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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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  گفتارپيش
  مربوط هايكميسيون در آن نويسپيش كه» هاويژگي -گيري خشكقطعات ديواره حايل با قالب«استاندارد 

 ملـي  كميتـة  اجالس هشتمينو سي  چهارصد و در و شده تدوين و تهيهتوسط سازمان ملي استاندارد ايران 

 گرفتـه  قـرار  تصويب مورد 04/08/92 مورخ ساختمانيمهندسي ساختمان، مصالح و فرآورده هاي استاندارد 

 صـنعتي  تحقيقـات  و اسـتاندارد  مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است،

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران،
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 استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي دنظرتجدي آخرين از همواره بايد
  

  : منبع و ماخذي كه براي تدوين اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است
ASTM C1372:2011, Standard Specification for Dry-Cast Segmental Retaining Wall Unit
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  هاويژگي -گيري خشكقطعات ديواره حايل با قالب

  دامنه كاربردهدف  و   1
 لبقاساخته شده از بتن به روش  هاي حايلهاي قطعات ديوارهويژگيهدف از تدوين اين استاندارد، تعيين 

 ، با يا بدون معدني مناسب هايسنگدانهصورت ماشيني از سيمان هيدروليك، آب و هكه باست گيري خشك 
  .گيرندمورد استفاده قرار مي، بدون مالتاي حايل هديواره عنوانها بهفراوردهاين . شودمي ساخته ديگرمواد 

بندي چگالي، مقاومت فشاري باالتر، بافت سطحي، پرداخت، رنگ يا ساير كه موارد خاصي نظير طبقههنگامي -يادآوري
كنندگان شود تامينطور جداگانه تعيين شود، توصيه ميبهسفارش دهنده ها بهتر است توسط ها مدنظر باشد، اين ويژگيويژگي

 .در مورد قابليت دسترسي به چنين قطعاتي مشاوره دهند

  مراجع الزامي  2
. ارجاع داده شده است هاي ، به آنــــاستاندارد ملمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين 

  .شودمحسوب مي ي از اين استاندارد مليي، جزترتيب آن مقرراتدين ب
 ها و تجديدنظرهاي بعدي آنذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصالحيهدر صورتي كه به مدركي با 

ها ارجاع داده شده است، در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. نيست موردنظر اين استاندارد
  .ها موردنظر استهاي بعدي آننظر و اصالحيه همواره آخرين تجديد

  
  :براي اين استاندارد الزامي است جع الزامي زيرااستفاده از مر

  هاويژگي -هاي بتن، سنگدانه302استاندارد ملي شماره   1- 2
  هاي بتنيهاي سبك مورد مصرف در بلوكسنگدانه -سنگدانه، 7657استاندارد ملي شماره   2- 2
اخته شده حايل و ساير محصوالت مرتبط س ارزيابي دوام قطعات ديواره، 16848استاندارد ملي شماره  3- 2

  روش آزمون -شدن زدن و آببه روش قالب گيري خشك در برابر يخ
2-4    ASTM  C140, Test Methods for Sampling and Testing ConcreteMasonry Units and  
         Related Units 
2-5    ASTM  C618, Specification for Coal Fly Ash and Raw or CalcinedNatural Pozzolan for                       

Use in Concrete 
2-6  ASTM  C1232, Terminology of Masonry 

  اصطالحات و تعاريف     3
، اصطالحات و تعاريف زير 6- 2در اين استاندارد، عالوه بر اصطالحات و تعاريف تعيين شده در استاندارد بند 

  :رودكار مينيز به
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3 -1  
  گيري خشكقالب

اي با بسامد پايين و دامنه نوسان باال، به منظور متراكم كردن بتن با بتني با استفاده از لرزاننده راوردهتوليد ف
   .،در فرم مورد نظرسفتي يا رواني حدي خشك

3 -2   
  قطعات مجزاي ديواره حايل

  .گيرندار ميهم قرصورت خشك رويهكه ب ،هاي حايل زمينيديواره منظور توليدشده از بتن بهقطعات ساخته

3-3   

  گيري خشكقطعه مجزاي ديواره حايل با قالب
  .گيري خشكديواره حايل بتني ساخته شده با فرآيند قالبيك قطعه مجزاي 

  مصالح  4
  مواد سيماني   4-1

  :استانداردهاي زير باشندمطابق با  بايدمواد به كار رفته 

  سيمان 4-1-1
  .منطبق باشدسيمان بايد با استانداردهاي ملي مربوطه 

  پوزوالن  - 4-1-2
 . منطبق باشد 5- 2در صورت استفاده از پوزوالن، بايد با استاندارد بند 

  هاسنگدانه 4-2
تواند از الزام ها ميبندي سنگدانهدانه. مطابقت داشته باشند 2- 2يا  1-2ها بايد با استانداردهاي بند سنگدانه

   .استانداردهاي مذكور تبعيت نكند

  هادهندهتشكيل ساير 4-3
آب، ذرات سيليس ريزدانه و  يها، مواد دافع ذرات جمع شدهعوامل حباب هواساز، رنگدانهاستفاده از 

هاي كاربردي خاص، مجاز است، به شرط اين كه اثر مخربي بر اين ويژگي تعيينهاي ديگر براي افزودني
  . فراورده نداشته و الزامات اين استاندارد تامين شود

 الزامات فيزيكي     5

  روش ذكر شده در بند كه با 1 ، بايد با الزامات فيزيكي جدولجهت مصرفهنگام تحويل ها در فراورده 1- 5
  .گيرند، مطابقت داشته باشندمورد آزمون قرار مي 2- 8
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 و طبقه بندي بر اساس چگالي آب الزامات مربوط به ميزان مقاومت، جذب-1جدول

طبقه بندي بر 
  اساس چگالي

  چگالي بتن خشك شده در آون
 (kg/m3) 

  بيشينه محدوده جذب آب
 (kg/m3) 

  كمينه مقاومت فشاري خالص
 (MPa)  

ميانگين سه  ميانگين سه آزمونه
  آزمونه

آزمونه 
  منفرد

ميانگين سه 
  آزمونه منفرد  آزمونه

  2/17   7/20   320    288  1680كمتر از    سبك

  2/17   7/20   272  240  2000تا كمتر از  1680از   ميانه

  2/17   7/20   240  208  و بيشتر 2000  معمولي

  
مورد نظر باشد، ميانگين ذكر شده  1 كه مقاومت فشاري بيشتري نسبت به آنچه در جدولهنگامي 1-1- 5

بايد برابر يا بيشتر از مقاومت فشاري مشخص شده باشد و ، واحد مورد آزمون قرار گرفته  3مقاومت فشاري 
  .بايد بعنوان شاخص مدنظر قرار گيرد، يك نمونه واحد كه در زير خواهد آمد  الزامات مقاومت

كدام از نتايج مربوط به باشد، هيچ Mpa5/34كه مقاومت فشاري مشخص شده كمتر از هنگامي 1-1-1- 5
  .باشد Mpa 45/3فشاري ذكر شده منهاي مقاومت هريك از نمونه ها نبايد كمتر از 

كدام از نتايج مربوط به باشد، هيچMpa5/34ت فشاري مشخص شده بيشتر از كه مقاومهنگامي 1-1-2- 5
  .فشاري ذكر شده باشد درصد مقاومت 90كمتر از نبايد ها هريك از نمونه

  آب شدگي و  زدندوام در مقابل يخ 2- 5
 آبو  زدندر مقابل يخپذيرد، دوام تحت شرايط اشباع صورت ميآب شدگي و  زدنيخهايي كه در محل
از محصوالت مشابه اخذ شده است،  ميداني تاييد شده كه بايد توسط آزمون و يا نتايج عملكردشدگي 

 3- 8ها بايد مطابق با بند دست آيد، نمونهاز طريق انجام آزمون به كه اين شاخص بايدهنگامي. استنتاج گردد
 . مورد آزمون قرار گيرند

  :زير را دارا باشند و يا يكي از شرايط شرط دو هر بايد هانمونه
ي آن آزمونه وزن اوليهدرصد  1از نبايد  چرخه 100 انيپادر آزمونه  5هر كدام از كاهش وزن  2-1-1- 5

 تر شود؛ بيش

اش وزن اوليه درصد5/1نبايد از چرخه  150 پايان وزن هر چهار نمونه از پنج نمونه دركاهش  2-1-2- 5
 .تر شودبيش

 عادانحرافات مجاز در اب     6

 .تفاوت داشته باشدتعيين شده با ابعاد  مترميلي ±2/3 بيشتر از ابعاد نهايي عرض، ارتفاع و طول نبايد 6-1
  
  .استچشم پوشي ي منقش قابل، الزامات رواداري براي عرض نمونه ها براي سطوح معماري شده  6-2
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ارتفاع . باشدطح قابل رؤيت و سطح پشتي نمونه ميبه بعدافقي از نمونه اشاره دارد كه عمود بر سعرض نمونه،  -1يادآوري
طول نمونه به بعدي . باشدترين و باالترين سطوح نمونه ميكه فاصله بين پايينشود گفته مينمونه به بعدي عمودي از نمونه 

  .گردد كه موازي با طول ديواره مي باشدافقي از نمونه اطالق مي

 حايلهاي معماري جزو سطوح رايج براي تهيه يك نقش معماري روي ديواره سطوح با نقوش داراي شكاف در -2يادآوري
ها كه از جمله آن كرد،ها استفاده توان براي ايجاد نقوش بر روي ديوارهها و ابزارها نيز ميشيوهاگرچه، از ساير . باشدبتني مي

 . كردكاري اشاره كاري، تراش و كندهكتوان به غلطمي

 فيت سطحپرداخت و كي     7

نجر به ايجاد اختالل در سالم و عاري از هرگونه ترك و عيوب ظاهري ديگر كه م بايد كامالً قطعاتكليه  7-1
هاي ترك. ، باشندكنندمقاومت يا عملكرد واحد ساخته شده، ايجاد ميو يا اختاللي در  شودمي چيدمان

جايي توســط هجاب يدليل نحوههيا بند و شويـمعمولي كه بر اثر روش توليدي اين محصوالت ايجاد م
 .كردمحصول قلمداد  كردن آنبراي مردود  دليليتوان را نمي شودايجاد مي سفارس دهنده

كار روند، وجه يا وجوه در معرض يت بهوديوارهاي قابل ر قطعات توليدشده بايد در ساختكه هنگامي 7-2
هرگونه  همتر و تحت نور تابشي منتشر 1/6از فاصله  دنبايشامل هرگونه ترك و پوسته بوده و  نبايد ،يتور

 .شودمشاهده آن عيوب ظاهري 

هايي با و يا ترك مترميلي 4/25هايي با ابعاد كمتر از درصد محموله داراي پوسته 5كه تا در صورتي 7-2-1
  .استتأييد  باشد، محموله موردقطعه  اسميارتفاع  درصد 25متر و طول كمتر از ميلي 5/0عرض كمتر از 

اي كه سطح پرداخت شده. شودتعيين قطعات بايد توسط سفارش دهنده رنگ و بافت مورد استفاده در  7-3
اي كه از قبل مورد ، بايد با مشخصات حداقل چهار نمونهاستيت ودر معرض نمايش قرار گرفته و قابل ر

 .طابق داشته باشدتأييد قرار گرفته است و شامل مشخصات رنگ و بافت مجاز مي باشد، ت

 برداري و آزموننمونه     8

ي آمادهقطعات برداري از بازرسي و نمونهتجهيزات مناسب براي  بايدوي خريدار و يا نماينده مجاز  8-1
  . ها در اختيار داشته باشدتحويل در محل توليد آن

انجام  4- 2تاندارد بند قطعات بايد طبق اسابعادي  و رواداريآب  مقاومت فشاري، جذب هايآزمون 8-2
 .شود

  بندي مطابق با استاندارد شدگآبو  زدنخيدر مقابل آزمون دوام انجام آزمونه براي  5در صورت نياز  8-3
هايي انجام شود ي بايد بر روي نمونهشدگآبو  زدنخيدوام در مقابل آزمون  .شودو آزمون برداري نمونه 3- 2

ندهاي ياختالط بتن، فرآ ساخته شده باشند و طرح ،ساخت محصوالت كه از همان مواد مورد استفاده در
مصرف بيش هاي اصلي بوده و از زمان توليد اين محصوالت تا زمان مشابه با روش آوريعملتوليدي و روش 

 .باشد ماه سپري شده 24از 
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 پذيرش   9

را از محموله مكلف است اين قطعات ا مطابق با الزامات مورد نظر نباشد، سازنده هكه يكي از نمونهدر صورتي
مانده و مشابه با مشخصات كيفي و از ساير محصوالت باقي نمونه جديد بايد توسط سفارش دهنده. خارج كند

مانده از ، قسمت باقيوم برآورنده الزامات مورد نظر باشدكه نمونه ددر صورتي. ابعادي قبلي انتخاب شود
كه نمونه دوم نيز مردود گرديد، در صورتي. باشدق داشته و مورد تأييد ميبا الزامات مورد نظر تطاب محموله

 . شودنيز مردود مي محمولهمانده قسمت باقي

عهده طرفين هصورت زير بهتوان بهاي آزمون را ميمواردي كه در سفارش خريد قيد شده باشد، هزينهجز به  - يادآوري
   :دانست

عهده فروشنده مي رها بيرفته حاكي از عدم انطباق نمونه با الزامات مورد نياز باشد، هزينهي صورت پذهاكه آزموندر صورتي -
 باشد؛

                                   .باشدميها برعهده سفارس دهنده دهنده تطابق با الزامات مورد نياز باشد، هزينهها نشانكه نتايج آزموندر صورتي -

  نشانه گذاري     10
و كد ده رقمي پروانه كاربرد عالمت  استاندارد نشان چنينهم و توليدكننده تجاري نشان يا و نام درج 10-1
 .است الزامي قطعه هر روي )در صورت دارا بودن پروانه كاربرد عالمت استاندارد(

 كاال بارنامه روي يا و پالت روي بنديبسته مانند )كاربرد صورت در( قطعات بنديبسته روي بر 10-2
 :باشد شده چاپ يا حك بايد زير اطالعات

 كننده؛ توليد تجاري نشان يا و نام 10-2-1

 ؛چگالي رده 10-2-2

  اسمي؛ بعادا 10-2-3

   توليد؛ تاريخ 10-2-4
شدن يا غير قابل استفاده در زدن و آبعبارت قابل استفاده در شرايط رويارويي در محيط با يخ 10-2-5

 شدن؛زدن و آبيط با يخشرايط رويارويي در مح

در صورت دارا بودن پروانه كاربرد عالمت (و كد ده رقمي پروانه كاربرد عالمت  استاندارد شانن 10-2-6
  .)استاندارد

  


