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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  .جهت  اجرا ابالغ رده است 92/3/29مور   33333/996و طی نامه رماره سازمان میی استاندارد ایران تغییر 

 مؤسسات عیمی، و مراکز نظران صاحب ،سازمانکاررناسان  از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

 و تودیتد ، فنتاور    به رترایط  توجه با و میی مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی،

 وارد و کننتدگان، صتادرکنندگان  مصتر   تودیدکننتدگان،  رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار 

 ایتران  میتی  نویس استاندارداا  پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراکز کنندگان،

 کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و ذینفع مراجع به نظرخواای برا 

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایتت  بتا  نیز ذیصالح و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

 بدین ترتیب، استاندارداایی .رود می منتشر و چاپ ایران میی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 کته  مربتوط  میی استتاندارد  کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران 

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور،  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضتمن  ایتران  میی استاندارداا  تدوین در .کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی، اا  پیشرفت

 و سالمت کنندگان، حفظ مصر  از حمایت برا  قانون، در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  میی استاندارد سازمان

 استاندارداا  از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فرد  ایمنی

    سازمان  نماید. اجبار  استاندارد،  عادی رورا   تصویب اب وارداتی، اقالم یا / و کشور داخل تودید  محصوالت  برا  را ایران میی

 اجبار  را آن بند و درجه صادراتی کاالاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوالت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می 

 آموزش، مشاوره، در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید

          کادیبراسیون و مراکز اا آزمایشگاه محیطی، زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم گواای صدور و ممیز  بازرسی،

 تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنجش، وسایل سواسنجی 

 .کند نظارت می اا آن عمیکرد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ الزم، ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران

 برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فیزات عیار تعیین سنجش، وسایل کادیبراسیون سواسنجی  یکااا، ادمییی بین دستگاه ترویج

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا 

                                                 
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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  یش گفتارپ

توسط  مربوطاا  نویس آن در کمیسیونکه پیش «اایژگیو -آکندهپیشبتن   برا مالتروانروانساز »استاندارد 

کمیته میی استاندارد  یهاجالس چهارصد و افتاد و چهارمینتهیه و تدوین رده است و در ررکت تکین ساز آزما 

مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به  96/11/29 مور  مهندسی ساختمان و مصادح و فرآورده اا  ساختمانی

مصوب بهمن   استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات  3استناد بند یک ماده 

 رود.ان استاندارد میی ایران منتشر می، به عنو1331ماه 

جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات،  اا  میی وفتبرا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشر

قع دزوم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این ااستاندارداا  میی ایران در مو

 استاندارداا ارائه رود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، 

 د نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.باید امواره از آخرین تجدی

 

 که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است: خی أممنبع و 
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 هایژگيو -آکندهپیشبتن  يبرا مالتروانروانساز 

 

 و دامنه کاربردهدف  7

 .است ، PAس 1آکندهپیشکار رفته برا  بتنه ب مالترواناا  روانساز ویژگیاد  از تدوین این استاندارد، تعیین 
 

در این استاندارد تمام موارد ایمنی و : است ش آزمونقسمت رو 3بند صرفاً مربوط به  ،بینی اقدامات احتیاطی ذیلپیش -يادآوري

وجود چنین موارد ، مسئودیت برقرار  ررایط ایمنی و سالمتی مناسب و اجرا  آن بر بهدارتی نورته نشده است. در صورت 

 کاربر این استاندارد است. عهده

 

 یمراجع الزام 1

 نیبد .اا ارجاع داده رده استبه آن رانیا یاستاندارد می نیاست که در متن ا یمقررات  حاو ریز یادزام مدارک

 .رودیمحسوب م رانیا یاستاندارد می نیاز ا یآن مقررات جزئ بیترت

 آن  بعد  نظراا دیاا و تجدهیبارد، اصالح  داده رده  انتشار ارجاع  خیذکر تار  با یبه مدرک  که  یصورت در

اا ارجاع داده رده انتشار به آن خیکه بدون ذکر تار ی. در مورد مدارکستین رانیا یاستاندارد می نینظر ا مورد

 .اا مورد نظر استآن  بعد  ااهینظر و اصالح دیتجد نیاست، امواره آخر

 :است یاستاندارد ادزام نیا  برا ریاز مراجع ز استفاده

اا  مخیوط رده تازه برا  بتن با انداختگی گروت، انبساط و آب 13932استاندارد میی ایران رماره  1-7

 روش آزمون -سنگدانه از پیش آکنده در آزمایشگاه

    -آکنده در آزمایشگاهتعیین مقاومت فشار  مالت بتن پیش -، بتن3123استاندارد میی ایران رماره  1-1

 روش آزمون
 

2-3 ASTM C33, Specification for Concrete Aggregates 

2-4 ASTM C125, Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates 

2-5 ASTM C150, Specification for Portland Cement 

2-6 ASTM C219, Terminology Relating to Hydraulic Cement 

2-7 ASTM C618, Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use 

in Concrete 

2-8 ASTM C637, Specification for Aggregates for Radiation-Shielding Concrete 

2-9 ASTM C938, Practice for Proportioning Grout Mixtures for Preplaced-Aggregate Concrete 

2-10 ASTM C939, Test Method for Flow of Grout for Preplaced-Aggregate Concrete (Flow 

Cone Method) 

2-11 ASTMC941, Test Method for Water Retentivity of Grout Mixtures for Preplaced-Aggregate 

Concrete in the Laboratory 

                                                 
1- Preplaced-aggregate (PA) concrete 
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2-12 ASTM C953, Test Method for Time of Setting of Grouts for Preplaced-Aggregate Concrete  

in the Laboratory 

 اصطالحات وتعاريف 9

 .رودمی کاربه ،ASTM C219و  ASTM C125رده در استاندارداا  تعیینحات و تعاریف در این استاندارد، اصطال
 

 مصالح 4

 باید مطابق با ادزامات زیر بارد: روان مالتاجزا   4-7

 کار رفته، برآورده سازد.ه را برا  نوع سیمان ب ASTM C150سیمان پرتیند باید ادزامات استاندارد  4-7-7

 را برآورده کند. ASTM C618پوزوالن باید ادزامات استاندارد  4-7-1

 1بند  که مطابق با ترکیب را برآورده کند، بجز دانه ASTM C33ریز باید ادزامات استاندارد سنگدانه 4-7-9

 بارد.ریز میبرا  سنگدانه ASTM C637استاندارد  9جدول 
 

   گیرد، باید متشکل از مواد  بارد که مورد آزمون قرار  ین استانداردابا بق اطمروانساز انگامی که  4-1

 تصریح رده تحت ادزامات فیزیکی را برآورده سازد. اا ویژگی
 

 الزامات فیزيکی 5

 گیرد، باید مطابق با ادزامات زیر بارد:ار این استاندارد مورد آزمون قربا بق اطمانگامی که روانساز 

 3:                                                   درصد نمونه کنترل حداقل کااش آب اختالط بر حسب -الف

                                                 ASTM C941استاندارد  مطابقس

 مراجعه رود 1به جدول            :                                           سه ساعت پس از اختالط 1ردگیپهن -ب

            13932میی ایران رماره  استاندارد مطابقس

 9               :                          ، سه ساعت پس از اختالط، بر حسب درصد9حداکثر آب انداختن -پ

  13932استاندارد میی ایران رماره  مطابقس

 69                             :    ، بر حسب درصد نمونه کنترل3حداقل افزایش در قابییت نگهدار  آب -ت

                      ASTM C941استاندارد  مطابقس

 h                                                         :       2حداقل زمان گیرش اودیه، بر حسب ساعت س -ث

            ASTM C953استاندارد  مطابقس

 h                                               :               92حداکثر زمان گیرش نهایی، بر حسب ساعت س -ج

     ASTM C953استاندارد  مطابقس

                                                 
1- Expansion 

2- Bleeding 

3- water retentivity 
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 29          :           روزه، بر حسب درصد نمونه کنترل 93روزه و  3حداقل مقاومت فشار  در سن  -چ

         3123میی ایران رماره  استاندارد مطابقس

 

 شدگیحدود پهن -7جدول 

 ، %محتواي قلیايی سیمان

 Na2Oصورت ه ب 
 حدود پهن شدگی، %

 12تا  3 یا بیشتر 39/9

 19تا  3 32/9تا  29/9

 2تا  3 یا کمتر 32/9
  

 بردارينمونه 7

اگر مقدور بارد، آزمونه باید بوده و معر  مواد تأمین رده بارد.  g993 باید دارا  حداقل جرم  ،روانساز آزمونه

  . رودمیصورت تصادفی انتخاب ه بسته ب 2، که حداقل از بارد یاایمتشکل از نمونه
 

 روش آزمون 1

 اصول آزمون   1-7

ن ساخته رده بدو روان مالتتعیین رده و با خوا  متناظر  ،محتو  روانساز روان مالتفیزیکی  اا ویژگی

 گرددتعیین می استاندارد، روان مالتروانساز به مخیوط  نمودن. اثرات اضافه روداستفاده از روانساز، مقایسه می

ردگی اودیه، نگهدار  اجزا  جامد در حادت معیق، از سفتقابییت آن نسبت به کااش آب اختالط، جیوگیر   تا

 .ارزیابی رود ،گیرش اودیه، و حفظ یا افزایش مقاومت فشار رده قبل از ردگی کنترلپهن    ایجاد
 

 روش انجام آزمون    1-1

   بارند.93 ± 9سC˚ع آزمون دارا  دما  ودر زمان رر ،از جمیه آب اختالط روان مالتتمامی مصادح  1-1-7
 

   حفظ کنید.93 ± 9سC˚ آور  را در تمام مدت آزمون در دما لآزمایشگاه و اتاق عم 1-1-1
 

 روان مالتسازي آماده   1-1-9

 حاو ، یکی مخیوط کنترل بدون روانساز و دیگر  مخیوط آزمون روان مالتدو نسبت مخیوط  1-1-9-7

ریز، مساو  از مواد سیمانی و سنگدانه اا  وزنیر گرفته رود، که ار یک رامل نسبتنظ در ،روان مالتروانساز 

بارند. ، میASTM C939طبق استاندارد   91 ± 9س sبرابر با  روان مالت 1زمان جریان ایجادبا آب کافی برا  

 د.نقسمت سیمان پرتیند به یک قسمت پوزوالن بار نسبت جرمی مواد سیمانی باید رامل دو
 

  پوزوالن اضافهپرتیند بهرده سیمانوزن ترکیب 1برابر با % مالتروانآزمون باید حاو  روانساز مخیوط 1-1-9-1

                                                 
1- Efflux time  
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 روانساز بارد. حاو صورت دیگر  تعیین رده بارد. مخیوط کنترل نباید ه کننده بمگر اینکه توسط تودیدبارد، 

m حجم ار مخیوط باید تقریباً برابر با 1-1-9-9
  بارد. 93/9 3

 

، ASTM C938استاندارد  1داده رده در رکل  کن مطابق نوع نشانرا در یک مخیوط مالتروان 1-1-9-4

و اجزا  سازنده انداز  کرده کن را راهکن را مرطوب نمایید، مخیوطکنید. قسمت داخیی استوانه مخیوط مخیوط

فاده ، پوزوالن، سیمان و در داخل آن بریزید: آب، روانساز سدر صورت است min9 را به ترتیب زیر در مدت 

 minتا  min 3ریز. و به مدت سنگدانه
1

4
  اختالط نمایید. 3 

 

در محدوده قابل قبول بارد،  اگرتعیین نمایید.  ،ASTM C939زمان جریان را مطابق با استاندارد  1-1-9-5

   اا را ادامه داید.اا  موردنیاز برا  محاسبات، آزمونارائه داده برا 
 

 محاسبات   1-9

 موارد زیر را محاسبه نمایید:

     :(Rw) نیاز،کااش آب مورد 1-9-7

                                                                                                        1س

 که در آن:

Rw   نیاز، بر حسب درصد؛کااش در آب مورد 

Wc   بدون روانساز، و؛ روان مالتنیاز در مخیوط جرم آب مورد 

Wt   حاو  روانساز. روان مالتنیاز در مخیوط جرم آب مورد 
 

  :Irافزایش در قابییت نگهدار  آب س 1-9-1

                                                                                                           9س

 که در آن:

Ir    افزایش در قابییت نگهدار  آب، بر حسب درصد؛ 

Rc   نیاز برا  استخراج زمان موردml69 آب از نمونه کنترل بدون روانساز، بر حسب ثانیه سsو؛ ،  

Rt   نیاز برا  استخراج زمان موردml69 آب از نمونه آزمون حاو  روانساز، بر حسب ثانیه سs.  

 

 گزارش آزمون   1-4

 ، اطالعات زیر باید گزارش رود:مالتروانبرا  ار مخیوط 

 کار رفته؛ه توصیف و منبع مصادح ب -الف

 اا  جرمی مصادح؛نسبت -ب
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 ؛ sس بر حسب ثانیه روان مالتمیانگین زمان جریان  -پ

 ردگی و آب انداختن، برحسب درصد؛پهن -ت

  ؛sقابییت نگهدار  آب، بر حسب ثانیه س -ث

  ؛hزمان گیرش اودیه، بر حسب ساعت س -ج

  ؛hزمان گیرش نهایی، بر حسب ساعت س -چ

  ؛ وMPaروزه، برحسب مگاپاسکال س 3مقاومت فشار  در سن  -ح

  .MPaروزه، برحسب مگاپاسکال س 93مقاومت فشار  در سن  -خ
 

 امچنین مقادیر محاسبه رده زیر باید گزارش رود:

 ب درصد؛، بر حسRwکااش در آب موردنیاز،  -د

 ، بر حسب درصد؛ وIrافزایش در قابییت نگهدار  آب،  -ذ

 رود.میاا  کنترل بیان ه صورت درصد نمونهروزه، که ب 3شار  در سن مقاومت ف -ر

 

 کردن مردود 8

 .رودروانساز ار یک از ادزامات این استاندارد را برآورده نسازد، باید مردود  اگر

 

 گذاريبندي و نشانهبسته 3

 اطالعات سفارش   3-7

را مشخص نماید. مصادح  «آکندهپیشبتن  کار رفته دربه  روان مالتروانساز »مشتر  باید مصادح موردنظر برا  

 .سازدباید ادزامات این استاندارد را برآورده 
 

در  فرسایش،بند  رود، و برا  جیوگیر  از ظرو  مقاوم در برابر رطوبت بسته باید در روان مالتروانساز  3-1

 انبار گردد. ،یک فضا  سرپوریده خشک
 

 گیار  رده و حداقل رامل اطالعات زیر بارد:ظرو  روانساز باید نشانه 3-9

 کند؛مات این استاندارد را برآورده میکار رفته ادزاه مبنی بر اینکه مصادح ب گوااییک  -الف

 کار رفته؛ه وزن مصادح ب -ب

 برا  استفاده از مصادح؛ مبنااا  دستورادعمل -پ

 .ساختکننده و تاریخ رماره بهر تودید -ت

 

 


