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به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مکور  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابحغ شده است .
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکز و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دولتی و غیر دولتی حاص می شود .پیش نکوی
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پک از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر می شود.
پیش نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عحقه مند و ذ صح نیز با رعایت ضوابط تعیی شده تهیه می کننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب ،به عنکوان اسکتاندارد ملکی ایکران چکاپ و منتشکر مکی شکود .بکدی ترتیکب،
استاندارداایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بکی المللکی اسکتاندارد )، 1(ISOکمیسکیون بکی المللکی الکتروتکنیک
) 9(IECو سازمان بی المللی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاسکت و بکه عنکوان تنهکا رابکط 2کمیسکیون ککدک غکیایی
) 3(CACدر کشور فعالیت می کند .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلی و نیازمنکد اکا خکا
کشور  ،از آخری پیشرفت اا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود .
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازی پیش بینی شده در قکانون ،بکرا حمایکت از مصکر کننکدگان ،حفک
سحمت و ایمنی فرد و عمومی ،حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از
استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و/یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی اسکتاندارد ،اجبکار
نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازاراا بی المللی برا محصکوالت کشکور ،اجکرا اسکتاندارد کاالاکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعا
در زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیز و صدورگواای سیستم اا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشکگاه
اا و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنجش ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازمان اا و مؤسسات را بکر اسکاس
ضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آن اا اعطا و بر
عملکرد آن اا نظارت می کند .ترویج دستگاه بی المللی یکااا ،کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنجش ،تعیکی عیکار فلکزات
گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.

1- International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission

ب

کميسيون فني تدوين استاندارد
« مصالح ساختماني– بلوكهاي سيماني سبك غير باربر – ويژگيها»
رئيس:

سمت و /يا نمايندگي

تدی  ،محس
(دکترا مهندسی عمران)

دانشگاه بوعلی سینا

دبيران:
جعفرپور ،فاطمه
(کارشناس شیمی)

مرکز تحقیقات راه ،مسک و شهرساز

فیروزیار ،فهیمه
(کارشناس شیمی)

مرکز تحقیقات راه ،مسک و شهرساز

اعضا( :اسامی به ترتیب حرو الفبا(
امیدظهیر ،محمدرضا
(کارشناس ارشد زمی شناسی)

مرکز تحقیقات راه ،مسک و شهرساز

بختیار  ،سعید
(دکترا مهندسی شیمی)

مرکز تحقیقات راه ،مسک و شهرساز

پورخورشید  ،علیرضا
(کارشناس ارشد مهندسی عمران)

مرکز تحقیقات راه ،مسک و شهرساز

ترک قشقائی ،سیمی
(کارشناس شیمی)

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

چلنگر ،سیدحس
(کارشناس تکنولوژ )

شرکت تواره طوس

حسینی ،سیدعلی
(کارشناس شیمی)

شرکت تواره طوس

خلیلی جهرمی ،کیان
(کارشناس ارشد مهندسی عمران -گرایش سازه)

مرکز تحقیقات راه ،مسک و شهرساز

ج

رئی قاسمی ،امیرمازیار
(کارشناس ارشد مهندسی عمران)

مرکز تحقیقات راه ،مسک و شهرساز

ساعد  ،علیرضا
(کارشناس مهندسی عمران)

شرکت سامان سقف جاوید

ماجد اردکانی ،محمدحسی
(کارشناس ارشد مهندسی عمران -محیط زیست)

مرکز تحقیقات راه ،مسک و شهرساز

محمدکار  ،بهروز
(دکترا مهندسی عمران)

مرکز تحقیقات راه ،مسک و شهرساز

محمد  ،احسان
(کارشناس مهندسی عمران)

شرکت ویما بلوک

محمد زیارانی ،ماکان
(کارشناس ارشد مهندسی عمران)

شرکت لیکا

مهرگان ،سارا
(کارشناس شیمی)

مرکز تحقیقات راه ،مسک و شهرساز

ویسه ،سهراب
(دکترا مهندسی معدن)

مرکز تحقیقات راه ،مسک و شهرساز

د

فهرست مندرجات
صفحه

عنوان

ب
ج
و
1
1
9
9
9
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
6
6
3
3
3

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
کمیسیون فنی تدوی استاندارد
پیشگفتار
 1اد و دامنه کاربرد
 9مراجع الزامی
 3تعاریف ،اصطححات و نشانه اختصار
 1-3تعاریف و اصطححات
 9-3نشانه اختصار
 2ردهبند
 1-2چگالی
 9-2مقاومت فشار
 3مواد تشکی دانده
 1-3سیمان
 9-3سب دانهاا
 3-3مواد افزودنی
 2-3آب
 6ویژگیاا
 1-6شک
 9-6ابعاد
 3-6چگالی
 2-6جیب آب
 3-6میزان رطوبت
 6-6مقاومت فشار
 3-6جمعشدگی خطی ناشی از خش شدن
ویژگی ظاار
3
نشانهگیار  ،برچسبگیار و بستهبند
3

ه

پيش گفتار
استاندارد " مصالح ساختمانی– بلوک اا سیمانی سب غیر باربر – ویژگیاا" نخستی بار در سا 1333
تدوی شد .ای اسکتاندارد براسکاس پیشکنهاداا رسکیده و بررسکی توسکط مرککز تحقیقکات راه ،مسکک و
شهرساز و تأیید کمیسیوناا مربو برا اولی بار مورد تجدیدنظر قرار گرفکت و در چهارصکد و سکی و
پنجمی اجحس کمیتۀ ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآوردهاا ساختمانی مور 29/3/91
تصویب شد .این ای استاندارد به استناد بند ی ماد  3قانون اصح قوانی و مقررات مؤسسۀ استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه 1331 ،به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
برا حف امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفتاا ملی و جهانی در زمینۀ صکنایع ،علکوم و خکدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی ایک
استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خوااکد گرفکت .بنکابرای ،
باید امواره از آخری تجدیدنظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
ای استاندارد جایگزی استاندارد ملی ایران شماره  3339سا  1333میشود.
منابع و ماخی که برا تهیه ای استاندارد مورد استفاده قرارگرفته به شر زیر است:
ASTM C129 :2011, Standard Specification for Nonloadbearing Concrete Masonry Units.

و

مصالح ساختماني  -بلوك هاي سيماني سبك غيرباربر -ويژگيها
 1هدف و دامنه کاربرد
اد از تدوی ای استاندارد ،تعیی ویژگیاا بلوک سیمانی سب (توپر و توخالی) است که از سیمان
پرتلند و در صورت لزوم افزودنیاا مناسب ،آب و سب دانهاا پایه معدنی ،یا ترکیبی از سب دانهاا
معدنی و آلی و یا سنگدانها که بلوکاا ساخته شده با آن بتواند الزامات ای استاندارد را برآورده سازد،
ساخته میشود و در ساخت اعضا غیرباربر ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد.
 7مراجع الزامي
مدارک الزامی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد به آنها ارجاع داده شده است و بدی ترتیب
آن مقررات جزئی از ای استاندارد محسوب می شود .در مورد مراجع دارا تاریخ چاپ و  /یا تجدیدنظر،
اصححیهاا و تجدیدنظراا بعد ای مدارک مورد نظر نیست .بنابرای بهتر است کاربران ذینفع ای
استاندارد ،امکان کاربرد آخری اصححیه اا و تجدیدنظراا مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار داند .در
مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و  /یا تجدیدنظر ،آخری چاپ و  /یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده
شده موردنظر است.
استفاده از مراجع زیر برا کاربرد ای استاندارد الزامی است :
 1-7استاندارد ملی ایران شماره  ،3633سا  ،1329سنگدانه  -سب دانه برا

بلوکاا

بنایی بتنی-

ویژگیاا.
 7-7استاندارد ملی ایران شماره  ،332سا  ،1333سیمان پرتلند  -ویژگیاا.
 2-7استاندارد ملی ایران شماره  ،3239سا  ،1339سیمان پرتلند پوزوالنی  -ویژگیاا.
 4-7استاندارد ملی ایران شماره  ،3313سا  ،1333سیمان پرتلند سربارها  -ویژگیاا.
 5-7استاندارد ملی ایران شماره  ،2999سا  ،1336سیمان پرتلند آاکی  -ویژگیاا.
 6-7استاندارد ملی ایران شماره  ،3316-1سا  ،1333سیمان بنایی -قسمت او  -ترکیبات ،ویژگیاا و
معیاراا انطباق.
 8-7استاندارد ملی ایران شماره  ،11331-1سا  ،1333سیمان مرکب  -الف - 39/3ویژگیاا.
 7-7استاندارد ملی ایران شماره  ،9231سا  ،1363ویژگیاا و روشها آزمون سیمان پرتلند سفید.
 9-7استاندارد ملی ایران شماره  ،939سا  ،1339آا

ساختمانی  -ویژگیاا.

 11-7استاندارد ملی ایران شماره  ،9239سا  ،1333بت  -مواد افزودنی شیمیایی -ویژگیاا.
 11-7استاندارد ملی ایران شماره  ،9122سا  ،1333مصالح ساختمانی -رنگدانهاا برا رنگی کردن مصالح
ساختمانی پایه سیمانی و یا آاکی  -ویژگیاا و روشاا آزمون.
 17-7استاندارد ملی ایران شماره  ،39-9سا  ،1339بلوکاا سیمانی توخالی  -روش آزمون.
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 12-7استاندارد ملی ایران  ،3922سا  ،1332واکنش در برابر آتش برا مصالح و فرآوردهاا ساختمانی-
طبقهبند .
2-14 ASTM C90:2012 , Standard Specification for Loadbearing Concrete Masonry Units.
2-15 DIN 18152-100 :2005-10, Lightweight Concrete Solid Bricks and Blocks.
2-16 BS EN 771-3: 2011, Specification for masonry units Part 3: Aggregate concrete masonry
units (Dense and lightweight aggregates).
2-17 ASTM C140-2013, Standard Test Methods for Sampling and Testing Concrete Masonry
Units and Related Units.
2-18 ASTM C426-2010, Standard Test Method for Linear Drying Shrinkage of Concrete
Masonry Units.

 2تعاريف ،اصطالحات و نشانه اختصاري
در ای استاندارد ،تعاریف ،اصطححات و نشانه اختصار زیر به کار میرود:
 1-2تعاريف و اصطالحات
1-1-2
بلوك سبك

بلوک سب

به بلوکاایی گفته میشود که چگالی آناا حداکثر 1399کیلوگرم بر مترمکعب باشد.

7-1-2
بلوك نيمه سبك

به بلوکاایی گفته میشود که چگالی آناا در محدوده ()1399 9999
بلوک نیمه سب
کیلوگرم بر مترمکعب باشد.
2-1-2
چگالي

چگالی عبارت است از جرم ی
بند  19-9اندازهگیر میشود.

ماده به جرم آب امحجم آن در شرایط استاندارد که مطاب

 7-2نشانه اختصاري

 :CSمقاومت فشار

9

 4رده بندي
بلوکاا سب براساس چگالی و مقاومت فشار ردهبند میشوند.
 1-4چگالي  -بلوکاا سب براساس چگالی مطاب بند 13-9به چهار رده زیر تقسیم میشوند:
 1-1-4بلوك سيماني سبك رده يك :چگالی ای نوع بلوکاا پ از خش شدن در گرمخانه ،درمحدوده
399 - 399کیلوگرم بر متر مکعب است.
 7-1-4بلوك سيماني سبك رده دو :چگالی ای نوع بلوکاا پ از خش شدن در گرمخانه ،در محدوده
 399 1999کیلوگرم بر مترمکعب است.
 2-1-4بلوك سيماني سبك رده سه :چگالی ای نوع بلوکاا پ از خش شدن در گرمخانه ،در محدوده
1999 1399کیلوگرم بر متر مکعب است.
 4-1-4بلوك سيماني سبك رده چهار :چگالی ای نوع بلوکاا پ از خش شدن در گرمخانه ،در محدوده
1399 9999کیلوگرم بر مترمکعب است.
يادآوري -1بلوکاا سیمانی سب

رده چهار جزو بلوک اا نیمه سب

يادآوري -7اندازهگیر چگالی بلوکاا سیمانی سب

 7-4مقاومت فشاري -بلوکاا سب
میشوند:
 1-7-4بلوك سيماني سبك رده :CS7میانگی
 7-7-4بلوك سيماني سبك رده  :CS4میانگی
 2-7-4بلوك سيماني سبك رده  :CS6میانگی
 4-7-4بلوك سيماني سبك رده  :CS7میانگی

محسوب می شود.

باید براساس استاندارد بند  19-9انجام شود.

براساس مقاومت فشار مطاب بند 13-9به چهار رده زیر تقسیم
مقاومت فشار
مقاومت فشار
مقاومت فشار
مقاومت فشار

ای
ای
ای
ای

نوع بلوکاا حداق
نوع بلوکاا حداق
نوع بلوکاا حداق
نوع بلوکاا حداق

 9/3مگاپاسکا است.
 3مگاپاسکا است.
 3/3مگاپاسکا است.
 19مگاپاسکا است.

 5مواد تشكيل دهنده
بلوکاا سیمانی سب مورد نظر در ای استاندارد از سیماناا ایدرولیکی ،سب دانهاا پایه معدنی
(طبیعی یا مصنوعی) یا ترکیبی از سبکدانهاا معدنی و آلی (طبیعی یا مصنوعی) ،در صورت لزوم
افزودنیاا مناسب و آب ساخته میشوند .مواد اولیه ،نسبتاا اختح  ،روش تولید و نوع عم آور در
فرآیند سخت شدن بلوک باید به گونها انتخاب شوند که الزامات مندرج در ای استاندارد را برآورده سازد.
 1 – 5سيمان

سيمان هاي مناسب براي ساخت بلوكهاي سيمانی سبک بايد يکی يا ترکيبی از موارد زير باشد:
 سيمان پرتلند مطابق با استاندارد بند .2-2 سيمان پرتلند پوزوالنی مطابق با استاندارد بند .3-2 سيمان پرتلند سربارهاي مطابق با استاندارد بند .4-2 سيمان پرتلند آهکی مطابق با استاندارد بند .5-2 سيمان بنايی مطابق با استاندارد بند .6-23

 سيمان مرکب مطابق با استاندارد بند .7-2 سيمان پرتلند سفيد مطابق با استاندارد بند .8-2 7-5سبكدانهها

براي ساخت بلوكهاي سيمانی سبک ،سبکدانههايی مانند پوکه معدنی ،رس منبسط شده يا مخلوطی از هر دو و يا هر
نوع سبکدانه پايه معدنی يا سنگدانهاي که بلوكهاي ساخته شده با آن بتواند الزامات اين استاندارد را برآورده سازد،
قابل استفاده است.
ويژگیهاي سبکدانهها بايد مطابق بند  1-2باشد.
یادآوری -ترکيبی از سبکدانههاي معدنی و آلی نيز در ساخت بلوكهاي سيمانی سبک استفاده میشود.

 2-5مواد افزودني

استفاده از مواد افزودنی مانند آهک ساختمانی (مطابق استاندارد بند  ،)9-2پودرسنگ ،افزودنیهاي شيميايی
(مطابق استاندارد بند  )11-2و مواد رنگدانه (مطابق استاندارد بند  )11-2براي دستيابی به ويژگیهاي کاربردي خاص،
مجاز است ،به شرط آنکه بلوكهاي سيمانی سبک مطابق الزامات اين استاندارد باشد.
 4-5آب

آبی که در ساخت بلوكهاي سيمانی سبک مورد استفاده قرار میگيرد بايد بهگونهاي باشد که بلوكهاي سيمانی سبک
ساخته شده با آن مطابق الزامات اين استاندارد باشد.
 6ويژگيها
 1 -6شكل

بلوکاا سیمانی سب ساختمانی را میتوان به شک مکعب مستطی یا اشکا ویژه اندسی تولید کرد.
سطح نما بلوکاا میتواند صا یا نقشدار باشد .برا ایجاد اتصاالت بهتر ،سطو جانبی ای بلوکاا
(سطو غیر نما) میتواند دارا کام و زبانه باشد.
 7-6ابعاد

حداقل ضخامت ديواره جانبی بلوكهاي توخالی بايد 13ميلیمتر باشد.
ابعاد مدوالر و ترجيحی بلوكهاي سيمانی سبک در جدول  1ارائه شده است.
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جدول -1ابعاد ترجيحي بلوكهاي سيماني سبك
نوع

ابعاد (سانتيمتر)
ارتفاع

عرض

طول

99

39

29

99

99

29

99

13

29

99

19

29

99

3

29

بزرگ
متوسط
کوچ

حداکثر مجاز رواداريهاي ابعاد واقعی از ابعاد اسمی به شرح زير است:
 براي طول و عرض  ± 3ميلیمتر. براي ارتفاع  ± 4ميلیمتر.بنا به سفارش خریدار تعیی

يادآوري -ابعاد بلوک سیمانی سب

میشود و براساس اندازه اسمی اعحمشده از سو

تولیدکننده ،رودار در ار بعد باید در محدوده روادار فوق الیکر باشد.

 2-6چگالي

که مطاب با استاندارد بند  19-9اندازهگیر میشود باید مطاب با

میانگی چگالی بلوکاا سیمانی سب
الزامات جدو  9باشد.
نتایج منفرد چگالی ار کدام از آزمونهاا نباید بیش از 19درصد کمتر از حداق و بیش از 19درصد از حداکثر
باشد (مطاب جدو .)9
جدول  -7ردهبندي چگالي بلوكهاي سيماني سبك
حداقل نتيجه هر

حداکثر نتيجه هر

رده چگالي

چگالي
kg/m3

آزمونه منفرد

آزمونه منفرد

1

399 - 399

239

339

9

1999 - 399

639

1199

3

1399 - 1999

299

1339

2

9999 - 1399

1339

9999

میانگی چگالی خش نمونهاا بلوک سیمانی سب مورد آزمون که مطاب بند  19-9اندازهگیر میشود،
نباید بیش از  ±19درصد از مقادیر اظهار شده اختح داشته باشد.
 4-6جذب آب

جیب آب بلوکاا سیمانی سب
الزامات جدو  3باشد.

که مطاب

با استاندارد بند  19-9اندازهگیر

3

میشود باید مطاب با

الزامات ارائه شده در جدو  3برا بلوکاا
قرار دارند ،باید درنظر گرفته شود (بند .)12-9

سیمانی سب

با کاربرد بیرونی که در معرض یخزدگی

جدول  - 2جذب آب بلوكهاي سيماني سبك
نوع بلوك براساس

حداکثر جذب آب حجمي (ميانگين سه آزمونه)

رده چگالي

(کيلوگرم بر متر مكعب )

3،9،1

933

2

929

یادآوری -1خشک کردن بلوكهاي سيمانی سبک که در ساخت آنها از سبکدانه آلی استفاده شده است بايد در گرمخانه به مدت
 48ساعت در دماي حداکثر  61درجه سلسيوس انجام شود ،بهگونهاي که به وزن ثابت برسد.
یادآوری -2وزن خشک آزمونه هنگامی تثبيت میشود که تفاوت دو توزين متوالی در فاصله زمانی دو ساعت بيش از 1/2درصد وزن
آزمونه نباشد.

 5-6ميزان رطوبت

سب

انگام تحوی  ،بیشتر از  9/93باشد،

انگامیکه نسبت درصد رطوبت به ک جیب آب بلوکاا
الزامات جدو  2باید درنظر گرفته شود.
الزامات میزان رطوبت بلوکاا سیمانی سب که مطاب با استاندارد بند  19-9اندازهگیر میشود ،با توجه
به درصد جمعشدگی خطی و برحسب شرایط رطوبت در منطقه اجرا ،در جدو  ،2ارائه شده است.
جدول  - 4الزامات ميزان رطوبت بلوكهاي سيماني سبك
حداکثر درصد رطوبت ،برحسب کل جذب آب (ميانگين  2بلوك)
ميزان جمع شدگي خطي

شرايط رطوبت در منطقه اجرا (محيط مصرف)

(درصد)

مرطوب

1

نيمه مرطوب

7

خشك

کمتر از 9/93

23

29

33

 9/93تا کمتر از 9/923

29

33

39

 9/923تا حداکثر 9/963

33

39

93

2

 -1میانگی رطوبت سالیانه بیش از 33درصد
 -7میانگی رطوبت سالیانه  39تا 33درصد
 -2میانگی رطوبت سالیانه کمتر از 39درصد

 6-6مقاومت فشاري

مقاومت فشار بلوکاا سیمانی سب غیرباربر (محصو نهایی) که مطاب
اندازهگیر میشود باید مطاب با الزامات جدو  3باشد.
يادآوري -مقاومت فشار بلوکاا سیمانی سب

با استاندارد بند 13-9

براساس سطح خالص بلوک اندازهگیر میشود.

6

جدول 5

مقاومت فشاري بلوكهاي سيماني سبك غير باربر
حداقل مقاومت فشاري
()MPa

رده مقاومت فشاري

ميانگين نتايج سه آزمونه

نتيجه هر آزمونه منفرد

CS9

9/ 3

9/ 9

CS2

3/ 9

2/ 9

CS6

3/ 3

6/9

CS3

19/9

3/ 9
CS = Compressive Strength

 8-6جمعشدگي خطي ناشي از خشك شدن

میزان جمعشدگی خطی ناشی از خش شدن بلوکاا سیمانی سب (محصو
بند  13-9اندازهگیر میشود ،بایدحداکثر شصتوپنجازارم ( )9/963درصد باشد.

نهایی) که مطاب

 7-6رفتار در برابر آتش

برا بلوکاا سیمانی سب مورد مصر در اجزا ساختمانی که در معرض الزامات آتش قرار دارند ،تولید
کننده باید طبقهبند واکنش در برابر آتش را اعحم کند (بند .)16-9
بلوکاا سیمانی سب دارا مواد آلی  ( 1/9کوچکتر یا مساو ) درصد وزنی یا حجمی (ار کدام که
بیشتر است) که بهطوریکنواخت پخش شده است ،بدون نیاز به آزمون ،دردسته  A1واکنش در برابر آتش
دستهبند میشود (بند .)16-9
بلوکاا سیمانی سب دارا مواد آلی  ( >1/9بزرگتر) درصد وزنی یا حجمی (ار کدام که بیشتر است)
که بهطوریکنواخت پخش شده است ،باید مطاب استاندارد بند  13-9دستهبند و دسته مناسب واکنش در
برابر آتش اظهار شود (بند .)16-9
يادآوري -شایان ذکر است که بلوکاا سیمانی سب

غیرقاب اشتعا دارا مواد آلی کمتر از 1/9درصد وزنی یا حجمی

(ار کدام که بیشتر است) که به طوریکنواخت پخش شده است ،بدون نیاز به آزمون ،دردسته  A1واکنش در برابر آتش
دستهبند میشود.

 8ويژگي ظاهري
تمام بلوکاا باید سالم ،بدون شکستگی و امچنی بدون ارگونه نقصی باشد که باعث ضعف بلوک در کار
میشود .ازای رو ،باید یکای بلوکاا در انگام استفاده بازرسی شده و از مصر بلوکاا معیوب خوددار
شود.
درسطوحی از بلوکاا که در نما مورد استفاده قرار میگیرد ،نباید از فاصله 6متر  ،ترک ،بیرونپریدگی و یا
ارگونه نقصی مشااده شود.
3

در ی محموله ،پنج درصد بیرون پریدگی کمتر از 93میلیمتر در ار ی
از 9/3میلیمتر یا طو کمتر از 93درصد ارتفاع اسمی بلوک ،مجاز است.

از ابعاد ،یا ترکاایی با عرض کمتر

 7نشانهگذاري ،برچسبگذاري و بستهبندي
محموله (مانند بسته بند رو پالت) و یا رو بارنامه کاال اطحعات زیر باید ح

رو مجموعه ی
شده باشد:
 1-7ارجاع به ای استاندارد ملی ایران؛
 7-7درج عحمت استاندارد در صورت دارا بودن پروانه کاربرد عحمت استاندارد؛
 2-7نام ،نام تجار یا سایر مشخصات تولیدکننده بلوک سیمانی سب ؛
 4-7رده چگالی؛
 5-7رده مقاومت فشار ؛
 6-7ابعاد اسمی؛
 8-7تاریخ تولید.

3

یا چاپ

