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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 قاتتحقي و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   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   29/6/90تي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنع
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران احبص كارشناسان سازمان ، 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 آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز ندگان،كن وارد و صادركنندگان
از  پـس  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 رتصو 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
ـ  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد المللـي الكتروتكنيـك    بـين  ،كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  ينب

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  ايهـ  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 حمايـت  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 يتكيف 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  اندارداسـت  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(اسيون كاليبر و مراكز ها

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

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، ليالمل 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 كميسيون فني 
 -الياف شيشها شده ب تيبتن تقو اتصال هايبالشتك يبر رو يكشش هايآزمونانجام  - بتن «

  »روش آزمون
  نمايندگييا / سمت و  :يسير

  ، مديرعامل آفتاب بتن شرقشركت رئيس هيات مديره   ابوالحسني، عباس
  شركت پيشرو مصالح شرق  )كارشناس مهندسي عمران(
    

   :دبير
  شركت ، مديرعاملپيشرو مصالح شرق كنترل كيفيتمدير   راحله، ضرابي راد

  كيمياگران دبير تدوين پژوهشكدهكيفيت گستر بجنورد،  )شناسيزمين كارشناس ارشد(
  ارتيان  

    :اعضا
  پژوهشكده كيمياگران و دبير تدوين شركت كارشناس   اكبري مطلق، علي

  ارتيان  )كارشناس مهندسي مكانيك(
    
  كارشناس ماشين آالت اداره كل راه و شهرسازي خراسان   هادي، زادنيابه
  شمالي  )سي مكانيكارشد مهندكارشناس (
    

  مدير كنترل كيفيت شركت بتن آماده طلوع  بهشتي، سيد يحيي
    )كارشناس مهندسي تكنولوژي ساختمان(
    

  هاي عمران و محيط زيست شركت شهرك سرپرست  پيلوار، حبيب رضا
  خراسان شمالي، مدرس دانشگاه اشراق بجنوردصنعتي   )سازه -كارشناس ارشد مهندسي عمران(
    

 كارشناس ارشد تحقيقات آتش مركز تحقيقات راه، مسكن    تقي اكبري، ليال
  شهرسازيو   )كارشناس ارشد شيمي آلي(
    

  كارشناس اداره كل راه و شهرسازي خراسان شمالي  جاللي، حامد
    )كارشناس مهندسي عمران(
    

  كارشناس فيزيك  خدام كهكي، محبوبه
    )ايكارشناس فيزيك هسته(
    

  بازرس و مشاور شركت تعاوني كلبه نما  ارپور، صفورادستي
    )ايكارشناس مهندسي بهداشت حرفه(
    

  و توسعه شركت پيشرو مصالح  تحقيقكارشناس واحد   مهرداد، صمدي شادلو



 د 

  

  شرق  )سراميك - مهندسي موادكارشناس (
  آذر آوندمدير كنترل كيفيت شركت   عفتي، الهام

    )كارشناس ارشد مهندسي پليمر(
    

  معاونت ارزيابي انطباق اداره كل استاندارد خراسان شمالي  فرجي، احمدرضا
    )كارشناس ارشد زمين شناسي(
    

  كارشناس اداره كل استاندارد خراسان شمالي  كريمي، الهه
    )كارشناس ارشد زمين شناسي(
    

  مديرعامل شركت كيفيت گستر بجنورد، مدير كنترل   گرايلي، عليرضا
  اتيلن بجنوردكيفيت شركت لوله پلي  )شناس شيميكار(
    

  مديرعامل شركت پژوهشكده كيمياگران ارتيان  گريواني، زكيه
    )كارشناس ارشد شيمي كاربردي(
    

  كارشناس پژوهشكده كيمياگران ارتيان  محمديان، افسانه
    )كارشناس ارشد شيمي(
    

  مدير كنترل كيفيت شركت آجر بيمكر  منفرد، حوا
    )كارشناس شيمي(
    

  كارشناس شركت آجر ماشيني بجنورد  نيلي، سيمين
    )كارشناس شيمي(
    

  مدرس دانشگاه دولتي بجنورد، دبير آموزش و پرورش   يوسف نژاد، هادي
  اسفراينشهرستان   )ايكارشناس ارشد فيزيك هسته(
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  گفتارپيش
روش  - الياف شيشهشده با  تيبتن تقو اتصال هايبالشتك يبر رو يكشش هايآزمونانجام  - بتن« استاندارد

 تدوين و تهيه شركت پژوهشكده كيمياگران ارتيانتوسط  مربوط هايدركميسيون آن نويس پيش كه »آزمون

  مهندسي ساختمان و مصالح و استاندارد يمل كميتة يهاجالس چهارصد و چهل و هشتمين در و شده
 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد20/09/1392 مورخ هاي ساختمانيفرآورده
 عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون

  .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنابراين،  . گرفت خواهد قرار توجه 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 منبع و ماخذي
 

ASTM C1230:2004, Standard Test Method for Performing Tension Tests on Glass-Fiber   
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روش  -الياف شيشهشده با  تيبتن تقو اتصال هايبالشتك يبر رو يكشش هايآزمونانجام  -بتن
  آزمون

  و دامنه كاربرد هدف  1
فوالدي به  2هايبراي اتصال مهار 1اتصالهاي بالشتككشش تعيين ظرفيت  ،هدف از تدوين اين استاندارد

  .باشدمي (GFRC)3 الياف شيشهبتن تقويت شده با نمايي هاي پانل
ها كه در طراحي آنهاي ساختماني بارهاي كششي تعيين شده توسط اين استاندارد براي كنترل كيفيت پانل

  .شودگهدارنده استفاده شده، مناسب است و استفاده مياز قالب فوالدي ن
، ملي ساختمانمقررات نامه آيينهاي تعيين شده در ويژگيتواند براي مقايسه با بعالوه، نتايج آزمون مي 

  .تحقيق و توسعه و توليد اطالعات براي طراحي محصول استفاده شود

كند، بنابراين وظيفه كاربر اين استاندارد است اين استاندارد تمام موارد ايمني مربوط به كاربرد اين روش را بيان نمي -رهشدا
  .هاي اجرايي آن را مشخص كنداشتي را رعايت و قبل از استفاده محدوديتكه موارد ايمني و اصول بهد

  يمراجع الزام  2

. به آنها ارجاع داده شده است رانيا ياستاندارد مل نياست كه در متن ا يمقررات يحاو ريز يالزام مدارك
  .شونديمحسوب م رانيا ياستاندارد مل نياز ا يجزئ ،آن مقررات بيترت نيبد
آن،  يبعد يدنظرهايو تجد هاهيانتشار ارجاع داده شده باشد، اصالح خيبا ذكر تار يه به مدركك يصورت در

انتشار به آنها ارجاع داده شده  خيكه بدون ذكر تار يدر مورد مدارك. ستين رانيا ياستاندارد مل نيمورد نظر ا
 نيا يبرا ريتفاده از مراجع زاس. است رآنها مورد نظ يبعد هايهياصالحو  نظر ديتجد نياست، همواره آخر

  :است ياستاندارد الزام
  

2-1 ASTM D 76 Specification for Tensile Testing Machines for Textiles 
2-2 ASTM E4 Practices for Force Verification of Testing Machines 

 

  آزمون دستگاه  3
از حركت  يثابت سرعتبتواند در  هاست ك شده 4واسنجيبه طور كامل ماشيني  دستگاه آزمون،  3-1

بيني شده بيشتر نيروي پيش بيشينه ± 0/1%  از نبايد گيري نيرواندازه سامانهخطا در  .عمل كند 5لغزندهلوله 
استحكام . ز شده استمجهها داده يز و يك ابزار ثبتگيري خيك ابزار اندازه دستگاه آزمون به .بيشتر شود

                                                 
1- Bonding Pads  
2- Anchor  
3- Glass-Fiber Reinforced Concrete  
4- Calibrate 
5- Crosshead 
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آزمونه در هنگام  ز كليخ0/1%از  نبايد االستيك كل سامانه شكلغيير دستگاه آزمون بايد طوري باشد كه ت
  . گيرداصالحات الزم انجام بايد اين صورت غير در ، آزمون بيشتر شود

از نيروي لختي  مستقلبايد  لغزندهاستفاده شده براي لوله  سرعتدر  تعيين نيرو 1ساز و كار، حقيقتدر 
  .باشد 2- 2و بند  1-2بند ا استانداردهاي دستگاه آزمون بايد مطابق بدقت . باشد

      به صورتبارگذاري براي اعمال بار كششي  كنندهثابت 1در شكل  ،بارگذاري 2كنندهثابت  3-2
قسمت ( 2در شكل . متر استميلي 13ضخامت  كه شامل يك صفحه فوالدي به نشان داده شدهواره شكل

بارگذاري بايد به  كنندهثابتطراحي . مون نشان داده شده استآز ماندابزارمناسب براي  ساز و كار) الف و ب
در ، يتاز مركز خروجاز  جلوگيريبراي . شود متصلگاه پايه به تكيه گيرداراي باشد كه آزمونه به طور گونه

  .است نبايد اجازه خمش داد مهار، به بخشي از نمونه كه در مجاورت كششي استتحت نيروي  مهارحالي كه 
  

    
  ماندابزار كشش -1شكل    

اطمينان از براي . يي براي گرفتن قاب فوالدي استهامكانيكي يا فك ايوسيله ،4دارندهنگه وسيله  3-3
دستگاه آزمون استفاده  لوله لغزندهبين نگهدارنده و  5چرخندهعملكرد بار كششي هنگام آزمون، از يك مفصل 

  .كنيد

                                                 
1- Mechanism 
2- Loading Fixture 
3- C Clamp 
4- Gripping Device 
5- Universal Joint 

 نمونه بريده شده

 پذيرانعطافمهار

GFRCبتن

 هاي فوالدي تسمه8/3

 هاي فوالديتسمه 3

 هاي فوالديتسمه 3

متصل صفحه فوالدي  1
 به پايه ماشين

 cm125× cm125 اليه اتصال به ابعاد 

mm25  تاmm50  

8

8

8

3دستييا پيچگيره 

 هاي فوالديتسمه3
8
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  مناسب براي آزمون ندهكنثابت -2شكل 

  سازي نمونهآماده  4
    .باشد ساختمانيملي مقررات آيين نامه شده در  تعيينهاي گيبايد مطابق با ويژ سازي نمونهآمادهروش 

  آزمونه  5
ها را آزمونه .برش دهيد هاتوليد پانل مشابه روش و دوره زمانيبا شده  آمادهاي هتختهاي ها را از پانلآزمونه
براي امكان پشتيباني در طول بارگذاري سپس ، هريدمتري بسانتي 50/30 اسميبا ابعاد ل يك مربع به شك
آزمونه را نشان داده  3شكل . قرار دهيد اتصال بالشتكهاي آزمونه با فاصله كافي از را در مركز و لبه مهار
  .است

  .ي آزمون آماده كنيدبرا) قبلي(هاي اوليه توليد پانلبا ها را تحت شرايط يكسان آزمونه

  آزمونانجام روش   6
  . دارنده پايه تراز كنيدآزمونه را در مركز صفحه يا مركز نگه    6-1
  .آزمونه را به صفحه پايه به طور صلب محكم كنيد    6-2
پنج با سرعت انتقال  تا شكست آزمونه مهار را به آزمونه وصل كنيد و بارهاي كششي را به مهار    6-3

  .اعمال كنيد ر دقيقهمتر دميلي
تعريف شده  اتصالشكست، به عنوان بيشينه بار يا اولين گسيختگي قابل مشاهده در بالشتك     6-4

، اتصالخاص هندسي از بالشتك  يا براي شكل) متر يا كمترپنج ميلي(هايي با قطر كوچك براي مهار. است
 1ن تقويت شده با الياف شيشه در پاي مهارمحل شكست بت حتي اگر مهار به گرفتن بار اضافه ادامه دهد،

                                                 
1- Anchor Heel 

 ب الف
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             گيري در بار وجود دارد كه بر روي نموداردر اين حالت، يك كاهش قابل اندازه. شودميمشاهده 
  .جابجايي قابل مشاهده خواهد بود - بار
  

  

  آزمونه -3شكل 

  .ثبت كنيد اتصال بالشتكشكست  زمان تا نيرو و جابجايي به دست آمده متناظر قبلي را بيشينه    6-5
  مترميلي 5/2درجه نسبت به هم و با دقت  90با زاويه  راستارا در دو  اتصال بالشتكابعاد     6-6

  .گيري كنيداندازه
يا هنگام  سنج سوزنيعمقبا  رطوبحالت م، در مهاررا بر روي  اتصال بالشتكضخامت ميانگين     6-7

  .گيري كنيددازهان ،خشك بودن با كوليس

  گزارش آزمون  7
  :اطالعات زير را گزارش دهيد

  ؛ايران ارجاع به اين استاندارد ملي   7-1
  ؛شناسه نمونه   7-2
اگر نمونه سن زيادي داشته باشد، شامل شرح فرآيند با گذشت زمان، دما و همانند (سن نمونه     7-3

  ؛)هااين
  

 نمونه بريده شده

 نرممهار

 mm125× mm125اليه اتصال به ابعاد

 mm50كمتر ازضخامت

mm150 

mm300 

mm300 

mm5/12±150 

mm5/12±150 
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  ؛ابعاد نمونه    7-4
  ؛مهاراندازه     7-5
  ؛مهار اتصالشامل ضخامت در محل باالي  اتصال بالشتكابعاد     7-6
  ؛(N) حداكثر نيروي اعمال شده بر حسب نيوتن    7-7
  ؛(mm) مترميزان جابجايي در بيشينه نيرو بر حسب ميلي   7-8
  .نوع شكست   7-9

  1اريبيدقت و   8
  .باشدو در حال تهيه مي شده استنروش تعيين اين دقت تاكنون  ،دقت  8-1
 براي تعيين انحراف در اين استاندارد وجود ندارد، ميزانمواد مرجع مناسب جا كه از آن ،ريبيا  8-2

 . نشده است تعيين انحراف

                                                 
1- Bias  


