
 

 أ 

 

 
 
 
 

 استاندارد ملي ايران

  
 
 

  جمهوري اسالمي ايران
Islamic Republic of Iran 

  
INSO    

 16385  سازمان ملي استاندارد ايران 16385

 Iranian National Standardization Organization  1st. Edition چاپ اول

   1392رداد خ
  
  

  
 

  -)GFRC( شيشه افالي با شدهمسلح بتن
 – شستن روش به شيشه الياف درصد تعيين

   آزمون روش
  
  
  

Glass Fiber Reinforced Concrete (GFRC)- 
Determination of Glass Fiber 

Content(Wash-Out Test)-Test method   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ICS:91.100.30 

Jun.2013 



  

 ب 

 

  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 ، ١(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

٢(IEC) ٣ قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  ٤رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
٥(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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 كميسيون فني تدوين استاندارد

ش رو – شستن به روش تعيين درصد الياف شيشه  - )GFRC(شده با الياف شيشه مسلحبتن «
  »آزمون

  
  

 يا نمايندگي/ سمت و : رئيس

  ، شرويناحمدي
  )دكتراي مهندسي پليمر(
 

و   پژوهشگاه پليمر -عضو هيأت علمي
 پتروشيمي ايران

  :دبير

  گرامي ، ميترا
  )كارشناسي ارشد مهندسي پليمر(
 

هاي همكار  عضو حقيقي انجمن آزمايشگاه
 آزمون و كاليبراسيون

  )حروف الفبا اسامي به ترتيب: (اعضاء

  ثابت ، علي
  )كارشناسي ارشد مهندسي پليمر(
 

مــدير آزمايشــگاه موسســه تحقيقــاتي رنــگ 
 )مترا(اميركبير

  حائري ، طاهره
 )كارشناسي شيمي كاربردي (

كارشناس آزمايشگاه شيمي و رنـگ شـركت   
هـاي   آزمايش و تحقيقات قطعات و مجموعه

 )ايتراك(خودرو

  خستوان ، مريم
  )شد مهندسي پليمركارشناسي ار(
 

كارشناس شركت شركت اسپاد ايرانيان بهين 
 )سيبا كو( آزما 

  رنجبر ، فرزانه
 )كارشناس مهندسي شيمي( 

  كارشناس استاندارد
  
 

  صلح جو ، رضا
  )كارشناس ارشد شيمي(
 

 مدير فروش شركت سيكا

  شرقي ، عبدالعلي
  )عمران مهندسي دكتراي(
 

 تيعضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهش

  كاشي ، اميد
  )كارشناسي مهندسي متالورژي(
 

 كارشناس استاندارد
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  گفتارپيش
  
 روش – شستن روش به شيشه الياف درصد تعيين -)GFRC(شيشه الياف با شدهمسلح بتن" استاندارد 

 و آزمون همكار يهاشگاهيآزما انجمن توسط مربوط يهاونيسيكم در آن سينوشيپ كه "آزمون
 يمهندس استاندارد يمل ةتيكم هياجالس نيسوم و نود و صديس در و شده نيتدو و هيته ونيسبرايكال

 استناد به نكيا است، گرفته قرار بيتصو مورد 19/10/91 مورخ يساختمان يها  فرآورده و مصالح ساختمان

 ماه بهمن صوبم ران،يا يصنعت قاتيتحق و استاندارد ةمؤسس مقررات و نيقوان اصالح قانون 3 ةماد كي بند

   .شوديم منتشر رانيا يمل استاندارد عنوان به ،1371
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  خواهـد  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 منبع و مأخذي

 
ASTM C 1229-94: (2001), Standard test method for Determination of Glass Fiber Content in 
Glass Fiber Reinforced Concrete (GFRC) (Wash-Out Test)  
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روش  –تعيين درصد الياف شيشه   -GFRC(1(شده با الياف شيشه بتن مسلح
     آزمون شستن

  هدف و دامنه كاربرد
موجود در يك صفحه بتني  اليافگيري مقدار هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين روشي براي اندازه

  . باشدمي 2آوري نشدهو عمل) GFRC(شده با الياف شيشه مسلح
و اطمينان از  GFRCتعيين مقدار الياف شيشه توسط اين روش آزمون براي كنترل كيفي محصوالت 

الياف شيشه در بتن  يكنندههاي صحيح از تقويتو دستيابي به نسبتتنظيمات تجهيزات ساخت بتن 
  .مسلح شده، كاربرد دارد

بنابراين وظيفه كاربر اين استاندارد . كندمربوط به كاربرد اين روش را بيان نمياين استاندارد تمام موارد ايمني  :هشدار
 .هاي اجرايي آن را مشخص كنداستفاده، محدوديترا رعايت كرده و قبل از  داشتياست كه موارد ايمني و اصول به

  مراجع الزامي  2
ها ارجاع داده شده به آنملي ايران  متن استاندارد مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در

  .شود محسوب ميملي ايران بدين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد .است
هاي بعدي آن مورد  و تجديد نظر ها اده شده باشد، اصالحيهارجاع ددر صورتي كه مدركي با ذكر تاريخ 

ها ارجاع داده شده  مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ به آن در. ستينظر اين استاندارد ملي ايران ن
  .ها مورد نظراست آن بعدي هاي و اصالحيه تجديد نظر، همواره آخرين است

  :مي است مرجع زير براي اين استاندارد الزا استفاده از
  

2-1 ASTM C 1228, Practice for preparing coupons for flexural and washout tests on 
glass fiber reinforced concrete. 

  

  اصطالحات و تعاريف   3
  .رودكار ميدر اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير به

3-1 

 شده با الياف شيشهبتن مسلح

  . قليايي استها و الياف شيشه مقاوم به محيط افزودني ،آب ،هاسنگدانهسيماني،  واداز م يتركيب 
  
  

                                                 
1 - Glass fiber reinforced concrete 
2 - Uncured 
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  وسايل   4
 ؛گرم1/0با تقريب  تيظرفيت دو كيلوگرم و حساسبا   ترازو،  4-1

هاي بافته شده از جنس فوالد و سيم 3in30( 3cm493( با ظرفيت تقريبي ،يا صافي الك  4-2

اي باشد كه گونهد بهابعاد كلي باي ؛inch(mm 5/1 ( و mm75/4)inch ( بينمش  و اندازه زنگضد
شود كه عمق آن توصيه ميو . تمام آزمونه بدون برآمدگي و به صورت يكنواخت در الك قرار گيرد

صورتي باشد كه اندازه بهبندي بايد سنجه و طرز ساخت و اندازه. تقريباً دو برابر ضخامت آزمونه باشد
  كننده شيشه را ندهد؛راحتي بزرگ نشود تا اجازه خروج تقويتمنفذ به

) C º)10±110به صورت يك محفظه دمايي كه بتوان آن را در دماي  كن،محفظه خشك  4-3
  قابل تنظيم باشد؛ )C)10±482 °دماي كه در مافلي  ييا كورهتنظيم كرد، 

   ؛ inch 6( mm4/152(متداد تيغه به مقدار با قابليت ا تيز، تيغه  4-4
 ). ببينيدرا  1شكل ( ،كنندهجيگ تكه  4-5

 

  

  كنندهجيگ تكه -1شكل

  

  بردارينمونه  5
  .گيردهاي ملي انجام ميبرداري براساس استاندارها يا آيين نامهنمونه
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 هاآزمونه   6

نشده، مرطوب و آوري عملني بتنمونه صفحه تيز، از  يك تيغهي بارا  ١نواري يهاصفحه  6-1
داراي  دباي ي نمونههاي نواري آزمون، صفحههنگام برش صفحه. شده برش دهيددهيتازه جاي

  :كهيصورتگي كافي باشد بهپيوست
هاي نواري آزمون يا بستر بتوني آن صفحهكه الياف از بتوان يك برش تميز را انجام داد بدون اين - الف

  .بيرون كشيده شود
  . آزمونه، اجزاي موجود در فاز پيوسته نبايد از دست رود قبل از تعيين جرم -ب 

   .باشد 2inch16(2cm103(و  2cm78)2inch12(آزمونه بايد بين ابعاد    6-2

  روش انجام آزمون  7

نشده، مرطوب و آوري عملبتني نمونه از صفحه  تيز تيغهآزمون را با  نواري يصفحهدو   7-1
با جرم  سبد مشبك يك را در نواريصفحات. برش دهيد، 1-2ابق استاندارد بند مط شدهتازه تهيه

زير جرياني از  راسبد و محتويات آن . را يادداشت كنيد) W2(جرم كلي  ،)W1( مشخص قرار دهيد
د كه هيچ كني اطمينان حاصل. كنيد تفكيكدست  انانگشتكمك با را  تركيباتو  دهيدقرار  روانآب 
  ). ببينيدرا  2شكل ( روددست ناز  ايشيشه الياف

                                                 
 .استشدهها استفادهجاي كوپنصفحه هاي نواري به -  1
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  الياف شيشه مقدار روش آزمون براي تعيين– 2شكل 

شدند، سبد و  و زدوده شسته) صورت وجوددر( ريز هايكه همه سيمان و سنگدانههنگامي  7-2
تا رسيدن ) 10±483( ºC  ا كوره با دمايي) ºC )10±110 دماي با محفظه حرارتيمحتويات آن را در 

 10گيري با فواصل زماني رسيدن به جرم ثابت پس از سه بار اندازه. خشك كنيد ،جرم ثابتيك  هب
كردن، سبد پس از خشك. شوددقيقه قرارگيري در محفظه حرارتي، و ثابت ماندن جرم، مشخص مي

كه در  به الياف چسبيدهتا ذرات ماسه بر روي سطح ميزكار بزنيد شده را خشكاي شيشهالياف حاوي 
ك از ذرات الياف يكه هيچكنيد دقت . جدا گردد كنند،اي ايجاد خطا ميشيشه الياف مقدارگيري دازهان
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با مقدار قبلي  گردد كه اين مقدارثبت ميزماني  W3عنوان جرم بهنهايي مقدار . نروداز دست ايشيشه
  . تفاوت داشته باشد 1/0%  كمتر از) دقيقه قبل 10گيري شده در مقدار اندازه(

   .استفاده نشود 1كروويويشود كه براي خشك كردن الياف شيشه از محفظه متوصيه مي -1ادآوري ي

توان با تكرار مي ي نواريصفحهضخامت  در راستايتوزيع الياف شيشه  در صورت نياز يا تمايل به دانستن -2ادآوري ي
توزيع الياف  ،) 1مانند شكل ( كنندهاز جيگ تكه ضخامت آن، با استفاده از شدهدو نيم هاي نواريصفحهروش كار روي 

جرم  دو نيمه تقريباًشود كه توصيه مي صورت ،اين در. دست آوردبهرا  ي نواريصفحهضخامت  در راستايشيشه 
  . مساوي داشته باشند

گيري وزن قبلي ثبت نماييد، به شرطي كه از اندازه W3مقدار نهايي جرم را به عنوان   6-3
  .داشته باشد تفاوت 1/0%  كمتر از

 محاسبات  7

  :گرددصورت زير محاسبه ميشده بهشسته ي نواريصفحهالياف شيشه در  مقدار  7-1
  

   درصد الياف شيشه )                    1(معادله 
  :در آنكه 
W1 ؛جرم سبد بر حسب گرم  
W2 برحسب گرم؛ نواري يصفحه همراهجرم سبد به  
W3 بر حسب گرم) شدنپس از خشك( شيشهالياف همراه د بهجرم سب.   

  . ادداشت كنيديجرم اصلي 1/0% تغيير جرم را تا حد

وسيله تواند بهگردد، توزيع الياف شيشه در راستاي ضخامت مي انجام 2شده در يادآوري اگر روش كار ذكر -ادآوريي
 توزيع الياف نيمه صورت نسبتبه) 1/0% با تقريب (ها يان آنگيري مقادير الياف شيشه در دو تكه ايجاد شده و باندازه

  . محاسبه گرددپايين نيمه  باال به 

              ) 2(معادله   

  
  دقت و اريبي  9
  . هنوز محاسبه نشده استدقت اين روش آزمون  ،دقت  9-1
بي از مرجع ي، مقدار ارستاقبول واقع نشده  مورد يكه هيچ ماده مرجعجايياز آن ،اريبي  9-2

  . توان تعيين نموداين روش را نمي

                                                 
1 - Micro wave 


