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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 
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 استانداردتدوين ون فني كميسي

  » آب اختالط بتن «
  

  نمايندگييا / سمت و  : رئيس
  روا، افشين

  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي 
  آذربايجان شرقي

    :اندبير
  عزيزافشاري، فرهاد

  )كارشناس ارشد فراوري مواد معدني(
  

  تبريزي، آذر
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  مجتمع مس سونگون
  
  

  شركت كيفيت آفرينان آذر
  
  

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء
                                                         نازيال، ادريسي

 
  واحد سردرود اسالمي دانشگاه آزاد

  )كارشناسي ارشد معماري(
 

  عليرضا، الفت
  )شيميمهندسي كارشناس ارشد (
 

 با، مسعود             پوربا

                              )مهندسي عمران كارشناسي ارشد(

 
                                        

  جديري، محمدعلي
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  رو، ساسانفرشي حق
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  
  

  قديمي كلجاهي، ليدا
  )كارشناس زبان(
  

  فريده قديمي كلجاهي،

 
 

  آزمايشگاه همكار تكين ساز آزما
  
  

و عضو  مراغهواحد  اسالمي دانشگاه آزاد
هيئت مديره سازمان نظام مهندسي 

 شرقي ساختمان استان آذربايجان

 
  يشگامان كيفيت هستي آذرپشركت 

  
  

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي 
  آذربايجان شرقي

  
  

  عالي مهرگانآموزش موسسه 
  
  

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي 



 د 

  

  )كارشناس ارشد شيمي(
  

                                                            عاطف، مشاور
  )مهندسي عمران كارشناسي (
  
  

  آذربايجان شرقي
  

  آزمايشگاه همكار تكين ساز آزما
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  پيش گفتار
 شركت كيفيت آفرينان آذرهاي مربوط توسط كميسيونآن در  نويسپيشكه  » تنآب اختالط ب «استاندارد 

 ساختمان و مصالحمهندسي  كميته ملي استاندارداجالس  سيصد و پنجاه و پنجمين در شده و تهيه و تدوين
اينك به استناد بند يك ، مورد تصويب قرار گرفته است     21/12/1390تاريخ ساختماني  هاي و فرآورده

 ، 1371 مصوب بهمن ماه ،رانياستاندارد و تحقيقات صنعتي ا سازمانقانون اصالح قوانين و مقررات  3 ماده
  .عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شوده ب

، هاي ملي و جهاني در زمينه صـنايع، علـوم و خـدمات   براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت
موقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميـل  استانداردهاي ملي ايران در 

 .تجديد نظر در كميسيون فني مربوطـه مـورد توجـه قـرار خواهـد گرفـت       ماين استاندارد ها ارائه شود، هنگا
   .بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد ،بنابراين

  
:به شرح زير است  مورد استفاده قرار گرفتهتهيه اين استاندارد  منبع و ماخذي كه براي  

 
1-  ISO12439:2010, Mixing water for concrete 
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  آب اختالط بتن

 كاربرد دامنه و هدف          1

ي ملي ساخت بتن مطابق با استانداردهاهاي آب مناسب براي ويژگيتعيين ، استاندارد اين تدوين از هدف
  .مناسب بودن آن است ارزيابيهاي و توصيف روش  12284- 2و  12284-1ايران به شماره هاي 

  مراجع الزامي         2
. است شده داده ارجاع آنها به ملي ايران استاندارد اين متن در كه است مقرراتي حاوي زير الزامي مدارك
  .شود مي محسوبان ملي اير استاندارد اين از جزئي مقررات آن ترتيب بدين

در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن 
در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .بعدي آن مورد نظر است است، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي
  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد استاندارد الزامي است

  راهنماي نگارش مشخصات فني - 1قسمت  - بتن ، 1388سال : 12284- 1استاندارد ملي ايران شماره  2-1
 توليد - مشخصات مواد تشكيل دهنده  -2قسمت  -بتن ، 1388: 12248- 2استاندارد ملي ايران شماره  2-2

  بتن و انطباق
2-3  ISO 1920-3, Testing of concrete — Part 3: Making and curing test specimens 

2-4  ISO 1920-4, Testing of concrete — Part 4: Strength of hardened concrete 

2-5  ISO 7890-1, Water quality — Determination of nitrate — Part 1: 2,6-Dimethylphenol 
spectrometric method 

2-6  ISO 29581-1, Cement — Test methods — Part 1: Analysis by wet chemistry 

طبقه بندي انواع آب     3  
كليات   3-1  

انواع ارائه . رود،  به منبع آب بستگي داردن به كار ميسب بودن آبي كه به منظور ساخت بتبه طور كلي، منا
  .متمايز هستند 7- 3تا  2- 3شده در بندهاي 

  آب آشاميدني      3-2
  .آب اشاميدني  براي استفاده در بتن مناسب بوده و نيازي به آزمون ندارند

  ن در صنعت بتشده از فرايندهابازيافت  آب  3-3
مطابق با بايد ، ولي است بتن مناسب استفاده در براي معموال تعريف شده،  1- 2-بند الفدر  ،اين آب كه
  .ان شده در پيوست الف باشدالزامات بي
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  آب منابع زيرزميني    3-4
  .تواند براي استفاده در بتن مناسب باشد، اما بايد آزمون شوداين آب مي

  هاي صنعتيهاي سطحي طبيعي و آب فاضالبآب 3-5
  .تواند براي استفاده در بتن مناسب باشد، اما بايد آزمون شوداين آب مي

  آب دريا يا آب شور 3-6
جا سازي شده مورد استفاده قرار گيرد، اما به طور كلي براي بتون بدون آرماتور يا با فلز  ن آبايممكن است 

  .مورد استفاده قرار گيردن پيش تنيده بتبراي توليد  ب نبايداين آ. باشدبراي توليد بتون مسلح مناسب نمي
مجاز در بتن عامل تعيين كننده  هاي تسليح شده با فوالد يا جاسازي شده با فلز، مقدار كل كلريدنبراي بت

  .مراجعه كنيد 1-3-4است، به بند 
  آب فاضالب 3-7

  .ن مناسب نيستاين آب براي استفاده در بت

الزامات        4  

  كليات       4-1
. باشد 3- 3-4و  2-3- 4، 1-3-4، 2-4هاي بيان شده در بندهاي ن بايد داراي ويژگيآب مورد استفاده در بت

زمان (هاي زمان تنظيم ، يا مطابق با ويژگي 4- 3-4هاي شيميايي بيان شده در بند يژگيآب بايد مطابق با و
  .باشد 4-4بيان شده در بند فشردگي  و استحكام) سيمانگيرش 

  .شود آب تامين شده به عنوان آب آشاميدني، مطابق با الزامات اين استاندارد باشدفرض مي
  .طابقت داردماين استاندارد بين المللي بنظر ميرسد اب اشاميدني بيشتر با شرايط 

الزامات براي آب تركيب شده اعمال ) مراجعه شود 2-2- به بند الف(ها با هم مخلوط ميشوند بآكه زماني
  .شودمي

  ارزيابي مقدماتي       4-2
بيان مطابق با يك يا چند الزام بي كه آ. زمايش شودآ 1هاي آزمون بيان شده در جدول  طبق روشآب بايد 

 4- 4طابق بند نباشد، فقط در صورتي ممكن است مورد استفاده قرار گيرد كه ثابت شود م 1شده در جدول 
  .باشدن مناسب ميبراي استفاده در بت

  خواص شيميايي 4-3
  كلريدها     4-3-1

شود، نبايد از نشان داده ميCl  ֿ آزمون شده و به شكل 3-1- 6مقدار كلريد موجود در آب ،كه طبق بند 
كه نشان داده شود مقدار كلريد بتن از حداكثر مقدار بيشتر باشد،  مگر اين  2مقادير ارائه شده در جدول 

  .مراجعه كنيد 12284- 2ملي  باشد، به استانداردمجاز  مقدار كلريد كل بيشتر نمي
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همـين  كه حدود مقدار كلريـد كـل در بتـون در پيوسـتي در     توصيه شده است  12284-2استاندارد ملي  در
تصحيح مقـادير  . ممكن است است مقادير ارائه شده بسته به هدف كاربرد متفاوت باشند .استاندارد ارائه شود

  .تواند ضرورت داشته باشدبه منظور متناسب بودن با حدود مقدار كلريد كل مي 2توصيه شده در جدول  

  براي اختالط بتنمورد استفاده هاي آزمون بازرسي مقدماتي آب الزامات و روش -1جدول
  روش آزمون الزامات  پارامتر  شماره

  1-1-6بند   قابل مشاهده نباشدآثار از بزرگتر   هاها و چربيروغن  1
  1-1-6بند   دقيقه از بين برود 2هر گونه كف بايد در عرض   پاك كنندهمواد   2
اشاميدني  بندي شده به عنوان طبقهابهايي كه از منابع   رنگ  3

  ):مارجعه كنيد 2-3به بند (شوندحاصل نمي
رنگ اب بايد از نظركيفيت  زرد كمرنگ يـا زرد مايـل    

  به سفيد ارزيابي شود 

  1-1-6بند 

شـاميدني  آبندي شده به عنـوان آب  هاز منابع طبق بآ  قمواد معل 4
  )مراجعه كنيد 2-3به بند (

  4-4- بند الف

  1-1-6بند    از رسوب ميلي ليتر 4 بيشينه : آب از منابع ديگر

5  

بندي شده به عنـوان آب آشـاميدني   آب از منابع طبقه  بو
مجـاز   هيچ بويي جز بـوي  ): مراجعه كنيد 2-3به بند (
 ،نداشــته باشــد و بــوي نــاچيز ســيمان ب اشــاميدنيآ

هاي كـوره باشـد بـوي انـدك      سربارچنانچه اب حاوي 
  شودهيدروژن سولفيد حس مي

  1-1-6بند 

ــر  ــي ديگ ــابع اب ــويي : من ــيچ ب ــويه ب مجــاز آ جــز ب
بعــد از افــزودن هيــدروكلريك نداشــته باشــد؛ اشاميدني

اسيد نبايد اثري از بوي هيدروژن سولفيد وجود داشـته  
  .باشد

  1-1-6بند ≤pH 5  اسيدها  6

زرد  NaoHن بايد از نظر كيفيت پس از افزودن آرنگ   مواد گياخاكي  7
  .ن باشدآ تر ازرنگمايل به قهوه اي يا كمي كم

  2-1-6بند 
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  بيشينه حدود توصيه شده براي مقدار كلريد در آب مورد استفاده براي اختالط - 2جدول  
  بيشينه غلظت كلريد  روش آزمون

  ليتر/ميلي گرم
 هدف از استفاده

  بتون پيش تنيده يا دوغاب  500 3-1-6بند 
  فلزات جاگذاري شده بتون مسلح يا داراي 1000
  فلزات جاگذاري شدهيا بدون بتون غير مسلح  4500

  
  هاسولفات 4-3-2

-SO2 آزمون شده و به شكل  3-1- 6مقدار سولفات آب، كه طبق بند 
تر از      شود، نبايد بيشنشان داده مي  4

mg/l  2000 باشد.  
  قليائيت 4-3-3

ي گذارو شرايط در معرضاستفاده شود،  بتندر  هاي فعال قلياييكلوخهشود از بيني ميدر صورتي كه پيش
هاي مضر وابسته به قليا روي دهد، در اين صورت بايد ميزان قليائيت آب مطابق با بند باعث شود واكنش بتن

مگر اينكه نشان داده  ،باشد mg/l اب نبايد بيشتر ازمعادل سديم اكسيد مقدار . مورد آزمون قرار گيرد 1-3- 6
فقط ب زيادتر شوند، آاين حدود  اگر. نيست توصيه شده بيشتربيشينه مقدار از  بتنييت قليامقدار شود كه 

         موادمضر  هاياقدامات الزم براي جلوگيري از واكنش ثابت شود، در صورتي قابل استفاده است كه
  .استسيليكا انجام گرفته  -قليا

  .شوديافت مي CEN CR 1901 هاي الزم در مجله فني مانندراهنمايي -يادآوري

  آلودگي مضر 4-3-4
اگر جواب . هاي كيفي براي شكر، فسفات، نيترات، سرب و روي انجام گيرد، ممكن است آزموندر گام اول

و استحكام گيرش هاي كيفي مثبت باشد، يا بايد كميت ماده مورد نظر معين شود يا آزمون زمان آزمون
  .فشردگي انجام گيرد

  .باشد 3جدول مطابق   بايدب آمواد موجود درحدود تجزيه و تحليل شيميايي مد نظر باشد، اگر 
  

  شرايط مواد مضر -3جدول شماره 
  بيشينه غلظت ماده

  ميلي گرم در ليتر
  روش آزمون

  100  شكر

  3-1-6بند 
  100  شودنمايش داده مي P2O5صورت ه فسفات، كه ب

  500  شودنمايش داده مي NO3ֿ صورت ه بكه نيترات، 
  100  شودنمايش داده مي +Pb2صورت كه به سرب، 
  100 شودنمايش داده مي +Zn2صورت كه به روي، 
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  و استحكام بتنگيرش زمان    4-4
- هاي خميري تهيه شده با آب حاصل ميكه از نمونه اوليهگيرش ،  زمان 4- 1-6هنگام آزمون مطابق بند 

آمده با  به دستهاي زمان سفت شدن اوليه آزمونه 25% ساعت بوده و نبايد بيشتر از 1شوند، نبايد كمتر از 
  از ترساعت باشد و نبايد بيش 10نبايد بيشتر از  بتن زمان سفت شدن نهايي. آب مقطر يا بدون يون باشد

ب آ. ستĤمده ادسته ب بدون يونب مقطر يا ي باشد كه از اختالط آبتننهايي زمان سفت شدن  25 % 
مقطر و  آبكه رائه خواخد داد اقابل استفاده است كه معلوم شود همان نتايجي را فقط زماني شاميدني آ

  .دهندبدون يون نتيجه مي
 90%بايد حداقل   ،روز28روز و  7يا مالت اختالط شده با آب در مدت  بتنانواع  فشردگياستحكام متوسط 
  .آب بدون يون باشدب مقطر يا آبا تهيه شده هاي مشابه آزمونهفشردگي  استحكام متوسط 

  بردارينمونه 5
ضمن در نظر نمونه بايد به طور صحيح شناسايي شده و بايد . باشد l 5ز آب نبايد كمتر از نمونه گرفته شده ا

  .آب مورد استفاده باشدنماينده گرفتن اثرات احتمالي تغييرات فصلي، 
شسته مورد نظر بايد با آب ظرف ، پر كردن نمونه قبل از. در ظرفي در بسته و تميز نگهداري شود دنمونه باي

  .شود
  .شود آزمونبرداري نمونهپس از دو هفته طي  بايدب آ

  آزمون    6
  هاي آزمونروش    6-1
  ارزيابي اوليه     1- 6-1

 ،پاك كنندهمواد  ،هاوغنها و ربراي آزمون چربيبرداري از نمونهپس مقدار اندكي از نمونه بايد بالفاصله 
  .مواد گياخاكي مورد ارزيابي قرار گيرد و بو ،مواد معلق ،رنگ

اي به نمونه را در يك لوله استوانه ml80 .را از اين حالت خارج نماييدمعلق مواد  ،با تكان دادان ظرف نمونه
. ثانيه خوب تكان دهيد 30مدت ه محكم بسته و بسرپوش مناسب  با يكدر استوانه را . بريزيد ml100حجم 

ب را از ، آكرديدچه بوي مشكوكي حس چنان .داشته باشدنب تميز آبويي غير از بوي تا نمونه را بو كنيد 
ميزان بيشينه بايد كمتر از ي آب ميزان بو. ملي آب آشاميدني آزمون كنيدجهت ميزان بو و طبق مقررات 

 30مدت ه استوانه را ب. ب را از لحاظ وجود كف بررسي كنيدآسطح . شاميدني باشدآب قابل قبول براي آ
هر ب را از لحاظ  وجود كف و آسطح  ،دقيقه 2بعد از گذشت  .دثانيه در سطح صاف و بدون لرزش قرار دهي

نشين نگاهي به حجم ظاهري جامدات ته ،دقيقه 30پس از . روغن بررسي كنيدچربي و وجود گونه نشانه 
  ml 5/0 سپس. سنج اندازه بگيريد pHيا  شناساگر  ب را با كاغذآ  pHميزان . ب بيندازيدآشده و رنگ 

  .آزمون كنيد ارا بو كرده يسپس وجود سولفيد هيدروژن  ،هم بزنيده ن اضافه كرده و بآه اسيد ب لريكهيدروك
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  مواد گياخاكي    2- 6-1
ml 5 لوله آزمايش را اتاق قرار دهيد تا دماي آن به . نمونه را در لوله آزمايش بريزيدC º 15  وC º 25 برسد .
ml 5  كان داده و بعد از يك ساعت رنگ آن را بررسي به ان اضافه كنيد و ت 3%محلول سديم هيدروكسيد

  .كنيد
  هاي شيمياييآزمون       3- 6-1

در صورت . كندهاي شيميايي بيان شده را توصيف ميهاي مرجع براي آزمونهاي آزمون زير روشروش
ورت در ص. دهندهاي مرجه ارائه ميهاي ديگر، بايد ثابت كرد كه نتايج معادلي با روشاستفاده از روش

  .هاي مرجع استفاده كردمغايرت فقط بايد از روش
   ISO 29581-1مطابق با استاندارد       كلريد -

   ISO 29581-1مطابق با استاندارد     سولفات  - 

   ISO 29581-1مطابق با استاندارد       قليا -

 استانداردهاي معتبر محل مصرفمطابق با               ماده   -

   تانداردهاي معتبر محل مصرفمطابق با اس    فسفات -

    ISO 7890-1مطابق با استاندارد     نيترات -

 مطابق با استانداردهاي معتبر محل مصرف      سرب -

  مطابق با استانداردهاي معتبر محل مصرف      روي -

 و استحكامگيرش زمان      4- 6-1

  :هاي آزمون زير بايد به كار گرفته شوندروش
 با استانداردهاي معتبر محل مصرفمطابق     خميرگيرش زمان  -

      مطابق با استانداردهاي معتبر محل مصرف  مالت منشوراستحكام و  -

      ISO 1920-3مطابق با استانداردهاي معتبر محل مصرف يا   بتنهاي ساخت آزمونه -

 ISO 1920-4مطابق با استانداردهاي معتبر محل مصرف يا     بتنازمايش انواع  -

  .استفاده كرديگزين عنوان جاه توان بميرا   EN 196-1و  392استاندارد ملي داده در ده ارائه شاي هروش
اند مورد يا مالت كه از اختالط با آب مورد آزمون ساخته شده بتن، بايد سه آزمونه بتنبراي آزمون استحكام 

ساخته شده با آب  مقطر يا  هاي مشابهنتايج آزمون بايد با نتايج حاصل از آزمون آزمونه. بررسي قرار گيرند
  .آب بدون يون مقايسه شوند
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 آزمونتعداد  6-2

  .كار مي روندآب به آزمون براي زير تعداد آزمون 
  آزمون الزم نيست: اميدنيآب آش -
آزمون را  ): تعريف شده است 1-2- اي كه در الفبه گونه( بتنآب بازيافت شده از فرآيندهاي صنعت  -

  .دمطابق با پيوست الف انجام دهي
آزمون قبل از استفاده : هاي صنعتيطبيعي و فاضالبهاي سطحي آبمنابع زير زميني، هاي آب -

. ، آزمون كنيدب يقين حاصل نشدهآكه از  تغييرات تركيب پس از ان نيز هر ماه و تا زماني كرده و
 .شودآن تكرار آزمون كم ميپس از 

آزمون بار و در زمان ضرورت ساالنه يكآن پس از ، آزمون كردهقبل از استفاده : ب شورآب دريا و آ  -
  .كنيد

  
  ارزيابي انطباق    6-3

انطباق، آب مورد نظر براي ايجاد . اندالزامات ارائه شده در اين استانداردبه عنوان مقادير مطلق بيان شده
   . باشد 4براي اختالط بايد مطابق با الزامات ارائه شده دربند 

  آزمون گزارش       7
  :حاوي اطالعات زير باشدحداقل بايد آزمون ارش گز
  توصيف انواع و منابع آب؛ 7-1

 برداري؛محل نمونه 7-2

 برداري؛زمان و تاريخ نمونه 7-3

 ؛هامسئول آزموننام آزمايشگاه و شخص  7-4

 تاريخ انجام آزمون؛ 7-5

 .نتايج آزمون و مقايسه با الزامات اين استاندارد ملي 7-6
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  پيوست الف
  )الزامي(

  بتنآب بازيافت شده از فرآيندهاي صنعت  استفاده ازالزامات جهت 
  كليات      1-الف

هاي به صورت تركيبي از آب ، كه به تنهايي يابتناين پيوست براي آب بازيافت شده از فرآيندهاي صنعت 
  .شود، كاربرد دارداستفاده ميديگر به عنوان آب مخلوط 

  توصيف آب     2-الف
  بتناز فرآيندها در صنعت بازيافت شده  بآ    1- 2-الف
  :شامل موارد زير است بتنآب بازيافت شده از فرآيندها در صنعت     1-1- 2-الف

  ؛باشدمي مازاد  بتنبخشي از  ي كهآب -
- هاي كاميونهاي ثابت، غلتك مخلوط كنندهآب استفاده شده براي تميز كردن داخل مخلوط كننده -

 هاي بتن؛ها و پمپها يا همزن

  ؛سفت شده بتناز  تراوش شدهب آو خردايش از برش با اره،  حاصل دهش فرآيندب آ -
  .آنتازه هنگام ساخت  بتنحاصل از استخراج شده ب آ   -    
  حاصل شودب از اين منابع آ ممكن است      2-1- 2-الف

  ؛ب پخش مي كندآطور يكسان در ه را ب جامدمواد تجهيزات مناسب كه  فراهم شده با  هايضچهحو  -
تا مواد  ،مدت كافي در حوضچه بمانده ب بآبه شرطي كه  گير يا تاسيسات مشابه،رسوب هايوضچهح -

  . نشين شودمناسب تهطور ه جامد ب

ندازه شان معموال است كه اذرات بسيار ريز هاي متفاوتي از غلظتحاوي  بتنبازيافت شده از فرآيندهاي صنعت ب آ -يادآوري
  .باشدمي. /mm 25كمتر از 

  ب  تركيبي آ    2- 2-فال
  .استب منابع ديگر و آ بتنبازيافت شده از فرآيندهاي صنعت ب آمخلوطي  از  ،ب تركيبيآ

  بتنآب بازيافت شده از فرآيندهاي صنعت محدوديت هاي استفاده از        3-الف
يا غير مسلح  بتنب تركيبي براي اختالط با يا آ بتنآب بازيافت شده از فرآيندهاي صنعت ممكن است 

  .الزامات زير را برآورده كندمشروط بر اينكه  كار رود،ه پيش تنيده ب بتنو يا فلز جاسازي شده مسلح 
وجود ه ب بتنآب بازيافت شده از فرآيندهاي صنعت دليل استفاده از ه كه ب بتندر  مواد جامدجرم مازاد  - الف
  .دباش بتنموجود در  مصالح جرم كل 1%  بايد كمتر از است، امده
 بتناسفنجي،  بتنپيش تنيده،  بتنمعماري،  بتنمثل  نظر باشد مدتوليدي  بتنالزامات خاصي براي اگر  -ب

  .  ب بايد در نظر گرفته شودآدر اين موارد تاثير احتمالي استفاده از اين ، غيره در معرض محيط خشن و
توليدي يك روز پخش  بتندر سراسر  طور يكسانه نجا كه امكان دارد بآبايد تا آب بازيافت شده مقدار  -پ

 .شود
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از مواد جامد استفاده شود، مشروط بر اينكه  بيشتريممكن است مقدار  يند هاي توليد،آدر برخي از فر
  .نشان دهدرا  بتنبخش عملكرد رضايت

  الزامات    4-الف
  كليات     1- 4-الف

الزامات بايد با  ،بتنكيبي مورد استفاده در هاي تربآ يا بتنهاي بازيافت شده از فرآيندهاي صنعت آبكليه 
  .مطابقت داشته باشد 4- 4-تا الف 2-4-و الزامات ارائه شده در بندهاي الف 4تعيين شده در بند 

  انبار كردن      2- 4-الف
  .خوبي حفاظت شوده ها بلودگيآبايد در مقابل انبار شده ب آ

  توزيع مواد جامد در آب      3- 4-الف
  .اطمينان حاصل شود kg/l 01/1با چگالي باالتر از بازيافت شده ب آيكنواخت مواد جامد در بايد از پخش 

  .مواد جامد باشدناچيزي ممكن است  حاوي مقدار  kg/l 01/1اب با چگالي كمتر يا برابر 
  بازيافت شدهب آمواد جامد موجود در جرم     4- 4-الف

 طرح در. تخمين زده شود 1-چگالي بايد از جدول الف يهبر پا ،جرم مواد جامد موجود در آب بازيافت شده
  .ب مورد استفاده بايد مد نظر قرار گيرندآجامد و ، ماده بتن

بر حسب  كه  cfl، بآدر موجود جامد ماده گيري شده است، غلظت هاي ديگر نيز اندازهچنانچه چگالي
       :شودمي محاسبهمجددا  1-الفطبق معادله  ، مي شود بيانكيلوگرم بر ليتر 

f                                                                                             1- الف
f

W
flc 



















1

1
         

  

  نآكه در 
   W      ؛ب، بر حسب كيلو گرم بر ليترآچگالي  
    f   است جامد، بر حسب كيلو گرم بر ليتر زئي مادهچگالي ج.  
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 aماده جامد در آب  1- جدول الف

  چگالي آب
Kg/l 

 غلظت ماده جامد
Kg/l 

  حجم آب اختالط
l 

02/1  038/0  982/0  
03/1  057/0  973/0  
04/1  076/0  964/0  
05/1  095/0  955/0  
06/1  115/0  945/0  
07/1  134/0  936/0  
08/1  153/0  927/0  
09/1  172/0  918/0  
10/1  191/0  909/0  
11/1  210/0  900/0  
12/1  229/0  891/0  
13/1  248/0  882/0  
14/1  267/0  873/0  
15/1  286/0  864/0  

a    چگالي جزئيkg/l 1/2  در محاسبه مقادير اين جدول به كار رفته است.  
  

  بازرسي     5-الف
  چگالي      1-5-الف

واخت شده كه از نهاي يكيا آب تركيبي بايد بر روي نمونه بتناز فرآيندهاي صنعت  چگالي آب بازيافت شده
  .حوضچه هاي حامل آب گرفته شده اند، تعيين شود

رود چگالي در باالترين كه احتمال مي ، چگالي آب بايد حداقل يكبار در روز، و زمانيبتنطي فرآيند توليد 
هاي راهنما هاي ديگري براي پايش چگالي در كتابچهي كه روشسطح قرار دارد تعيين شود، جز در موارد

  . بيان شده باشد
در اين حالت بايد روش استفاده از اين ابزارها و نيز استفاده شود، ممكن است از ابزارهاي خودكار 

  .كاليبراسيون آنها در كتابچه راهنما توصيف شده باشد
  مناسب بودن    2-5-الف

  .تعيين شود 4مطابق بند ب تركيبي بايد آيا  بتنشده از فرآيندهاي صنعت  آب بازيافت مناسب بودن
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  پيوست ب
  )اطالعاتي(

  بتناختالط ب ون آزمآطرح 
اين اقدامات الزامي . كنديشنهاد ميپرا ب آهاي نمونهعملي آزمون  فقط روش 1- بدر جدول  آزمونطرح 

  .هميشه در اولويت قرار دارند ملياستاندارد 
  بتنآزمون براي آب اختالط طرح  1-ب جدول

  آب انواع  
  پذيرش آب  بله  )2-3بند (اب آشاميدني  1
 

  رد آب  بله      )7- 3بند (آب فاضالب   2
 

  بتنآب بازيافت شده از فرآيندهاي صنعت   3
  )3-3بند (يا آب تركيبي

 به پيوست الف مراجعه كنيد بله 

 

  )4-3بند (آب منابع زير زميني   4
  )5-3بند (ي و آب فاضالب صنعتيآب طبيعي سطح

  .برويد 6به مرحله   بله  
  .نيز مراجعه كنيد 4به بند 

 

هاي غير مسلح يا بتنفقط در   بله   )6-3بند (آب دريا يا آب شور  5
  بدون ميلگردهاي فوالدي

    
 )نيز مراجعه كنيد 1به جدول  12تا  6در مورد مراحل ( ارزيابي مقدماتي  

يا آب را برويد  28به مرحله   بله    مقادير جزئي قابل مشاهده: هاها و چربي روغن  6
  .رد كنيد

 
برويد يا آب را  28به مرحله   بله     كف پايدار: شوينده ها  7

  .رد كنيد
 
برويد يا آب را  28به مرحله   بله  تيره تر از زرد كمرنگ: رنگ  8

  .رد كنيد
 
برويد يا آب را  28به مرحله   يله   ميلي ليتر  4: مواد معلق  9

  .رد كنيد
  .ماده معلق، هر گونه ماده جامدي است كه در آب، به شكل ذرات جامد معلق است -يادآوري

 
برويد يا آب را  28به مرحله   بله   بوي قوي تر از بوي آب آشاميدني: بو  10

  .رد كنيد
  .مراجعه كنيد 5، خط 1به جدول وجود سرباره در صورت 
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  )ادامه( 1-جدول ب

برويد يا آب را  28به مرحله  بله  ph 5:  اسيدها  11
 .رد كنيد

 
  رنگي كه تيره تر: مواد گياخاكي   12

  از قهوه اي  مايل به زرد  
برويد يا آب را  28به مرحله   بله   

  .رد كنيد
   

  مراجعه كنيد 3-4به بند : خواص شيمياييآزمون 
  .پذيرش آب    بله    mg/l100 مواد محلول  13
  .صاف كنيد و از محلول صاف شده براي انجام آزمون ها استفاده كنيد µm 45/0ه را با استفاده از فيلتر غشايي نمون

 ماده معلق، هر گونه ماده جامدي است كه در آب، به شكل ذرات جامد معلق است -يادآوري

  داده شده است، 2ميزان كلريد از انچه در جدول   14
  بيشتر باشد

  

، مگر اينكه يدآب را رد كن  بله 
بيشيته مقدار مجاز كلريد 

از مقدار  بتنموجود در 
  .حداكثر بيشتر نباشد

بيشتر   12284- 2استاندارد ملي  طبقمشخص شده مقدار   بيشينه از  بتنكه ميزان كلريد  نشان داده شود كه  در صورتي -
  نيست،

  .استفاده كردب از آ مي توان 
 

  .آب را رد كنيد  ه بل   mg/l  2000 ميزان سولفات  15
 

  ب ازآميزان سديم اكسيد اكي واالن موجود در   16
mg/l 1500 بيشتر باشد.  

  

آب را بپذيريد، جز در مواردي   بله 
كه مصالح ريز دانه واكنش 

به  بتنپذير قليايي در ساخت 
  .كار گرفته شوند

  
ب فقط در صورتي ، و آ استفاده شده استقليايي كنش پذير از مصالح ريز دانه وا رود، انتظار ميچنانچه از اين ميزان فراتر رود

به  .انجام شده باشدقليا -كاور سيليآاقدامات الزم براي جلوگيري از واكنش هاي زيان  بتوان نشان داد قابل استفاده است كه
  .مراجعه كنيد CEN CR 1901به عنوان مثال براي راهنمايي 

  NaCL≤100 mg/l: مواد محلول  17
  

  .ب را بپذيريدآ  بله 

  .مي باشد NaClموجود در آب به شكل   Clبا اين فرض محاسبه مي شود كه ميزان NaCl  مقدار 
 

  NaCl+Na2SO4 ≤100 mg/l: مواد محلول  18
  

  .آب را بپذيريد  بله 

  .محاسبه مي شود ،نمك سديم موجود استبه شكل با اين فرض كه سولفات در اب   Na2SO4مقدار 
 NaCL+Na2SO4+Na2CO3مواد محلول   19

≤100 mg/l  
 

  .آب را بپذيريد  بله 
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  )ادامه( 1-جدول ب
  .شودمحاسبه مي ،نمك سديم موجود است به شكل با اين فرض كه كربنات  Na2CO3مقدار 

  رضلودگي مآ
  :يكي از اين دو را انجام دهيد

  اثر آن را روي زمان گيرش و استحكام تعيين كنيد، يا  -الف
  يميايي كيفي انجام دهيد       اناليز هاي ش -ب

بله
 

  برويد 28به مرحله 
 20در صورت آناليز به مرحله 

  برويد
  
  

  آزمون هاي كيفي  20
 مواد قندي 

 فسفات 

 نيترات 

 سرب 

 روي  

  
  
  
  
  
  

  آب را بپذيريد  بله   جواب آزمون هاي كيفي منفي است  21
  :يكي از اين دو را انجام دهيد

  ش و استحكام تعيين كنيد، يااثر آن را روي زمان گير  -الف
  اناليز هاي شيميايي كيفي انجام دهيد        -ب

  
       -الف
   -ب

  
  برويد 28به مرحله 
  .برويد 22به مرحله 

22  
  

  عدم پذيرش آب  بله    mg/l 100مواد قندي 

  عدم پذيرش آب  بله   P2O5 (< mg/l100نمايش بصورت (فسفات  23
 

NO3نمايش بصورت (نيترات  24
-(< mg/l500   عدم پذيرش آب  بله  

 
  عدم پذيرش آب  بله   Pb2+(< mg/l 100نمايش بصورت (سرب  25
 

  عدم پذيرش آب  بله   Zn2+(< mg/l 100نمايش بصورت (روي  26
 

  هاي كمي نشان مي دهند كه الودگي ها از آزمون  27
  .تر مي مانندداده شده پايين 3مقاديري كه در جدول 

  پذيرش آب  بله

  

  و استحكام آن بتنزمان گيرش 
  بله  .را برآورده نكند 4- 4زمان گيرش الزامات بند   28

  خير 
  عدم پذيرش آب

  برويد 29به مرحله 
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  )ادامه( 1-جدول ب
 

  بله  .را برآورده نكند 4-4گيرش الزامات بند  بتناستحكام   29
  خير 

  عدم پذيرش آب
  برويد 30به مرحله 

 
مراحل شده در آزمون هاي بيان اگر نمونه در يكي از   30

 آزمون هاي  "به بخش رد شد،  12تا  6شماره 
 19تا  13آزمون هاي مراحل رجوع كرده و  "شيميايي

  .را انجام دهيد
  

  آب را بپذيريد
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  پيوست پ
  )اطالعاتي(

  روش هاي آزمون توصيه شده
هاي تعيين نشده باشد، روش 2مراجع الزامي ارائه شده در بند  اگر هيچ روش آزموني در متن اين استاندارد يا

  .تواند مورد استفاده قرار گيردمي 1-آزمون ارائه شده در جدول پ
  

  هاي آزمون توصيه شده روش1-جدول پ
  روش  آزمون

pH  3178-18استاندارد ملي  
  كربنات و بي كربنات

  سديم و پتاسيم
ISO 9963-2 

  )ر سه قسمته( 11114استاندارد ملي 

  :مواد قندي
  كيفي)نيمه(

  كمي

  
  نفتل/ماليش

  .از يك روش ملي توافق شده استفاده كنيد
  +Zn2روي به شكل

  كيفي)نيمه(
  كمي

  
  مونياك جيوهآواكنش هاي رنگ توسط رودانات 

  .از يك روش ملي توافق شده استفاده كنيد
  +Pb2سرب به شكل 

  كيفي)نيمه(
  كمي

  
  ستفاده كنيداز يك روش ملي توافق شده ا

  ..از يك روش ملي توافق شده استفاده كنيد
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  پيوست ت

  )اطالعاتي(

  كتاب نامه

 pH گيري روش اندازه - ها  روشهاي آزمون زداينده، 1373: 3178-18استاندارد ملي ايران شماره   - 1
  روش پتانسيومتري - محلولهاي آبي

: قسمت اول-اندازه گيري سديم و پتاسيم - كيفيت آب ، 1387: 11114-1استاندارد ملي ايران شماره  - 2
  سديم به روش اسپكترومتري جذب اتمي اندازه گيري

: قسمت دوم - اندازه گيري سديم و پتاسيم - كيفيت آب ، 1387: 11114- 2استاندارد ملي ايران شماره  - 3
  پتاسيم به روش اسپكترومتري جذب اتمي اندازه گيري

: قسمت سوم -اندازه گيري سديم و پتاسيم -كيفيت آب ، 1387: 11114-3ن شماره استاندارد ملي ايرا - 4
  سديم و پتاسيم به روش اسپكترومتري نشر شعله اي اندازه گيري

[5] CEN CR 1901, Regional Specifications and Recommendations for the avoidance of 
damaging alkali silica reactions in concrete 

[6] EN 196-1, Methods of testing cement — Part 1: Determination of strength 

[7] EN 196-3, Methods of testing cement — Part 3: Determination of setting times and 
soundness 

[8] ISO 9963-2, Water quality — Determination of alkalinity — Part 2: Determination of 
carbonate alkalinity 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


