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  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
اسـتانداردهاي   شـر ن 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   29/6/90دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ   و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه نام

   .جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب سازمان ،كارشناسان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد 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 نـه آگاها مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نويس  پيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  سـال ار 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
د كننـ  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  ملي استاندارد عنوان 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 دنشو مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيليران سازمان ملي استاندارد ا كه مربوط استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قـانوني  شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML)  كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و اسـت 
5(CAC)خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  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 هاي پيشرفت آخرين از ، كشور
 ، حفـظ  كننـدگان  مصـرف  از حمايـت  براي ، قانون در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ميايران  سازمان ملي استاندارد

 اجراي بعضي ، اقتصادي و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول ، عمومي و فردي ايمني و سالمت

 ، اجبارياستاندارد عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا /و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  ، كشـور  محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 ، محيطـي زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  گـواهي  صدور و مميزي ، بازرسي ، آموزش ، مشاوره در زمينة
 را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه

 ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة ، الزم شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر

 تعيـين  ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون  ، يكاها المللي بين دستگاه ترويج . كند نظارت مي ها آن عملكرد بر و اعطا

 .است سازمان ناي وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار

  

                                                 
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 كميسيون فني 
  »هاويژگي –چاه حلقه سيماني «

 يا نمايندگي/ سمت و : يسير

  عبدالعلي، شرقي
  )عمران دكترا مهندسي(
 

 شهيد بهشتيدانشگاه 

  :دبير

  عباس، حميدي
  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
 

 كارشناس استاندارد

  )وف الفبااسامي به ترتيب حر: (اعضا
  رحمتي، عليرضا

  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  

 
 

  شركت پاكدشت بتن
  
 

  حميد، سامانيان
  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
 

 پژوهشگاه استاندارد

  حسينمحمد، عباسي رزگله
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
 

 ايران سازمان ملي استاندارد

  هما، قعري
  )حضكارشناس ارشد شيمي م(
 

 پژوهشگاه استاندارد

  محمد، كشاورز
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
 

 ايران سازمان ملي استاندارد

  محمد حسين گلبخش،
  )كارشناس مهندسي عمران(
 

 اداره كل استاندارد استان يزد

  سيدعليرضا، مجتبوي
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
 

 سازمان ملي استاندارد

  عبدالرضا، مرشدي
  )س شيمي محضكارشنا(
 

 پژوهشگاه استاندارد

  عباس، نوري
  )كارشناس مهندسي معدن(
 

 شركت سازه بتن فردا

  



 د 

  

  گفتارپيش
شركت معيار توسط  مربوط هايكميسيون در آن نويسپيش كه »هاويژگي –چاه حلقه سيماني « داستاندار

مهندسي  استاندارد ملي كميتة اجالس وچهارمينسيصدوشصت در و شده تدوين و تهيه گستر صدر
 استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 7/12/1390 مورخ هاي ساختمانيساختمان، مصالح و فراورده

 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة كي بند

   .شودمنتشر مي ايران ملي 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  خواهد قرار جهتو مورد مربوط فني 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

  تحقيقات و تجربيات ملي و بين المللي
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   هاويژگي –چاه حلقه سيماني 

 هدف     1

چاه است ايـن مشخصـات در بـر گيرنـده     حلقه سيماني هاي فني ز تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيهدف ا
  .الزامات اوليه مورد نياز براي اين محصول مي باشد

  دامنه كاربرد   2
اين . شود كاربرد داردكه به عنوان جداره چاه استفاده ميساخته پيش سيماني  هاي اين استاندارد براي حلقه

  .پردازداستاندارد اندازه هاي هندسي خاصي ارائه نمي كند بلكه به رواداري ابعاد هندسي مورد نظر مي

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

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

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

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

  هاي سيمان پرتلند؛ ويژگي 389استاندارد ملي ايران به شماره  3-1
  هاويژ گي -هاي بتن؛  سنگدانه 302استاندارد ملي ايران به شماره  3-2
  هاويژ گي - مواد افزودني شيميايي –؛  بتن 2930 استاندارد ملي ايران به شماره 3-3
هاي آزمون ميلگردهاي گرم نورد ديده مصرفي ها و روش؛  ويژگي3132استاندارد ملي ايران به شماره  3-4

  در بتن
 – فاضالب و باران آب آوريجمع رايب مسلح، سيماني   هايلوله؛ 8906استاندارد ملي ايران به شماره  3-5

 هاويژگي
3-6 ASTM C 618, Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for 
Use as in Concrete 
3-7 ASTM C 989, Specification for Ground Granulated Blast – Furnace Slag for Use in 
Concrete and Mortars 

 و تعاريف  اصطالحات   4

 :رود در اين استاندارد، اصطالحات و تعاريف زير به كار مي
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4-1  

 چاه حلقه سيماني 

اي است كه به شكل حلقه بوده و براي جلوگيري از ريزش ديواره چاه استفاده ساختهپيشسيماني  قطعه 
  .باشدگردهاي آجدار مسلح شده مياين قطعه توسط ميل. شودمي

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

  ؛1- 3ان پرتلند طبق استاندارد بند سيم  1-1- 5
  ؛به جز دانه بندي مورد نياز  2- 3مصالح سنگي طبق استاندارد بند    1-2- 5
  ؛3- 3شيميايي طبق استاندارد بند  يمواد افزودن  1-3- 5
  ؛4- 3ده در بتن طبق استاندارد بند استفاميلگرد مورد   1-4- 5
  ؛6-3خاكستر بادي يا پوزالن طبيعي طبق استاندارد بند   1-5- 5
  . 7-3اي طبق استاندارد بند مواد روباره يا سرباره 1-6- 5

  طراحي  2- 5
  .باشدمي 5-3چاه با توجه به ابعاد اسمي آن براساس استاندارد بند  سيماني  هاي ضوابط طراحي حلقه

  مسلح سازي   3- 5
باشد  mm6حداقل قطر ميلگردها بايد . باشند 4- 3طبق استاندارد بند دار و از نوع آجميلگردها بايد   3-1- 5

توصيه . هاي معتبر محل كاربرد باشدو فاصله بين ميلگردها و مشخصات مورد نياز بايد طبق دستورالعمل
  .شندشود ميلگردها داراي روكش اپوكسي يا گالوانيزه بامي

  .ميلگردگذاري قطعات بايد مطابق طراحي اوليه انجام شود 3-2- 5
صورتي كه از ميلگرد ساخته شده  در. باشد مترميلي 38 بايدحداقلروي ميلگردها  سيماني  پوشش  3-3- 5

  .توان با نظر طراح كمتر اختيار كردبا فوالد ضد زنگ استفاده شود ضخامت پوشش فوق را مي

  بتناختالط مصالح  4- 5
 نحوي به سيمان و آب مناسب مقدار به و بوده مناسب بندينسبت و بندي دانه اندازه، داراي بايد سنگدانه 

 و هاآزمون با كه باشد كيفيتي دارايبايد  شده ساخته حلقه .دهد تشكيل را همگن بتن كه شود مخلوط
 سيمان مقدار و بوده 45/0 از كمتر بايد بتن سيمان به آب وزني نسبت . نمايد تطابقمرتبط  طراحي الزامات

 نشان كمتر سيمان مقدار با اختالط طرح اينكه مگر . باشد كمتر بتن مكعب متر در كيلوگرم 280 از نبايد

  .باشدمي مشخصات طبقحلقه  عملكرد و كيفيت كه دهد
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  آوريعمل 5- 5
حلقه  .گيرد قرار ،6-2د بند استاندار در شده گفته آوري عمل هايروش از كيي درمعرضبايد حلقه سيماني 

 آورد دست به را طراحي بارهاي باربري ظرفيت كه طوري به گرفته قرار آوريعمل تحت كافي مدت به بايد

 .آيد دست به شده خواسته روزه 28 مقاومت كه باشد اياندازه به آوريعمل.

  الزامات فيزيكي     6
  هاي بتنآزمون 6-1

 متراكم شده استاندارد سيماني   استوانه روي توانمي را بتن فشاري مقاومت كننده تعيين فشاري هايآزمون

در هر صورت بايد  .داد انجام ،آن ك قسمتي از شده گرفته مغزه روي اي وحلقه  خود نظير شده آوري عمل و
 .مطابقت داشته باشد 5- 3استاندارد بند  6- 11و  4-11با الزامات بند 

  جذب آب   6-2
  . مطابقت داشته باشد 5- 3استاندارد بند  8-11بايد با الزامات بند  سيماني  ي هاجذب آب حلقه

  )ايلبهآزمون سه(مقاومت خردشدگي در مقابل بار خارجي   6-3
  .مطابقت داشته باشد 5-3استاندارد بند  3- 11بايد با الزامات بند حلقه سيماني مقاومت خردشدگي 

 ابعاد   7

توسط توليدكننده تعيين و اعالم  بايد چاه شامل قطر داخلي، ارتفاع و ضخامت  سيماني هاي ابعاد حلقه 7-1
  . شود

  درصد نسبت به اندازه اسمي است؛ ±3 قطر داخلي و ارتفاع حداكثر رواداري براي  7-2
  باشد؛ mm75حداقل ضخامت بايد  7-3
تا  mm250و ارتفاع ) اينچ 48نچ تا اي mm1220 )18تا  mm457ابعاد متداول حلقه چاه شامل قطر داخلي  -ادآوريي

mm900 )10  باشدمي) اينچ 36اينچ تا .  

  ويژگي ظاهري  8
از اين . شود باشندها بايد سالم، بدون شكستگي و نواقص ديگري كه باعث ضعف حلقه در كار ميتمام حلقه

  . ودداري شودهاي معيوب خها در هنگام استفاده بازرسي شده و از مصرف حلقهرو بايد تك تك حلقه

 گذارينشانه    9

  :نشدني درج شودروي هر حلقه بايد مشخصات زير به صورت خوانا و پاك 9-1
  نام يا نشان تجاري توليدكننده؛ 9-1-1
  .تاريخ توليد 9-1-2
در صورت دارا بودن پروانه كاربرد عالمت استاندارد درج نشان استاندارد و كد ده رقمي پروانه  9-1-3

  .استاندارد
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  :، اطالعات زير نيز بايد درج شود 1- 9روي بارنامه يا برگ فروش عالوه بر اطالعات مندرج در بند  9-2
  ؛)شامل ضخامت اسمي، قطر داخلي، قطر خارجي( مشخصات اسمي 9-2-1
  نام و امضاي نماينده توليدكننده و نماينده خريدار؛ 9-2-2
  نشاني واحد توليدي؛ 9-2-3
  .نشاني محل مصرف 9-2-4
  


