا مقاومت در برابر هوازدگي، آزمونبراي آزمون
 .دشوحتي اگر تغييري حاصل ن

  
  
  
  

  تواتر آزمون اصلي – 5جدول 
  

  )ناوبت(تواتر   ويژگي
  هاي با سطح يكسانگروه

طبق ( سطح يكسان ي باـيها روهـراي گـبار بهر سال يك  )3و  2هايفقط رده(سايش 
  )1-6پ  بند

 *سطح يكسان با ييها بار براي گروههر سال يك  )3فقط رده (مقاومت در برابر عوامل جوي 
را  ونبار آزمتوان هر دو سال يكمي ،مقدار الزم باشد 50%كمتر از)كاهش جرم(سطح يكسان نتيجه آزمون اصلي با گروه اگر براي يك* 

انجام شود تا  صورت مرتبه ب )2- 8-3- 6طبق بند ( 2رده  سطح يكسان آزمون جذب آب براي محصوالت با اگر براي يك گروه .انجام داد
 آزمونبار اين توان هر دو سال يك مي ،اند شدگي پذيرفته شده نشان دهيم اين محصول مشابه محصوالتي است كه در آزمون يخ زدن و آب

  . بار انجام داد را هر چهار سال يك آزمونتوان اين  مي ،اگر هر دو شرط فوق برآورده شوند .را انجام داد
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   )پذيرش(برداري، آزمون و معيار انطباق  نمونه  6-2-3

  .انتخاب و مورد آزمون قرار گيرد  6تعداد جداول براي هر ويژگي بايد طبق جدول 
   ثبـت و  هـا  سـوابق آن  نتايج و ام شود وـدارد انجـاين استاندرج در ـهاي من د طبق روشـهاي اصلي باي آزمون

  .دشوداري نگه
  .دشو كننده انجام ميهاي اصلي معموالً با وسايل آزمايشگاهي توليد آزمون 

  
  كنترل توليد كارخانه   6-3 
  كليات  6-3-1 

اطمينان يابـد محصـوالت عرضـه    د تا كناندازي كنترل كيفيت توليد را در كارخانه راه سامانهكننده بايد توليد
  .منطبق با مقادير مشخصه يا اظهار شده باشد شده به بازار

كارگيري نتايج ه هاي مرتب و منظم و ب، بازرسي و آزموندر كارخانه بايد شامل روش كار كنترل توليد سامانه
  .نهائي باشدبراي كنترل مواد خام و ديگر مصالح مصرفي، وسايل و تجهيزات، روش توليد و محصول 

  .داده شده است "الفپيوست "براي مثال، روند يك بازرسي مناسب براي كنترل توليد كارخانه در 
د و اگر مقادير مربوطه با ضوابط و معيارها منطبق نبود، اقدامات شوها بايد ثبت  ها و نتايج آزمون نتايج بازرسي
  .شده نيز بايد ثبت شوداصالحي انجام

  
  وسايل و تجهيزات    6-3-2

ـ  واسنجيگيري و آزمون بايد همه وسايل و تجهيزات توزين، اندازه هـاي  صـورت مرتـب طبـق روش   ه شود و ب
  .استاندارد و تدوين شده مورد بازرسي قرار گيرد

  .داده شده است 1-الف جدولمثالي از يك بازرسي وسايل و تجهيزات در 
  
 

  اوليه و اضافي اصلي هايپذيرش براي آزمونبرداري و معيار  نمونه  -  6جدول 
  

 معيار پذيرش
تعداد جدول 
 مورد نياز

 ويژگي الزامات روش آزمون

نبايد داراي  يهيچ جدول
    شدگي ياترك، پوسته

  .اليه شدن باشداليه
4-5 بند د پيوست   *8  ظاهري ديدار 

هر جدول بايد الزامات را 
 .برآورده كند

 ضخامت رويه 1-5بند  6-پبند  8

هر جدول بايد الزامات را 
 .كند هبرآورد

 شكل و ابعاد 2-5بند  **پ پيوست *8
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مقاومتي  هيچ جدولي نبايد
كمتر از مقاومت مشخصه 
 .رده مورد نظر داشته باشد

 ج پيوست 8
  2-3-5بند 

 3جدول 
 مقاومت خمشي

هر جدول بايد الزامات را 
 .برآورده كند

 3-3-5بند  ح ياچ  پيوست 3
    مقاومت سايشي

 )3و 2فقط رده (

جدول بايد اعالم  5ميانگين 
 .شود

 4-3-5بند  خ پيوست 5

مقاومت لغزشي يا 
فقط وقتي (اصطكاكي

 .)الزم است

  
هيچ جدولي نبايد جذب آب 

وزني داشته  6 % بيش از
  .باشد
  

ميانگين نتايج سه جدول 
 زا رـتـ بزرگ نبــايـد
Kg/m2 1 هيچ  باشد و

ه ـد نتيجـنبايي ـجدول
 را Kg/m25/1 از تربزرگ

 .باشد داشته

  
  

3  
  
  
  
3  

 

  ث پيوست
  
  
  
 ت پيوست

  1-3-5بند 
  
  
  

 1-3-5بند 

مقاومت در برابر 
  عوامل جوي

  )2رده (
  
  

  )3رده (
 

 .كار رودههاي ديگر بتواند براي آزموناين جداول مي*
  .رودمي كاره دار بفقط براي جدول رويه  6-پبند **

  
  مواد خام و ساير مصالح مصرفي  6-3-3

  .دشوو مشخصات همه مصالح مصرفي بايد ثبت  هاويژگي
  .ارائه شده است 2-الف جدولخام مصرفي در  مثالي از بازرسي مواد

  
  فرآيند توليد  6-3-4

هـا بـه همـراه     واحد توليدي بايد تبيين شـود و در ايـن رابطـه بايـد تـواتر بازرسـي و آزمـون        در فرآيند توليد
  .دشوجاري قيد  هايفعاليتمعيارهاي مطلوب براي تجهيزات و 

  .ارائه شده است 3-الف جدوليند توليد در آمثالي از بازرسي فر
  
   آزمون محصول توليدي  6-3-5

  .برداري و آزمون محصوالت بايد تهيه و به اجرا در آيدبرنامه نمونه
  .باشد نمونه اخذ شده بايد نماينده محصول توليدي

   نتـايج  .دشـو گـزين انجـام   ون جـاي ـهاي آزمهاي اين استاندارد يا با استفاده از روش ها بايد طبق روش آزمون
  .شودهاي استاندارد تبديل نتايج روش اي به شدهيديأت هبايد با رابط گزينيجاآزمون  هايروش



١٧ 
 

يا قطعات تكميلـي بـه   وي جدول و ر بر ها را طبق دستور استاندارددليل وضعيت هندسي نتوان آزمونه اگر ب
كم را منطبق با استاندارد دانست كه بتن مصرفي در اين قطعات دست هاآنتوان ، فقط وقتي ميانجام رسانيد

  .باشد را داشته كار رفته در قطعات منطبق با استاندارده همان كيفيت ب
  .شودو ثبت  كندنتايج آزمون بايد معيارهاي پذيرش را برآورده 

  .داده  شده است 4-جدول الف 1-4-الف بخشمثالي از بازرسي آزمون محصول توليدي در 
   .ارائه شده است 5 -الف جدولبراي آزمون محصول در  مقررات تبديل نوع بازرسي

  
   گذاري، انبار كردن و تحويل محصوالت  نشانه  6-3-6

غير منطبـق بـا معيارهـاي     محصوالت منطبق ومورد  كنترل محموله در گذاري، انبار كردن وهاي نشانه روش
  .بايد مستندسازي شود) 7-3-6بندطبق (پذيرش 

 ،را ترخيص كـرد  هاآنتوان مي ،كه نتايج نهائي آزمون كنترل محصول توليدي كارخانه آماده شود قبل از اين
  .بخش بودن محصوالت قبلي باشددهنده رضايتبه شرط آنكه سوابق امر نشان

 4-جـدول الـف   2-4-الـف  بخشدر گذاري، انباركردن و تحويل محصوالت  نشانه براي ،بازرسي مورددر مثالي 
  .ارائه شده است

  
   محصوالت مردود و غير منطبق با معيارهاي پذيرش  6-3-7

بـه   ،كننده بايد اقدامات الزم را نسبت به رفع نارسائيبخش نباشد، توليداگر نتايج آزمون يك محصول رضايت
  .دشونگذاري د و عالمتنبايد كنار گذاشته شو ،محصوالتي كه با الزامات مطابقت ندارند. مرحله اجرا درآورد

ها حاصل شـود، خريـدار بايـد مطلـع      آزمون هيجپس از تحويل محصول با توجه به نتاگر هرگونه عدم تطابقي 
  .شود

  
  

  
   محصوالت ) پذيرش(معيار انطباق   6-3-8

در روش  انتخاب مد نظر قرار داد كه، ٢يا گسسته ١متغيرهاتوان با روش يا پذيرش اين بند را ميمعيار انطباق 
  . باشد كننده ميتوليد اختيار

  
  شكل و ابعاد جدول  6-3-8-1
  گسستهگيري  روش نمونه  6-3-8-1-1

 3 رديـف ق ـــ گيري طبنمونه(تا چهار روز توليد  روز بايد براي هر خط توليد در يك 2–5تطابق توليد با بند 
  .بايد جداگانه منظور شود 2–5 هر يك از الزامات مندرج در بند. مورد ارزيابي قرار گيرد) 4-جدول الف

                                                 
1-Variables 
2-Attributes 
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مقـررات تبـديل نـوع    ، 5–الـف  جـدول در (جدول باشـد   هشتاي حاوي كمتر از  اگر نمونه  6-3-8-1-1-1 
براي همه جداول موجود در نمونـه بـرآورده شـود، نمونـه و      2-5 بند و هر يك از الزامات مندرج در) بازرسي

ايش يابـد  جدول افز هشتنمونه بايد به  صورتدرغير اينشود، همه محصوالت آن مجموعه توليد پذيرفته مي
  :شودو طبق بند زير عمل 

     الزامـات   از جدول باشد و تعداد جداول غيـر منطبـق بـا هـر يـك      هشتاي حاوي اگر نمونه  6-3-8-1-1-2
درغير . شود يشتر از يك مورد نباشد، نمونه و محصوالت متناظر با آن در مجموعه توليد پذيرفته ميب 2-5 بند
  .شودروند بند زير دنبال  جدول افزايش يابد و 16اين نمونه بايد به  صورتاين

   الزامـات  از منطبـق بـا هـر يـك    ر ـداد جداول غيـجدول باشد و تع 16اوي ـاي حونهـاگر نم  6-3-8-1-1-3
اگـر  . شـود بيشتر از دو مورد نباشد، نمونه و محصوالت متناظر با آن در مجموعه توليد پذيرفتـه مـي   2-5 بند
مـردود   ،ه توليـد ـونه و تمام محصوالت آن مجموعـ ـش از دو جدول منطبق با هر يك از الزامات نباشد، نمـبي

  .دكرعمل  7-3-6و بايد طبق بند  شودمي
  
  روش متغيرها  6-3-8-1-2 

اگر انحراف معيار يك خط توليد معلوم باشد و مرتباً اين خط مورد بازرسي و كنترل قرار گيرد، پذيرش توليد 
مـورد   ،روز نباشـد  پـنج متـوالي آن كـه بـيش از     هايبايد براي هر خط توليد در هر روز يا روز 2-5 طبق بند

 2-5هر يك از الزامات مندرج در بند  .)دكنيمراجعه  4-جدول الف 3رديف گيري به نمونه( ارزيابي قرار گيرد
  .بايد جداگانه مد نظر قرار گيرد

در اين رابطه بايد از مفـاهيم   .نباشد غير منطبقشود كه بيش از يك دهك انطباق و پذيرش وقتي حاصل مي
كـه احتمـال   د، مشـروط بـر ايـن   كـر اسـتفاده   2-5بند  و 11-2و  7-2بند هاياستاندارد هاينمودارآماري و 

  .باشد گسستهگيري پذيرش، معادل نتيجه حاصله از روش نمونه
  
   )جذب آب - 2 ةرد(مقاومت در برابر عوامل جوي   6-3-8-2

روز توليـد بايـد مـورد ارزيـابي قـرار       پنجبراي هر گروه و براي هر  )2ةرد( 2-3-5انطباق توليد با الزامات بند 
  .استفاده شود 4-الف جدول 6رديف طبق  مربوط به مقررات تبديل نوع بازرسيگيري گيرد و يا از نمونه

 )5-الـف  جدول مقررات تبديل نوع بازرسي( جدول باشد ششيا  سه جدولاي حاوي اگر نمونه  6-3-8-2-1
آن مجموعـه توليـد    محصـوالت متنـاظر در   بـرآورده شـود، نمونـه و    )2رده ( 2-3-5الزامات مندرج در بند  و

  .طبق بند زير عمل شود جدول افزايش يابد و نهصورت اين نمونه بايد تا در غير اين ،شودپذيرفته مي
همـه مجموعـه    ،باشد )2 ةرد( 2–3–5جدول باشد و منطبق با الزامات بند  نهاگر نمونه شامل   6-3-8-2-2

د ـو باي شودتوليد مردود محسوب مينمونه و مجموعه صورت غير اين در ،شود توليد متناظر با آن پذيرفته مي
  .دكرعمل  7-3-6د ـطبق بن

  
  مقاومت خمشي  6-3-8-3
  روش گسسته  6-3-8-3-1
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 وز توليد مورد ارزيابي قـرار گيـرد  تا چهار ر روز بايد براي هر خط توليد در يك 3-3-5 تطابق توليد طبق بند
  .)دكنيمراجعه  4-الف جدول 4رديف  گيري به نمونه(
و ) مقررات تبديل نـوع بازرسـي   5-الف جدول(جدول يا كمتر باشد  هشتاگر نمونه شامل   6-3-8-3-1-1  

بـراي رده   3براي هر يك از جداول بتني كمتـر از مقاومـت مشخصـه منـدرج در جـدول        T خمشي مقاومت
تعداد جداول نمونه بايـد بـه    صورتاينغير  شود، در ، نمونه و توليد متناظر با آن پذيرفته ميشده نباشداظهار

  .ايش يابد و طبق بند زير عمل شودعدد افز 16
براي فقط يك جدول بتني كمتر از  T خمشي جدول باشد و مقاومت 16اي حاوي اگر نمونه  6-3-8-3-1-2 

 شده باشد، نمونه و مجموعـه متنـاظر بـا آن پذيرفتـه     در مورد رده اعالم 3 جدول مقاومت مشخصه مندرج در
عمـل   7-3-6باشد و بايد طبق بند  نمونه و مجموعه توليد متناظر با آن مردود مي صورتاين غير شود، درمي
  .ودش
  روش متغيرها  6-3-8-3-2

مرتب مورد بازرسـي و كنتـرل قـرار گيـرد، انطبـاق      صورت ه ب اگر انحراف معيار يك خط توليد معلوم باشد و
    بـه ( والي انجـام شـود  ـروز متـ  پـنج ر ـد در هـر روز يـا حداكثـ   ـتولير خط ـبايد براي ه  3-3-5د ـتوليد با بن

  .)دكنيمراجعه  4-الف 4رديف  گيرينمونه
  .گيردمورد ارزيابي قرار مي ،صنق 5 % پذيرش بتن با توجه به

 گرفتنبا در نظرو  11- 2و بند  7- 2هاي بند استاندارد بقاطمكنترل  نمودارها بايد با استفاده از پذيرش نمونه
معادل نتايج حاصله از ارزيابي طبق روش ) پذيرش(كه احتمال قبول  به شرط اين ،دشوانجام  3- 3- 5د ــبن

  ).كنيدمراجعه  ذبه پيوست (باشد  سستهگگيري نمونه
  .شودعمل  7-3-6بايد طبق بند  ،مجموعه توليد متناظر با آن مردود شوداگر نمونه و 

  
    وضعيت ظاهري  6-3-8-4

 2رديف گيري طبق نمونه(شك مورد ارزيابي قرار گيرد  بروز بايد در صورت 4-5انطباق محصول نهائي با بند 
مجموعـه توليـد    صـورت ايـن  غير در كنداستاندارد را برآورده  اين ي بايد الزاماتايشآزمنمونه  .)4-الف جدول

  .ودشعمل  7-3-6شود و بايد طبق بند متناظر با آن مردود مي
  
  گذاري نشانه  7
حساب يا اظهارنامه توليدكننده  روي بارنامه جداول يا صورت صورت زير بايد بره مشخصات جداول ب  7-1

  .قيد شود
   .نام توليدكننده  7-1-1
  .سن تقريبي محموله يا تاريخ توليد محصول و  7-1-2
  .تحويل شودكه محموله زودتر از زمان مصرف  صورتي محصول در زمان استفاده از  7-1-3
  .اند شدهتوليد  اساس آن ي كه اين محصوالت برمل شماره استاندارد  7-1-4
  .هاي ظاهري يگساير ويژ مشخصات آن شامل ابعاد و نام محصول و  7-1-5
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  .3-7 رده جدول طبق بند عالمت يا نشانه نوع يا  7-1-6
  
شود چنين توصيه ميهم .شود يا درج قطعات حك جداول يا از 1%روي  مشخصات زير بايد حداقل بر  7-2

 هاي جداول راوجود لفافه نتوان نشانه ويژه اگر باه ب، شودها درج بندي يا تسمه روي لفافه بسته اين موارد بر
  .دنشويا پاك  بين رود ها نبايد به سادگي از اين نشانه .كردمشاهده 

  .نام يا عالمت توليدكننده  7-2-1
  .)ماه و سال(توليد تاريخ تقريبي   7-2-2
  .3-7نوع يا رده جدول طبق بند   7-2-3
  .شماره استاندارد ملي محصول  7-2-4
  
  ها يا عالئم نوع و رده محصول نشانه  7-3

  :شودده ميااستف زيرنوع محصول به ترتيب  ن رده وكردهاي زير براي مشخص  نشانه براي جداول توليد از
 .D يا B، A مقاومت در برابر عوامل جوي  7-3-1

   .Iيا  H، F مقاومت دربرابرسايش  7-3-2
  .Uيا  T، Sمقاومت خمشي بتن   7-3-3
  . Eدار عالمت  درصورت استفاده از بتن حباب  7-3-4
 روش و به P عالمت ،فشاري خشكبه روش  ،O عالمت ،در صورت توليد جدول به روش متداول  7-3-5

  . V عالمت ،فشاري تر
  
  گزارش آزمون  8

  :شود آوردهرد زير بايد اگزارش نتايج آزمون مودر 
  .ايشگاهآزمنام   8-1
  .كنندهآزموننام   8-2
  .تاريخ آزمون  8-3
  .بردار نمونهنام   8-4
رده جداول  نوع يا شماره محموله، گذاري جداول مانند تاريخ توليد،توجه به نشانه مشخصات محصول با  8-5
  .نام توليدكننده و
  .شده است برداري اي كه از آن نمونه مشخصات مجموعه برداري و محل نمونه  8-6
  .نام آزمون آزمون و ملي شماره استاندارد  8-7
  .آزمون نهايي نتيجه  8-8
  .نياز به توضيح داردذكر مواردي درباره نمونه و آزمون كه   8-9
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  پيوست الف

  )اطالعاتي( 

  مراحل و روند بازرسي

  

  )تناوب(تواتر   روش  هدف  موضوع
  گيري و آزمونوسايل و تجهيزات اندازه  1- 1- الف
گيري اندازه تجهيزات و وسايل تمام

  و آزمون
  تجهيزات و وسايل واسنجي  عملكرد صحيح و دقت

گيري و آزمون در هنگامي اندازه
كه كه قابل انجام باشد مگر اين

ن اشاره شده ه آدر روش آزمون ب
  .باشد

نصب ، كليپس از هر تعمير 
  .بار ر سال يكـدد يا هـمج
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  بازرسي وسايل و تجهيزات - 1- جدول الف
  

  
  
  

  بازرسي مصالح - 2- الفجدول 
  )تناوب( تواتر  روش  هدف  موضوع

  مصالح تمام 1- 2- الف
 اطمينان از تطابق محموله وارده و  مصالح  تمام  1

  أبدم درستي شده وسفارش داده
يا نوشته  بازرسي بارنامه و

ها براي اطمينان  روي بسته
  از انطباق با خواسته

  هر محموله

  .قرار نگرفته باشدجدول يا نهاد ثالث مورد ارزيابي كننده توليد مصالحي كه قبل از ورود به كارگاه توسط - 2- 2- الف
سيمان و ساير مواد   1

  ندهانچسب
 توليدكنندهانطباق با الزامات 
  جدول

  هر محموله  روش آزمون مناسب

توليدكننده  الزاماتانطباق با   ها سنگدانه  2
  :جدول مانند

  بنديدانه -
  
  
  
  
   هاناخالصيو آور زيان مواد -

  هر محموله  بازرسي چشمي 
3    

  الك بندي باآزمون دانه
  
  
  
  

  روش آزمون مناسب

  
 بدأممحموله اول از  -

  جديد
  ت بروز شكردر صو -
  باريك اي هفته -
  
 جديد بدأم از اول محموله-
  * در صورت بروز شك -

  هر محموله  بازرسي چشمي  عاديانطباق با وضعيت ظاهري   هاي شيمياييافزودني  4

  ر كردنانبا تجهيزات توليد و  2- 1- الف
هاي  بازرسي چشمي يا ساير روش  عدم آلودگي  مصالح ر كردنانبا  1

  مناسب
  باراي يك هفته -
  نصبدر هنگام  -

 گيريوسايل اندازه  2
وزني يا حجمي  )سنجش(

  ساخت بتن

  باري يكروز  چشميبازرسي   عملكرد صحيح
      ت اعالم شده توسط دق  3

  جدول كنندهتوليد
واسنجي وسايلي كه براي اين 

  .روندكار ميه منظور ب
در هنگام نصب يا نصب -

  مجدد
بار براي روش هر سال يك -

  وزني
بار براي ماه يكششهر -

  روش حجمي
  در صورت بروز شك -

  باريكي ا هفته  بازرسي چشمي  عملكرد صحيح يدگي ويسا  ها كنمخلوط  4
  بارروزي يك  بازرسي چشمي  تميزي و ساير شرايط  ها بلقا  5
  باريكي ا هفته  بازرسي چشمي  عملكرد صحيح  جدول توليدوسايل ساير    6
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  دولج كنندهتوليدروش   چگالي  5
پودري معدني و هاي  افزودني  6

  ها رنگدانه
  هر محموله  بازرسي چشمي   عاديانطباق با وضعيت ظاهري 

  جدول كنندهتوليدروش   چگالي  7
 كنندهالزامات توليدانطباق با   آب غير قابل شرب  8

  جدول
  منبع جديد -  هاي استانداردآزمون

در يا بيشتر  وبار سه -
هاي سطحي سال براي آب

محلي بر حسب شرايط  

بار در سال براي يك -
 ساير منابع

  در صورت بروز شك  -
  باريك اي هفته  بازرسي چشمي هاآلودگي ساير و جامد مواد بررسي  آب بازيافتي  9
  در صورت بروز شك  جدول كنندهتوليدروش  10
.شود مراجعه 1-رها به تواتر جدول ناخالصي آور وبا توجه به نوع مواد زيان *

  
  
  
  
  
  

  بازرسي فرآيند توليد  - 3- الف جدول
  )تناوب(تواتر   روش  هدف   موضوع 

هاي  نسبتو  مقادير 1
  مخلوط بتن

 شدهانطباق با مخلوط طراحي
  )وزني يا حجمي(

  بازرسي چشمي تجهيزات توزين -
  رك فرآيند توليدبررسي مدا -

  بارروزي يك

شده انطباق با مخلوط طراحي 2
  )حجميفقط (

  بارماهي يك  تجزيه بتن تازه

براي هر  باري يكروز  بازرسي چشمي  اختالط صحيح  بتن تازه 3
  كنمخلوط

رك روش توليد اانطباق با مد  توليد 4
  كارخانه

  بارروزي يك  كارخانه توليد هايفعاليت بررسي

  
  
  
  
  
  
  



٢۴ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ييبازرسي محصول نها - 4- الف جدول
  

  * )تناوب(تواتر  روش  هدف   موضوع
  آزمون محصول  1- 4- الف

  بارروزي يك  بازرسي چشمي  4-5 بند  وضعيت ظاهري 1
 هشتنمونه حاوي ( در صورت بروز شك  پيوست ذ 2

  )جدول
هر خط توليد در هر ي قطعه برا هشت  پيوست پ  2-5بند   شكل و ابعاد 3

  روز توليد چهار
جدول براي هر رده مقاومتي  هشت  پيوست ج  3جدول  3-3-5بند   مقاومت خمشي 4

روز  چهارجهت هر خط توليد در هر 
  بدون توجه به ابعاد جداول توليدي

جدول براي هر رده مقاومتي  هشت  پيوست پ  1-5بند   هروي اليه ضخامت 5
روز  چهارجهت هر خط توليد در هر 

 بدون توجه به ابعاد جداول توليدي
مقاومت در برابر  6

       عوامل جوي
  )2فقط رده ( 

 ،روز توليدپنجهر در  جدول سه باريك  پيوست ث  2-3-5بند 
  براي هر نوع سطح

  و تحويل ر كردنانبا ،گذارينشانه  2- 4- الف
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گذاري محصول نشانه  گذارينشانه 1
  7طبق بند

  اربروزي يك  بازرسي چشمي

كردن محصوالت جدا  انباركردن 2
  منطبق با الزاماتغير

  بارروزي يك  بازرسي چشمي

 زمان صحيح حمل،  تحويل حمل و  3
 بارگيري اسناد و بارگيري

  بارروزي يك  بازرسي چشمي

  .كنيدمقررات تبديل نوع بازرسي را اعمال  مراجعه شود و يا1-6به بنديا،،مشمول اين مورد نيستند2-6بند)نوع(هاي اصلي آزمون *
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقررات تبديل نوع بازرسي - 5- الف جدول
  بازرسي عادي 1- 5- الف

  .باشد 1-4بايد طبق پيوست الف  هاگيريدر بازرسي عادي تعداد نمونه
  )گيرانهساده( يافتهتبديل بازرسي عادي به بازرسي كاهش 2- 5- الف

  .دباشمورد قبول واقع شده  هانمونه ،متوالي برداريده نوبت نمونه طي رود كه كار ميه يافته هنگامي ببازرسي كاهش
  .باشدنصف بازرسي عادي مي ،برداريهاي نمونهنوبتدر اين نوع بازرسي 

گيري متوالي طبق نوبت نمونه 10شود كه طي هنگامي مجاز شمرده مي يافته مضاعف نيزچنين بازرسي كاهشهم
يافته را مجدداً نصف شبازرسي كاه توانكه در اين حالت مي شده باشد انطباق حاصل ،يافتهروش بازرسي كاهش

  .برداري مجدداً نصف خواهد شدهاي نمونهيعني نوبت .كرد
  تبديل بازرسي كاهش يافته به بازرسي عادي 3- 5- الف

 مجدداً به بازرسي عادي تبديل ،مضاعف يافتهكاهشيا  يافتهبازرسي كاهش، شوداگر يكي از شرايط زير حاصل 
  :شودمي

  .مورد قبول واقع نشود بردارينمونه نوبت نتايج يك -
  .نظمي خاصي اتفاق بيفتددر توليد جداول وقفه ايجاد شود يا بي -
  .دكنكه بازرسي عادي را ضروري جود آيد شرايطي به و -

  گيرانهتخبازرسي س 4- 5- الف
  .باشد برابر تعداد جداول بازرسي عادي مي وگيرانه تعداد جداول مورد نياز دتخدر بازرسي س

 ،برداري متوالينتايج دو نوبت از پنج نوبت نمونه، د كه در طي بازرسي عاديرو كار ميه اين حالت از بازرسي وقتي ب
  . با الزامات مطابقت نداشته باشد
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  گيرانه به عاديتختبديل بازرسي س 5- 5- الف
مورد قبول واقع شود و پس از آن  ،برداري متوالي نوبت نمونه پنجنتايج قدر ادامه يابد تا  گيرانه بايد آنتخبازرسي س

  .شودتواند برقرار بازرسي عادي مي
  توقف توليد 6- 5- الف

بايد توليد را متوقف كرد و به بررسي خط  ،متوالي ادامه يابدبرداري نوبت نمونه 10گيرانه در طي تخاگر بازرسي س
 گيرانهتخشروع كرد و بازرسي س توان توليد را مجدداًمي، پس از اصالح اشكاالت موجود .توليد و اصالح آن پرداخت

  . كرداعمال  را
  
   

  
  
  
 
  

  

  

  پيوست ب

  )الزامي(

  دستورالعمل آزمون پذيرش  محموله  در هنگام تحويل

  
  كليات  1-ب

  :دباش مي زيربرداري و ضوابط پذيرش براي يك محموله در هنگام تحويل به دو صورت  روش نمونه
  .)مراجعه شود 1-1-6بند(  است نشده ارسال ثالث نهاد يك وسيلة هب انطباق ارزيابي براي محصول - حالت اول
پذيرش  آزمون ،حالت اين در .است شده ارسال ثالث نهاد يك وسيلة هب انطباق ارزيابي براي محصول -حالت دوم

  .)مراجعه شود 2-1- 6بند ( به وجود آيداي كه مشكلي وجود داشته باشد و يا شبههالزم نيست مگر اين
به بايد توسط خريدار  آزمون وضعيت ظاهري .شودها انجام آزمون وضعيت ظاهري بايد قبل از ساير آزمون

  .انجام شود ،باشد كارخانه يا كارگاه ميمحوطه  در محل مورد توافق كه معموالً توليدكننده همراه
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تهيه  ،يربردا توانند بر مراحل نمونهطرفين مي. شودها بايد در آزمايشگاه مورد توافق طرفين انجام  ساير آزمون
جداول و با وسايل و  د در آزمايشگاه توليدكنندهتوانها ميآزمون .نظارت كنند ونها و آزمهآزمونسازي و آماده

  .شده انجام شودتجهيزات واسنجي
  .دنقرار گير ونهاي مشكوك بايد مورد آزمويژگيفقط  ،در صورت بروز شك

  
  برداريروش نمونه  2-ب
  كليات  1- 2- ب

      ده درـه به حاالت تعريف شـمحموله بايد با توج بهر از هر برداريتعداد جداول مورد نياز در هر نمونه
  :از مقادير زير اخذ شود 1-بد ـبن
  .جدول طولهزار متر  تا - حالت اول  
  .د مشكوكرجدول بسته به موا طولدوهزار متر  تا -حالت دوم  

ق ومقدار آن كمتر از نيمي از مقادير ف هنگامي كه ،ر كامل قبلي اضافه شودبه به بايدر محموله به بخشي از
  .باشد

هـاي مختلـف محمولـه     بايد نماينده كل محموله باشند و از قسـمت  ندشو جداولي كه براي آزمون انتخاب مي
  .برداشته شوند

  
    برداريتعداد جدول در هر نمونه  2- 2- ب

  .باشد 1-بشود بايد طبق تعداد مندرج در جدول  برداري مي نمونه ،توليد تعداد جداولي كه از هر بهر
  
    برداريبرنامه نمونه  3- 2- ب

  .شودانجام  1-بطبق جدول  بايد برداري نيز برنامه نمونه
 

  برداري برنامه نمونه  1- جدول ب

  تعداد جداول مورد نياز  روش آزمون   بند الزامات  )آزمون(ويژگي 
  ***حالت دوم  حالت اول

  )16( 4*   8 *  پيوست ذ  4-5  وضعيت ظاهري
  )16( 4*   8 *  6-پيوست پ  1-5  ضخامت اليه رويه

  )16( 4*   8  **پيوست پ   2-5  شكل و ابعاد
  )16( 4  8  پيوست ج 3جدول  3-3-5  مقاومت خمشي

  3  3  پيوست چ يا ح  4-3-5  ) 4و3رده ( مقاومت سايشي
  5 *  5 *  پيوست خ  5-3-5  )نياز در صورت( مقاومت لغزشي

  مقاومت در برابر عوامل جوي 
  2رده  -
   3رده  -

  
       5-3-2   

5-3-2  

  
  پيوست ث
  پيوست ث

  
3  
3  

  
3 )9(  

3  
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   ضوابط پذيرش  3-ب
    وضعيت ظاهري  1- 3- ب

نبايد با نمونه مورد رنگ نمونه و بافت سطحي در صورت اهميت بافت سطحي و رنگ نمونه براي خريدار، 
  .گيري داشته باشدتوافق توليدكننده و خريدار اختالف چشم

 رويهجداولي كه داراي اليه  .شدگي باشدنبايد داراي ترك يا پوسته ونكدام از جداول نمونه مورد آزمهيچ
  .است نبايد داراي جداشدگي باشد

  
  ها ساير ويژگي  2- 3- ب

  .ه شودكار برده ب 6طبق جدول  ،)نوع(ضابطه پذيرش براي آزمون اصلي ، 1- ببند  در حالت اول
به هاي مورد نظر براي ويژگي 8-3-6 طه پذيرش براي روش گسسته طبق بندضاب ،1- بدر حالت دوم بند 

  .است  6ها ضابطه پذيرش جدول  براي ساير ويژگي .ده شودبر كار

  پيوست پ             

  )الزامي(

  گيري ابعاد يك جدولاندازه
  
 

مشروط بر  ،كار گرفته توان برا مي ١رونَ - برويا گيري فيلري گزين مانند وسايل اندازههاي آزمون جاي روش
  . مانند ابزار آزمون زير باشد ها آنم دقت كدستكه اين
  
    سازي آماده  1-پ

  .يدپاك كنگيري از سطح جدول ها را در محل اندازه همه مواد زائد و برجستگي
  
    ابعاد كلي   2-پ
 وسايل   1- 2- پ

                                                 
1- Go and no-go gauges  

 .كار رودهها نيز ب تواند براي ساير آزمون جداول مياين*
  .رود كه اليه رويه دارد كار ميه فقط براي جداولي ب 6- پ آزمون پيوست  **

باشد كه اين عمل  مورد نياز ها آناخذ  2-3 - ب دهد كه ممكن است بر اساس ضوابط پذيرش بند تعداد جداولي را نشان مي اعداد داخل پرانتز،  ***
  .كندبرداري مجدد جلوگيري مينمونهاز 
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  .متر باشد ميلي 5/0بايد گيري وسايل  دقت اندازه
  
   آزمون  انجام روش  2- 2- پ
  طول   1- 2- 2- پ

  .گيري كنيداندازهمتري از كف زيرين جدول  يميل ده ول را از سمت جلو و عقب درطول كلي جد
  .كنيددو را ثبت  اين اختالف و) بدون اعشار( متر را برحسب ميلي ي سمت جلو و عقبها اندازه

  .دنشومنظور ها  ها و خميدگي ها و قوس ها و پخي فرورفتگينبايد  ،گيري طول جدولدر اندازه
  .يدكنهر اندازه را بررسي  ، 3-3-2- 5مطابق با ضوابط بند 

  
  عرض   2- 2- 2- پ

 .يـد كنگيـري   متري از كف زيـرين جـدول انـدازه    ميلي دهجدول را از هر دو انتهاي جدول در باال و در عرض 
  .دو را ثبت كنيد اختالف اين و) بدون اعشار( متر را برحسب ميلي ي ابتدا و انتهاهااندازه

نياز به يكسان بودن عرض در باال و پايين وجود شود كه  ميگيري  ندازها در قسمت باال هنگامي عرض جدول
  .داشته باشد

  . هر اندازه را بررسي كنيد ، 3-3-2- 5مطابق با ضوابط بند 
  
  ارتفاع  3- 2- 2- پ

    .كنيدگيري متري هر دو انتهاي جدول اندازه ميلي دهارتفاع جدول را از قسمت پشت جدول در فاصله 
       مطابق با ضوابط .دو را ثبت كنيد اختالف اين و) بدون اعشار(متر  را بر حسب ميلي ي دو انتهاها هزاندا

  .ها را بررسي كنيد اندازه 3- 3- 2-5بند 
  
   پخيو ) زاويه انحراف سطحي( انحراف سطحي  3- پ
   وسايل   1- 3- پ

   .باشد mm 5/0 گيري بايددقت وسايل اندازه
  
  آزمون  انجام روش  2- 3- پ

 صله بين دو جدول را از قسمت باالبه هم بچسبانيد و فا )سمت داراي انحراف يا پخي( روبرودو جدول را از 
  .يدكنگيري اندازه

توان از دو نيمه كار ميبراي اين. يدكنثبت ) بدون اعشار(متر  كنيد و بر حسب ميلي نصفمقدار حاصله را 
  .استفاده كرد نيز يشمخ ونجدول پس از آزم

پخ  انحراف يا با توجه به اندازه راآنزاويه  ،پخي در مشخصات جدول قيد شده باشد انحراف يا اگر زاويه
  .يدكنمحاسبه و گزارش 
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  فرورفتگي  4-پ
  وسايل   1- 4- پ

  .باشد mm 5/0 گيري بايددقت وسايل اندازه
  
 آزمون انجام روش  2- 4- پ

ورفتگي را بر ابعاد فر .يدكنگيري قطعه اندازهجدول را روي پهلو قرار دهيد و فرورفتگي را در دو انتهاي 
  .ثبت كنيد )بدون اعشار(متر حسب ميلي

  
 تخت بودن و انحنا    5-پ

     وسايل   1- 5- پ
  .باشد  mm 5/0 گيري بايد دقت وسايل اندازه 

  
 آزمون  انجام روش  2- 5- پ

  . گيري شودبايد در نماي ترافيكي جدول اندازه )تقعر و تحدب(ي ژكاوي و كو بيشينه انحراف
 يهضخامت اليه رو   6-پ

     وسايل   1- 6- پ

  .باشد mm 5/0 گيري بايددقت وسايل اندازه
  
 آزمون  انجام روش  2- 6- پ

شكسته شده با را در سطح رويه كمترين ضخامت اليه . شده استفاده كنيدبراي آزمون از يك جدول شكسته
از بخش زيرين به درون اليه ي كه در برخي موارد يهادانهاز سنگ .يدكنثبت  و گيريمتر اندازهتقريب ميلي

  .شوداند، صرف نظر رويه نفوذ كرده
 
  گزارش آزمون  7-پ

  .يدكنگزارش  ،ها باشدگيرينتايج آزمون كه شامل همه اندازه
  :قيد شوددر گزارش نتايج آزمون موارد زير بايد 

  .نام آزمايشگاه  1- 7- پ
  .نام آزمون كننده  2- 7- پ
  .تاريخ آزمون  3- 7- پ
  .بردار نام نمونه  4- 7- پ
رده  نوع يا شماره محموله، گذاري جداول مانند تاريخ توليد،توجه به نشانه مشخصات محصول با  5- 7- پ

  .نام توليدكننده جداول و
  .برداري شده است اي كه از آن نمونه مشخصات مجموعه برداري و محل نمونه  6- 7- پ
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  .نام آزمون شماره استاندارد ملي آزمون و  7- 7- پ
  .نتيجه نهايي آزمون  8- 7- پ
  .ذكر مواردي درباره نمونه و آزمون كه نياز به توضيح دارد  9- 7- پ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ت پيوست

  )الزامي(

  زدا مجاورت نمك يخشدگي در  آزمون تعيين مقاومت جدول در برابر يخبندان و آب
  

    اصول  1-ت
 3% مك طعامكه سطح آن با محلول نشود و سپس در حاليميسازي  آماده 5-تتحت ضوابط بند  هآزمون

ي كه از سطح پس از آن مواد. گيردشدگي قرار مي چرخه يخبندان و آب 28در معرض  پوشيده شده است،
و نتيجه بر حسب كيلوگرم بر مترمربع گزارش  شودشود و توزين ميجمع مي ،وسته و جدا شده استبتن پ
  .شود مي
  
 آزمونه   2-ت

بايد  ،گيردزدا قرار مي شدگي در مجاورت نمك يخ كه در معرض آزمون يخبندان و آبآزمونه  بااليي سطح
 mm 103 جدول در اين ناحيه بهباشد و حداكثر ضخامت  mm2 7500 و بيشتر از mm225000 كمتر از 

  . شود محدود مي
  .باشد روز 20 آن حداقل سن ،بايد در هنگام تهيه و بريدن ،اگر آزمونه از قسمتي از جدول تهيه شود
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  مواد آزمون    3-ت
  آب آشاميدني   1- 3- ت
  
از نظر (  NaClنمك طعام  وزني 3% آب آشاميدني و 97%محلول نمك طعام شامل  محيط يخبندان  2- 3- ت

  .)جرمي
  
پايدار  ،چسباندن صفحه الستيكي به آزمونه بتني كه بايد در شرايط محيطي آزمونبراي  چسب  3- 3- ت

  .بماند
  
بندي بين آزمونه و صفحه الستيكي و  براي ايجاد آب بند سيليكوني يا ماده درزگير و آبالستيك   4- 3- ت
  .كردن هرگونه پخي و فرورفتگي در پيرامون آزمونهپر
  
    وسايل   4-ت
   .براي بريدن آزمونه بتنياره الماسه   1- 4- ت
  
 )65±10%(و رطوبت نسبي  )20± 2(  محيطي با دماي شرايط ايجاد ايبر داري آزمونهمحفظه نگه  2- 4- ت

 )5±240( min  دتـدر م )gr/m2)100±200 خير از سطح آب آزاد بايد ـتب ،در اين محفظه. مورد نياز است
 .گيري شود اندازه    )mm2)2500±22500  و سطح mm  40تبخير بايد از يك ظرف با عمق تقريبي .باشد

  .لبه آن پر شود )mm )1±10  اين ظرف بايد تا
  
كه بايد در برابر محلول نمك طعام پايدار باشد و خاصيت  )mm)5/0±3  به ضخامت صفحه الستيكي 3- 4- ت

  .در حد كفايت حفظ كند  -20 ارتجاعي خود را تا دماي
  
ــ  4-4-ت ــايق حرارت ــ يـع ـــاز جن ـــس پل ــخامت ـي استاي ــه ض ــ  )mm)1±20  رن ب ــدايت حرارت ــا ه     يـب

W/(mK) 035/0  تا  W/(mK) 04/0  يا عايق حرارتي معادل آن.  
  
  . mm 2/0 تا mm1/0  به ضخامت نيي اتيلپل ورق  5- 4- ت
  
سرمايش و گرمايش با قابليت چرخش هوا به نحوي كه با سامانه كنترل زماني  محفظه يخبندان  6- 4- ت

  .دكنرا برآورده  3-تدماي شكل  –بتواند منحني زمان
  
گيري دما در داخل محلول نمك طعام و در سطح آزمونه جهت اندازه گيري دماترموكوپل يا ابزار اندازه  7- 4- ت

   . ±5/0  بتني با دقت
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خرد شده سطح بتن كه بايد در برابر نمك طعام مقاوم باشد و آوري مواد پوسته و  جهت جمع ظرف  8- 4- ت

  .دكنرا تحمل  120  تا دماي
 
   .آوري مواد پوسته شده از سطح بتن براي جمع كاغذ صافي  9- 4- ت
  
براي  mm 20   موهايي به طول حدود  ياو با سيم  mm 30تا  mm 20با عرض  مو برس يا قلم  10- 4- ت

   .آوري مواد پوسته شده جمع
  
   .ها و زدودن نمك از اين مواد حاوي آب آشاميدني براي شستن و جدا كردن پوسته آبفشان  11- 4- ت
  
 .شده براي خشك كردن مواد پوسته )105± 5 (با دماي  خانهگرم  12- 4- ت

  
  .باشد  gr05/0± دقت با  ترازو  13- 4- ت
  .باشد  mm1/0±  كوليس دقت كوليس  14- 4- ت
  
  .ونبراي تميز كردن سطح آزمونه در شروع آزم سيمي و سمبادهبرس ، كاردك  15- 4- ت
  
  هاسازي آزمونه آماده  5-ت
توان روز را مي 28آزمونه كمتر از . روز باشد 35و بيشتر از  روز 28نبايد كمتر از  ونآزمن آزمونه در شروع س

   .برد به كاربراي بازرسي محصوالت واصله 
در  )h)5±168  ها را به مدتيد و آزمونهپاك كنت چسبيده به سطح آزمونه را سهرگونه مواد زائد و س

   رـنگ تبخيـو آه )65±10(%ي ــوبت نسبـو رط )20±2( اي ـا دمـب ه،ـونــآزم يدارنگه هـظـفـمح
gr/m2 )100±200(  در مدت min)5±240(  ها بايد حداقلونهـبين آزم. قرار دهيد 2- 4-تطبق بند       

mm 50 در اين زمان صفحه الستيكي را به همه سطوح آزمونه به جز سطح بااليي آزمونه . فاصله باشد
چسب مورد نظر بايد مناسب اين . اين صفحه طي مدت آزمون بايد چسبيده به اين سطوح باشد .بچسبانيد
  .كار باشد

هاي پركردن فرورفتگيبراي  )مانند چسب آكواريوم( از الستيك سيلكوني يا ماده درزگير مناسب ديگر
بندي شود و آب در  آب ،سطح آزمونه و بين بتن و صفحه الستيكي پيرامونآزمونه استفاده كنيد تا پيرامون 

باالتر از سطح آزمونه قرار  )mm )2±20 لبه صفحه الستيكي بايد. فاصله صفحه الستيكي و آزمونه نشت نكند
  .گيرد

چسبانيده  1- تشود و سپس طبق شكل آزمونه آغشته از چسب ميصفحه الستيكي و سطح جانبي و زيرين 
   .شودمي
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ميانگين عرض . آيد دست  به هاآنگيري گيري طول و عرض و ميانگينونه بايد با سه بار اندازهـآزم )A(سطح 
دست ه ب )A( ديگر مساحتدر يك ها آنكه از ضرب  شود گزارش مي متر تقريب ميليا ب و طول سطح مزبور

  .     آيدمي
ونه ريخته ــروي سطح آزم )20± 2(  آب آشاميدني با دماي داري،داري آزمونه در محفظه نگهپس از نگه

ماند مي يـباق  )20± 2(  ايـدم در )h2 ±72 (دت ـم به آب اين .برسد )mm )2±5 به آب عمق تا شود مي
   .كردارزيابي  بندي كردن بين آزمونه و صفحه الستيكي را ثير آبأتا بتوان ت

 .بندي شودجز سطح آزمون بايد عايقه ، همه سطوح آزمونه بشدگي بهاي يخبندان و آقبل از شروع چرخه
 4- 4-ت عايق بايد طبق بند .انجام داد ،شودداري ميتوان در زماني كه آزمونه در محفظه نگهاين عمل را مي

  .باشد
min 15  تا min30 خليه و با محلول در محفظه يخبندان، آب سطح آزمونه بايد تها قبل از قرار دادن آزمونه

    اتيلني افقي مانندكارگيري يك ورقه پليهبا ب. شودگزين جاي )mm )2±5به ضخامت  3%نمك طعام 
صورت تخت در طي آزمون ه اتيلني بايد تا حد امكان بورقه پلي. بايد مانع از تبخير سطحي شد 2- تشكل 

  .نمك طعام باقي بماند بدون تماس با محلول

  
  :راهنما 

  پوشانيهم  1
  صفحه الستيكي  2
  بندنوار درزگير يا آب  3
  سطح آزمون  4
 آزمونه  5

 
دهندة مقطع عرضي يك آزمونه با صفحة الستيكي بر نوار درزگير و شكل سمت چپ شكل سمت راست نشان - 1- ت شكل

 دهندة نماي افقي آزمونه از سمت باالنشان
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  :راهنما 

  سطح آزمون  1
  ورق پلي اتيلني  2
  )آب نمك(بندان يخمايع   3
  آزمونه  4
  صفحه الستيكي  5
  عايق حرارتي  6
  گيري دماوسيلة اندازه  7
 نوار درزگير  8

  شدگي در آزمون يخبندان وآب استقرار آزمونه اصول - 2- ت شكل
  
  
 

  آزمون  انجام روش  6- ت
الت افقي در هر جهت بيش از قرار دهيد كه سطح آزمون از ح تراز بندان چنانها را در محفظه يخآزمونه

mm/m 3 ه ـچرخ، در طي آزمون .پي قرار گيرددرشدگي پيو آب دانـو در معرض يخبن شودمنحرف ن
واقع  3-ت خورده شكلهاشور  ها بايد در ناحيهدما در محلول نمك طعام در وسط سطح همه آزمونه –زمان
 سلسيوسبيش از صفر درجه  h9 و نه بيش از  h7 حداقل  دما بايد به مدت ،چنين در هر چرخههم. شود
بديهي  .ثبت كنيد گيري وطور مرتب اندازهه را ب هانمك در وسط سطح يك يا همه آزمونهدماي آب .باشد

را نماينده  اين آزمونه بايد در موقعيتي باشد كه بتوان آن ،گيري دما براي يك آزمونهاندازه است در صورت
  .ها دانستساير آزمونه

از  )min  )30±0اولين چرخه آزمون را .بندان را نيز در طول آزمون ثبت كنيددمـاي هواي داخل محفظه يخ
ا در حالت آزمونه ر ،اگر يك چرخه به هر علت قطع شود .كنيد شروعقرار دادن آزمونه در محفظه يخبندان 

 .كرداگر اين وقفه بيش از سه روز باشد بايد آزمون را دوباره تكرار  .حفظ كنيد )- 20تا -16( زده بين يخ
 .داده شده است 1-تدر جدول  ،3-تشكل  در منحني هاشورخورده ،نقاط شكستمختصات 
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دما - چرخه زمان   - 3- ت شكل  

 
  

  مختصات نقاط شكست - 1- جدول ت
  حد پائيني  حد باالئي

 زمان

)h(  
 دما

)( 
 زمان

)h(  
 دما

)(  
0  24  0  16  
5  2-  3  4-  
12  14-  12  20-  
16  16-  16  20-  
18  0  20  0  
22  24  24  16  

  
ها از چرخش مناسب هوا در محفظه يخبندان براي همه آزمونه ،آوردن صحيح چرخه دما به دستبراي  

  .اطمينان حاصل كنيد
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ها در محفظه را با جاي خالي آزمونه ،گيردزمون قرار ميآها مورد كمي از آزمونه اگر فقط يك آزمونه يا تعداد
  .ميسر باشد هاآندستيابي به چرخه دماي صحيح بدون كه موادي پر كنيد مگر اين

را  3% محلول نمك طعام لزوم مقداريدر صورت  ،شدگي يخدر هنگام آب ،چرخه 14و  چرخه 7پس از 
    .برسد )mm )2±5تا ضخامت محلول بر روي سطح آزمونه به ميزان  ،اضافه كنيد

  :آزمون عمليات زير را انجام دهيد براي هر ،چرخه 28پس از 
 چنان انجام آبفشانمو و كار را با قلم كنيد و اين آوريمواد پوسته و خردشده را از سطح آزمونه جمع - الف

  .شودشده جديدي مشاهده نماده پوسته هيچ دهيد تا
روي كاغذ صافي را با  شده برجمع مواد .شده و آب را با دقت روي كاغذ صافي بريزيدهمه مواد پوسته -ب
كاغذ صافي و مواد روي .زدوده شوداقل يك ليتر آب آشاميدني بشوئيد تا همه نمك طعام موجود در آن حد

 gr 2/0± شده خشك را با دقتجرم مواد پوسته .خشك كنيد )105 ± 5( در دماي  h  24آن را حداقل
  .)M جرم(دست آوريد و ثبت كنيد ه كاغذ صافي بپس از كسر وزن 

  
  نتايج بيان  7-ت

  :دست آوريده افت وزن در واحد سطح آزمونه را بر حسب كيلوگرم بر متر مربع طبق رابطه زير ب
      L = ( M/A) 

  :كه در آن 
  L    ؛بر حسب كيلوگرم بر متر مربع زمونهآافت وزني در واحد سطح  

  M  ؛سيكل بر حسب كيلوگرم 28يافته بعد از وزن كاهش  
  A   سطح آزمونه بر حسب مترمربع.  

  
  
  آزمونگزارش   8-ت

  :در گزارش نتايج آزمون موارد زير بايد قيد شود
  .نام آزمايشگاه  1- 8- ت
  .كنندهنام آزمون  2- 8- ت
  .تاريخ آزمون  3- 8- ت
  .بردار نمونهنام   4- 8- ت
رده  نوع يا شماره محموله، گذاري جداول مانند تاريخ توليد،توجه به نشانه مشخصات محصول با  5- 8- ت

  .نام توليدكننده جداول و
  .برداري شده استاي كه از آن نمونهمشخصات مجموعه برداري و محل نمونه  6- 8- ت
  .نام آزمون شماره استاندارد ملي آزمون و  7- 8- ت
  .نتيجه نهايي آزمون  8- 8- ت
  .ذكر مواردي درباره نمونه و آزمون كه نياز به توضيح دارد  9- 8- ت
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  .مربع بر حسب كيلوگرم بر متر ) L(افت جرم آزمونه در واحد سطح   10- 8- ت
 .چرخه بر حسب گرم 28شده پس از جرم كل مواد پوسته  11- 8- ت

 .مساحت سطح آزمون بر حسب مترمربع  12- 8- ت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ثپيوست 

  )الزامي(

  جدول )نهائي(آزمون تعيين جذب آب كل 
  
   آزموناصول   1-ث

شود مي غرقاب ،تا رسيدن به جرم ثابت )20±5(  ها در آب با دماي اين آزمونه ،ها سازي آزمونهاز آماده پس
خشك  افت جرم بر حسب درصد جرم آزمونه .شودخانه خشك ميو سپس تا رسيدن به جرم ثابت در گرم

  .شودمحاسبه و گزارش مي
 
  آزمونه  2-ث
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جرمي بين  بايد شود و گيريهده يا مغزـتواند برييـها مونهـآزم .انتهاي جدول برش دهيد هر دو آزمونه را از
kg 5/2  تاkg 0/5 ها بايد شامل هر آزمونه تشكيل شده باشد،مخلوط متفاوت ز دو ها ااگر آزمونه .را دارا باشد
  .مشابه نسبت موجود در جدول باشد با نسبتمخلوط دو 
 
  مواد مصرفي آزمون  3-ث
  آب آشاميدني  1- 3- ث
  
  وسايل   4-ث
 ودر يك نوبت خشك شوند كه بايد  هائيبرابر حجم آزمونه 5/2گنجايش با حداقل  دارخانه تهويهگرم  1- 4- ث

 mm2 2000تر از تهويه كوچككانال  بايدچنين هم. باشد )105 ± 5( امكان كنترل دماي آن در حد 
  .باشد

  
 mm ي كهعمق با حداقل هابرابر حجم آزمونه 5/2داراي حداقل گنجايش  تختوري با كف غوطهظرف   2- 4- ث

  .وري باشدها در وضعيت غوطهتر از ارتفاع آزمونهبزرگ  50
  
  . kg6با ظرفيت حداقل جرم آزمونه  1/0% با دقت ترازو  3- 4- ث
 
   .سطح آزمونه زوائدبراي پاك كردن  يا برس سفتمو قلم  4- 4- ث
 
  .براي خشك كردن سطح پارچه  5- 4- ث
 

  .زوائد از سطح آزمونهبراي پاك كردن و زدودن  كاردك  6- 4- ث
  
  ها سازي آزمونهآماده  5-ث

           و آزمونه را در دماي كنيد گرد و خاك و زوائد و مواد سست سطح آزمونه را با كاردك و برس پاك
  .قرار دهيد )5±20( 

 

  آزمون  انجام روش  6-ث 
 .)M1( دـبرسرم ثابت ـج به ور كنيد تاهـغوط )20±5( اوي آب آشاميدني با دماي ـها را در ظرف ح آزمونه
ها  روي آزمونه mm20 ل ـبه طوري كه آب حداق ،ديگر قرار دهيداز يك mm  15 ها را به فاصله حداقلآزمونه

وزين در ها پس از دو ت هنگامي كه اختالف جرم آزمونهروز باشد و  سه بايدوري حداقل مدت غوطه .گيردقرار 
ها را با آزمونه قبل از هر توزين، .ندباشبه جرم ثابت رسيده  بايد هاآزمونه باشد، 1/0 %از  كمتر h 24فاصله 

خيس كنيد و داشتن پارچه مرطوب آن را براي  .سطح آن برق نزندپارچه مرطوب خشك كنيد به نحوي كه 
  .خوب فشار دهيد تا آب اضافي آن از بين رود
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  ها را در دمايونهـآزم. باشد فاصله mm 15حداقل  هاآن خانه قرار دهيد كه بينآزمونه را در گرمبه نحوي 
به جرم تا رسيدن  روز سهحداقل مدت خشك شدن  .خشك كنيد M2به جرم ثابت تا رسيدن  )105 5±( 

  باشد، 1/0 %از  كمتر h 24ها پس از دو توزين در فاصله هنگامي كه اختالف جرم آزمونه .باشدثابت مي
  .اند ها به جرم ثابت رسيدهآزمونه

  .دنشواجازه دهيد در محيط آزمايشگاه خنك  ،هاي خشك شده قبل از توزين آزمونه
 

  نتايج  بيان  7-ث
  :صورت زير محاسبه كنيده درصد جرم خشك آن ب ب هر آزمونه را بر حسبآ درصد جذب

Wa=(M1 - M2 ) / M2 100%   
  

  :كه در آن 
Wa  ؛درصد جذب آب هر آزمونه 

 M1 ؛جرم نمونه اشباع شده برحسب گرم  
 M2  جرم نمونه خشك برحسب گرم.  

  .ميانگين نتايج درصد جذب آب را براي يك جدول محاسبه كنيد
  
  گزارش آزمون  8-ث

  .و هر نتيجه آزمونه را گزارش كنيدميانگين نتايج 
  :در گزارش نتايج آزمون موارد زير بايد قيد شود

  .نام آزمايشگاه  1- 8- ث
  .كنندهنام آزمون  2- 8- ث
  .تاريخ آزمون  3- 8- ث
  .بردار نام نمونه  4- 8- ث
رده  نوع يا محموله،شماره  گذاري جداول مانند تاريخ توليد،توجه به نشانه مشخصات محصول با  5- 8- ث

  .نام توليدكننده جداول و
  .برداري شده استاي كه از آن نمونه مشخصات مجموعه برداري و محل نمونه  6- 8- ث
  .نام آزمون شماره استاندارد ملي آزمون و  7- 8- ث
  .نتيجه نهايي آزمون  8- 8- ث
  .ذكر مواردي درباره نمونه و آزمون كه نياز به توضيح دارد  9- 8- ث
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  ج پيوست

  )الزامي ( 

  گيري مقاومت خمشي جدولآزمون اندازه

  
  وسايل   1- ج
د و نمايش دهد و قادر در محدوده بارگذاري اعمال كن ±3%بايد نيرو را با دقت  دستگاه آزمون خمشي  1-1-ج

  .كند وارد باشد بار را با آهنگ مشخص
  .)1-جشكل (  باشد براي اعمال بار بدون پيچشگاه و يك سمبه دستگاه بايد داراي دو تكيه

 كم برابر عرض آزمونه باشد و بار بايد از طريق يك مفصل بر روي يك صفحهها بايد دستگاهطول تكيه
  .وارد آيد mm  20با حداقل ضخامت )mm )1±40فوالدي به قطر 

  .باشد )mm )1±20و گرد با شعاع هاي دستگاه بايد صلب  گاهتكيه
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   .1-جيا از جنس مالت و يك صفحه سخت براي بارگذاري طبق شكل  يسخت چوب هوگ  2-1-ج
  
  .براي خشك كردن پارچه  3-1-ج
  
  .وري جدول براي غوطه ظرف  4-1-ج
  
  . 5/0%با دقت  گيري طول و ضخامتوسيله اندازه  5-1-ج
  
  .براي پاك كردن سطح بتن از مواد زائد كاردك و برس سيمي  6-1-ج
 
  سازي آزمونهآماده  2- ج

        جدول را در آب با دماي .از روي آن برداريدها را هر گونه مواد زائد و برجستگي ،در يك جدول كامل
را از آب خارج و خشك كنيد و بالفاصله آزمون را  سپس آن .غرقاب كنيد )3±24( h به مدت )5±20( 

  .انجام دهيد
كه همبستگي بين نتايج دو روش وجود اين مشروط بر ،رودكار ه تواند بسازي نيز ميهاي آمادهساير روش
  .داشته باشد

 
 
 

  

 
  :راهنما 

  خط عبوري از مركز ثقل يا گرانش  1
  قطعة پركننده يا صفحه سخت  2
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  ي يا مالت پركنندهوبگوه سخت چ  3
 

اصول آزمون - 1- ج شكل  

 
  
  آزمون انجام روش  3- ج

فاصله مركز تا ( اگر دهانه .باشد حداقل نصف ضخامت جدول انتهاي جدول بايد گاه تافاصله بين هر تكيه
  .اين آزمون قابل انجام نيست ،باشد ضخامت جدول برابر سه كمتر از )گاهمركز دو تكيه

متر گرد ريب ميليگيري شود و با تقشده اندازهدهانه مشخص 5/0%بايد با دقت  گاهواقعي بين دو تكيه دهانه
  .شود يادداشتو 

  .يدكنبه مركز جرم جدول وارد  mm  5±داريروا بار را با
  .ترين بعد آن مورد آزمون قرار گيردهمواره جدول بايد به صورت خوابيده بر روي بزرگ

 چندالصورت افقي قرار دهيد و يك تخته ه تر ب روي سطح بزرگ )نسبت به سنبه( صورت قرينهه آزمونه را ب
دار جدول كه بار بايد در منطقه شيبدر صورتي. در زير صفحه فوالدي قرار دهيد )mm  )1±4به ضخامت 

  .ه سخت چوبي يا مالت بايد بين صفحه فوالدي و جدول قرار گيردووارد شود يك گ
تا خرابي جدول اعمال كنيد  )MPa/S02/0±06/0 (خمشي  تنش آهنگ آرامي با هبار را بدون ضربه و تكان ب

  .يدكن يادداشت N 100 را با دقت) P(و بار خرابي 
  
  نتايج  بيان  4- ج

را حول محور مركز سطح صفحه شكست  مقطع گشتاور دومعي صفحه شكست، با استفاده از ابعاد واق
  : دست مي آيده ه زير ببرحسب مگاپاسكال از رابط T مقاومت خمشي جدول). I( كنيدمحاسبه 

T = 
P L Y

I
 

 
  :كه در آن

T   ؛مقاومت خمشي برحسب مگاپاسكال  
P   ؛نيروي گسيختگي برحسب نيوتن  
L   ؛متر فاصله دهانه برحسب ميلي  
I    ؛مقطع در صفحه شكست گشتاور دوم  

Y   متر بر حسب ميلي فاصله مركز سطح تا آخرين تار كششي مقطع.  
  .آزمونه محاسبه كنيد مقاومت خمشي را براي هر

  
  گزارش آزمون   5- ج

  .ل برحسب مگاپاسگال گزارش كنيدبراي هر جدو  Tصورت ه آزمون را بنتيجه 
  :در گزارش نتايج آزمون موارد زير بايد قيد شود
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  .نام آزمايشگاه  1-5-ج
  .كنندهنام آزمون  2-5-ج
  .تاريخ آزمون  3-5-ج
  .بردارنام نمونه  4-5-ج
رده  نوع يا شماره محموله، توليد، گذاري جداول مانند تاريختوجه به نشانه مشخصات محصول با  5-5-ج

  .كنندهنام توليد جداول و
  .برداري شده استكه از آن نمونه ايمشخصات مجموعه برداري ومحل نمونه  6-5-ج
  .نام آزمون شماره استاندارد ملي آزمون و  7-5-ج
  .نتيجه نهايي آزمون  8-5-ج
  .توضيح داردذكر مواردي درباره نمونه و آزمون كه نياز به   9-5-ج

  

  

  

  چپيوست 

  )الزامي( 

  گيري مقاومت سايشياندازه 

  

  اصول آزمون   1- چ
  يدن بخش فوقاني وجه نماي جدول به كمك يك ماده ساينده در شرايط استاندارد انجامياين آزمون با سا

  .شودمي
  
  ماده ساينده   2- چ

 طبق F80با ذراتي به اندازه ) كوراندم(ماده ساينده مورد نياز در اين آزمون، شامل يك آميخته آلومين 
  .اين ماده نبايد بيش از سه نوبت مورد استفاده قرار گيرد .باشد مي 19- 2بند  استاندارد
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  وسايل   3- چ
يك يا دو شير كنترل براي بايد از يك چرخ ساينده عريض، يك قيف ذخيره با ) 1-شكل چ(ماشين سايش 

دار و يك وزنه گر جريان، يك ميز يا صفحه متحرك گيرهيك قيف هدايت تنظيم ماده ساينده خروجي،
كار ه براي تنظيم آهنگ جريان بايد ب هاآنوقتي از دو شير كنترل استفاده شود يكي از . تشكيل شده باشد

  .شود گرفته مي به كارديگر براي قطع و وصل جريان  شير .دكنتواند جريان پايدار را بر قرار  رود كه مي
 203HBو 245HB با سختي برينل بـين   24-2بنـد  چرخ عريض سايش بايد از يك فوالد منطبق با استاندارد 

  .)مراجعه شود 22-2و بند  9-2بند  ،8-2هاي بند استانداردبه . (ساخته شود
 دور 75 تعـداد  بـه  ،)3±60( s مـدت  در بايـد  چـرخ  .باشد )1±70( mm آن عرض و )mm )1±200 بايد چرخ قطر

  .بچرخد
گـاه غلتكـي نصـب شـده اسـت و بـه كمـك وزنـه بـه سـمت چـرخ            دار روي يـك تكيـه   ميز متحـرك گيـره  

  .كندچسبد و نيرو وارد ميشود و با نيروي معيني به آن ميكشيده مي
  .كندتغذيه مي گر جريان راف هدايتـاي است كه يك قيدهـقيف ذخيره داراي مواد ساين

و  )mm )1±45 طول شـكاف  .اي و داراي يك شكاف خروجي باشدگر جريان ممكن است استوانهقيف هدايت
تـر از ابعـاد شـكاف در    بزرگ mm 10 گر جريان بايد حداقلابعاد قيف هدايت .باشدمي )mm )1±4عرض آن 

محـدوديت   ،هي به طول شكاف باشده شيبدار منتاگر قيف مزبور مستطيلي با حداقل يك وج .هر جهت باشد
  .)مراجعه شود 2و مثال  2-چبه شكل ( ابعادي ضرورت ندارد
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  :راهنما 
  دارميز متحرك گيره   1
 پيچ محكم كردن و بستن قطعه    2

 )جدول(آزمونه    3

 شير كنترل   4

 قيف ذخيره مواد ساينده   5

 گر جريانقيف هدايت   6

 چرخ سايش عريض   7

 وزنه   8

 شكاف خروج مواد ساينده   9

 )محل ريختن مواد ساينده(شيار يا درز بين چرخ و آزمونه   10

 جريان مواد ساينده  11

 آوري مواد سايندهمحل جمع  12

 گوه براي استقرار و تنظيم آزمونه  13

  
  تشريح اجزا و ماشين ساينده- 1- شكل چ

  
  
  
  
  

  
  :راهنما 
   Aوجه قائم  
   Bوجه شيبدار  

  .مراجعه شود 1-به شكل چ

 مترميلي  ابعاد بر حسب
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  گر جريان موقعيت شكاف در كف قيف هدايت- 2- شكل چ

 
و مواد ساينده بايد با فاصله  )mm )5±100ارتفاع ريختن مواد از شكاف تا محور چرخ سايش عريض بايد 

مراجعه  3-چبه شكل (ل تماس چرخ با آزمونه ريخته شود پشت لبه جدول يا مح mm 5تا  mm 1افقي 
  .)شود

 L/min5/2  حداقل و نواختكگر جريان بر روي چرخ سايش عريض بايد يجريان مواد ساينده از قيف هدايت
  .)مراجعه شود 3- چبه شكل ( باشد mm 25 گر جريان بايدحداقل ارتفاع مواد در قيف هدايت .باشد

  :گيري نتايج عبارتند ازاندازهوسايل الزم براي 
  .باشد مي ١رقوميكش فلزي و يك كوليس يك خط ، شاملبين كه بهتر است مجهز به نور باشديك ذره

  
  
  

  
  

  :راهنما 
  .مراجعه شود 1-به شكل چ

                                                 
1-Digital calliper 

 نما از روبرو                                                نما از روبرو

نما از باال                                                نما از باال

 متر ابعاد بر حسب ميلي
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  موقعيت شكاف در ارتباط با چرخ سايش عريض - 3- شكل چ

  واسنجي  4- چ
و يا پس از ) هر كدام كمتر باشد(بار ماه يك آزمون سايش يا هر دو 400پس از  ،وسيله مورد استفاده بايد

  .گيري چرخ سايش جديد واسنجي شودكار بهشدن آزمايشگاه و يا استفاده از ماده ساينده جديد و يا عوض
در يك ظرف صلب توزين شده  mm 100از يك ارتفاع تقريبي آهنگ جريان مواد ساينده بايد با ريختن مواد 

در حال پرشدن است وقتي ظرف . انجام شود) L 1 حدود(و حجم معين  )mm )10±90با لبه صاف به ارتفاع 
وقتي ظرف . و تقريباً ثابت بماند شودحفظ  mm 100 وسيله ريزش مواد بايد باال آورده شود تا ارتفاع تقريبي

مواد . شودمواد محاسبه  چگاليپر شد، سطح فوقاني آن بايد صاف و تخت شود و با توجه به وزن و حجم آن، 
رف با وزن جريان يابد و در زير تراز چرخ سايش در يك ظ )S )1±60 ساينده بايد به درون دستگاه طي مدت

مواد بايد  چگاليو با توجه به  شودظرف پرشده بايد وزن  .شودآوري ، جمعL 3معين و با حداقل حجم 
  .باشد L/min 5/2 گيري شود كه مساوي يا بيشتر ازآهنگ جريان مواد اندازه

شده و با استفاده از يك وزنه تنظيم 6-چطبق بند  ١ونيائيمرمر بولوسيله بايد به همراه يك آزمونه مرجع  
 ، طول شيار يا درز حاصله)S)3±60 دور چرخش چرخ سايش در مدت  75انجام شود به نحوي كه پس از 

mm )5/0±20( ميز  .با افزايش يا كاهش وزنه بايد طول شيار حاصله به ترتيب افزايش يا كاهش يابد .باشد
  .وزنه بايد چنان باشد كه اصطكاك نداشته باشد و درگير نباشددار و متحرك گيره

ه گيري شود و ميانگين سه نتيجه باندازه mm 1/0با تقريب  7- چدر بند  شرح داده شدهبا روش  شيار بايد
  .عنوان مقدار واسنجي شده گزارش شود

بستگي خوبي بين كه ارتباط و هممشروط بر اين ،رود به كارتواند عنوان آزمونه مرجع ميه يك ماده ديگر ب 
  .برقرار شود مرمربولونيائي آن آزمونه و آزمونه مرجع يعني

  يا بيشتر كه  mm 50با ضخامت   Lunel demi-clairمرجع، عبارت است از قطعه سنگ مرمر بولونيائي 
          ر حدسائيده شده و زبري آن د 120/100عمود بر كف بريده شده و با يك ساينده الماسه با ذرات 

µm )4/0±6/1( =Ra   باشد  6-2بند استاندارد گيري با وسيله مورد نظر طبق كه اندازهمشروط بر آن .باشد.  
  .گاه نمونه بايد كنترل شوددر هر واسنجي دستگاه، گونيا بودن تكيه

گيري شده شيار در هر طرف نبايد هاي اندازهشيار روي آزمونه مرجع بايد مستطيلي باشد و اختالف بين طول
  :شوددر صورت نياز موارد زير بايد كنترل  .باشد mm 5/0 بيش از

  .عمود بودن آزمونه بر چرخ سايش - 
  .گر جريان با محور چرخدار و شيار قيف هدايت موازي بودن ميز متحرك گيره - 

  .يكنواخت بودن جريان مواد ساينده در طول شكاف - 

  .ن اصطكاك ميز متحرك و وزنهبيش از حد نبود - 

  

                                                 
1- Boulonnais Marble 
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  سازي آزمونه  آماده  5- چ
و شامل وجه يا نماي فوقاني  mm 100 ×mm 70اي از آن با حداقل ابعاد آزمونه بايد كل محصول يا بريده

  .باشد )mm )10±60قطعه و داراي ضخامت 
  .آزمونه بايد تميز و خشك باشد

باشد كه طبق   mm 1± گيرد الزم است تخت با رواداري بخش بااليي نماي قطعه كه بايد مورد آزمون قرار
  .شود گيري مياندازه  mm 100 هم در طول  در دو جهت عمود بر 5- پبند 

اگر بخش بااليي نماي قطعه بافت زبر و ناصاف داشته و يا خارج از رواداري باشد بايد به آرامي سائيده شود تا 
  .در محدوده رواداري قرار گيرد

گيري اندازه سطح قطعه بايد با يك برس تميز و يا با يك رنگ سطحي پوشيده شود تا قبل از آزمون،بالفاصله 
  .)براي مثال رنگ كردن با يك ماژيك( شودشيار آسان 

  
  آزمون روش انجام  6- چ

از  دار را ميز متحرك گيره .باشد 1%رطوبت مواد نبايد بيشتر از  .نيدقيف ذخيره را از مواد ساينده خشك پر ك
آزمونه را در محل مورد نظر چنان قرار دهيد كه فاصله شيار ايجاد شده از لبـه   .چرخ سايش عريض دور كنيد

 .ر روي گوه محكم كنيد تا امكان جريان مواد ساينده را ايجـاد كنـد  بباشد و آزمونه را  mm 15 آزمونه حداقل
  .چرخ سايش عريض قرار دهيدآوري مواد ساينده را در زير  جمعظرف 

زمـان دسـتگاه را روشـن    آزمونه را در تماس با چرخ سايش عريض قرار دهيد و شير كنترل را باز كنيد و هـم 
يكنواختي جريان مواد ساينده در طـول آزمـايش را بـا    . دور بچرخد 75به تعداد  ،)S )3±60كنيد تا در مدت 

در صورت امكان دو آزمون را  .را متوقف كنيد مواد دور چرخش، چرخ و جريان 75پس از  .چشم كنترل كنيد
  .بر روي يك آزمونه انجام دهيد

  
  ايجادشده) فرورفتگي(گيري شيار اندازه  7- چ

نمايي دو برابر قرار دهيد و بهتر است از يك منبع اي بزرگ با حداقل بزرگبين شيشهآزمونه را زير يك ذره
  .كنيدگيري فرورفتگي استفاده كردن اندازهروشنايي براي آسان

      كشمحدوده خارجي شيار را با خط 7Hيا  6Hمتري و با درجه سختي ميلي نيم اندازه با يك مداد
  .)كنيدمراجعه  4- چبه شكل (  L2و  L1 .كشي كنيداري و خطذگعالمت

 Bو  Aرا روي نقاط  رقومييك كوليس  .عمود برخط وسط آن رسم كنيد ،را از وسط شيار ABسپس خط 
آن را ثبت   mm 1/0± گيري كنيد و با تقريبشيار قرار دهيد و اندازه L2  و L1در لبه داخلي حدود طول 

  .كنيد
به انجام دهيد تا سه نتيجه ) C D(از هر انتهاي شيار  )mm )1±10 گيري را به فاصلهبراي واسنجي، اندازه

  . آيد دست
  .مراجعه كنيد 1- چبه شكل 
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از اين موضوع در رسم خط  .هاي سطحي ممكن است توسط سايش از روي شيار برداشته شوداز رنگبرخي 
L1  زيرا سطح آزمونه سائيده شده است ،كردبايد صرف نظر.  

  
  نتايج  بيان  8- چ

 mm 5/0 تقريب با گردشدن از پس است واسنجي ضرايب اعمال از پس شده تصحيح بعد همان كه آزمون نتيجه
  .باشد و نتيجه واسنجي مي 20ضريب واسنجي اختالف عددي بين . شود گزارش مي

  .عنوان نتيجه مورد نظر قيد شودتر بايد به اگر دو شيار در يك آزمونه ايجاد شده باشد، مقدار بزرگ
      باشد، نتيجه آزمون عبارت است از  mm 5/22و نتيجه آزمون  mm 6/19به عنوان مثال اگر مقدار واسنجي  -يادآوري

mm9/22)=6/19-20+(5/22 صورت ه شدن بكه پس از گردmm 23 شود گزارش مي.  
  
  
  
  

  
  :راهنما 

  .مراجعه شود 1-به شكل چ
  

  مثال نمايش شيار قطعه آزمايش شده -  4- شكل چ
  

  گزارش آزمون  9- چ
  .باشدهاي شيار ميآزمون شامل طول گزارش نتيجه

  :نتايج آزمون موارد زير بايد قيد شوددر گزارش 
  .نام آزمايشگاه  1-9-چ

 متر ابعاد بر حسب ميلي
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  .كنندهنام آزمون  2-9-چ
  .تاريخ آزمون  3-9-چ
  .بردار نام نمونه  4-9-چ
 رده نوع يا شماره محموله، گذاري جداول مانند تاريخ توليد،توجه به نشانه مشخصات محصول با  5-9-چ

  .كنندهنام توليد جداول و
  .برداري شده است اي كه از آن نمونه مشخصات مجموعه برداري و نمونهمحل   6-9-چ
  .نام آزمون شماره استاندارد ملي آزمون و  7-9-چ
  .نتيجه نهايي آزمون  8-9-چ
  .ذكر مواردي درباره نمونه و آزمون كه نياز به توضيح دارد  9-9-چ
  

  پيوست ح

  )الزامي(

  Böhmeگيري سايش طبق روش اندازه

  
  اصول آزمون   1- ح

گيرد و ماده ساينده استاندارد بر روي آن بر روي مسير آزمون قرار ميBöhme  آزمونه روي صفحه ساينده
هاي چرخه تعداد طي )N)3±294 ساينده بار اثر تحت آزمونه و چرخدمي آن روي بر ايصفحه .شودمي ريخته

  .شود نتيجه سايش به صورت كاهش حجم آزمونه تعيين مي ،)مراجعه كنيد 5-حبه بند ( گيردمعين قرار مي
  
   مواد  2- ح

باشد به نحوي كه ماده ساينده به ) ١كوراندوم مصنوعي(مواد ساينده استاندارد مصرفي بايد از آميخته آلومين 
تا  mm 2/4دازه ــي و به انـگرانيت يها هـدارد آزمونـون استانـبراي آزم mm 3/1تا  mm1/1  درشتي ذرات

mm 1/5 تطابق با اين الزامات، همگني مواد و يكنواختي   .هاي سنگ آهكي باشد براي آزمون استاندارد آزمونه
  .بندي ساينده بايد كنترل شود حجمي و دانه چگالي

  
  وسايل   3- ح
  گيري ضخامت وسيله اندازه  1-3-ح

                                                 
  :ست ازا منبع تهيه اين مواد و آدرس آن عبارت - ١

Materials Prüfungsamt Nordrhein-Westfalen , Marsbruchstrabe 186,D-44287 Dortmund , Germany 
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گاه كروي و يك وجه تماس تكيهاي كه يك سنــج با سمبهاز يك تغيير شكل براي تعيين كاهش ضخامت،
گيري به كار باشد همراه با يك جدول اندازه mm 5 و قطر داخلي آن mm8  حلقوي دارد كه قطر خارجي آن

  .رودمي
  
   صفحه ساينده  2-3-ح

  :نشان داده شده است داراي اجزاي زير است 1- حكه در شكل  Böhmeصفحه ساينده 
  .باشدصفحه چرخان با مسير شيار آزمون كه پذيراي ساينده مي -    
   .دارنگهيك نمونه -    
  .اي براي اعمال باروسيله -    
  
  صفحه چرخان  3-3-ح

سرعت آن وقتي  .و تخت باشد و به صورت افقي قرار گيرد mm 750صفحه چرخان بايد داراي قطر تقريبي 
دور  22صفحه بايد داراي يك دورشمار و قطع خودكار پس از  .باشد )1±30( r/min١ تحت بار است بايد

  .باشد
  
   ونآزم) شيار(مسير   4-3-ح

يعني به پهناي ( mm 320و شعاع خارجي آن  mm 120مسير آزمون بايد حلقوي باشد كه شعاع داخلي آن 
mm 200 (است و بايد قابل تعويض باشد.  

بيشتر و كربن آن از  35/0%فسفر آن نبايد از  .اشته باشدد ٢پرليتيمسير بايد از چدن ساخته شود و ساختار 
 8-2بند  هاياستانداردطبق (  187.5/2.5يا  HB(220-190)ل ينمسير بايد داراي  سختي بر .كمتر باشد %3

نقطه در طول لبه مسير و  10گيري در حداقلاندازه 10اين سختي با حداقل .باشد) 22-2و بند  9-2و بند 
  .آيدمي به دست هاآنگيري از ميانگين

 متر تجاوز كند و هر شيار نبايد ازميلي 3/0كاهش ضخامت نبايد از  .گيردسطح مسير تحت سايش قرار مي
mm 2/0 وقتي مسير  .يا تعويض شود و اگر نتايج از اين مقادير تجاوز كند، مسير بايد ترميم .تر باشدعميق

  .شودسه نوبت ترميم شود بايد سختي آن دوباره تعيين 
  
  آزمونه دارنده نگه  5-3-ح

از مسير آزمون  )mm )1±5با فاصله آزاد   mm 40شكل به ارتفاع تقريبي Uآزمونه شامل يك قاب  دارندهنگه
دار در  نگه گوشه مهره آزمونه .باشد mm 220 گيرد كه مركز نمونه تا مركز صفحهقاب به نحوي قرار مي .است

آزمونه بايد چنان تعبيه شود كه در هنگام آزمون دارنده نگه .گيردباالي صفحه قرار مي) mm )1±4فاصله 
  .وجود نيايده هيچ لرزشي ب

                                                 
1- Revolutions  
2- perlitic structure  
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  وسيله بارگذاري   6-3-ح

  تعادل و هاي مختلف، يك وزنه بارگذاري و يك وزنهوسيله بارگذاري شامل يك اهرم با دو بازو به طول
اين مجموعه بايد چنان  .گاه كم اصطكاك است كه در طول آزمون بايد تقريباً در موقعيت افقي قرار گيردتكيه

وزن ميله  .شودصورت قائم از طريق سمبه در مركز آزمونه اطمينان حاصل ه طراحي شود كه از اعمال بار ب
بار اعمالي به آزمونه از ضرب  .ظر به آزمونه وارد شودتا وزن مورد ن شود دار تعادل، خنثي مي اهرم با وزنه پيچ

متناظر با ( )N )3±294 كه نيروي شودوزنه چنان انتخاب مي. آيدمي به دستضريب اهرم به وزنه بارگذاري 
  .بايد با محاسبه تاييد شود و شودحاصل )  N/mm2 06/0مقدار تنش تقريبي 

  

  
  
  
  :راهنما 
  وزنه تعادل   1
 مسير آزمون   2

 وزنه بارگذاري   3

 دارنگهآزمونه   4

 آزمونه   5

  صفحه چرخان   6
  

  Böhmeاي  اجزاء ساينده صفحه 1- شكل ح
  

  ها سازي آزمونه آماده  4-ح

 متر ابعاد بر حسب ميلي
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وجه تماس و  .عنوان آزمونه استفاده كنيده ب )mm )5/1±71 طوله هاي باز صفحات تخت مربعي يا مكعب
در صورت نياز وجه مخالف بايد به نحوي كه موازي . آزمونه بايد موازي و تخت باشند) روبرو(وجه مخالف 

  .عمل شود 6-حو براي تعيين كاهش ضخامت طبق بند  شود ، ساييدهشودوجه ديگر 
خشك  )105±5(  ها بايد تا رسيدن به وزن ثابت در دمايآزمونه ،شودجز در مواردي كه در زير قيد ميه ب

  .معموالً الزامي است) 5 -ح طبق بند(چرخه  چهارساييدن وجه تماس با تعداد  قبل از آزمون، .شود
 هفتها بايد براي مدت شود، آزمونهيا اشباع آزمايش مي ها در حالت مرطوببراي حالت استثنائي كه آزمونه

ها، ظاهري روز يا بيشتر غرقاب شود و سپس با يك اسفنج قبل از توزين خشك شود به نحوي كه آزمونه
  .دنمرطوب داشته باش

گيري ابعاد را با اندازه ρRآزمونه  چگاليقبل از آزمون،  .شودهر آزمونه بايد از سه نمونه مختلف يا بيشتر اخذ 
  .آوريد به دست gr 1/0 يبو وزن آن را با تقر mm 1/0 آزمونه با تقريب

  .آوريد به دستاگر آزمونه دو اليه باشد در صورت نياز قبل از آزمون دانستيه آزمونه را با سائيدن اليه رويه 
  
  ون آزم روش انجام  5- ح

 gr 1/0 ، آزمونه را با دقت)مراجعه شود 4-حبه بند (چرخه  چهار قبل از انجام آزمون سايش و پس از طي هر
 درگير آزمونه دارندهنگه در را آزمونه .بريزيد آزمون مسير روي را ساينده استاندارد ماده gr 20 مقدار .كنيد وزن
  .كنيد وارد آن مركز در را )N )3±294 بار و دهيد قرار آزمون مسير با تماس در را قطعه تماس وجه و كنيد

شده آزمونه و خوبي روي سطح مشخصه دستگاه را روشن كنيد و دقت كنيد ماده ساينده روي مسير آزمون ب
دور  22ل ــه شامـه آزمايش كنيـد كه هـر چرخـچرخ 16ونه را براي ـآزم .در عرض آن پخش شده باشد

 90را پاك كنيد و آزمونه را  پس از هر چرخه، هر دو صفحه و سطح تماس آزمونه .باشدچرخـش مي
 به كاراگر آزمونه مرطوب يا اشباع  .بريزيد 2-حبند  بچرخانيد و مواد ساينده جديد را روي مسير آزمون طبق

سپس بايد مواد ساينده  شود، مسير آزمون بايد با يك اسفنج مصنوعي مرطوب خشك بل از هر چرخهرود ، ق
 ml/min 13ون با آهنگ از شروع آزمون، آب بايد قطره قطره بر روي مسير آزم. شودروي آن ريخته و پخش 

چكان و ظرف محتوي آب كار به وسيله يك افشانك قطره اين. چكانده شود) قطره 200تا  180متناظر با (
جلوي  mm 30روي وسط مسير آزمون در يك نقطه  mm 100ها بايد از فاصله تقريبي قطره. شودانجام مي

طور مداوم و ه واد ساينده ببايد دقت شود كه م ،شودوقتي آزمون طبق اين روش انجام مي. آزمونه ريخته شود
  .دگردثر مسير آزمون باز ؤپيوسته به سطح م

  
  نتايج  بيان  6- ح

  .رابطه زير محاسبه كنيد از صورت ميانگين افت حجم آزمونهه چرخه ب 16سايش را پس از 
  

∆v = ∆m / ρR 
v∆   ؛متر مكعب بر حسب ميلي سايش چرخه 16معادل افت حجم پس از  

m∆  ؛برحسب گرم سايش چرخه 16از  معادل افت جرم پس  



۵۵ 
 

  ρR حسب  اليه رويه بر چگالياين مقدار همان  ،اليه باشدباشد و در صورتي كه آزمونه چندآزمونه مي چگالي
  .متر مكعب است گرم بر ميلي

  
   آزمون گزارش  7- ح

  .كنيدگرد و گزارش  mm2 5000بر  mm3 1000مقدار سايش را با تقريب 
  :موارد زير بايد قيد شوددر گزارش نتايج آزمون 

  .نام آزمايشگاه  1-7-ح
  .كنندهنام آزمون  2-7-ح
  .تاريخ آزمون  3-7-ح
  .بردارنام نمونه  4-7-ح
رده  نوع يا شماره محموله، گذاري جداول مانند تاريخ توليد،توجه به نشانه مشخصات محصول با  5-7-ح

  .نام توليدكننده جداول و
  .برداري شده است اي كه از آن نمونه مشخصات مجموعه برداري و محل نمونه  6-7-ح
  .نام آزمون شماره استاندارد ملي آزمون و  7-7-ح
  .نتيجه نهايي آزمون  8-7-ح
  .ذكر مواردي درباره نمونه و آزمون كه نياز به توضيح دارد  9-7-ح
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  پيوست خ 

  )لزاميا(

  ١)USRV(نشده اصطكاكي سطح پرداختروش تعيين مقدار مقاومت 
  

  اصول آزمون   1- خ
آزمونه با استفاده از يك آونگ سايشي ) USRV( نشدهگيري مقدار مقاومت اصطكاكي سطح پرداختاندازه

 اصطكاك آونگي داراي يك لغزنده ونوسيله آزم .شودبراي ارزيابي خواص اصطكاكي آزمونه انجام مي
   در نوسان و. باشداز يك الستيك استاندارد متصل به انتهاي آونگ مي شدهبارگذاري شده فنري ساخته

گيري كاهش طول آونگ مقدار اصطكاك بين شده با اندازهكش واسنجيخوردن آونگ، به كمك خطتاب
  .شودگيري ميلغزنده و سطح آزمونه اندازه

  
  وسايل آزمون  2- خ
  آونگ اصطكاك  1-2-خ
ها و قطعات بايد تا حد امكان  گاههمه تكيه .ساخته شود 1- خآونگ اصطكاك بايد طبق شكل   1- 1- 2- خ

  .چنان ساخته شوند كه در برابر خوردگي در شرايط مرطوب مقاوم باشند
  :دستگاه آونگ اصطكاك بايد در برگيرنده موارد زير باشد  2- 1-2-خ
  .10-1- 2-ختا  4-1-2-خيك لغزنده پوشيده از الستيك فنري مطابق بند   1- 2- 1-2-خ

از محور تعليق  )mm )1±510 اين لغزنده بايد بر انتهاي بازوي آونگ به نحوي نصب شود كه لبه لغزنده
  .فاصله داشته باشد

  .صورت قائمه گاه دستگاه بوسايل نصب ستون تكيه  2- 2- 1-2-خ

                                                 
1- Unpolished Slip Resistance Value  
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  .داشتن دستگاه در هنگام آزمونبراي پايدار نگه پايه با جرم كافي  3- 2- 1-2-خ
وسايل باال و پايين بردن محور تعليق بازوي آونگ بايد به نحوي باشد كه لغزنده بتواند به   4- 2- 1-2-خ

           ود كه يك سطح به طول ثابت آزادي بر روي سطح آزمونه نوسان كند و طوري نصب و تنظيم ش
mm )1±126 (يك وسيله سنجش براي اين طول  .را بپيمايد)نشان داده  2- خمطابق آنچه در شكل ) فاصله

  .باشد شده است، الزم مي
 
  

  
  :راهنما 
        )mm 126 طول لغزان( Cقسمت مدرج بزرگ    1
  )mm 76 طول لغزان( Fقسمت مدرج كوچك    2
  گرعقربه نشان   3
  آونگ   4
  لغزنده الستيكي   5
  پيچ تنظيم   6
  آزمونه  دارندهنگه   7
  دارتراز حباب   8
  پيچ تنظيم ارتفاع   9
  

  اصطكاك آونگدستگاه - 1- شكل خ 
  
  .شودنه از موقعيت افقي رها اداشتن و آزاد كردن بازوي آونگ به نحوي كه آزادوسايل نگه  5- 2- 1-2-خ
و موقعيت  كندكه حول محور تعليق حركت مي mm 300به طول اسمي ) عقربه(گر يك نشان  6- 2- 1-2-خ

جرم عقربه نبايد  .دهدي را نشان مياهبازوي آونگ در هنگام نوسان با حركت بر روي يك قسمت مدرج داير
  .باشد gr 85 بيشتر از
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اصطكاك عقربه بايد به نحوي قابل تنظيم باشد كه بازوي آونگ آزادانه از موقعيت افقي به  7- 2- 1-2-خ
اين حالت همان  .زير افق قرار گيرد )mm )1±10 سكون حدودحركت درآيد و نوسان كند و عقربه در حال 

  .قرائت صفر آونگ خواهد بود
روي يك سطح تخت واسنجي  mm 126 براي طول لغزش) C( درشت ١ياهقسمت مدرج داير  8- 2- 1-2-خ

  .باشدواحد مي 5و هر درجه  شودبندي و مدرج ميتقسيم 150شود و از صفر تا مي
  

  
  :راهنما 
  )گيرياندازه(وسيله سنجش    1
  لغزنده   2
  لبه مرجع   3
  گيري شدهطول لغزش اندازه   4
  طول لغزش واقعي   5
  
  
  

  وسيله سنجش طول لغزش - 2شكل خ 
  

مركز جرم بايد روي محور بازو  .باشد )kg)03/0±5/1جرم بازوي آونگ شامل قسمت لغزنده بايد   3- 1-2-خ
  .از محور تعليق قرار داشته باشد )mm)5±410در فاصله 

، )در جهت عمود بر نوسان( )mm)5/0±2/76لغزنده عريض بايد شامل يك اليه الستيكي به عرض   4- 1-2-خ
  .باشد )5±32(gr م لغزنده و پايه آن بايد، جر)5/0±4/6(mm، ضخامت )در جهت نوسان() mm)1±4/25طول 

قسمت لغزنده بايد روي يك پايه صلب قرار گرفته باشد و مركز محور صفر كه روي انتهاي بازوي   5- 1-2-خ
باشد و لبه لغزنده با سطح آزمونه مماس است، ترين نقطه نوسان ميكه بازو در پايين ييآونگ قرار دارد در جا

                                                 
1- Circular  

 نما از روبرو

 باال از نما
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تواند حول محورش بدون جلوگيري از لت لغزنده ميدر اين حا. بسازد )26±3(بايد صفحه لغزنده با افق زاويه 
  .برخورد با ناصافي سطح آزمونه در هنگام نوسان آونگ بچرخد

 .قسمت لغزنده بايد روي يك فنر سوار شده باشد كه در برابر سطح آزمونه انعطاف نشان دهد  6- 1-2-خ
تغيير در  .در موقعيت مياني باشد )N)5/0± 2/22 نيروي استاتيكي روي قسمت لغزنده در هنگام واسنجي بايد

  .متر تغيير شكل لغزنده باشد در هر ميلي N 2/0 تر از نيروي استاتيكي روي قسمت لغزنده نبايد بزرگ
باشد و گواهي انطباق بايد شامل نام  1- خسختي و برجهندگي اوليه لغزنده بايد مطابق جدول   7- 1-2-خ

 شده طبقگيرياندازه ١)IRHD( المللي سختي الستيكدرجه بين اگر مقدار. و تاريخ ساخت باشد توليدكننده
نبايد از لغزنده  ،مطابق الزامات جدول زير نباشد و يا سه سال از ساخت آن گذشته باشد 17- 2بند  استاندارد
  .كرداستفاده 

  
  خواص الستيك لغزنده - 1- جدول خ

  )(درجه حرارت   

  40  30  20  10  0  خاصيت

  74-19  71-77  66-73  58-65  43-49  *)درصد( برجهندگي

  65-53 **(IRHD)سختي 
 .18-2بندآزمون برجهندگي طبق استاندارد*

  . 1- 2بند  المللي سختي الستيك طبق استاندارددرجه بين** 
  

الستيك بايد عاري از ناخالصي مانند  .هاي لغزنده بايد گونيا و تميز و صاف بريده شده باشدلبه  8- 1-2-خ
  .داري شودنگه )20- 5( لغزنده بايد در جاي تاريك در دماي  .ها باشدساينده يا روغن و ساير آلودگيماده 

گيري يك لغزنده جديد، آن لغزنده بايد در وضعيتي قرار گيرد كه حداقل عرض لبه به كارقبل از   9- 1-2-خ
  .دكنايجاد  3-خ شكل طبق mm1 برخوردي معادل

درجه ( 40بار نوسان روي سطح خشك با مقدار اصطكاك بيشتر از  پنجبراي رسيدن به اين حالت بايد 
  .شدن انجام گيردنوسان روي همان سطح پس از مرطوب 20و پس از آن ) Cدرشت 

تجاوز كند يا پوسته يا خراشيده شـود   mm 3 از 3-خوقتي عرض لبه برخورد لغزنده طبق شكل   10-1-2-خ
  .رود به كارلغزنده نبايد  بياندازد،و يا خط 

  .براي مرطوب كردن سطح آزمونه و لغزنده )20±2(  ظرفي حاوي آب آشاميدني با درجه حرارت  2-2-خ
  
  واسنجي دستگاه    3-خ

  .شودبار واسنجي دستگاه بايد حداقل سالي يك
  

                                                 
1- International Rubber Hardness Degree  
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  برداري  نمونه  4-خ
وجهي كه بايد مورد آزمون  .جدول كه نماينده يك كيفيت سطحي هستند را تهيه كنيد پنجاي شامل نمونه

  .صورت افقي قرار گيرده قرار گيرد، وجهي است كه زير بار رفت و آمد قرار دارد و ب
اشته باشد و معرف يا دmm86×mm136 جدول موجود در يك نمونه بايد سطح آزمون پنجهر جدول از 

و طول اسمي  mm76گيري لغزنده به عرض كاربهاين سطح بايد با . نماينده بافت سطح كل جداول باشد
mm126 روي قسمت مدرج درشت  خوانشگرفته شود و  به كارC انجام گيرد.  
  .شود، آزمونه بايد از جدول بريده شود حالي كه از جداول بزرگ استفاده مي در
  

  
  

  :راهنما 
  لغزنده الستيكي   1
 كار آلومينيوميپشت   2

 لبه برخورد   3

  عرض تماس يا برخورد   4
 

  تشريح قسمت لغزنده براي بيشترين تماس يا لبه برخورد - 3- شكل خ 
 
  
   آزمون روش انجام  5- خ

     )20±2(  را در اتاقي با دماي قبل از شروع آزمون، دستگاه آزمون اصطكاك و لغزنده min 30 حداقل
  به مدت حداقل )20±2( قبل از آزمون با دستگاه اصطكاك، آزمونه را در آبي با دماي . داري كنيدنگه

min 30 غرقاب كنيد.  
آن را تراز كنيد به نحوي كه پايه تنظيم دستگاه را روي يك سطح صاف و افقي محكم قرار دهيد و با پيچ 

سپس محور تعليق آونگ را باال بريد به نحوي كه بازوي آونگ آزادانه نوسان كند  .قائم درآيدآونگ به صورت 

 متر حسب ميلي ابعاد بر
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و اصطكاك در عقربه را در حدي تنظيم كنيد به نحوي كه وقتي بازوي آونگ و عقربه از حالت افقي از سمت 
  .راست رها شود، عقربه روي موقعيت صفر در قسمت مدرج قرار گيرد و باقي بماند

  .بايد عمل شود 9-1-2-گيري لغزنده جديد، طبق بند خكاربهز قبل ا
  .استفاده نكنيد ،را برآورده نكند 10-1-2-اي كه شرايط و الزامات بند خاز لغزنده

تر به صورت محكم نصب كنيد تا مركـز آن در مركـز لغزنـده    آزمونه را در مسير حركت آونگ و با طول بزرگ
مطمئن شويد كه مسير حركت لغزنـده در فاصـله لغـزش مـوازي محـور      . باشدالستيكي و محور تعليق آونگ 

ارتفاع بازوي آونگ را چنان تنظيم كنيد كه لغزنده الستيكي در پيمودن سطح آزمونـه   .باشدطولي آزمونه مي
سطوح آزمونه و لغزنده الستيكي را با آب فـراوان مرطـوب    .با تمام عرض و طول مشخص شده در تماس باشد

آونگ و عقربه را از حالـت افقـي   . شوددر اين حالت مراقب باشيد لغزنده از موقعيت تنظيم شده خارج ن .كنيد
 نتيجـه آزمـون  ( و ثبـت كنيـد   خوانـده درجه عقربـه را   .بازوي آونگ را در برگشت بعدي نگه داريد. رها كنيد

آخـر را   خـوانش يد و ميانگين سـه  بار آزمونه را مجدداً مرطوب كن هر .بار انجام دهيد پنجاين عمل را ). آونگ
  .بچرخانيد و آزمون را دوباره تكرار كنيد 180°آزمونه را  .كنيدادداشت ي

  
  نتايج  بيان  6- خ

شود، نتيجه آزمون براي هر آزمونه، به گرفته مي به كار mm 126 وقتي لغزنده عريض روي طول سايش
 )C(واحد درجه مقياس درشت  1صورت ميانگين دو ميانگين ثبت شده براي دو جهت مخالف با تقريب 

  .شود محاسبه مي
  .آزمونه خواهد بود پنجمقدار ميانگين نتايج  (USRV) مقاومت اصطكاكي سطح پرداخت نشده مقدار

  
   گزارش آزمون   7- خ
  :نتايج آزمون موارد زير بايد قيد شوددر گزارش  
  .نام آزمايشگاه  1-7-خ 
  .كنندهنام آزمون  2-7-خ 
  .تاريخ آزمون  3-7-خ 
  .بردارنام نمونه  4-7-خ 
رده  شماره محموله، نوع يا گذاري جداول مانند تاريخ توليد،توجه به نشانه مشخصات محصول با  5-7-خ 

  .كنندهنام توليد جداول و
  .برداري شده است اي كه از آن نمونه مشخصات مجموعه برداري و نمونهمحل   6-7-خ 
  .نام آزمون شماره استاندارد ملي آزمون و  7-7-خ 
  .نتيجه نهايي آزمون  8-7-خ 
 .ذكر مواردي درباره نمونه و آزمون كه نياز به توضيح دارد  9-7-خ 

  .ميانگين نتيجه مقدار آزمون آونگ براي هر آزمونه  10-7-خ 
 .براي نمونه (USRV) مقاومت اصطكاكي سطح پرداخت نشده ميانگين  11-7-خ 
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 پيوست د

  )الزامي(

  وضعيت ظاهري

  ها سازي آزمونه آماده  1-د
  .ها را روي يك سطح صاف قرار دهيد آزمونه ها، شدگي اليه قبل از بررسي هر جدول جهت مشخص كردن جدا

  
  آزمون انجام روش  2-د

هاي جدول بايد در نور طبيعي روز و به صورت ايستاده و در فاصله دو جداشدگي اليهشدن يا ها يا پوستهترك
  .ها مشاهده و يادداشت شوندمتري از آزمونه

  . كننده مقايسه و نتيجه گزارش شودبافت سطحي و رنگ جدول بايد با نمونه اوليه توليد
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  ذپيوست 

  )اطالعاتي(

  )2- 3- 8- 3- 6بند (انطباق مقاومت خمشي مثال كاربرد روش متغيرها براي بررسي 
  
  كليات     1 -ذ

        بـه بنـد  ( كنـد براي كنترل انطبـاق توليـد از روش گسسـته يـا روش متغيرهـا اسـتفاده        تواندتوليدكننده مي
  .)مراجعه كنيد 6-3-8-3-2

رهاي ممكن را به وسيله روش گسسته يا ـمسي 1-ذشكل  نمودار  گيري مقاومت خمشي،وجه به اندازهـبا ت
زيرا روش  ،شودهمواره از روش گسسته در ابتدا استفاده مي ين در حالي است كهدهد، امتغيرها نشان مي

  .شودمتغيرها به نتايج زيادي نياز دارد تا انحراف معيار محاسبه 
   .)1- 3-8-3- 6بند (باشد احتمال پذيرش، بايد با نتيجه حاصله از روش گسسته برابر 

  
  روابط پايه  2 - ذ

  :روابط پايه براي بررسي انطباق يك توليد با سه رده مقاومتي عبارت است از 
  n ≥ 3.5+ qn.s   (MPa)        :1رده
  n ≥ 5.0+ qn.s   (MPa)        :2رده
  n ≥ 6.0+ qn.s   (MPa)        :3رده

  :كه در آن 
n     ميانگين نتيجهn ؛محصول  

qn    ؛ضريب پذيرش  
 s    انحراف معيار توليد.  

  
  ضرايب پذيرش  3-ذ

  :با توجه به تعداد نمونه، ضرائب پذيرش عبارتند از
n=4  ,    q4  = 0.9                         
n=8  ,    q8  = 1.2                          
n=16,    q16 = 1.3                          

 
  انحراف معيار  4-ذ

  .رود به كاربا توجه به دقت مورد نياز  )s(تواند براي تعيين انحراف معيار هاي مختلفي ميروش
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     به كارنتيجه  30 معموالً .معيار به ثبات فرآيند توليد وابسته است حداقل تعداد نتايج براي تعيين انحراف
 )نتيجه 30يا  نتيجه 15(اين نتايج  .نتيجه كافي باشد 15 رود اما اگر ثبات توليد محقق شود، ممكن استمي

گيرد، نتيجه در هر روز را در بر مي 4يا  نتيجه 8روز توليد، كه  16 هاي يك دوره توليد مانندبايد از آزمون
  .)مراجعه شود 1- 4-الفبه بند ( شودآوري جمع

  .شوددر فواصل منظم انحراف معيار بايد بررسي 
  
  كاربرد مقررات تبديل نوع بازرسي   5-ذ

اين امر منطقي است زيرا . يابدهاي آزمون كاهش ميدارد، تعداد نمونه هنگامي كه توليد تحت كنترل قرار
  .شده است ارائه 5-بند الفمقررات تبديل نوع بازرسي در  .يابداحتمال توليد محصول ناقص كاهش مي

  
  نتايج بيان  6-ذ

مقاومت خمشي  بسته به رده مقاومتي هيچ نتيجه منفرد مثبت باشد و 2-ذج در بند اگر نتيجه كاربرد مندر
(T) از مقادير  كمترMpa 8/2  ياMpa 0/4  و ياMpa 8/4  نباشد، توليد با الزامات اين استاندارد منطبق خواهد
    . كنيدعمل  7-3- 6طبق بند  ،نكند برآوردهاگر نتايج، الزامات را  .بود
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  انطباق مقاومت خمشي با ردة مورد نظر نمودار 1 –شكل ذ 
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  پيوست ر

  )طالعاتيا( 

  هايي در مورد مصالح و بتن مصرفي در جداول ايرانتوصيه

  
   هدف و دامنه كاربرد   1- ر

 ،گيردمي و بررسي و ارزيابي قرار ونمورد آزم كهشده و آماده مصرف ، محصول نهايي ساختهاين استاندارد در
     كار جهت دستيابي به محصول منطبق با استانداردهدف از تهيه اين پيوست، ارائه راه .باشدنظر ميمد 
كارانه كند و مقادير ارائه شده محافظهبديهي است اين پيوست حداقل نيازها را بيان و تشريح مي. باشدمي
  .كردتر عمل گيرانهباشد و ممكن است الزم باشد براي دستيابي به محصول مورد نظر سختنمي

آوري جداول هاي مصالح مصرفي، كيفيت بتن و ساخت و عملهايي در مورد ويژگيدر اين پيوست توصيه
  .شودارائه مي

  
  هاي مورد نياز مصالح مصرفيويژگي  2- ر
   هاي جداول هاي مورد نياز سنگدانهويژگي  1-2- ر

را  302هاي مصرفي در ساخت جداول بتني در درجه اول بايد الزامات استاندارد ايران به شماره سنگدانه
ايران  302كه ناقض يا مكمل استاندارد  شودكه در اين پيوست ضابطه خاصي مطرح ، مگر اينكندبرآورده 

به برخي از اين  1-ر در جدول .شودانه ارائه ميهاي سنگهايي در مورد برخي ويژگيچنين توصيههم .باشد
  .شودموارد اشاره مي

 
 هاي بتن جداولهاي مورد نياز سنگدانهويژگي - 1- جدول ر

استاندارد   ويژگي سنگدانه نوع ويژگي 
  آزمايش

توصيه   مقادير مجاز يا 
  تواتر  مالحظات  شده

  اجباري

افت وزني در برابر 
محلول اشباع سولفات 

 پنجمنيزيم پس از 
          چرخه

  )سالمت سنگدانه(

استاندارد ملي 
ايران به شماره 

449  

حداكثر افت متوسط 
  15%براي سنگدانه ريز 

حداكثر افت متوسط 
براي سنگدانه درشت 

%18  

در صورت استفاده از 
سولفات سديم اعداد 

 10%مزبور به ترتيب 
از  .باشدمي 12%و
 ASTMC 666 ونآزم

 نگاريسنگ يا
      هم )پتروگرافي(
  .كردتوان استفاده مي

اولين محموله از  -
 مين جديدأمحل ت
  )معدن(

در صورتي كه  -
ها جذب آب سنگدانه

افزايش محسوسي 
  .نشان دهد

مقاومت در برابر   اختياري
 ASTMC 666هاي يخبندان و  چرخه

تا  60%ضريب دوام 
%100  

بر روي  معموالً ونآزم
      دانه انجامدرشت

اولين محموله از  -
 مين جديدأمحل ت

 ادامه- هاي بتن جداولهاي مورد نياز سنگدانهويژگي-1-جدول ر
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  )معدن(  .شود مي  شدگي بتن آب
در صورتي كه  -

   جذب آب 
ها افزايش  سنگدانه

محسوسي نشان 
  .دهد

  دانهجذب آب درشت  اختياري
استاندارد ملي 

 به شماره ايران
4982  

   5/2 % حداكثر

ارتباط دوام در برابر 
عوامل جوي با جذب 

در  .آب قطعي نيست
ها اين  دانهمورد سبك

  .ضابطه كاربردي ندارد

اولين محموله از  -
 مين جديدأمحل ت
  )معدن(

در صورتي كه  -
جذب آب    

ها افزايش  سنگدانه
محسوسي نشان 

  .دهد
  دو بار در سال -

  جذب آب ريزدانه  اختياري
استاندارد ملي 

 به شماره ايران
4980  

   3% حداكثر

ارتباط دوام در برابر 
عوامل جوي با جذب 

ها قطعي  آب ريزدانه
   نيست در مورد

ها اين ضابطه  دانهسبك
  .كاربردي ندارد

اولين محموله از  -
 مين جديدأمحل ت
  )معدن(

در صورتي كه  -
    جذب آب

ها افزايش  سنگدانه
محسوسي نشان 

  .دهد
  دو بار در سال -

نگاري سنگ  اختياري
 ASTMC 295  )پتروگرافي(

ارائه گزارش كمي و 
    كيفي نوع سنگ و

  هاي آنكاني

زايي در برابر واكنش
   بينيها و پيشقليايي

     پايداري در برابر 
شدگي و بندان، آبيخ

  پريدگيبيرون
  

اولين محموله از  -
 مين جديدأمحل ت
  )معدن(

در صورت تغيير  -
محسوس در ظاهر 

  سنگدانهو رنگ 
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درصد گذشته از الك   اجباري
  ميكرون 75

استاندارد ملي 
 به شماره ايران

446  

سنگدانه ريز گردگوشه 
  3%حداكثر

سنگدانه ريز شكسته 
  5%حداكثر

       سنگدانه درشت
  1% گردگوشه حداكثر

سنگدانه درشت شكسته 
  5/1 %حداكثر 

مجموع ذرات گذشته از 
ميكرون در  75 الك

هاي بتن مورد سنگدانه
در  اهميت دارد و

صورتي كه در مورد 
ريزدانه كمتر از حد 

توجه به  با مجاز باشد
ها در سهم سنگدانه

 بتن، حد مجازدرشت

  .روددانه باال مي

  
اولين محموله از  -

مين جديد أمحل ت
  )معدن(

  
در صورت وجود  -

  شك
  

  بار در هفتهيك -

  اجباري
هاي رسي و كلوخه

    ذرات سست و 
  پودرشونده

استاندارد ملي 
 به شماره ايران

4978  

  3%سنگدانه ريز حداكثر 
سنگدانه درشت حداكثر 

%3  

مجموع اين مواد در 
سنگدانه بتن اهميت 
دارد و اگر در ريزدانه 
 كمتر از حد مجاز باشد

توجه به سهم  با
بتن، حد ها در  سنگدانه

دانه باالتر درشت مجاز
  .رودمي

اولين محموله از  -
مين جديد أمحل ت
  )معدن(

در صورت تغيير  -
محسوس در ظاهر و 

  رنگ
  بار در سال دو -

  اجباري
مقاومت در برابر 

  سايش و خردشدن 
  )آنجلسلوس(

استاندارد ملي 
 به شماره ايران

448  

) Dروش (سنگدانه ريز 
   40%حداكثر 

سنگــدانـه درشــت 
حداكثر )  Cو Bروش (

%35   

با كاهش نتيجه 
آنجلس آزمايش لوس

توان مقاومت الزاماً نمي
سايشي بتن را باال برد، 

اما براي افزايش 
مقاومت سايشي، كم 
بودن نتيجه اهميت 

  .دارد

  
اولين محموله از  -

مين جديد أمحل ت
  )معدن(

  
  بار در ساليك -

  اجباري
  

پذيري واكنش
  هاي كربناتيسنگدانه

  

استاندارد ملي 
 به شماره ايران

7656  

 6پس از 2/0 %حداكثر 
  ماه

 12پس از  1/0 %حداكثر
  هفته
  

شدن پس از مشخص
كربناتي بودن در 

نگاري، آزمايش سنگ
 زائــي واكنـش

 ونها با اين آزمسنگدانه
  .بررسـي شود

  

  
  

اولين محموله از  -
مين جديد أمحل ت
  )معدن(

  

 ادامه-هاي بتن جداولهاي مورد نياز سنگدانهويژگي-1-جدول ر
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  اجباري
پذيري واكنش

هاي سنگدانه
  سيليسي

استاندارد ملي 
 به شماره ايران

8149  

پس از  15/0 %حداكثر 
  آوريروز عمل 14

در صورت وجود شك از 
هاي طوالني ونآزم

    مدت منشور بتني
  .كردتوان استفاده مي

  
محموله از اولين  -

مين جديد أمحل ت
  )معدن(

  

  اختياري
پذيري واكنش

هاي كربناتي سنگدانه
  يا سيليسي

استاندارد ملي 
 به شماره ايران

8753  

افزايش  04/0 %حداكثر 
  سالطول پس از يك

تواند به مي وناين آزم
شك موجود در مورد 

ها زائي سنگدانهواكنش
  .خاتمه دهد

  
اولين محموله از  -

 جديد مينأمحل ت
  )معدن(

  

  اختياري
پذيري واكنش

هاي سنگدانه
  سيليسي

 استاندارد ملي
 شماره به ايران

7882  

تفسير نتايج طبق 
ملي  پيوست استاندارد

  302 به شمارهايران 

دليل ه ب وناين آزم
براي  فقطسرعت زياد 

شناسايي اوليه انجام 
شود و قابل اعتماد مي

  .نيست

  
اولين محموله از  -

 جديدمين أمحل ت
  )معدن(

  

پذيري واكنش  اختياري
  هاسنگـدانه

ASTM C227 
  )منشور مالت(

انبساط  2/0 %حداكثر 
  ماه 6پس از 

در پيوست استاندارد 
ملي ايران به شماره 

، معياري براي 302
تر وجود سنين پايين
  .دارد

  
اولين محموله از  -

 مين جديدأمحل ت
  )معدن(

  

  كلريدها  اجباري
استاندارد ملي 
ايران به شماره 

7147 

  06/0 %حداكثر -ريزدانه
  04/0%حداكثر -دانهدرشت

حداكثر مقدار يون كلر 
شده در بتن سخت

 1%جداول نبايد از 
اين يون  .تجاوز كند

كلريد نتيجه يون كلريد 
سنگدانه، آب، سيـمان 
و مــواد افـزودنــي 

  .باشد مـي بتـن

  
اولين محموله از  -

 مين جديدأمحل ت
  )معدن(

  
در صورت بروز  -

  شك

  
  .محدود شود mm 20 حداكثر اندازه اسمي سنگدانه درشت بهتر است به

 شود، بايد سعي كردبندي استاندارد را تهيه منطبق با دانه) ريز يا درشت( هايدرصورتي كه نتوان سنگدانه
به شكسته نيمهشود سنگدانه درشت شكسته يا توصيه مي .آورد به دست هاآنمخلوط مناسب را از تركيب 

شده روش ملي طرح مخلوط بتن ايران ها بهتر است در محدوده توصيهبندي مخلوط سنگدانهدانه. رود كار
تري در بندي درشتتوان از دانهكه ساخت جداول به صورت پرسي خشك و يا تر باشد ميدرصورتي .باشد

  .كردمقايسه با محدوده توصيه شده استفاده 
  

 ادامه-هاي بتن جداولهاي مورد نياز سنگدانهويژگي-1-جدول ر
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  مورد نياز سيمان جداولهاي ويژگي  2-2- ر
 هاي پرتلند طبقسيمان .سيمان مصرفي در بتن جداول بايد منطبق با استانداردهاي ملي ايران باشد

اي طبق ، سيمان پرتلند سرباره3432سيمان پرتلند پوزوالني طبق استاندارد شماره  ،389شماره  استاندارد
و سيمان پرتلند سفيد طبق  4220 شماره داردسيمان پرتلند آهكي طبق استان ،3517استاندارد شماره 
  .شود ساخته مي 2931استاندارد شماره 

نوع سيمان مصرفي با توجه به شرايط و شيوه ساخت جداول و شرايط رويارويي جدول از نظر اقليمي و با آب 
) مبحث نهم(نامه بتن ايران، مقررات ملي ساختمان استفاده از ضوابط آئين .شودو خاك مجاور آن تعيين مي

در مورد نوع سيمان مصرفي،  2- رتوان به جدول چنين ميهم .پذير استامكان ACI 201.2R استاندارد و
  .كردحداقل عيار سيمان و حداكثر نسبت آب به سيمان مراجعه 

هايي با مقاومت اوليه بيشتر مانند گيري سيمانبه كارشود ساخته توليد ميمسلماً وقتي يك قطعه پيش
هايي بهتر است از مصرف سيمان. شودتوصيه مي 1- 525نوع  و1- 425نوع  ،1- 325نوع ، 3سيمان پرتلند نوع

  .كردخودداري ) مگر در موارد ضروري(هاي آميخته با مقاومت اوليه كم مانند سيمان
  
  هاي آب مصرفي ويژگي  3-2- ر

 .كمتر از حد مجاز باشد آن آورآوري بتن بايد تميز و تا حد امكان مواد زيانآب مصرفي براي ساخت و عمل
در صورتي كه آب مصرفي، آب آشاميدني نباشد و . براي اين منظور مناسب است) آشاميدني(آب قابل شرب 

ر هاي آن از نظچنين ويژگيآور آن بررسي و همترديد در مورد آب وجود داشته باشد الزم است مواد زيان
  .مكانيكي خمير سيمان يا مالت مورد ارزيابي قرار گيرد –ثير بر خصوصيات فيزيكيأت

  .شودمراجعه  )مبحث نهم(نامه بتن ايران و مقررات ملي ساختمان در اين مورد به آئين
  
   هاي مواد افزودني بتن ويژگي  4-2- ر
   هاي مواد افزودني شيميايي ويژگي  1-4-2- ر

، حباب )كاهنده يا فوق كاهنده آب(كننده كننده يا فوق روانمعمول مانند انواع روان مواد افزودني شيميايي
، )شدگيكننده زمان سختتسريع(كنندهزود سخت ،كننده)زودگير( تندگير ،كننده) كندگير(ساز،ديرگير هوا
  .باشد 2930شماره  بايد منطبق بر استاندارد ملي ايران دارنده آب، كاهنده جذب آب،نگه

هاي شيميايي بايد منطبق بر يكي از استانداردهاي معتبر باشد و يا در صورت عدم وجود ساير افزودني
 .صالح در ايران يا ساير كشورهاي جهان باشد نامه معتبر فني از مراكز ذياستاندارد معتبر بايد داراي گواهي

هاي  ، انطباق ويژگيتاريخ مصرف گيري مواد افزودني شيميايي، كنترلبه كارو بديهي است در زمان تهيه 
روري ـنواختي آن ضچنين يكو هم pH، شده توسط توليدكننده مانند رنگ، چگالي ظاهري با موارد اظهار

هاي توليدكننده ماده افزودني مصرفي مانند مدت و شرايط انباركردن، محدوده مجاز بايد به توصيه. باشدمي
  .شودميزان مصرف، روش و مدت اختالط و ساير شرايط مصرف آن توجه كافي مبذول 
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  هاي مربوط به مخلوط بتنآور و توصيهبندي شرايط رويارويي جداول بتني با محيط مجاور و مواد زيانطبقه- 2- جدول ر

  

بندي  طبقه
  جداول

بندي  طبقه
 بتن 

تشريح شرايط 
  رويارويي

توضيح وضعيت 
  **جداول

 حداقـــل رده
   مقاومتي بتن

  )اياستوانه(

 حداكثر
ميزان 
آب به 
 سيمان
(W/C)  

حداقل 
عيار 

سيمان 
Kg/m2 

نوع 
سيمان 
  *مصرفي

درصد 
هواي 
  بتن

  )ماليم(
L 

X0  
  و 

 XF1 

بتن فاقد ميلگرد 
بدون قرارگيري در 
   معرض يخبندان و

شدگي بدون  آب
  سايش و تبلور 

ها يا در معرض  نمك
يخبندان محدود اما 
  با درجه اشباع كم

تغييرات رطوبتي كم 
و بدون يخبندان، 

SO4  سولفات آب
 كمتـر از

mg/kg200, SO4 
خاك كمتـــــر 

 gr/kg2،  pHاز
، 5/6بيشتر از 

Mg++ كمتر از 
gr/kg300 

C25  55/0  300  -  -  

  )متوسط(
B 

XF2  

بتن با درجه اشباع 
     متوسط با مواد

زدا و در معرض يخ
  يخبندان محدود

-  
    C25b  b

 55 
/0  300  -  a 5 6 تا 

C30b   b5/0  300  -  -  

  )شديد(
C 

XF3  

بتن در وضعيت 
    اشباع بدون مواد

زدا و در معرض يخ
  يخبندان

-  
C30b b5/0  320  -  a 5 6 تا 

C35b   b45/0  320  - -  

  )شديد خيلي(
D 

XF4  

بتن در وضعيت 
زدا و اشباع با مواد يخ

يا آب دريا و در 
معرض يخبندان 

  دي با تكرار زيادج

-  
C30b b45/0  340  -  a 65/7تا  

C35b 
b4/0  340  -  -  
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  )كم تهاجم( 
G  XA1  

تهاجم شيميايي كم 
سولفات و اسيد و (

  )غيره

So4       آب بيـن
gr/kg 2/0 تا 

gr/kg6/0 ،So4  كل
  در خاك بين

gr/kg 2 تا gr/kg 3 ،
pH  5/6تا  5/5بين ،

Mg++  بينgr/kg 
  gr/kg1 تا  3/0

C30 55/0 300  

  
  

سيمان با 
مقاومت 

متوسط در 
     برابر
  ها سولفات

  
-  

 تهاجم(
  )متوسط
 M 

XA2  
تهاجم شيميايي 

سولفات و (متوسط 
  )اسيد و غيره

 So4      آب بيـن
gr/kg 6/0 تا 

gr/kg3 ،So4  كل در
 gr/kg 3خاك بين 

 gr/kg 12 ،pH تا
، 5/5تا  5/4بين 

Mg++  بينgr/kg 
  gr/kg3 تا  1

C30 5/0  320  

سيمان با 
مقاومت 
زياد در 
برابر 
  ها سولفات

-  

 )تهاجم شديد(
K 

XA3  
تهاجم شيميايي 

سولفات و (شديد 
  )اسيد و غيره

 So4      آب بيـن
gr/kg 3  تا 

gr/kg6 ،So4  كل در
 gr/kg 12 بين خاك
  gr/kg 24 ،pH تا

، 5/4تا  4بين 
Mg++ يشتر از ب

gr/kg3  

C35  45/0  360  

سيمان با 
مقاومت 

خيلي زياد 
در برابر 
  ها سولفات

-  

a-محدوده درصد حباب هواي بتن براي حداكثر اندازه اسمي سنگدانهmm5/9تاmm19 است و با افزايش حداكثر انـدازه اسمي سنگـدانه مقـدار درصد حباب هـوا
  .باشدسيمان مي به آب نسبت كاهش چونهم تدابيري نظر نيازمند اما تأمين رده مورد يابد هواي مورد نظر، مقاومت بتن كاهش مي درصد حال با وجود به هر .يابدمي كاهش

b - كه در شرايط حاد دستيابي به آن مشكل است و مصرف بتن بدون  كندشدگي ضوابط و معيارها را برآورده بتن بدون حباب هوا بايد در شرايط رويارويي با يخبندان و آب
  .شودحباب هوا توصيه نمي

يا  دومصرف سيمـان پرتلنـد نـوع  .گيري سربـاره يا پـوزوالن كافـي استه كاربو يا  8%تا حدكمتر از  C3Aها نيازمند كاهش سيمان با مقاومت متوسط در برابر سولفات - *
ميزان  ASTM C1012 استاندارد كه طبقمشروط بر اين ،كنداي در اين مورد كفايت ميو سيمان پرتلند پوزوالني يا پرتلند سرباره C3A < 8% هـر سيـمان ديگر با 

تا كمتر از  C3Aها نيازمند كاهش سيمان با مقاومت زياد در برابر سولفات .ها مجاز استهمراه ساير سيمانه مصرف پوزوالن يا سرباره ب. نباشد1/0%ماهه بيشتر از  ششانبساط 
در اين مورد مصرف سيمان . باشدمي 04/0%روز به حداكثر  14ها در طي و محدوديت انبساط مالت در برابر سولفات 25%به ميزان حداكثر  2C3A+C4AFو محدوديت  %5

صورت مصرف پوزوالن يا سرباره  در .تواند مفيد باشداي ضد سولفات يا هر نوع سيمان پرتلند ديگر يا سيمان آميخته با انبساط محدود مييا پرتلند سرباره پنجپرتلند نوع 
  .نباشد  ±1/0%ساله بيشتر از و يا انبساط يك 05/0%ر از بايد بيشت ASTM C1012استاندارد ماهه طبق  ششها، انبساط دركنار ساير سيمان

ماهه طبق  18كه انبساط  مشروط بر اين .باشدها ميها يا سربارهمراه پوزوالنه بهف سيمان پرتلند نوع پنج ها نيازمند مصرسيمان با مقاومت خيلي زياد در برابر سولفات
  .نباشد 1/0%بيشتر از  ASTM C1012استاندارد 

  .شود SO4ضرب شود تا تبديل به  2/1آمده باشد بايد در  به دست SO3درصورتي كه مقدار  - **
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   هاي مواد افزودني پودري معدني چسبانندهويژگي  2-4-2- ر
اي، ايـن مـواد بايـد در درجـه اول     در صورت نياز به مصرف مواد افزودني پودري معدني پـوزوالني يـا سـرباره   

يا  ENدارد ـالزم است به استان دارد ملي،ـود استانـدم وجـران باشد و در صورت عـايمنطبق با استاندارد ملي 
 ASTM  بتن بايد بـا توجـه    يبا ساير مواد افزودني يا اجزا هاآنو سازگاري  هاآنميزان مصرف  .شودمراجعه

و  )لسـينه خـام يـا ك  ( هـاي طبيعـي  مواد پـوزوالني شـامل پـوزوالن   . هاي انجام شده مشخص شودبه آزمايش
هـاي آتشفشــاني،   رها يـا تـوف  ـدربرگيرنده خاكستـ  )خام يا كلسينه( هاي طبيعيپوزوالن .باشدمصنوعي مي

 ةارـشمـ  بـه  ملـي ايـران   داردـدر استان .باشدها ميها و شيلچنيـن برخي از رساي و هـمهـاي دياتولـهخاك
هـاي  پـوزوالن  .هاي آميخته پرداخته شده استها براي ساخت سيمانهاي اين نـوع پوزوالنبه ويـژگي 3433

  .باشد مي... كائولن و تر بادي، خاكستر پوسته برنج، متا، خاكس)ميكروسيليس(مصنوعي شامل دوده سيليس 
  .باشد ASTM C1240 استاندارد يا EN13263استاندارد  دوده سيليس بايد منطبق با
 6713شـمارة   بـه  اسـتاندارد ملـي ايـران    و 6171شمارة  به استاندارد ملي ايران خاكستر بادي بايد منطبق با

  .باشد
  .باشد 3517شمارة  به استاندارد ملي ايرانسرباره بايد منطبق با 

  
   هاي مواد افزودني پودري معدني خنثيويژگي  3-4-2- ر

مانند پودر هاي معدني غير فعال مواد پودري معدني خنثي شامل پودر رنگدانه يا خمير رنگدانه و پودر سنگ
  .باشدهاي سيليسي كوارتزي و آهكي ميسنگ

  .باشد 8287به شماره  ايران بايد منطبق با استاندارد ملي هاي مورد مصرف در بتنرنگدانه
  .كردمراجعه   ASTMيا  EN هاي سيليسي كوارتزي و يا آهكي بايد به يكي از استانداردهاي معتبرپودرسنگ

اساس  هاي توليدكننده و در مرحله بعد بردرجه اول بايد مطابق توصيه روش و ميزان مصرف اين مواد در
  .شودهاي انجام شده مشخص آزمايش

را جداگانه انبار كرد و در هنگام  بلكه بايد آن كردپودرسنگ يا مواد مشابه را نبايد به انباشته سنگدانه اضافه 
پودرسنگ مصرفي نبايد داراي خصوصيات خميري  .كرداختالط به سيمان يا سنگدانه و يا مخلوط بتن اضافه 

  .باشدمارن و شيل مجاز نمي هايهاي رسي، سنگمصرف پودرسنگ. باشد
  
   هاي الياف ويژگي  5-2- ر

الياف مصرفي بايد منطبق بر استانداردهاي . رود به كارتواند در ساخت جداول الياف طبيعي يا مصنوعي مي
  .باشد ASTMيا  ENاز استانداردهاي  منطبق بر يكي هاآنملي و در غياب 

ترين الياف پرمصرف .از نوع پليمري هستند الياف آلي معموالً .تواند آلي يا غير آلي باشدالياف مصنوعي مي
خوردگي ناشي در ساخت جداول براي كاهش ترك هاآنتوان از باشد و ميها ميپروپيلن پلي پليمري معموالً

  .كرداستفاده بهبود دوام  و شدگياز جمع
تواند اي رايـج است و در جداول نيز ميصورت اليـاف فـوالدي يا شيشهه آلـي بمصرف الياف مصنوعي غير

  .را بهبود بخشد هاآنمورد استفاده قرار گيرد تا مقاومت خمشي يا دوام 
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  .باشد استفاده از الياف آزبستي در ساخت جداول مجاز نمي
  
   بتن مصرفي در جداولهاي مورد نياز ويژگي  3- ر
آور در آب و خاك و شرايط رويارويي مختلف،  هاي زيانبا توجه به تنوع شرايط اقليمي و وجود نمك  1- 3- ر

  .كردهايي را در طرح مخلوط بتن مصرفي اعمال براي ايجاد دوام مناسب، الزم است محدوديت
  

روزه بتن از  28اي مقاومت خمشي جداول، الزم است مقاومت فشاري مشخصه استوانه تأمين براي  2-3- ر
 چنين مقاومت فشاري متوسط الزم براي طرح مخلوط بتنهم .كمتر نباشد 3- رحد ذكرشده در جدول 

  .بايد از حد مذكور در اين جدول كمتر نباشد) مقاومت هدف(
 

  مقاومت خمشي جداول مينتأحداقل مقاومت مشخصه و هدف براي  - 3- جدول ر

عالمت جداول 
براي مقاومت 

  خمشي

  اري بتن ـي فشـرده مقاومت
  )روزه 28(

 اياستوانه  مقاومت فشاري
متوسط الزم براي طرح 

  *روزه 28مخلوط بتن 
 Mpa 

مقاومت هدف مكعبي 
  روزه 28
 Mpa 

 مكعبي اياستوانه
S  C30 C35 35-40  40-45  
T  C35 C40 40-45  45-50  
U  C40 C45 45-50  50-55  

  مقاومت فشاري متوسط الزم براي طرح مخلوط بتن يا مقاومت هدف تابع شرايط ساخت و كنترل كيفي بتن در كارگاه يا كارخانه و*
  .باشد اما در هر صورت نبايد از حداقل ارائه شده كمتر باشدچنين تغييرات كيفي مصالح مصرفي ميهم

 
  
  آن آوريجدول و عملرايط ساخت بتن و ش  4- ر

  آوري جداول رعايتبتن مناسب در ساخت جداول و ايجاد شرايط مطلوب براي توليد و عمل تأمينبراي 
  :شودزير توصيه مي هايتهنك

  

  رواداري سنجش اجزاي بتن  1-4- ر
و براي  ±3%دانه و آب صورت وزني يا حجمي رواداري مجاز مواد سيماني، سنگه در سنجش اجزاي بتن ب
  .خواهد بود هاآنوزن يا حجم  ±5%افزودني و الياف معادل 

در  .كردن باشدظرفيت وسيله توزين يا پيمانه ±4/0%رواداري يا دقت توزين يا پيمانه كردن اجزاي بتن بايد 
الزم است به مسئله افزايش حجم ماسه به  ،)ماسه(صورت استفاده از روش سنجش حجمي براي سنگدانه ريز 

  .وجود نيايده تا مشكل كمبود ماسه در ساخت بتن ب شودل وجود رطوبت توجه دلي
  
  كنترل نسبت آب آزاد به مواد سيماني و تنظيم مقدار سنگدانه مرطوب  2-4- ر

ويژه در ماسه، نياز به تنظيم مقدار آب مصرفي و مقدار هها ببا توجه به وجود رطوبت و تغيير آن در سنگدانه
  .باشدمصرفي در ساخت بتن ميسنگدانه مرطوب 
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  ها سنجي سريع سنگدانهكنترل مستقيم نسبت آب آزاد به مواد سيماني است كه با رطوبت بهترين شيوه،
خشك كردن (ها با يك روش سريـع پس از تعيين مقدار رطـوبت سنگدانه. شودانجام مي )ويژه ماسههب(

كمك كاربيد كلسيم، خشك كردن سريع روي اجاق، ه ب سنج سريع سريع با الكل، استفاده از دستگاه رطوبت
، رطوبت يا آب موجود ...)گر رطوبتي وسنج الكتريكي يا حساستفاده از رطوبت ،١تندپزخشك كردن سريع با 

تا مقدار آب مصرفي براي ساخت  شودشود و از آب كل طرح مخلوط بتن كسر ميها محاسبه مي در سنگدانه
ها به وزن خشك سنگدانه مربوطه اضافه چنين مقدار آب موجود در هر يك از سنگدانههم. آيد دستبهبتن 
 مستقيم نسبت آب به مواد كنترل غير .شودشود تا وزن سنگدانه مرطوب مصرفي براي ساخت بتن تعيين مي

كه ر اينشود، مشروط ب، با كنترل كارايي بتن تازه انجام ميهاآنكردن ها پس از مخلوطسيماني براي بتن
  .كارايي بتن در هنگام طرح اختالط بتن و ساخت مخلوط آزمون مشخص شده باشد

استفاده  )رواني بتن(اسالمپ  ونــبراي تعيين كارائي از آزممعموالً هايي با كارايي متوسط تا زياد براي بتن
كاربرد  )EN 12350-3 طبق استاندارد( بي -وي ونآزم كم خيلي تا كم كارايي با سفت هايبتن براي .شودمي
ها، تعيين مقدار سنگدانه مرطوب مصرفي عمـالً مقـدور  اما در هر صورت با عدم تعيين رطوبت سنگدانه .دارد
  .باشد نمي

خيلي سريع تا رسيدن  توان با داشتن آب كل و تعيين رطوبت بتن به صورتهاي سفت و خشك ميدر بتن
تعيين  عمليات .كردمقدار آب موجود در بتن و در نتيجه نسبت آب به مواد سيماني را كنترل  ،به وزن ثابت

در  تندپزكردن روي اجاق برقي يا درون استفاده از روش خشك .انجام شود min 15رطوبت بايد در كمتر از 
  .شوداين مورد توصيه مي

 .پذير استكن پس از تكميل اختالط نيز امكانمخلوط) آمپر(كنترل كارايي با استفاده از تعيين شدت جريان 
در اين حالت بايد براي يك طرح مخلوط معين، مقدار آمپر براي دستيابي به كارايي معين پس از تكميل 

بديهي . كردگيري تا بتوان در مرحله توليد بتن براي ساخت جداول از نتيجه آن بهره شوداختالط مشخص 
ها و عيار  كن ثابت باشد و تغييري در نوع سنگدانهه شده بايد در مخلوطاست در اين حالت حجم بتن ساخت

  .وجود نيايد هسيمان ب
ها براي كنترل كارايي و يا كنترل مقدار آب كل يا آب آزاد و در نتيجه كنترل نسبت استفاده از ساير روش

  .شودبايد تبيين  اما مباني علمي آن ،باشد آب به مواد سيماني و سنگدانه مرطوب مصرفي مجاز مي
  
  اختالط بتن  3-4- ر

، استفاده از ديگ اختالطي كه پره آن جدا از mm 40نسبتاً سفت با اسالمپ كمتر از در صورت نياز به بتن 
بندي بتن بايد حاكي از اختالط بايد به صورت كامل انجام گيرد و رنگ و دانه .ضروري است ،بدنه ديگ باشد
تا  دور 70براي اختالط بتن الزم است بتن  ٣زن اتوماتيكهميا  ٢زنهمدر صورت استفاده از  .همگني باشد

 زن اتوماتيكهميا  زنهمبا  mm 40 ساخت بتن با اسالمپ كمتر از .شوددور با چرخش تند، مخلوط  100

                                                 
1- Microwave Oven 
2- Truk Mixer 
3- Auto Mixer 
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حجم بتن مخلوط شده نبايد از  ،زن اتوماتيكهميا  زنهمدر صورت نياز به اختالط بتن در  .باشدمقدور نمي
بنابراين مقدار مصالح مصرفي براي ساخت بتن، بر اين اساس بايد به . بيشتر باشد آندو سوم حجم اسمي 

  .دست آيد
) مكيده(در روش پرس تر  .كمتر باشد 13 بيشتر و از  28  دماي مخلوط بتن در هنگام ساخت نبايد از

كارائي بتن بايد در حدي باشد كه امكان  .بيشتر نشود 22  ازدماي بتن در هنگام اختالط  ،بهتر است
  .نپيوندد وقوع هب انداختنآب و جداشدگي و باشد ممكن و ميسر موجود وسايل با آن تراكم و دهيجاي ريختن،

  
  حمل و ريختن بتن  4-4- ر

جداشدگي بايد تدابير الزم براي جلوگيري از  .شوددر هنگام حمل و ريختن بتن نبايد جداشدگي حاصل 
 ريزي نبايد ازدماي بتن در هنگام بتن .باشد اي به نقطه ديگر مجاز نمي پرتاب كردن بتن از نقطه .اتخاذ شود

     ت دماي بتن در هنگام ريختن ازبهتر اس) مكيده(در روش پرس تر . كمتر باشد 10 بيشتر و از  30 
  .باشد كمتر لسيوسس درجه صفر از و بيشتر 50  از نبايد بتن ريختن هنگام در قالب دماي .نكند تجاوز 25 

  
  دهي و تراكم بتن جاي  5-4- ر

در اين مورد بهتر است  .، استفاده از لرزش براي تراكم بتن ضروري استدر روش ساخت سنتي جداول
بهتر است  ،استفاده شود) خرطومي(لرزاننده دروني  از در صورتي كه .باشد mm 10 اسالمپ بتن بيشتر از

صورت قائم وارد بتن تازه شود و تا زماني كه ه ب لرزاننده بايد تقريباً .باشد mm 32 تا mm 25 قطر آن بين
و در نقطه  شودلرزش ادامه يابد و پس از آن به آرامي از بتن خارج  بر روي سطح مشاهده شود،شيره بتن 

اين فاصله بسته به  .فرو برده شود اًمجدد ،نباشدبرابر شعاع عمل لرزاننده  5/1ديگري كه فاصله آن بيش از 
از خوابانيدن لرزاننده خرطومي در داخل . است mm 250 تا mm 150 و كارائي بتن بين ١كنمخلوط    قطر

از لرزاننده . صورت افقي در بتن خودداري شوده دادن لرزاننده خرطومي باز حركت .شودخودداري  بتن اكيداً
  .دادن بتن استفاده شودجايي و هلهبوسيله جاعنوان ه نبايد ب
     تا r/min 10500 مشخص شده در باال در محدودهلرزاننده خرطومي در محدوده قطر ) تواتر( بسامد
r/min 13500 )Hz 225 تا  Hz175 (و دامنه نوسان آن mm 4/0 تا mm 8/0 باشد.  

 تا Hz 100 وع دوراني آنــن) تواتر(، بسامد ) بدنه كنمخلوط(در صورت استفاده از لرزاننده متصل به قالب 
Hz 200 باشد مي.  

اگر لرزاننده قالب از نوع رفت و برگشتي باشد  .باشدمي mm 05/0 تا mm 025/0 دامنه نوسان لرزاننده بين
  .شودمي Hz 80 تا Hz 20 آن بين) تواتر(بسامد 

ثير لرزاننده أت عمق حداكثر .شودمي توصيه كمتر نوسان دامنه و بيشتر بسامد رود، كار به يترشل بتن هرقدر 
 تا mm 05/0 نوسان دامنه و Hz 100 حدود بسامد لرزان، ميز از استفاده صورت در .است mm 300 قالب
mm 25/0 شودتوصيه مي.  

                                                 
1-Vibrator 
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 ميـز لـرزان   ثيرأتـ  حداكثر عمق .رود بسامد بيشتر و دامنه نوسان كمتر الزم است به كارتري هر قدر بتن شل
mm 300 است.  

بسته بـه كـارايي    Hz 100 تا Hz 50 در صورت استفاده از لرزاننده سطحي مانند شمشه يا ماله لرزان، بسامد
تر شدن بـتن بسـامد بيشـتر و دامنـه     شود كه با شل توصيه مي mm  1/0تاmm 3/0 مورد نظر و دامنه نوسان
  .باشدمي mm 150 حالتحداكثر ضخامت در اين . كندنوسان كمتر كفايت مي

. است mm 150 حداكثر ضخامت. شودتوصيه مي Hz 7 تا Hz 2 زن، بسامددر صورت استفاده از تير ضربه
هايي با اسالمپ بيشتر توان بتنماله يا تخماق پهن ميدر صـورت استفاده از وسايل تراكم دستي مانند تخته

  .بيشتر باشد mm 150 از، اما ضخامت قطعه نبايد كردرا متراكم  mm 10 از
     ر ضخامتــو حداكثmm 150ل اسالمپ ـدر صورت استفاده از تخماق نازك يا ميله براي تراكم حداق

mm 300 بردن  صورت فروه هم و ب حال با استفاده از اين وسايل در فواصل نزديك بههره ب. شودتوصيه مي
  .زدن نمايد به نحوي كه شيره بتن شروع به رو كردخوبي خارج ه يا ضربه زدن سريع بايد هواي بتن را ب

 بي بتن بيشتر از - خشك، در صورتي كه زمان وي يخشك در روش ساخت پرسخشك يا نيمه هايبتنبراي 
S 20 بي  -هايي با وي باشد فشار تنها راه حل تراكم است و در مورد بتن S 4 تا S 20 همراه ه تراكم فشاري ب

 تا بيش از MPa 1 كارايي و نوع بتن بين هفشار مورد نياز بسته ب .تر واقع شودرثؤمتواند لرزش يا ضربه مي
MPa 10 باشد و در موارد خاص ممكن است به بيش از مي MPa 20 برسد.  

تواند ابتدا لرزانيده شود و اسالمپ آن بايد در تر يا مكيده، بتن مي يبراي ساخت جداول بتني به روش پرس
زمان با آن بتن فشرده پس از لرزش بتن و يا هم .باشد mm 100 و ترجيحاً بيش از mm 50 ابتدا بيشتر از

كه از بتن با در صورتي  .لرزش ممكن است در مواردي قطع و دوباره برقرار شود .شودشود و مكش آغاز ميمي
نويه يا تراكم فشاري هاي ثااما لرزش استفاده شود، نيازي به لرزش اوليه وجود ندارد mm 150رواني بيشتر از 

  .شوددر حين مكش توصيه مي
جيوه است و در مناطق مرتفع بايد كاهش يابد اما مكش  mm 600 تا mm 400 در شرايط متعارف فشار خأل

  .دكننبايد آن چنان قوي باشد كه ذرات ريز و مواد سيماني را از جاي خود حركت دهد يا خارج 
استفاده از بتن با عيار سيمان يا مواد . توان بهره گرفتنمي) مكيده(تر  يدار در روش پرساز بتن حباب

بندي ها يا پـودرسنگ خيـلي ريز و زيـاد و سنگدانه با دانهها و سرباره گيري پوزوالنبه كارسيماني زياد و 
  .تواند كار خروج آب و هوا را مشكل كندريـز مي  خيلـي

  
  آوري بتنعمل  6-4- ر

  .باشدو پروراندن مي تشامل محافظت، مراقبآوري بتن عمل
  
در مرحله محافظت بايد جلوي تبخير، آب شستگي ناشي از باران و لرزش يا ضربه پس از گيرش   1- 6-4- ر

خشك و تر در محيط روباز  يايجاد پوشش نايلوني بر روي بتن تازه در روش سنتي و يا پرس. اوليه را گرفت
  .م با باد و يا در شرايط بارش ضرورت داردأويژه در شرايط گرم و خشك توهب
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شوك حرارتي و تري و خشكي مكرر براي بتن خميري يا  .در هواي سرد نبايد اجازه داد بتن تازه يخ بزند
  .وجود آيده شده نبايد بسخت

  
- اين   مگر ،آوري رطوبتي پس از گيرش اوليه يا گيرش نهايي ضرورت داردعمل مرحله مراقبت، در  2- 6-4- ر

  .باشد و تابش مستقيم آفتاب و وزش باد وجود نداشته باشد 80%كه رطوبت نسبي محيط بيش از 
هرچند  .اي برخوردار است دليل نازكي قطعه از اهميت ويژهه از جداول بتني ب) مراقبت(آوري رطوبتي عمل

از خروج رطوبت نيز هاي جلوگيري اما استفاده از روش ،آوري رطوبتي استرساني بهترين شيوه عملرطوبت
  .باشد 42/0ويژه اگر نسبت آب به مواد سيمان بيشتر از ه مجاز است ب

  .باشد) واسطه باو (صورت مستقيم يا غيرمستقيم ه تواند ب رطوبت رساني مي
ايجاد غبار آب و يا بخار آب انجام  پاشي باراني يا پودري،آب تواند با غرقاب كردن،رطوبت رساني مستقيم مي

در . تر از سطح بتن باشدخنك 12 گيرد نبايد بيش از مي ا بتن قراررحال آبي كه در تماس به به .شود
و مداومت در حفظ رطوبت ضروري  شودتر  درپي خشك ورساني مستقيم يا غيرمستقيم نبايد بتن پيرطوبت
تواند اره و غيره ميخاكاي مانند چتايي، گليم، حصير، پوشال، كاه،  رساني غيرمستقيم با واسطهرطوبت .است

پوشش جاذب  .آور نباشدكه حاوي مواد زيانرود به شرط اين به كارتواند هر ماده جاذب آب مي. انجام شود
درصورت استفاده از چتايي، حصير يا گليم،  .آب به دليل وزش باد يا عوامل ديگر نبايد از سطح بتن كنار رود

خوبي پوشانده شود و جريان هوا در زير ه و كناره بتن بايد بشود توصيه مي mm 100 پوشاني حداقل هم
  .شودپوشش ايجاد ن

خشك شود و پوشش خيس نبايد كنار زده  آوري رطوبتي نبايد اجازه داد سطح بتن سريعاًپس از اتمام عمل
  .شودبلكه بايد در محل بماند تا به تدريج خشك  ،شود

  
آوري رطوبتي و توان زمان عملبا استفاده از افزايش دما، مي ،)پروراندن( آوري حرارتيدر عمل  3- 6-4- ر

  .كردبرداري را كوتاه  برداري، حمل و بهرهقالب
تواند با سوزاندن ايجاد گرما مي .تواند با ايجاد گرما يا حفظ گرماي بتن انجام شودآوري حرارتي بتن ميعمل

گرم يا بخار يا  وسايل تشعشعي، رادياتورهاي آبهاي مادون قرمز، هاي برقي، المپبخاريمواد سوختني، 
كه آخرين  شودا استفاده از بخار آب انجام يولتاژ با آمپر زياد از قالب فلزي و روغن داغ، عبور جريان برق كم

         هايروش در ساير .رساني را نيز با خود همراه داردزيرا رطوبت شودبهترين روش محسوب مي هاآن
رساني نيز وجود دارد و ممكن است در صورت غفلت، سطح بتن ا ايجاد گرما نياز به رطوبترساني يگرما

  .شودخشك 
خوردگي بتن دار شيوه مناسبي نيست و ممكن است بـه تركرساني يا ايجاد گرما براي بتن حبابروش گرما
     كه اين شيوه نيز مناسب كردتدريج گرم ه آوري را بتوان آب حوضچه عملدر روش غرقابي مي. بيانجامد

  .باشدمي
و ) ويژه در هواي سردهب(تواند به جلوگيري از كاهش دماي بتن بندي حرارتي ميحفظ گرما در بتن با عايق

  .شودحتي افزايش دماي آن منجر 
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  .كمتر نشود 10  دماي بتن از شودآوري بتن جداول بايد سعي در عمل
 75 دماي محيط يا بخار نبايد از. تجاوز كند 65 ري حرارتي نبايد از آوعملحداكثر دماي بتن در هنگام 

  .بيشتر شود
 ،شود مي رساني توصيهخير در گرماأت معموالًتجاوز كند و  35  گيرش اوليه بتن، دماي آن نبايد از هنگام در

  .تا جداول ترك نخورد
در انتهاي مدت . تجاوز كند h 25/ ازآوري حرارتي نبايد افزايش دماي بتن جداول در هنگام عمل نرخ
  .باشد 20  آوري حرارتي، آهنگ كاهش دماي بتن جداول نبايد بيشتر ازعمل

 h 24 شامل زمان افزايش و كاهش دما از) ويژه در دماي باال هب( آوري حرارتيبهتر است مجموع مدت عمل
  .كردآوري حرارتي است كه بايد از آن پرهيز هاي عملحال شوك حرارتي يكي از آفتره به .فراتر نرود

  
   آوري رطوبتي در شرايط عاديحداقل مدت عمل  4- 6-4- ر

آوري عمل حداقل مدت. آوري را افزايش دادبا توجه به اهميت جداول بتني از نظر دوام، الزم است مدت عمل
محيط و نوع افزودني مصرفي است و باشد و تابع نوع سيمان، شرايط حاكم بر تابع درجه رشد يا بلوغ بتن مي

شود حداقل مدت توصيه مي. شودآوري رطوبتي در اين مدت بـه نحـو احسن انجام ميشود كه عمل فرض مي
جدول زير  ،شده به كمك افزايش دماوري تسريعآ بديهي است در عمل. باشد 4- جدول رآوري طبق عمل

 .باشد معتبر و قابل استفاده نمي
  مختلفآوري رطوبتي بر حسب روز با توجه به عوامل ل مدت زمان عملحداق - 4- جدول ر

  *شرايط محيطي مجاور 
  **روند هيدراسيون سيمان 

  خيلي كند  كند  متوسط  سريع
  150/(T+10)  210/(T+10)  240/(T+10) (T+10)/120  ضعيف
  120/(T+10)  180/(T+10)  210/(T+10) (T+10)/90  متوسط
 ------  ------  ------  ------   خوب

T : باشد، اعتبار روابط برقرار مي30آوري است و تا حداكثر  طول عملدماي متوسط بتن يا محيط مجاور بتن در.  
مورد ذكر مدت بيه بتن همواره در اين شرايط باشد در صورتي ك(بدون آفتاب مستقيم و وزش باد  80%رطوبت نسبي باالي : شرايط محيطي خوب -*

                                                                                                                               . )است
آوري را اين شرايط مربوط به محيط مجاور است و محيط عمل(و تابش مستقيم آفتاب و وزش باد  50%رطوبت نسبي كمتر از : شرايط محيطي ضعيف

  .)شودنميشامل 
                                 . بين شرايط خوب و ضعيف: شرايط محيطي متوسط

پرتلند آهكي و پرتلند سفيد روند  ،2، پرتلند نوع 1- 325از نوع هيدراسيون سريع، سيمان  1- 525و 1-425، پرتلند 3سيمان پرتلند نوع  - **
هايي مانند پرتلند پوزوالني ويژه، اي روند هيدراسيون كند و در نهايت سيمانوالني و پرتلند سربارهو پرتلند پوز 5هيدراسيون متوسط، سيمان پرتلند نوع 

در صورت استفاده از مواد افزودني كندگير، روند هيدراسيون . باشندروند هيدراسون خيلي كند را دارا مي 4اي ضد سولفات و پرتلند نوع پرتلند سرباره
 .كنيمتر فرض ميكننده يك رده سريعكننده يا زودسختورت استفاده از زودگيردر صسيمان را يك رده كندتر و 

  
  گذارينشانه  5- ر

 ،L، C توان از حروفاشاره شده است مي هاآناستاندارد به  اين 3- 7 هايي كه در بندعالوه بر عالمات و نشانه
M، G و K  استفاده كرد  2-جدول ر طبق.  
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