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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   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناستان   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

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

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

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

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(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  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

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

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

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

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

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 مراکت  و  اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 اتا  آن عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

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

                                                 
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

که پیش  " ا ادیاف ریشهبند  عمیکرد بتن تقویت رده با طبقه -اا  بتنی پیش ساختهفرآورده "استاندارد 

رصت و تهیه و تدوین رده است و در چهارصد و  ررکت تکین ساز آزما مربوطنویس آن در کمیسیون اا  

، 9/11/1329اا  ساختمانی مور  اجالس کمیته میی استاندارد مهندسی ساختمان و مصادح و فرآورده دومین

قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و  3ماده مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک 

 رود.، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می1331مصوب بهمن ماه   تحقیقات صنعتی ایران،

برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، 

قع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این اواستاندارداا  میی ایران در م

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

 . باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد

 

 : این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است منبع و ماخی  که برا  تهیه

 
BS EN 15191: 2010, Precast concrete products – Classification of glassfibre reinforced concrete 

performance 
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 ايالیاف شیشهي عملکرد بتن تقويت شده با بندطبقه -هاي بتنی پیش ساختهفرآورده

 دامنه کاربرد هدف و  1  

    . ایناست ا ادیاف ریشهبند  بتن مسیح رده با طبقهروری برا   تعیین، استاندارداین ادف از تدوین 

 کند.ا  را برآورده میبند  نیازاا  فرآینداا  طراحی اج ا  بتن مسیح رده با ادیاف ریشهطبقه

 گیرد.اا  طراحی را در بر نمیاین استاندارد روش

 الزامیمراجع   1

 اا ارجاع داده رده است. به آنمدارک اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

 رود.ن ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب میبدی

 اصالحیه اا و تجدید نظراا  بعد  آن  در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد،

اریخ انتشار به آن اا ارجاع داده رده تذکر . در مورد مدارکی که بدون  استاندارد میی ایران نیست مورد نظر این

 . ، امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه اا  بعد  آن اا مورد نظر است است

 : استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اد امی است

 روش آزمون-تعیین مقاومت فشار  و خمشی -، سیمان پرتیند323استاندارد میی ایران رماره  1-1

گیر  عناصر ریمیایی اندازهاا  آزمون روش -رودیکیداا  ای، سیمان 1629استاندارد میی ایران رماره  1-1

 اصیی

 اا  آمار  برا  کنترل کیفیت مصادح و اج ا  ساختمانی روش، 11312استاندارد میی ایران رماره  1-9

جداراا و مقاومت حرارتی و ضریب روش محاسبه اج اء و  -ساختمان، 6322استاندارد میی ایران رماره  1-4

 کیی انتقال حرارت
2-5    EN 1170-4, Precast concrete products — Test method for glass-fibre reinforced cement —                

Part 4: Measuring bending strength, "Simplified bending test" method 

2-6 EN 1170-5, Precast concrete products — Test method for glass-fibre reinforced cement —     

Part 5: Measuring bending strength, “Complete bending test” method 

2-7   EN 1170-6, Precast concrete products — Test method for glass-fibre reinforced cement — 

Part 6: Determination of the absorption of water by immersion and determination of the  dry 

density 

2-8   EN 1170-7, Precast concrete products — Test method for glass-fibre reinforced cement — 

Part 7: Measurement of extremes dimensional variations due to moisture content  

2-7  EN 1170-8, Test method for glass-fibre reinforced cement — Part 8: Cyclic weathering type 

test  

2-9  EN 1339, Concrete paving flags — Requirements and test methods 

2-10 EN 13198, Precast concrete products — Street furniture and garden products 

2-11  EN 13501-1, Fire classification of construction products and building elements — Part 1 : 

Classification using data from reaction to fire tests 

2-12  EN 14649, Precast concrete products — Test method for strength retention of glass fibres 

in cement and  concrete (SIC TEST)  
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2-13  EN 15422, Precast concrete products — Specification of  glass fibres for reinforcement of   

mortars and concretes 

 ، نمادها، اختصارات و يکاهااصطالحات و تعاريف 9 

 اصطالحات و تعاريف  9-1

 رود:در این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر به کار می

9-1 -1   

1هاافزودنی 
 

 که ممکن است به ترکیب مخیوط برا  اصالح بعضی خوا  اف وده رودساز نظر حجمی یا وزنی . ا فرآورده

 ، معدنی یا آدی بارد. خنثییا  فعالماده اف ودنی ممکن است  -1يادآوري

 آدی استند.، 9اا  پییمر واکنشی و دیسپرسیون  1اا  سیییکاتیفوم -1يادآوري

9-1 -1  

4ماده مضاف
 

وزنی قبل یا طی اختالط اضافه رود و اصالحات مورد انتظار را در خوا   3%محصودی که در مقدار  کمتر از  

 ابتدایی و انتهایی ایجاد کند.

  بارد.بستگی به جرم سیمان دارد. خوا  برا  نمونه، کارآیی، مقدار اوا می ماده مضافمقدار  -يادآوري

9-1 -9  

 AR 5ايشیشهالیاف  

 با مقاومت اثبات رده در برابر محیط قییایی ناری از سیمان ایدرودیکی  ادیاف ریشه ا محصول 

 

 

                                                 
1-Addition 

2-Silica fumes 

3-Polymer dispersions 

4-Admixture 

5-Fibre glass 
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9-1 -4  

 1الیاف اصلی

 قطر منفرد معین با  حاصل از به ا  بافتن تعداد  از تاراا  ا ادیاف ریشه

 است. 𝝁   39تا  𝝁   19 با قطر منفرد 999تا  199 مقدار ادیاف معموت -يادآوري

9-1 -5   

 1  کالف  

 ا  یکنواخترو  یک قادب برا  ایجاد اندازه بسته استوانه تعداد  از ادیاف مواز  فرورفته در یکدیگر 

9-1 -6   

 GRC 9 اي الیاف شیشهبتن تقويت شده با  

 بارند.، که با این مواد سازگار میا ادیاف ریشهمواد مرکب رامل ماتریس تقویت رده با 

9-1 -7    

 4ماتريس

 مواد مضاف و فاقد ادیاف است.سه، سیمان، آب و از ما عموما متشکل ادیاف ریشه ا بخشی از بتن تقویت رده با 

9-1 -1   

 5فرآيند پاشش 

 روند.ماتریس به امدیگر پاریده می امراه بارود و می قطعاایی پیوسته در طول ا ادیاف ریشهفرآیند  که 

ادیاف در جهت مواز  با سطح قادب در آن که  ا ادیاف ریشهروند تا بتن تقویت رده با طراحی می طور  فرآینداا -يادآوري

 استند به دست آید.

                                                 
1-Basic strand 

2- Roving 

3- Glassfibre reinforced concrete 

4-Matrix 

5-Spray process 
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9-1 -3   

 1فرآيند پیش اختالط 

روند تا بتن تقویت رده با با ماتریس مخیوط می ا ادیاف ریشهاا  قطعه قطعه رده فرآیند  که در آن ررته

 آماده سازند.  فراور را برا   ریشه ا ادیاف 

 را در بر گیرد.و غیره  1رانیروزن، پارش خیس، ت ریق، ارتعاشگیر  و فرآینداا ممکن است قادب -يادآوري

9-1 -11    

 9اف جهت داریفرآيند با ال

جهت معینی  سی دریقطعه رده یا کالف رده در ماتر هاا  قطعاا  با ررتهادیاف ریشه ا فرآیند  که در آن 

 گیرند.قرار می

9-1 -11  

 4پوشش رويه  

 بند  ری  که اغیب رنگی استند.تیه سطح بیرونی بتن با دانه

9-1 -11  

  SICآزمون   

 است.در سیمان و بتن  ادیاف ریشه ا روش آزمون برا  مقاومت حفظ 

9-1 -11 

 مقدار الیاف   

ادیاف رود و با وزن کیی که بر حسب درصد وزنی بیان می ادیاف ریشه ا مقدار ادیاف در بتن تقویت رده با 

 مرتبط است. ریشه ا 

                                                 
1-Permix process 

2-Extrude 

3-Process with oriented fibers 

4- Facing coat 
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9-1 -14    

 LOP  1حد تناسب   

 رود.تبدیل می  یپالستیک رفتار  کرنش به-تنش خمشی که در آن رفتار مواد اتستیک خطی در نمودار تنش

9-1 -15     

 MOR  1هاي شکست مدول 

 روند.تعیین می EN1170-5یا   EN 1170-4تنش خمشی تسیی  که مطابق با استاندارداا  

9-1 -16   

 9  مشخصه ويژگی   

ادیاف اا  ممکن خاصیت معین گیر جامعه آمار  از تمام اندازه 23%رود مقدار  از خاصیت که انتظار می

 با آن برابر  بارد.  ریشه ا 

9-1 -17     

 آزمون پذيرش 

 بارد.اا بر اساس مبانی منظ  از پیش تعیین رده میانجام رده برا  تایید مطابقت مخیوط با ویژگیآزمون 

9-1 -11   

 آزمون نوع اولیه   

اا  نوع اا  فنی برا  تعیین عمیکرد نمونهاا  بیان رده در ویژگیاا یا سایر روشمجموعه کامیی از آزمون

 محصول 

 

 

                                                 
1- Limit of proportionality 

2-Modulus of rupture 

3-Characteristic property 
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9-1 -13   

 سیمان   

 هیدرولیکی انندهچسب

داند که به وسییه واکنش ، چسبی را تشکیل میدر صورت مخیوط ردن با آبری دانه که  یغیرآد مواد

 .رودحفظ میمقاومت و پایدار  آن حتی در زیر آب ا   ،ایدراتاسیون و فرآینداا  بعد از سخت ردن

 دارته بارد.مطابقت  332سیمان باید با استاندارد میی ایران به رماره  -يادآوري

9-1 -11    

 ماسه 

 مواد  معدنی مناسب برا  استفاده در سیمان و بتن

 مطابقت دارته بارد. 399با استاندارد میی ایران به رماره  ایدب ماسه ماسه ممکن است طبیعی یا مصنوعی بارد. -يادآوري

 نمادها و اختصارات  9-1

AR   مقاومت قییایی 

GRC    ا ریشهادیاف بتن تقویت رده با 

LOP    حد تناسب 

MOR   اا  رکستمدول 

SIC  اف در سیمانیاد 

 الیاف شیشه ايخواص بتن تقويت شده با   4

 مشخصات مواد ترکیب  4-1

نقش تقویت کننده برا   ادیاف ریشه ا ، ترکیبی از مواد است که درآن ادیاف ریشه ا بتن تقویت رده با 

 مخیوط سیمانی دارد.

 ساخته رده بستگی به موارد زیر دارد:خوا  مواد مرکب 
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 پایه؛ نخوا  ماتریس به عنوا -الف

 به عنوان تقویت کننده؛ ادیاف ریشه ا خوا ، اندسه؛ مقدار و جهت  -ب

 ؛ادیاف ریشه ا چسبندگی بین ماتریس و  -پ

 فرآینداا  ساخت؛ -ت

 آور  .سعمل ررایط و رفتار طی تودید -ث

 GRCترکیب    4-1

اا  اختالط در گی به طرح اختالط دارد و باید با اد امات محصول سازگار بارد. طرحبستGRC خوا  مکانیکی 

گیرند را در اا  اختالطی که خارج از محدوده این مقادیر قرار میطرحاند، به عنوان راانما ارایه رده 1جدول

استفاده تایید رده بارد ممکن است اا موجود بارد و عمیکردران قبل از صورتی که تجربه عیمی در مورد آن

 .مورد پییرش قرار گیرد

 

 GRCهاي پايه فرموالسیون -1جدول

 فرآيندهاي پیش اختالط فرآيندهاي پاشش روش  ساخت

 3/3تا  3/1 3/3تا  3 %               مقدار وزنی ادیاف

AR طول ادیاف
a                  mm 93≤ 93≥ 

bنسبت آب به سیمان
 93/9±33/9 93/9±33/9 

cنسبت ماسه به سیمان
  9تا  63/9  9تا  63/9 

 3تا  9 3تا  d                  %  9 پییمر در حج 

a  .در مورد ادیاف جهت دار، طول ادیاف بستگی به محصول دارد 

 b   نسبت آب به سیمان : نسبت جرم کیی به جرم سیمان خشک درGRC آور  نشدهدر حادت عمل. 

پوزوتنی به کار روند ممکن است به عنوان سیمان در نظر گرفته روند و نسبت آب به سیمان ممکن است به عنوان اا  پرکنندهاگر 

 میکرو سیییکا سوخت سرباره،  خاکستر پوزوتنیاا  نسبت آب به مخیوط کیی بیان رودس مانند پرکننده

c اا  خشک به جرم سیمان  در نسبت ماسه به سیمان : نسبت جرم کیی سنگدانهGRC. 

d  39%مقدار پییمر نسبت به پراکندگی با مقدار جامد. 
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 عملکرد  4-9

 با استفاده از فرآيندهاي پاشش يا پیش اختالط  ايالیاف شیشه    4-9-1

 بارند.مقادیر زیر، مقادیر میانگین می

 با استفاده از فرآيندهاي پاشش و پیش اختالط ايالیاف شیشه عملکرد -1جدول

 روش آزمون فرآيند پیش اختالط فرآيند پاشش روش تولید

kg/m چگادی خشک
3

         
             

     EN1170-6 

 روزه 11مقاومت خمشی 

 

 

 

 

EN1170-5 

MOR                           MPa 

 9±3 

 

9±3 

LOP   MPa                           

         

 

3±99 3±2 

 %       MOR( در 𝛆)کرنش نهایی

 

9/9±3/9 1/9≤ 

 مقاومت  بعد از  کهنه شدن

وري/خشک چرخه غوطه 51)

 شدن(

 

 

 

 

MOR                                
MPa 

 

2±16 

 

9±3 
EN1170-8 

 %       MOR( در 𝛆کرنش نهايی)

 

1/9≤ 93/9≤ 
EN1170-5 

 EN1170-6 11±3 11±3 %ساعته    92جیب آب 

 mm/m 3/9±9/1 3/9±9/1 EN1170-7             انقباض/تورم

   MPaمدول االستیسیته            

  99999تا  19999 روزه 93

 93999تا 13999 دراز مدت 

 از این مقدار استفاده کرد.توان در نبود اطالعات میاست. که .   LOP،   39%معموت برابر   مقاومت کششی -یادآور 
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 تکمیلی اتمشخص -9جدول

 روش آزمون عملکرد 

   j           مقاومت ضربه 

 >1999 ضربه مرده

 >19 ضربه تیز

  مانند بتن مقاومت خستگی

 EN 1339 مانند بتن مقاومت جذب

 ایران 323استاندارد میی   39تا  MPa 29  مقاومت فشاري 

ادیاف ریشه انبساط حرارتی براي 

 خشک  ا 

𝝁 
  ⁄  

19 

 در ررایط مرطوب 99تا 

 

 حرارتی  ادایت
 ایران 6322استاندارد میی   1تا  3/9 ⁄  

  مساو  یا کمتر از بتن نفوذپذيري آب و هوا 

مقاومت در برابر يخ زدن و آب 

 شدن

 EN 13198 مساو  یا بیشتر از بتن

 ایران 1629استاندارد میی   مانند بتن مقاومت شیمیايی 

 A2 EN 13501-1تا   A1 طبقه واکنش در برابر آتش

   dbA         میرايی صدا     

  mm 39براي ورق با ضخامت 
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 جهت دار الیافبا   ايالیاف شیشه  4-9-1

مکانیکی تاثیر بگیارد و با خوا  بیان رده قبیی فرآینداا  استفاده از ادیاف جهت دار ممکن است در خوا  

 متفاوت بارد.خوا  حاصل بستگی به پارامتراا  زیر دارد:

 اندسه محصول؛ -الف

 ادیاف جهت دار؛ راستا  -ب

 موقعیت و سطح ادیاف جهت دار محصول. -پ

رود. با جهت ادیاف تعریف می EN 1170-5جهت دار، موقعیت قطعات آزمون مطابق استاندارد  ادیافدر مورد 

 دارد.  بستگی به جهت ادیاف در آزمون،  GRCبند  طبقه

   ايالیاف شیشهبندي طبقه 5

 نیکیابندي طبق خواص مکطبقه   5-1

به عنوان خوا  ویژه  MORو  LOPطبق این استاندارد بر مبنا  مقادیر  ا ادیاف ریشهبتن تقویت رده با 

 رود.بند  میطبقه بیان رده است  EN 1170-5 استاندارد مطابقموادس

 

 

 
 راهنما:

ε  کرنش 

 ε   کرنش نهایی 

 کرنش -نمودار تنش  -1شکل
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 مشخصه کاربرديمقادير   5-1

تغییر کند. این طبیعی در درازمدت  زدگیبسته به کاربرد ممکن است در معرض اوا  MOR  ،GRCمقادیر 

 رود.در نظر گرفته می K2حقیقت با اعمال پارامتر 

 رود.تعیین می  EN 1170-8متناظر با نوع آزمون طبق استاندارد   K2مورد استفاده، پارامتر  رابطهبرا  ار 

توان از رابطه را می  K2بردار ، اعمال پارامتر طبیعی طی عمر بهره زدگیمعرض اوا در  GRCبرا  محصوتت 

 زیر تعیین کرد:
      

  
    درازمدت

    روزه   

 

 که در آن 

     
   

   
 

 

 
 راانما:

X    ااچرخه 
      

   

   
 

 

   الیاف شیشه ايبه علت شرايط کاربرد( براي ترکیبات متفاوت  MOR) زمان مربوط به  تغییر   K2دامنه مقدار  -1شکل
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که در معرض اوادای طبیعی یا ار نوع فرآیند تج یه کننده نبارد و در  ا ادیاف ریشهاا  برا  فرآورده 

برابر یک در    K2بارد. برا  این موارد نمی MORمحیط خشک نگهدار  رود، نیاز  به تغییر زمان مربوط به 

 رود.می نظر گرفته

 مواد طبقه  5-9  

 بنديطبقهپارامترهاي    5-9-1  

 رود:برمبنا  مقادیر مشخصه زیر تعریف می GRCرده مواد 

  LOPحد تناسب س -الف

  MORس اا  رکستمدول -ب

 ارایه رده است: 2گستره عمومی این مقادیر مشخصه در جدول 

 GRCبندي طبقهمقادير مشخصه براي  گستره -4جدول

LOP 

(MPa) 

MOR 

(MPa) 

3 3 3 19      

6  3 19 19 12 16   

3   19 19 12 16 13 99 

3    19 12 16 13 99 

 پارامترها ويژگی   5-9-1  

اا  انجام رده بر رو  مقادیر مربوط به آزمون بارندمی 23%مقادیر با احتمال   3%  با برابر  مقادیر مشخصه

 بارند.روزه می 93اا  نمونه

رود. مقادیر از تحییل آمار  نتایج تودید کارخانه آن تعریف می  با روش مربوط به کنترل    مقادیر مشخصهس

 مراجعه رود : 3و  9روندسبه معادتت حاصل می        آزمون مطابق با معادده 

  √
 

   
∑     –  ̅ 

   9انحراف استانداردس                                                                           
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 ∑   

 
  3مقدار میانگین حسابیس                                                                                   

( معلوم است)به استاندارد  sبراي تخمین مقادير در مواردي که انحراف استاندارد جامعه آماري) kضرايب  -5جدول

 باشدها میمعرف اندازه نمونه  n، مراجعه شود(       و         ايران با  11513

n 3 2 3 6 19 39 39 199 

k 93/9 22/1 23/1 29/1 36/1 33/1 32/1 31/1 

 :  GRCاز نامگیار   اایینمونه

- GRC 
          و          برابر است با   ⁄  

- GRC 
          و          برابر است با   ⁄  

  اعمال پارامتر ويژه  5-4

 رود.در محل استفاده در نظر گرفته می  GRC  ررایط اج ا  K2با اعمال پارامتر ویژه   

 خواص ويژه 6

روند یا اج ا  آن ایجاد می GRCوقتی اد امات دیگر  عالوه بر اد امات ویژه کاربرد و مواد این استاندارد بر 

 مانند:

 مقاومت در برابر آتش؛ -الف

 مقاومت در برابر سرما؛ -ب

 نفوذناپییر  آب، -پ

 باید مدرک مناسبی مانند سایر اد امات ویژه ایجاد رود.

 هاي آزمونروش 7

 کاربرد طبقه      7-1

 اعمال رود.  EN 1170-8، باید مطابق با استاندارد   K2ضریب اعمال  ویژه 
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 الیاف شیشه ايالزامات       7-1

 ادیاف ریشه ا اجرا رود و روش آزمون مقاومت نگهدار   EN 1170-8باید مطابق با استاندارد  ادیاف ریشه ا 

 بیان رده است. EN 14649در سیمان و بتن در استاندارد 

 ≤ SIC   : SICمقاومت نگهدار  ادیافس    Bو رده  SIC  :  SIC ≥ MPa 939س مقاومت نگهدار  ادیاف A طبقه -يادآوري

MPa  339 . 
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[5] EN 1170-2, Precast concrete products — Test method for glass-fibre reinforced cement — 
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