
 

 

  

 
 

 جمهوري اسالمی ايران ايران ملی استاندارد

Islamic Republic of Iran 
INSO 

 استاندارد ايران ملی سازمان 14054
14504  

Amendment.NO.1 
 Iranian National Standardization Organization 2014 صالحیه شماره يکا

1131  

 ها ويژگی -بلوک بتنی سبک سلولی

 (1)اصالحیه شماره 
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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 وتحقیقتات استتاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا میتیسرستمی  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

.دارد عهده به را ایران

بته92/6/29دومتینجیستهرتورا عتادیادار متور وموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهنام

جهتاجراابالغردهاست.92/3/29مور 33333/996انداردایرانتغییروطینامهرمارهسازمانمییاست

مؤسستات و مراکت  نظتران صتاحب ستازمان،کاررناستان از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ، بتهرترایط توجته بتا و میتی مصادح با مگاما وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان،صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی اندارداا نویساستت پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا و نظراا ازدریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

.رود می منتشر و ایرانچاپ رسمی سمیی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد متی تهیته رتده تعیتین ضتوابط رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات هک استاندارداایی نویس پیش

،بتدینترتیتب .رتود متی منتشتر و چتاپ ایتران میتی استتاندارد عنتوان بته ،تصتویب درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 مییاستاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی داستاندار در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

.بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمانمییاستانداردایران کهمربوط

(ISO)استاندارد ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمانمییاستاندارد
9ادمیییادکتروتکنیتک بین کمیسیون،1

(IEC)و 

3قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML)2رابتط تنها بهعنوان و است

 کتدکسغتیایی کمیستیون 
3
(CAC)کشتور در 

 آخترین از ،کشتور ختا  اتا  نیازمنتد  و کیتی رترایط بته توجته ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در.کند می فعادیت

 .رودمی گیر هرهب ادمیییبین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ،عیمی اا پیشرفت

 و سالمت ،حفظکنندگان مصرف از حمایت برا  ،قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایرانسازمانمییاستاندارد

 از اجترا بعضتی ،اقتصتاد  و محیطتی زیستت مالحظتات و محصتوتت کیفیتت از اطمینتان حصتول ،عمتومی و فترد  ایمنی

نماید. استاندارد،اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند ودرجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ،کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ،مشتاوره درزمینۀ فعال مؤسسات و ااسازمان خدمات از کنندگان استفاده به شیدنبخ اطمینان برا  امچنین .نماید اجبار  را

 ومراکت  اتا آزمایشتگاه ،محیطتیزیستت متدیریت و کیفیتت متدیریت اتا  سیستت  گواایصدور و ممی   ،بازرسی ،آموزش

 نظتام ضتوابط استاس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمانمییاستانداردایران ،سنجش وسایل  واسنجیکادیبراسیونس

 اتاآن عمیکترد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ،تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأییدصالحیت

 انجتام و بهتاگران فیت ات عیتار تعیین ،سنجش وسایل  واسنجیکادیبراسیونس ،یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج.کند نظارتمی

.است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقاتکاربرد 

                                                 
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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 اردکمیسیون فنی تدوين استاند

 «(1)اصالحیه شماره ها ويژگی -بلوک بتنی سبک سلولی »

 سمت و/ يا نمايندگی یس: ير

عبدادعیی،ررقی

سدکترا مهندسیعمران 



رتتهیددانشتتگاهعضتتوای تتتعیمتتی

بهشتی

 دبیر:

عباسیرزگیه،محمدحسین

سرامیک -سکاررناسمهندسیمواد



ادارهکتتتتلنظتتتتارتبتتتتراجتتتترا 

استاندارداا صنایعغیرفی  

 )ساسامیبهترتیبحروفادفبااعضا:

توتیی،مهد 

سکاررناسمهندسیریمی 



خازنیرضو ،مجتبی

سکاررناسمهندسیعمران 



سعیدرضازارع،

سدکترامهندسیمواد 



سامانیان،حمید

سرامیک -سکاررناسارردمهندسیمواد



کشاورز،محمد

سکاررناسارردریمی 



مجتبو ،سیدعییرضا

سرامیک -سکاررناسمهندسیمواد





ادارهکلاستاندارداستانق 





رثاواررکتفومبتنبا





انجمتتنصتتنفیتودیدکننتتدگانبتتتن

سبکسیودیایران



پژواشگاهاستاندارد





ادارهکتتتتلنظتتتتارتبتتتتراجتتتترا 

استاندارداا صنایعغیرفی  



ادارهکتتتتلنظتتتتارتبتتتتراجتتتترا 

استاندارداا صنایعغیرفی  







 د
 

مهدیخانی،به اد

سرامیک -سدکترامهندسیمواد



پژواشگاهاستاندارد
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 گفتارپیش

-بیوکبتنیستبکستیودی»باعنوان1329سال12392 رمارهایناصالحیهمربوطبهاستانداردمییایران

و تهیته مربتوط فنتیاتا کمیستیوندرایرانسازمانمییاستاندارداست،کهبنابهضرورتتوسط«ااویژگی

اا مهندسیساختمان،مصادحوفرآوردهاستاندارد میی کمیتۀ اجالسوچهارمینپانصدوبیستدر و رده تدوین

 قوانین اصالح قانون 3 مادۀ یک بند استناد به اینک ،است گرفته قرار تصویب مورد 19/2/1323مور ساختمانی

 اصتالحیهرتمارهیتکعنوان به ،1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مقرراتمؤسسۀ و

.رودمنتشرمی 1329:سال12392رمارهایران میی استاندارد



 ایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهررحزیراست:هبرا تهیهخی کآبعومامن

ااویژگی–اا سیمانیسبکغیرباربربیوک:1333،سال3339استانداردمییایرانرماره-1
2- IS 2185-4: 2008, Concrete masonry units- Specification, part 4- Preformed form Celluar 

Concrete Blocks 
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 (1)اصالحیه شماره  هاويژگی -بلوک بتنی سبک سلولی

رود.«زاعبارتموادکف»جایگ ین«زاموادحباب»عبارتدرایناستاندارد،-1


 اضافهرود:،یادآور زیر3-1بعدازبند-9

رد.تواندازطریقفرایندمکانیکییاریمیاییصورتگیایجادحبابمی-يادآوري



بهررحزیربهمراجعاد امیاضافهرود:3-9بند-3
2-5  BS EN 1745, Masonry and masonry products- Methods for determining thermal properties 



Kg/mستحتعنوانحداکثرجیبآبس% بهحداکثرجیبآب9ستونآخرجدول-2
 تغییرکندومقدارآن3

Kg/mساابرا تمامیرده
 رود.3933



رود.3جایگ ینعدد3/3،مقدارحداقلمقاومتفشار منفرد،عدد9درردیفآخرجدول-3


رود:6-2متنزیرجایگ ینمتنبند-6

ومقدارآنودرگیر اندازه9-9استانداردبندبایدمطابقبااا بتنیسبکسیودی،ردگیبیوکمی انجمع

نباید3/6مقاومتیاا باردهوبرا بیوک93/9%ازترنبایدبیش3/3و9،3/9دهمقاومتیاا باربرا بیوک

بارد.93/9%ترازبیش


رود:اضافهمی3-2بندیادآور زیردرانتها -3
W/mK36/9یدازنباروند،کار حرارتیتودیدمیکهجهتعایقاا بتنیسبکسیودیادایتحرارتیبیوک ضریب –يادآوري 

تربارد.بیش



حیفرود.1-6بند-3




