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 به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  اتمقکرر  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 نشکر  و تکدوی   تعیکی ،  وظیفکه  ککه  اسکر  کشکور  مرجک  بتکر رسکمی    تنها 1331 ماه بهم  وبمصّ ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را استانداردهای ملی )رسمی( ایران

 92/6/1321ری مکور   نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورای عالی ادا

 جهر  اجرا ابحغ شده اسر .  92/3/21مور   33333/916و طی نامه شماره یافته به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکدی،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتتط و آگاه قتصادیا و تولیدی پژوهشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفک ،  و حک   صکاحتان  منصکفانۀ  و آگاهانکه  مشکارکر  از ککه  اسکر  تجاری و فناوری

نویس  پیش  .شود می حاص  دولتی غیر و تیدول های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پکس  و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  های کمیسیون اعضای و نف  ذی مراج  به نظرخواهی برای ایران ملی استانداردهای

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتتط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها دریافر

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایر با نیز صح  ذی و مند عحقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

بکدی  ترتیکب ،     .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملی استاندارد عنوان به تصویب ، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که وندش می تلقی ملی استانداردهایی

 .باشد رسیده تصویب به دهدمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکی  مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سکازمان  اصلی اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد
ی الکتروتکنیک   المللک  بکی   ،کمیسکیون  1

(IEC)
(OIML) قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و 9

2رابط تنها به عنوان و اسر 3
(CAC)کدکس غذایی  کمیسیون 

3 

 آخری  از کشور، خاص هاینیازمندی و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استانداردهای تدوی  در .کندمی فعالیر کشور در

 شود.می گیریبهره المللی بی  استانداردهای و جهان نعتیص و فنی علمی، پیشرفر های

 سحمر کنندگان، حفظمصر  از حمایر برای قانون، در شده بینی پیش موازی  رعایر با تواندسازمان ملی استاندارد ایران می

 از بعضکی  اجکرای  اقتصکادی،  و محیطکی  زیسکر  مححظکات  و محصکوتت  کیفیر از اطمینان حصو  عمومی، و فردی ایمنی و

 استاندارد، اجتکاری  عالی شورای تصویب با وارداتی، اقحم یا /و کشور داخ  تولیدی محصوتت برای را ایران ملی استانداردهای

 و  صکادراتی  کاتهکای  اسکتاندارد  اجکرای  کشکور،  محصکوتت  بکرای  المللکی بی  بازارهای حفظ منظور به تواندمی نماید. سازمان

 فعا  مؤسسات و هاسازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای چنی  هم نماید. اجتاری را آن بندی درجه

 هاآزمایشگاه محیطی،زیسر مدیریر و کیفیر مدیریر هایسیستم صدور گواهی و ممیزی بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 ضوابط اساس بر را مؤسسات و هاسازمان گونه ای  د ایرانسازمان ملی استاندار سنجش، وسای  کالیتراسیون )واسنجی( و مراکز

 عملککرد  بر و اعطا هاآن به صححیر تأیید گواهینامۀ تزم، شرایط احراز صورت در و کندمی ارزیابی ایران تأیید صححیر نظام

 و گرانتهکا  فلکزات  عیکار  ی تعیک  سنجش، وسای  کالیتراسیون )واسنجی( یکاها، المللی بی  دستگاه ترویج .کندنظارت می هاآن

 .اسر سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی انجام

 

 
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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 گفتارپیش

 آن نویس پیش که «ویژگی ها – بت  سلولی با استفاده از کف آماده عام  کف زا برای تولید» استاندارد

 پانصد و یازدهمی  در و شده تدوی  و تهیهتوسط سازمان ملی استاندارد  همربوط فنی های درکمیسیون

 مورد 12/9/1323 مور  فرآورده های ساختمانیمصالح ومهندسی ساختمانی و استاندارد ملی کمیتۀ اجحس

 و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این  اسر، گرفته قرار تصویب

  د.شومنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان  به ،1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

 خکدمات،  و علکوم  صکنای ،  هزمین در جهانی و ملی هایپیشرفر و تحوتت با هماهنگی و همگامی حفظ برای

ایک    تکمی  و اصح  برای که پیشنهادی هر و شد خواهد نظر تجدید لزوم مواق  در ایران ملی استانداردهای

 بنکابرای   ر.گرفک  خواهد قرار توجه مورده مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، هیارا استانداردها

  .کرد استفاده ملی استانداردهای تجدیدنظر آخری  از همواره باید

 :اسر زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برای که خذیانت  و مم

ASTM C869 / C869M:2011, Standard Specification for Foaming Agents Used in Making 

Preformed Foam for Cellular Concrete 
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 ويژگي ها – تفاده از کف آمادهعامل کف زا براي تولید بتن سلولي با اس

 هدف  و دامنه کاربرد    8

 (با خبرای تولید بت  های سلولی )متخل زا کفهای های عام هد  از تدوی  ای  استاندارد تعیی  ویژگی

. آماده اسر  کفاستفاده از   

 الزاميمراجع   2

 ها ارجاع داده شده اسر. به آنان مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی اسر که در مت  ای  استاندارد ملی ایر

 شود.ی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب میی  ترتیب آن مقررات جزبدی

 ها و تجدید نظرهای بعدی آن اصححیه ،در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد

ها ارجاع داده تاریخ انتشار به آنذکر بدون . در مورد مدارکی که استاندارد ملی ایران نیسر مورد نظر ای 

 .ها مورد نظر اسرهای بعدی آن، همواره آخری  تجدید نظر و اصححیهشده اسر

 :استفاده از مراج  زیر برای ای  استاندارد الزامی اسر

-آماده  عام  کف زا برای تولید بت  سلولی با استفاده از کف،  13216 شماره ایران ملی استاندارد   9-1

 .روش آزمون

 الزامات عملکردي            1 

 را برآورده سازد. 1جدو  الزاماتباید  آزمون مورد ساخر نمونه  8-1

 روش آزمون            4

 های مورد نیاز، استفاده شود.عام  فوم ساز در حا  آزمون باید در ساخر آزمونه  8-4

قالب  ها، روش، روش آزمون، تعداد و نوع آزمونه1و  های ذکر شده در جدبرای هر ی  از ویژگی  2-4

 .باشد 1-9بند  13216ملی شماره  طت  استانداردباید عم  آوری، آزمایش  ، گیری
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 فیزيکي الزامات  – 8جدول 

 الزامات هاويژگي رديف

1 

 

 الفچگالی

(kg/m
3) 

 621±31 چگالی بعد از پمپ کردن 1-1

 ب چگالی خش  1-9

 221±21 1نوع پرتلند یمان برای س 1-9-1

 231±21 3نوع پرتلند برای سیمان  1-9-9

 2/1 ( )حداق (MPaمقاومر فشاری ) 9

 13/1 ( )حداق (MPa)شکافتی  مقاومر کششی 3

  یدرصد حجم 93 (کثر)حداجذب آب  2

  یدرصد حجم 3/2 ج (کثر)حداکاهش هوا در طو  مدت پمپاژ  3

 را برآورده کند. 1-9-9یا  1-9-1یا  1-1الف( یکی از الزامات بند 

باید تعیی   اسر سیمان وزن 91هیدراتاسیون آب ای  فرض که با ،آزمون پیمانه از محاسته شده چگالی خش ، مقایسه برای ای  (ب

 شود:محاسته می روبروبنابرای  چگالی خش  از رابطه  شود.
batchV

cWcW

dd
)2.0(

 

 .باشدمی حجم پیمانه V batch و وزن سیمان Wc که در آن،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3با نستر آب به سیمان  1نوع برای سیمان پرتلند  ،1-9بند در روش آزمون برای مثا  با استفاده از پیمانه آزمون مندرج 
 شود.میکیلوگرم  23×33/1=1/31کیلوگرم، مجموع جرم ک  پیمانه برابر :  23و وزن سیمان  3/1

متر مکعب 1/31÷046 =111/1پیمانه برابر:حجم کیلوگرم بر مترمکعب باشد،  621برابرگیری شده بعد از پمپاژ اندازهکه  تر چگالیاگر 
       :شده و چگالی خش 

  kg/m3236=1111/1÷23 ×9/1 

 اسر.  در بت  محتوس شدهدر طو  اختح  تصادفی  به طور شام  هوایی اسر که ،از دسر دادن هوا در طو  پمپاژ (ج

 


