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  خدا به نام

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
دهاي اسـتاندار  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

   .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
بـه   29/6/90موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ   نام

  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در تاندارداس تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  ةمنصـفان  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح يمل دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به هددمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  عنـوان  بـه  و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

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

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي زمانسا . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم اهيصدورگو و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  »الزامات  -ساخته بتنيپيش اتاقك «استانداردتدوين كميسيون فني 

  
  يا نمايندگي/ سمت و  :رئيس

  عبدالعلي شرقي، 
  )عمران دكترا مهندسي(
  

  شهيد بهشتيدانشگاه 

   :دبير
  عباس، حميدي

  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  كارشناس استاندارد

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  عليرضا، رحمتي

  )كارشناس ارشد مهندسي سازه(
  

  شركت پاكدشت بتن

  حميد، سامانيان
  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  حسينمحمد  عباسي رزگله،
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  محمدرضا ،عباسي
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران( 

  

  مدرس مركز آموزش عالي انقالب اسالمي

  هما، قعري
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  محمد، كشاورز
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  سازمان ملي استاندارد

  گلبخش،محمد حسين
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان يزد

  سيدعليرضا ، يمجتبو
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  اداره كل استاندارد استان فارس  حسن، محرري
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  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  عبدالرضا، مرشدي
  )كارشناس شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  عباس، نوري
  )كارشناس مهندسي معدن(
  

  كارشناس استاندارد
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  گفتارپيش
شركت معيار  توسط مربوط هايدركميسيون آن نويسپيش كه »الزامات -ساخته بتنيپيش اتاقك« استاندارد

مهندسـي سـاختمان،    اسـتاندارد  ملـي  كميتـة  اجـالس ونهمين سيصدوشصت در وتهيه و تدوين شده  گستر
 يك بند استناد به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد 24/12/1390 مورخهاي ساختماني مصالح و فراورده

 ، 1371 مـاه  بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به
خـدمات،   و علـوم  صنايع، مينةز در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي اردهاياستاند تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن

 تحقيقات و تجربيات ملي و بين المللي
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  الزامات -ساخته بتنيپيش اتاقك

  و دامنه كاربرد هدف   1
  .باشدساخته بتني ميپيش اتاقكتعيين الزامات فني  استانداردهدف از تدوين اين    1-1
اند و هايي كه از صفحات بتني پيش تنيده در واحد توليدي  ساخته شدهاين استاندارد براي فرآورده  1-2

  .باشد كاربرد داردداراي چفت بست فوالدي جهت اتصال در محل مصرف مي
  
  مراجع الزامي     2

. ها ارجاع داده شده استد ملي ايران به آنمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندار
  .شودترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميبدين

ها و تجديدنظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصالحيه
ها ارجاع داده شده است، همواره آخرين به آن در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار. مورد نظر نيست

  .ها موردنظر استهاي بعدي آنتجديدنظر و اصالحيه
  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد اجباري است

شبكه : قسمت سوم  -فوالد براي مسلح كردن بتن : 1383سال 8133- 3استاندارد ملي ايران شماره  2-1
  ها ويژگي -فوالدي

  هاويژگي-بتن آماده: 1381سال  6044ندارد ملي ايران شماره استا 2-2
كاري حرارتي، هاي عايقفرآورده –مصالح ساختماني : 1382سال  7117استاندارد ملي ايران شماره  2-3

  روش آزمون  -تعيين رفتار فشاري
  
  الزامات      3
  شبكه مش     3-1

  .باشد 1- 2بق استاندارد ملي بند ساخته بايد مطاپيش اتاقكالزامات شبكه مش صفحات 
  .متر باشدميلي 5/6دار و با حداقل قطر گرد مورد مصرف در شبكه مش بايد از نوع آجميل

  .متر باشدميلي 20متر در ميلي20ابعاد شبكه مش حداكثر 
  
  بتن   3-2

  .باشد 2- 2ساخته بايد مطابق استاندارد ملي بند پيش اتاقكالزامات بتن صفحات 
  .كيلوگرم بر مترمكعب بايد باشد 1400حداكثر بتن و وزن مخصوص  C30اومتي بتن حداقل رده مق

  
  ضخامت    3-3

  .متر استسانتي 8و حداكثر متر سانتي 5ساخته بدون كالف حداقل پيش اتاقكضخامت صفحات 
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  گونيا بودن      3-4
  .باشدمتر  2در طول متر ميلي 5نبايد بيش از ساخته پيش اتاقكصفحات حداكثر انحراف از گونيايي 

  
  ابعاد    3-5

متر باشد و براساس ابعاد اوليه  3ساخته  حداكثر در طول و يا عرض نبايد بيش از پيش اتاقكابعاد صفحات 
  .متر اختالف داشته باشدميلي 5نبايد در هر بعد بيش از 

  
  كالف    3-6

  .متر داشته باشندسانتي 5ضخامت حداقل لبه بايد كالفي به هر در  ساختهپيش اتاقككليه صفحات 
  
  ظاهري ويژگي     3-7

  .خوردگي باشنداي و عاري از كرمساخته  بايد صاف و شيشهپيش اتاقكسطح بتني كليه صفحات 
  .درجه از دو طرف باشند 15بايد شيبي برابر حداقل  اتاقكسقف  

  
  عملكرد   3-8

  . كاربرد را برآورده كند ساخته بتني بايد مقررات معتبر محلاتاقك پيش
  
    

  


