
 

 
 
 
 

 استاندارد ملي ايران

  
 
 

  جمهوري اسالمي ايران
Islamic Republic of Iran 

  
ISIRI 

 14504 ملي استاندارد ايرانازمان س 14504

 Institute of Standards and Industrial Research of Iran 1St. Edition  چاپ اول

   
  
 

 اهويژگي -بتني سبك سلولي بلوك  

  
  
  

Cellular Lightweight Concrete Block- 
Specifications 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ICS:91.100 

  



 ب 

  

  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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  »هاويژگي -بتني سبك سلولي بلوك «استانداردتدوين كميسيون فني 
  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
  عبدالعلي، شرقي

  )عمراندكترا 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

  حسينحمدم عباسي رزگله،
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  محمدرضا عباسي رزگله،
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران( 

  

  مركز آموزشي عالي انقالب اسالمي

  ،هما، قعري
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  محمد كشاورز،
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  ردسازمان ملي استاندا
  
  
  

  محمد حسين گلبخش،
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان يزد

  مجتبوي، سيدعليرضا
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد
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  حسن ،محرري
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان فارس

  عبدالرضا ،مرشدي
  )كارشناس شيمي محض(
  

  هشگاه استانداردپژو

  عباس نوري،
  )كارشناس مهندسي معدن(
  

  كارشناس استاندارد
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  پيش گفتار
 توسـط   مربـوط  هـاي  دركميسـيون  آن نـويس  پـيش  كه " هاويژگي -سلولي بتني سبك بلوك " استاندارد

 اسـتاندارد  ملـي  كميتـة  اجـالس  سيصدو شصـت و نهمـين   در و شده تدوين و تهيه شركت معيار گستر صدر
 ، اسـت  گرفته قرار تصويب مورد 24/12/1390 مورخ ساختماني و فراورده هاي  مصالح ،مهندسي ساختمان 

 ايـران،  صـنعتي  تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك

   .شودمنتشر مي نايرا ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة 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 يفن كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منابع و ماخذي
1- IS 2185-4: 2008, Concrete masonry units- Specification, part 4- Preformed form Celluar 
Concrete Blocks 

 تحقيقات و تجربيات ملي - 2
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  هاويژگي -1بتني سبك سلولي بلوك

  و دامنه كاربرد هدف   1
از سيمان پرتلند،  ساخته شده سلولي بلوك بتني سبكهاي تعيين ويژگي استانداردهدف از تدوين اين   1- 1

آوري عمل معمولي باشد كه در شرايط محيطيميو آب  )سازفوم (زا كف، مواد )ماسه بادي(سنگدانه ريز 
  .رودكار ميهو به عنوان عضو غير باربر در ساختمان ب شودمي
هاي سبك معدني و ها از سنگدانهاين استاندارد قطعات بتني سبك، نظير بلوك و پنل كه در ساخت آن  2- 1

  .گيرداده شده است را در بر نميسازي  استفاستايرن جهت سبكي نظير پلييهايا از دانه
  .گيرداين استاندارد قطعات بتني سبك اتو كالو شده را در بر نمي  3- 1

  
  مراجع الزامي  2

. ها ارجاع داده شده استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن
 .شودي ايران محسوب ميترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملبدين

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 در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. مورد نظر نيست

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

  هاي آزمونروش–قسمت دوم -بلوك سيماني توخالي: 70-2استاندارد ملي ايران شماره   2-1
تعيين جمع شدگي ناشي از خشك شدگي بتن هوا دار -بتن سبك :8592استاندارد ملي ايران شماره    2- 2
  روش آزمون-كالو شده اتو
 - تعيين جرم حجمي خشك بتن هوادار اتو كالو شده -بتن سبك :8594استاندارد ملي ايران شماره    3- 2

  آزمون روش
  روش آزمون-تعيين ابعاد قطعات بنايي- بتن سبك: 8595استاندارد ملي ايران شماره    4- 2
  
  اصطالحات و تعاريف       3

  :روددر اين استاندارد ، اصطالحات و تعاريف زير به كار مي
  
3-1   

  سلولي بتن سبك
زا طور عمدي با استفاده از مواد كفهاي هوا بهدر آن حباببتن سبك سلولي يكي از انواع بتن سبك بوده كه 

  .باشداند و داراي ساختار سلولي ميطور يكنواخت درون بتن پخش شدهبه ايجاد و 
                                                 

1- Cellular Lightweight Concrete 
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3-2   
  بلوك

بعاد يك آجر بوده و داراي ابعادي باشد كه جرم آن اجازه تر از ايك واحد بنايي با هر ابعاد خارجي كه بزرگ
، همچنين براي پرهيز از تداخل با اسلب و پنل ارتفاع آن نبايد حمل دستي آن را توسط يك شخص را بدهد

  .برابر عرض آن باشد 6بيش از طول يا 
  
3-3   

  دانسيته بلوك
  .باشد، استت ميها و حفرانسبت جرم يك بلوك به حجم خارجي آن كه شامل سوراخ

  .شوددانسيته بلوك برحسب كيلوگرم بر متر مكعب بيان مي -يادآوري
  
3-4  

  جمع شدگي ناشي از خشك شدن
ور شده در آب و خشك شده در گرمخانه به طول خشك آن نسبت بين تغيير طول نمونه در حالت غوطه

  .برحسب درصد
  
3-5  

  سطح ناخالص
  .باشدها ميوي بستر، كه شامل سطوح حفرات و تورفتگيبر ر مجموع سطح اشغال شده توسط بلوك،

  
3-6   

  ارتفاع
  .در سطح نمايان بلوك، بدون كام و زبانهبعد عمودي 

  
3-7   

  طول 
  .بعد افقي در سطح نمايان بلوك، بدون كام و زبانه

  
3-8   

  عرض 
  .فاصله عمودي بين وجوه در بردارنده طول و ارتفاع با  بعد خارجي بلوك برابر
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  هاويژگي        4
  شكل  1 -4
  .ها بايد محدود به سطوح راست گوشه باشدشكل بلوك  4-1-1
 5شوند كه عمق آن نبايد كمتر از ايجاد  توانندمي مستطيلگير، درزهايي با مقطع در سطوح مالت 4-1-2

متر  و ميلي 30ر از متر باشد، البته در سطح فوقاني بلوك عمق شيار نبايد كمتميلي 30متر و بيشتر از ميلي
  ..متر باشدميلي 35بيشتر از 

سطح . توانند به شكل مكعب مستطيل، يا اشكال ويژه هندسي توليد شوند مي سلولي بتني سبك هايبلوك
سطوح (ها براي ايجاد اتصاالت بهتر، سطوح جانبي اين بلوك. باشد ارد شنقتواند صاف يا  ها مينماي بلوك

  .اي كام و زبانه باشدتواند دار مي) غير نما
 .توانند به صورت توپر يا تو خالي باشندبتني سبك سلولي مي هايبلوك

 
  ابعاد  4-2
  .باشد مي 1 مطابق جدول سلولي بلوك بتني سبك مدوالر و ترجيحي ابعاد 4-2-1
 

  سلولي بلوك بتني سبكترجيحي  ابعاد   -1  جدول

 بعد
    اندازه
mm 

  600 - 500 - 400  طول

  300-250  عارتفا
  250 - 200 – 150 -100  عرض

  
آزمون  4-2هنگامي كه به روش بند  از ابعاد اسمي هاآزمونه ي ابعاد واقعيهاحداكثر مجاز رواداري 4-2-2

  :به شرح زير است شود،مي
  ؛مترميلي  )± 3(    و عرض ارتفاعبراي   -
  .مترميلي )± 4(  طولبراي   -

شده از سوي توليد  شود و براساس اندازه اسمي اعالمبنا به سفارش خريدار تعيين مي سلولي كسب بتنيبلوك ابعاد  -يادآوري
  . ، روداري در هر بعد بايد در محدوده رواداري فوق الذكر باشدكننده

  
، هنگامي كه 1گيرهاي هر بعد آزمونه نسبت به ابعاد اسمي طبق شكل حداكثر تغييرات مجاز اندازه  4-2-3

  :به شرح زير استشود، آزمون مي 4-2 به روش بند
  ؛مترميلي  )± 3(    و عرض ارتفاعبراي   -
  .مترميلي )±5(  طولبراي   -
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  نقطه براي طول   چهار  -الف
  

  
  نقطه براي ارتفاع    شش  -ب

  

  
  نقطه براي عرض شش -ج

  
  
  

  اط اندازه گيري ابعاد و تغييرات ابعادنق -1شكل 
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  دانسيته 4-3
شود بايد مطابق آزمون مي 3-2هنگامي كه طبق روش بند در حالت خشك شده در گرمخانه دانسيته بلوك

  .باشد 2جدول 
  .آزمونه براي تعيين دانسيته بايد كامل در نظر گرفته شود -يادآوري

  
  مقاومت فشاري    4-4

 1- 2كه مطابق با روش آزمون استاندارد بند  )محصول نهايي ( تني سبك سلولي ب بلوكمقاومت فشاري 
  .باشد  2 بايد مطابق با الزامات جدولشود  گيري مي اندازه

  .باشد، براساس سطح خالص آزمونه مي2مقاومت فشاري مندرج در جدول  -1يادآوري
  .ون بلوك بتني سبك سلولي كاربرد نداردبراي آزم 1-2استاندارد بند   4-3-3بند  1يادآوري   -2يادآوري 

  
  جذب آب  4-5

 2شود نبايد بيش از مقادير مندرج در جدول آزمون مي 1-2ميانگين جذب آب هنگامي كه طبق روش بند
  .باشد

  بتني سبك سلولي هايبلوك ، دانسيته و جذب آبمقاومت فشاريالزامات  – 2 جدول

  رده مقاومت

حداقل مقاومت
  فشاري 
Mpa 

رده 
  دانسيته

  ميانگين دانسيته
3m

Kg  
  جذب آبحداكثر 

%  
  ميانگين  منفرد

2  5/1  2  
500  550-450  15  
600  650-550  15  
700  750-650  15  

5/2  2  5/2  
800  850-750  5/12  
900  950-850  5/12  

5/3  3  5/3  1000  1050-950   10  
1100  1150-1050  10  

5/6  3  5/6  1200  1250-1150  10  
  
  
  شدنخشك  ناشي از شدگيجمع   4-6

گيري  اندازه  5-2 بند استاندارد آزمون ، كه مطابق با روشسلولي هاي بتني سبكبلوكشدگي ميزان جمع
  .درصد باشد) 065/0(هزارم  وپنج شصتبايدحداكثر  )محصول نهايي(شود ،  مي
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  هدايت حرارتي   4-7
 كه مطابق با روشهاي بتني سبك سلولي را توليد كننده بايد حداكثر هدايت حرارتي بلوك ،در صورت نياز

  .شود، اعالم نمايدمي گيري اندازه  5-2 بند استاندارد آزمون
  
  ظاهري هايويژگي   4-8

در هنگام  قطعاتن رو، بايد يكايك از اي. باشند بدون شكستگي و سالم داراي سطوح بايد هابلوكتمام 
  .معيوب خودداري شود قطعاتاستفاده بازرسي شده و از مصرف 

  .مجاز استمتر ميلي 25تر از بزرگ پريدگي با طوليا لب بيرون پريدگي عدد پنجحداكثر ، بلوكدر يك 
  
  بردارينمونه    5

هايي كه از بعاد يكسان بوده و معرف انبوه بلوكهاي انتخاب شده بايد از لحاظ رده مقاومتي، دانسيته و انمونه
  .باشندبرداري شده است، ها نمونهآن

هاي مختلف به تعداد تعيين عددي يا كمتر از آن، براي آزمون 5000داد نمونه الزم از هر محموله حداقل تع
  .است 3شده در جدول 

  هاي مورد نيازحداقل تعدادنمونه -3جدول 
  تعداد نمونه  نوع آزمون

  6  ابعاد
  3  دانسيته

  6  مقاومت فشاري
  3  جذب آب

  3  جمع شدگي
  

باشد ، ها را دارا ميقابليت استفاده براي ديگر آزمونو  شودهايي كه براي ابعاد استفاده ميبا احتساب تعداد نمونه -يادآوري
  .عدد است 15 هاالزم جهت انجام كامل آزمونه نمونحداقل تعداد 

  
  ذاريگ نشانه        6
لوك  بروي هر ) مجوزدر صورت اخذ (درج نام و يا نشان تجاري توليد كننده و همچنين نشان استاندارد   6-1

  .الزامي است
و يا روي بارنامه كاال  بندي روي پالتمانند بسته )در صورت كاربرد(ها بندي بلوكبر روي بسته  6-2

  :اطالعات زير بايد حك يا چاپ شده باشد 
  ؛نام و يا نشان تجاري توليد كننده 6-2-1           

  ؛رده مقاومت فشاري 6-2-2           
 ؛رده دانسيته 2-3- 6
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  ؛ابعاد اسمي 2-4- 6
 ؛)در صورت نياز و كاربرد(حداكثر مقدار هدايت حرارتي  2-5- 6

  ؛تاريخ توليد 2-6- 6

 ؛استاندارد در صورت اخذ مجوز نشان 2-7- 6

   ؛مي ايرانجمله ساخت جمهوري اسال 2-8- 6


