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»بسمھ تعالي«
آشنایي با مؤسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران

تحقیقات صنعتي ایران بھ موجب قانون، تنھاومؤسسھ استاندارد
نشروظیفھ تعیین، تدوین واست كھ عھده دارمرجع رسمي كشور

استانداردھاي ملي ( رسمي ) میباشد.
تدوین استاندارد در رشتھ ھاي مختلف توسط كمیسیون ھاي فني 
مركب از كارشناسان مؤسسھ، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، 
پژوھشي، تولیدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. 
سعي بر این است كھ استانداردھاي ملي، در جھت مطلوبیت ھا و 

لیدي، فني و فن آوري حاصل از مصالح ملي وبا توجھ بھ شرایط تو
مشاركت آگاھانھ و منصفانھ صاحبان حق و نفع شامل: 
تولیدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي 
و نھادھا و سازمانھاي دولتي باشد.پیش نویس استانداردھاي ملي 
جھت نظرخواھي براي مراجع ذینفع واعضاي كمیسیون ھاي فني 

میشود و پس از دریافت نظرات وپیشنھادھا در مربوط ارسال 
كمیتھ ملي مرتبط با آن رشتھ طرح ودر صورت تصویب بھ عنوان 
استاندارد ملي ( رسمي) چاپ و منتشر مي شود.پیش نویس 
استانداردھایي كھ توسط مؤسسات و سازمانھاي عالقمند و ذیصالح و 

و با رعایت ضوابط تعیین شده تھیھ مي شود نیز پس از طرح
بـررسي در كمیتھ ملي مربوط و در صورت تصویب، بھ عنوان 
استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدین ترتیب استانداردھایي 
ملي تلقي مي شود كھ بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي 

)) تدوین و در كمیتھ ملي مربوط كھ توسط مؤسسھ ٥شماره ((
سسھ استاندارد و تشكیل میگردد بھ تصویب رسیده باشد.مؤ

تحقیقات صنعتي ایران از اعضاي اصلي سازمان بین المللي 
استاندارد میباشد كھ در تدوین استانداردھاي ملي ضمن تـوجھ 
بھ شرایط كلي ونیازمندیھاي خاص كشور، از آخرین پیشرفتھاي 
علمي، فني و صنعتي جھان و استانداردھـاي بین المـللي 

استفـاده مي نماید.
ستاندارد و تحقیقات صنعتي ایران مي تواند با رعایت مؤسسھ ا

موازین پیش بیني شده در قانون بھ منظور حمایت از مصرف 
كنندگان، حفظ سالمت و ایمني فردي وعمومي، حصول اطمینان از 
كیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطي و اقتصادي، اجراي بعضي از 

ندارد اجباري استانداردھا را با تصویب شوراي عالي استا
نماید. مؤسسھ مي تواند بھ منظور حفظ بازارھاي بین المللي 
براي محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالھاي صادراتي و درجھ 
بندي آنرا اجباري نماید.ھمچنین بمنظور اطمینان بخشیدن بھ 
استفاده كنندگان از خدمات سازمانھا و مؤسسات فعال در زمینھ 

رسي، ممیزي و گواھي كنندكان سیستم ھاي مشاوره، آموزش، باز
مدیریت كیفیت ومدیریت زیست محیطي، آزمایشگاھھا و كالیبره 
كنندگان وسایل سنجش، مؤسسھ استاندارد اینگونھ سازمانھا و 
مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد 
ارزیابي قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم، گواھینامھ 
تأیید صالحیت بھ آنھا اعطا نموده و بر عملكرد آنھا نظارت مي 
نماید. ترویج سیستم بین المللي یكاھا ، كالیبراسیون وسایل 
سنجش تعیین عیار فلزات گرانبھا و انجام تحقیقات كاربردي 



براي ارتقاي سطح استانداردھاي ملي از دیگر وظایف این مؤسسھ 
مي باشد.
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“توخالي ـ ویژگي ھابلوك سیمانيكمیسیون استاندارد
سمت یا نمایندگيرئیس

دانشگاه امیر كبیررمضانیانپور ، علي اكبر
(دكتراي مھندسي راه و ساختمان)

اعضا
مركز تحقیقات ساختمان و مسكنجعفرپور ، فاطمھ

(لیسانس شیمي)
شركت ویما بلوكشفقي ، بیژن

(لیسانس معماري)
شركت ویما بلوكغالمعلي ، مھدي 

(لیسانس معدن)
ھاي بتني سیمان شرق مشھدشركت فرآوردهقاضي خاني ، سعید

(لیسانس مھندسي راه و ساختمان)
شركت كرمیت پارسكرمي ، محمدجعفر

(لیسانس مھندسي راه و ساختمان)
مركز تحقیقات ساختمان و مسكناي ، سپھرگنجھ

راه و ساختمان)(دكتراي
مركز تحقیقات ساختمان و مسكنماجدي اردكاني ، محمدحسین

(لیسانس شیمي)
مركز تحقیقات ساختمان و مسكنمھدي ، طارق

(دكتراي راه و ساختمان)
ھاي بتني سیمان شرق مشھدشركت فرآوردهنظام پرست ، علي اصغر

(لیسانس مھندسي راه و ساختمان)
مؤسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایراننوري ، نگین

(لیسانس شیمي)

دبیر
مؤسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایرانمجتبوي ، سیدعلیرضا

سرامیك)-(لیسانس مھندسي مواد 

مركز تحقیقات ساختمان و مسكنفیروزیار ، فھیمھ

(لیسانس شیمي)
یشگفتارپ

" كھ پیش نویس آن توسط كمیسیون ھاي مربوط تھیھ و تدوین شده و در یكصد و نوزدھمین جلسھ كمیتھ ملي ویژگي ھا–بلوك سیماني توخالي "دارد استان
قررات قانون اصالح قوانین و م٣ماده ١مورد تصویب قرار گرفتھ است ، اینك بھ استناد بند ١٩/٥/٨٤استاندارد ساختمان و مصالح ساختماني مورخ 

بھ عنوان استاندارد ملي ایران منتشر مي شود.براي حفظ ھمگامي و ھماھنگي با ١٣٧١مؤسسھ استانــدارد و تحقیقات صنعتي ایران مصوب بھمن ماه 
شد و ھرگونھ تحـوالت و پیشرفتھاي ملي و جھاني در زمینھ صنایع ، علوم و خـــدمات ، استانداردھاي ملي ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواھد 

ت . بنابراین پیشنھادي كھ براي اصالح و تكمیل این اسـتاندارد ارائھ شود ، در ھنـگام تجدید نظر در كـمیسیون فنـي مربوط موردتـوجھ قرار خواھد گرف
زین قسمت ویژگي ھاي استاندارد ملي براي مراجعھ بھ استـانداردھاي ملي ایران بـاید ھمواره از آخرین تجدید نظر آنھا استفاده كرد.این استاندارد جایگ

شده و استاندارد قبلي باطل اعالم مي گردد.١٣٧٢: سال ٧٠ایران 
”بلوك ھاي سیماني” چاپ ھفتم ١٣٧٢: سال ٧٠استاندارد ملي ایران -١منابع و مآخذي كھ براي تھیھ این استاندارد بھ كار رفتھ بھ شرح زیر است :

2- ASTM C90-01a, standard specification for load bearing concrete masonry units

3- ASTM C129-00a, standard specification for non load bearing concrete masonry units.

4- DIN 18153-1989, Normal weight concrete masonry units



بلوك سیماني توخالي ـ ویژگي ھا
ھدف و دامنھ كاربرد١
ھاي بلوك سیماني توخالي مورد استفاده در دیوارچیني است، كھ در ھدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگي١-١

ھاي معدني و صنعتي بھ صورت طبیعي و شكستھ و در صورت لزوم ساخت آن از انواع سیمان پرتلند، آب و سنگدانھ
شود.افزودني مجاز استفاده مي

ھاي سیماني توخالي باربر و غیر باربر مورد استفاده در ساخت و ھاي بلوكویژگياین استاندارد در بردارنده٢-١
باشد.ساز مي

٢٠٠٠ھاي سیماني مورد استفاده در سقف و ھمچنین بلوكھایي با وزن مخصوص كمتر از این استاندارد بلوك٣-١
شود.كیلوگرم بر مترمكعب را شامل نمي
٢ مراجع الزامي

وي مقرراتي است كھ در متن این استاندارد بھ آنھا ارجاع داده شده است بدین ترتیب آن مقررات مدارك الزامي زیر حا
جزئي از این استاندارد محسوب مي شود. در مورد مراجع داراي تاریخ چاپ و / یا تجدیدنظر، اصالحیھ ھا و 

امكان كاربرد آخرین ن استاندارد، تجدیدنظرھاي بعدي این مدارك مورد نظر نیست. معھذا بھتر است كاربران ذینفع ای
اصالحیھ ھا و تجدیدنظرھاي مدارك الزامي زیر را مورد بررسي قرار دھند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و / یا 

تجدیدنظر، آخرین چاپ و / یا تجدیدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده موردنظر است.
اندارد الزامي است :استفاده از مراجع زیر براي كاربرد این است

ھاي سیماني توخاليھاي آزمون بلوكروشـ١٣٨٤سال ٧٠-٢استاندارد ملي ایران بھ شماره ١-٢
ھاي سنگدانھ بتن ـ تجدیدنظرـ ویژگي١٣٨١سال ٣٠٢استاندارد ملي ایران بھ شماره ٢-٢
ند معموليھاي سیمان پرتلـ ویژگي١٣٧٨سال ٣٨٩استاندارد ملي ایران بھ شماره ٣-٢
مضاف بتنشیمیایيو روش آزمون موادـ ویژگي١٣٨٣سال ٢٩٣٠استاندارد ملي ایران بھ شماره ٤-٢
ھاي سیمان پرتلند پوزوالنيویژگيـ١٣٨٠سال ٣٤٣٢استاندارد ملي ایران بھ شماره ٥-٢
ايربارهھاي سیمان پرتلند سویژگيـ١٣٧٣سال ٣٥١٧استاندارد ملي ایران بھ شماره ٦-٢
ھاي سیمان پرتلند آھكيویژگيـ١٣٧٦سال ٤٢٢٠استاندارد ملي ایران بھ شماره ٧-٢
ھاي بتن آمادهویژگيـ١٣٨١سال ٦٠٤٤استاندارد ملي ایران بھ شماره ٨-٢

٣ ھاي مصالح مصرفيویژگي
، آب و در صورت لزوم ھاي معدني و صنعتي ھاي سیماني توخالي باید از سیمان ، سنگدانھبراي تھیھ بلوك

ھاي مجاز بھ شرح زیر استفاده نمود :افزودني
سیمان١-٣

و ٥-٢، ٤-٢، ٢- ٢ھاي پرتلند مطابق با استانداردھاي بند ھاي سیماني باید از نوع سیمانسیمان مورد مصرف در بلوك
باشد.٦-٢
ھاسنگدانھ٢-٣

رشت دانھ و ریز دانھ تشكیل شده است. حداكثر درشتي ھاي سیماني از دو نوع دھاي مورد مصرف در بلوكسنگدانھ
ضخامت نازكترین دیواره بلوك سیماني بیشتر باشد ولي در ھر صورت كلیھ مصالح باید ٢/١ھا نباید از بزرگترین دانھ

باشد.١- ٢میلي متر رد شود و مطابق با استاندارد بند ٥/١٢از الك 
آب٣-٣

گیرد باید از نوع آشامیدني بوده و ضمن تمیز بودن، عاري از ورد استفاده قرار ميھاي سیماني مآبي كھ در ساخت بلوك
باشد.٨-٢، استاندارد بند ٥-٣ھاي بند آور جامد و محلول بوده و باید مطابق ویژگيمواد زیان

مواد افزودني٤-٣



ھاي دیگر براي بھ دست آوردن يھا، مواد دافع آب، میكرو سیلیس و افزودناستفاده از مواد حباب ساز ، رنگدانھ
ھاي سیماني ھاي سیماني نداشتھ و بلوكھاي كاربردي خاص، مجاز است بھ شرط اینكھ اثر مخربي بر بلوكویژگي

بتوانند الزامات این استاندارد را تأمین كنند.
باشد.٣-٢ھاي مواد افزودني شیمیایي باید مطابق با استاندارد بند ویژگي

٤ ھاویژگي
١-٤ ابعاد
باشد.١تواند مطابق جدول شماره ھاي سیماني توخالي ميابعاد ترجیحي بلوك

ھاي دیواري متداولابعاد انواع بلوك- ١جدول شماره 
اندازه اسمي بلوك (سانتي متر)

درازاپھنابلندي
٣٠٢٠٤٠
٢٥٢٠٤٠
٢٠٢٠٤٠
١٥٢٠٤٠
١٠٢٠٤٠

ھاي ذكر شده تولید شود. بھ ھاي دیگري غیر از اندازهسیماني توخالي با اندازهھايدر صورت توافق ممكن است بلوك
شرط اینكھ بقیھ الزامات دیگر تأمین شود.

گردد حداكثر رواداري مجاز ابعاد نسبت بھ ایران آزمون مي٧٠- ٢استاندارد ملي شماره ١- ٣ھنگامي كھ ابعاد طبق بند 
باشد.٢ابعاد اسمي باید مطابق جدول شماره 

رواداري ابعاد بلوك- ٢جدول شماره 
رواداري ابعاد (میلي متر)ابعاد

٣درازا و پھنا

٤بلندي

میلیمتر باشد.٢٠ھاي سیماني نیز باید حداقل ضخامت دیواره بلوك
باید در ٢ھاي ذكر شده در جدول شمارهدر صورت استفاده از شیب مربوط بھ تكنولوژي و ابزارآالت تولید، رواداري

ھاي فوقاني و تحتاني بلوك رعایت شود.قسمت
٢٩٠٩ھاي سیماني سقفي باید مطابق استاندارد ملي ایران شماره ھاي مجاز بلوكابعاد و رواداريیادآوري ـ
تیرچھ بلوك باشد.

٢-٤ تاب فشاري
١-٢استاندارد بند ٤-٣بق بند ھاي سیماني توخالي باربر و غیر باربر ھنگام تحویل موقعي كھ طتاب فشاري بلوك

باشد.٣گردد باید مطابق با جدول شماره آزمون مي
٣-٤ جذب آب

گردد باید آزمون مي١-٢استاندارد بند ٣- ٣ھاي سیماني توخالي باربر ھنگام تحویل موقعي كھ طبق بند جذب آب بلوك
باشد.٣شماره مطابق با جدول



ب بلوكتاب فشاري و جذب آ- ٣جدول شماره 

نوع بلوك
حداقل تاب فشاري

حداكثر جذب آب(كیلوگرم بر سانتي متر مربع)
(كیلوگرم بر 

مترمكعب) میانگین سھ 
نمونھ منفردنمونھ

١٤٠١٢٠٢٠٨باربر
ــ٤٥٣٥غیر باربر

٤-٤ ايوزن مخصوص توده
استاندارد بند ٢-٣ر بھ ھنگامي كھ طبق بند ھاي سیماني توخالي باربر و غیر بارباي بلوكمیانگین وزن مخصوص توده

باشد.٤شود باید مطابق جدول شماره آزمون مي١-٢
ھااي بلوكوزن مخصوص توده- ٤جدول شماره 

محدوده وزن مخصوصرده وزن مخصوص
(كیلوگرم بر مترمكعب)

٢٢٠٠تا ٢/٢٢٠٠٠
٢٤٠٠تا ٤/٢٢٢٠٠

ھاي سبك غیر كیلوگرم برمتر مكعب جزء بلوك٢٠٠٠كمتر از ھاي سیماني با وزن مخصوص بلوكیادآوري ـ
ھاي آن در استاندارد ملي شماره ... آمده است.باربر محسوب مي گردند كھ ویژگي

ھاي ظاھريویژگي٥-٤
رو، باید تك گردد، باشند. ازاینباعث ضعف بلوك در كار ميتمام بلوكھا باید سالم، بدون شكستگي و نواقص دیگري كھ

خودداري شود.معیوببلوكھاياستفاده بازرسي شده وازمصرفبلوكھا درھنگامتك
متري زیر نور، ٦گیرند، در سطح یا سطوح نمایان آنھا نباید از فاصلھ بلوكھایي كھ براي نما مورد استفاده قرار مي

ترك، بیرون پریدگي و ھمچنین نواقص دیگري مشاھده گردد.
میلیمتر در ھر ٢٥الي باربر در یك محمولھ، پنج درصد بیرون پریدگي كھ بزرگتر از ھاي سیماني توخدر مورد بلوك

درصد ارتفاع اسمي بلوك نباشد، ٢٥یك از ابعاد، یا تركھایي كھ عرض آنھا بزرگتر از نیم میلیمتر وطول آنھا بیشتر از 
مجاز است.

نشانھ گذاري٦-٤
یا روي بارنامھ و برگ فروش ھر محمولھ باید مشخصات زیر روي ھر محمولھ بلوك سیماني با حجم یك مترمكعب و

ذكر شده باشد :
نام كارخانھ یا عالمت تجاري آن١-٣-٤
مشخص كردن نوع بلوك (باربر یا غیر باربر)٢-٣-٤
ابعاد اسمي و رده وزن مخصوص٣-٣-٤
عالمت استاندارد در صورت اخذ مجوز٤-٣-٤


