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  به نام خدا

 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
اي اسـتاندارده  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   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . 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 ندارداستا 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  منصـفانة  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  سپـ  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 ملي 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 دهدمي 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  بـه عنـوان   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 يـت حما 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 با 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 سازمان . 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 صدورگواهي 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 حيتصال 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 



  ج 
  

  استانداردتدوين كميسيون فني 
  »هاويژگي -بتني قرنيز«

 يا نمايندگي/ سمت و  :رئيس
  شرقي، عبدالعلي

  )عمران دكترا مهندسي(
  عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي 

   :دبير
  عباس، حميدي

  )سراميك -رشناس ارشد مهندسي موادكا(
  

  كارشناس استاندارد

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  حميد، سامانيان

  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  حسين، محمد عباسي رزگله
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  هما، قعري
  )رشد شيمي محضكارشناس ا(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  محمد، كشاورز
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  سازمان ملي استاندارد

  محمد حسين گلبخش،
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان يزد

  سيدعليرضا ، مجتبوي
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  حسن، محرري
  )س مهندسي عمرانكارشنا(
  

  اداره كل استاندارد استان فارس

  عبدالرضا، مرشدي
  )كارشناس شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  عباس، نوري
  )كارشناس مهندسي معدن(

  كارشناس استاندارد
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  پيش گفتار
 تهيه سترشركت معيار گتوسط  مربوط هايدركميسيون آن نويسپيش كه  " هاويژگي -بتني قرنيز "داستاندار

مهندسي ساختمان، مصالح و  استاندارد ملي كميتة اجالسسيصدو شصت و سومين  در و شده تدوين و
 3 مادة يك بند استناد به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد 7/12/1390 مورخفراورده هاي ساختماني 

 به ، 1371 ماه بهمن وبمص ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان
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 فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه اردهااستاند
   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  
 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن

 الملليتحقيقات و تجربيات بين 
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  هاويژگي -بتني قرنيز

  هدف         1

اين  ،استساخته بتني هاي پيشقرنيز هاي فنيهدف از تدوين اين استاندارد تعيين مشخصات و ويژگي
  .مي باشد مشخصات در بر گيرنده الزامات اوليه مورد نياز براي اين محصول

سه طبيعي يا شكسته سنگ شكسته سرند استفاده نسبت مشخصي از اختالط سيمان سفيد يا خاكستري ما
در طول شده يا شن طبيعي با دانه بندي مناسب و ماده رنگي معدني براي رسيدن به نماي دلخواه و با دوام 

 است قرنيز سيمانيبرداري داراي اهميت ويژه در توليد زمان بهره

  .پردازدبعاد هندسي مورد نظر ميهاي هندسي خاصي ارائه نمي كند بلكه به رواداري ااين استاندارد اندازه
  

  دامنه كاربرد       2
هاي داخلي و خارجي قطعات مشمول اين استاندارد داراي تركيبي يكسان و يكنواخت هستند كه در قسمت

  .رودنماي ساختمان و محوطه سازي به كار مي
خصوص كه توسط پرداخت كاري رنگ آميزي و يا ساير طرح هاي م ,مشخصات فني نظير نوع بافت سطح 
بايد توسط توليد كننده به صورت كتبي و كامال مشخص تعيين و  شودخريدار يا مصرف كننده نهايي داده مي

  .به خريدار تحويل شود
  

  مراجع الزامي     3
. ران به آن ها ارجاع داده شـده اسـت  مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي اي

 . شودمي آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب   بدين ترتيب

در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعـدي آن  
در مورد مداركي كه بدون ذكر تـاريخ انتشـار بـه آنهـا ارجـاع داده      . مورد  نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  . ده است ، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر استش
  : استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

  هاي سيمان پرتلندويژگي ؛ 389استاندارد ملي ايران به شماره  3-1
 ن پرتلند سفيدهاي آزمون سيماها و روشويژگي  ؛ 2931 استاندارد ملي ايران به شماره 3-2

  هاويژگي –هاي بتن سنگدانه  ؛  302    استاندارد ملي ايران به شماره 3-3
مشخصات رنگ براي استخرهاي شنا و ساير سطوح بتوني و  ؛ 307 استاندارد ملي ايران به شماره 3-4

  هاويژگي –ساختماني 
  هاويژگي –يايي مواد افزودني شيم –بتن   ؛ 2930 استاندارد ملي ايران به شماره 3-5
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ها و روش هاي آزمون ميلگردهاي گرم نورد ديده مصرفي ويژگي  ؛ 3132 استاندارد ملي ايران به شماره 3-6
  در بتن

روش (گيري مقدار هواي موجود در بتن تازه روش آزمون اندازه ؛ 3823 استاندارد ملي ايران به شماره 3-7
 )حجمي 

 
3-8 ASTM C231, Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the pressure 
Method 
3-9 ASTM C 260, Specification for Air Entrained Admixtures for Concrete. 
3-10 ASTM C 426, Test Method for Linear Drying Shrinkage of Concrete Masonry 
Units. 
3-11 ASTM C 618, Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan 
for Use as in Concrete. 
3-12    ASTM C  666  /C  666  M,  Test  Method  for  Resistance  of  Concrete  to  Rapid  
Freezing and Thawing. 
3-13   ASTM C 979, Specification for Pigments for Integrally Colored Concrete. 
3-14   ASTM C 989, Specification for Ground Granulated Blast – Furnace Slag for Use in 
Concrete and Mortars 
3-15   ASTM C 1194, Test Method for Compressive Strength of Architectural Cast Stone. 
3-16  ASTM   C 1195, Test Method for Absorption of Architectural Cast Stone. 
3-17 AST M  D 1729, Practice for Visual Appraisal of Colors and Color Differences of 
Diffusely Illuminated Opaque Materials. 

 تعاريف و اصطالحات 4

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

 4-1    
  قرنيز سيماني 

از  هااريوي دپادر طوبت ر ذنفوران و باب آي از جلوگيراي كه بر سيمانيبتني يا ك پالاز ست رت اعبا قرنيز
اين . باشدمي هاپناهن جاو روي  اهارهيوار، روي ديودپائين در  قرنيزف محل مصر. كننده ميدستفااآنها 

 .تواند رنگي و يا ساده باشدمحصول مي

4-2    
  بتن خشك  

  .فرآوردهاي پيش ساخته با اسالمپ صفر
  
4-3   
  بتن تر 

   .فرآوردهاي پيش ساخته داراي اسالمپ



3  
  

  مواد و طراحي    5
   مواد اوليه  1- 5
  :مواد و مصالح بايد داراي ويژگي هاي زير باشند 

  .1- 3سيمان پرتلند طبق استاندارد بند   1-1- 5
  2- 3سيمان پرتلند سفيد طبق استاندارد بند   1-2- 5
  هاسنگدانهبندي دانهبند به جز   3- 3مصالح سنگي در بتن  طبق استاندارد بند    1-3- 5
  يهاي سياه كربندانهبه استثناي رنگ  4-3و   13-3 هايمواد رنگي طبق طبق استانداردهاي بند  1-4- 5
  .5- 3مواد افزودني شيميايي طبق استاندارد بند   1-5- 5

دفع كننده هاي آب جمع شده و سايرمواد تشكيل دهنده بايد قبال مناسب بودن  –در خصوص ساير مواد افزودني  –يادآوري
  آن ها با ويژگي هاي مندرج در اين استاندارد مطابقت داشته باشد

  . 14-3استاندارد بند مواد رو باره يا سرباره اي طبق   1-6- 5
  . 11-3 خاكستر بادي يا پوزالن طبيعي طبق استاندارد بند   1-7- 5

  الزامات فيزيكي     6
  مقاومت فشاري 6-1

 45روزه نبايد كمتر از  28هاي مقاومت فشاري براي نمونه 15-3پس از انجام آزمون طبق استاندارد بند 
  .مگاپاسكال باشد

  قابليت جذب آب سرد  6-2
روزه  28هاي با عمر درصد وزني براي نمونه 6نبايد بيش از  16- 3ليت جذب آب سرد طبق استاندارد بند قاب

  .باشد

  قابليت جذب آب جوش  6-3
 28هاي با عمر درصد وزني براي نمونه10نبايد بيش از  16-3قابليت جذب آب جوش طبق استاندارد بند 

  .روزه باشد
استاندارد  يخ زدن و آب شدن به روش تر طبقد به اندازه اي باشد كه در شرايط محيطي ميزان هواي موجود باي -1ياد آوري 

  .پايداري قطعه تامين شود 8-3بند 
هاي آزمون نمونه. انجام شود 16-3و بند  15-3در صورت نياز به آزمون كارگاهي بايد طبق استانداردهاي بند  - 2ياد آوري 

 .شاري الزم را داشته باشنددرصد مقاومت ف 85كارگاهي بايد حداقل 

  مقاومت در برابر شرايط محيطي يخ زدن و آب شدن   6-4
توليد كننده موظف است در جريان عمليات اجرايي از مواد و مصالح اوليه و مشابهي كه تحت آزمون  6-4-1

  .قرار گرفته استفاده كند
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متر از يك نمونه ميلي )406× 102×76(روز به ابعاد  14سه نمونه تر با عمر براي يك آزمون مجزا 6-4-2
و ساير وجوه به ) طرف شكل گرفته براي نما(يك وجه از هر قطعه به صورت نمايان . شودگيري انتخاب مي

  .صورت بريده خواهد بود
  .ميلي متر است ±3رواداري مجاز آزمونه ها  -يادآوري  

يخ زدن و آب شدن كامل نشده است از  تا زماني كه تمام آزمون ها براي تعيين مقاومت در برابر 6-4-3
  خشك كردن آزمونه ها در كوره مخصوص خوداري شود

ساعت قبل از آزمون يخ زدن و آب شدن در آب آهك اشباع با  24هر قطعه آزمونه بايد دست كم   6-4-4
  .درجه سلسيوس غوطه ور شوند )23±7/1(دماي 

هاي متالشي شده ناشي از هقطع گيردروز صورت مي 36ا روز ت 30ها در دوره زماني بازرسي هر يك از آزمونه
دوره يخ زدن و آب شدن مربوط به هركدام از آزمونه ها به صورت مجزا براي تعيين قسمت از دست رفته 

  .شود توده در طول آزمون گردآوري مي
زماني كه  براي هر آزمونه مواد و مصالح خرد شده در كوره مخصوص خشك و وزن توده آن تعيين شود تا

درصد وزني در ظرف مدت دو ساعت از  2/0مقدار از دست رفته در توده ناشي از فرآيند خشك كردن بيش از 
  .خشك كردن نباشد 

العات به دست آمده به صورت مجزا ثبت و به صورت تجمعي براي هر آزمونه در تمام مدت آزمون تا زمان اط
درصد وزني هر كدام كه زودتر رخ دهد  10ده حداقل چرخه يا مقدار از دست رفته تو 300تكميل شدن 
  .شودجمع آوري مي

درجه سلسيوس تا زماني كه مقدار از دست رفته توده در   )110تا  100(در ادامه آزمون قطعات در دماي 
ساعت از خشك كردن نباشد در كوره مخصوص خشك  48درصد در مدت  1/0هنگام خشك كردن بيشتر از 

دقيقه قبل از اقدام  30ت از كوره خارج خواهند شد و در دماي اتاق به مدت تقريبي سپس قطعا. شودمي
نخستين . شودوزن توده خشك انجام ميگيري شود و سپس اندازهگيري توده خشك شده سرد ميبراي اندازه

  .آوري شده در تمامي مراحل انجام آزمون استقسمت توده خشك شده تكه هاي خرد و ريز جمع
از رابطه زير محاسبه مي ) آزمونه ( مقدار درصد كاهش وزن از دست رفته توده براي هر قطعه    6-4-5
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  : كه در آن 
CPWL   ؛كاهش وزن از دست رفته توده درصد  

S   ؛كل توده خشك در كوره در پايان آزمون  
B   توده خشك شده در كوره در پايان آزمون.  
  .سه قطعه در آزمون CPWLنمونه عبارت است از متوسط  CPWLقدار م   6-4-6
  .درصد باشد 5دوره يخ زدن و آب شدن بايد كمتر از  300پس از  CPWLمقدار    6-4-7
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  ابعاد     7
  .باشدمتر ميميلي ±3حداكثر  )عرض و ضخامت( حداكثر رواداري براي مقاطع عرضي 7-1
  .باشدمتر ميميلي ± 5حداكثر ) طول(ي حداكثر رواداري براي مقاطع طول 7-2

  آزمون و نمونه گيري    8 
 و  15- 3طبق استانداردهاي بند  قرنيز بتنيمكعب متر 14ها و قطعات مورد آزمون بايد از هر آزمون   8-1
  .انجام گيرد 16- 3
يك نمونه از  هاي آزمايشگاهي تعيين مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدندر صورت نياز به آزمون 8-1-1

  .تهيه و مورد آزمون قرار گيرد 4- 6قطعات هر اختالط بر اساس بند 
هاي تاييد شده بايد با ابزار و طبق آزمون چشمي براي مشخص شدن تفاوت رنگ بين قطعات و نمونه 8-1-2

  .انجام شود 17- 3روش آزمون استاندارد بند 

  بازرسي چشمي     9
د يك طرح يكنواخت داشته باشند اين سطوح نبايد هيچ گونه حفره تمام سطوح نمايان قطعات باي  9-1

كمتر از سه  بايد ترهاي كوچكميلي متر وجود داشته باشد هم چنين در صورت وجود حفره 8/0بزرگ تر از 
  .متري قابل مشاهده نباشند 5/1متر مربع باشند و زير نور روشنايي مستقيم در فاصله ميلي 25حفره در هر 

هاي شدن  جزيي ناشي از حمل و نقل و تحويل باعث مردود شدن قطعه نخواهد بود پريدگي پرلب  9-2
  .جزيي نبايد تحت روشنايي نور مستقيم روز از فاصله شش متري قابل مشاهده باشند

متري بايد داراي طرح و نقش يكسان و مشابه طرح  3صله در روشنايي نور مستقيم روز از فا قطعات  9-3
  .ييد شده باشدنمونه تا

  ميزان تغييرات جزيي مجاز رنگ    10
تر از شش واحد از نمونه  مصوب تفاوت رنگ كل قطعاتي كه در يك محل نصب مي شود نبايد بزرگ 10-1

هاي مختلف تحويلي هر سفارش نبايد باشد و رنگ قطعات محموله 17- 3تاييد شده طبق استاندارد بند 
  .متفاوت باشند

دو واحد از نمونه مصوب  تر ازشود نبايد بزرگزيي  قطعاتي كه در يك محل نصب ميتفاوت رنگ ج 10-2
هاي مختلف تحويلي هر سفارش نبايد باشد و رنگ قطعات محموله 17- 3تاييدشده طبق استاندارد بند 

  .متفاوت باشند

  عدم پذيرش      11
كننده دتولي هاي تحويلي هر سفارشولهدر صورت عدم تامين الزامات مندرج در اين استاندارد در محم  11-1

در صورت  .شودبراي آزمون مجدد انتخاب مي هاي جديديگيرد و آزمونهسازي پس ميمحموله را براي مرتب
  .ها با الزامات اين استاندارد تمام محموله عودت داده مي شودعدم انطباق دومين سري آزمونه

  .نهايي قطعات بايد به صورت چشمي  بازرسي و كنترل شودبا وجود نتايج آزمايشگاهي قبل از نصب  11-2
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  گذاري نشانه    12
هاي توليدكننده بايد حداقل اطالعات  طبق مشخصات زير به صورت خوانا و پاك نشدني بر روي محموله

  .گذاري كندتحويلي نشانه
  ؛ المت تجارتي يا نام واحد توليديع  12-1
  ؛مشخصات محصول  12-2
  ؛وليدتاريخ ت  12-3
  .شماره استاندارد ملي 12-4
  
  
  
  
  
  


