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  خدا امبه ن
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان با يآشناي

 و اسـتاندارد  سـازمان  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد نسازما
 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
 مؤسسـات  و مراكـز  نظـران  صـاحب  *سازمان كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در داستاندار تدوين
 توليـدي،  شـرايط  به 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  نصـاحبا  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نـويس  پـيش  .دشـو  مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
 دريافت از پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 و چاپ ايران )رسمي(  ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها
  .شود مي منتشر
 كننـد  مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

ـ  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة  ترتيـب،  دينب
 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد سازمان كه مربوط استاندارد
 المللـي  بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصـلي  اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان

 كـدكس  كميسـيون  4رابـط  تنهـا  عنـوان  به و است 3 (OIML)قانوني شناسي اندازه المللي  بين سازمان 2(IEC) الكتروتكنيك
 هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شـرايط  به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين رد .كند مي فعاليت كشور رد 5(CAC)غذايي 

 .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هاي پيشرفت آخرين از كشور، خاص

 كننـدگان،  مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان
 اجـراي  اقتصـادي،  و محيطـي  زيسـت  مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ
 اسـتاندارد،  عـالي  شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

 و صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مانساز. نمايد اجباري
 در فعال مؤسسات و ها زمانسا خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين. نمايد اجباري را آن بنديدرجه
 و هـا  آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم يصدورگواه و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة
 تأييـد  نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد سازمان سنجش، وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز

 نظـارت   آنها عملكرد بر و اعطا آنها به صالحيت تأييد نامة گواهي الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران صالحيت
 تحقيقـات  انجـام  و گرانبهـا  فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي( كاليبراسيون يكاها، المللي بين دستگاه ترويج. كند مي

 .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي

  
  
  

                                                 
 ايرانصنعتيتحقيقاتواستانداردسازمان  *

1- International organization for Standardization 
2- International Electro technical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission ontact point 
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  گفتار پيش
 

روش  -بتن خود تراكم با استفاده از روش فني ستونايستايي ميزان جداشدگي اندازگيري  –بتن  «استاندارد 
تهيه و تـدوين شـده و    »متب«بتن  هاي مربوط توسط مركز تحقيقات كميسيونآن در نويس كه پيش »آزمون

  مـورخ  هاي ساختماني مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده ملي كميتة يهاجالس ويست وهفتادوسوميند در
قـانون اصـالح قـوانين و مقـررات      3اينك به استناد بند يـك مـاده   . گرفته استمورد تصويب قرار 11/12/88

ان استاندارد ملـي ايـران منتشـر    ، به عنو1371قات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه استاندارد و تحقي سازمان
 . شود مي

هاي ملي و جهاني در زمينه صـنايع، علـوم و خـدمات،     براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت
و تكميل ايـن  استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح 

بنـابراين،  . استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجـه قرارخواهـد گرفـت   
  . هاي ملي استفاده كرداستاندارد بايد همواره از آخرين تجديد نظر

  
  :منابع و مĤخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است

  
1- ASTM C 1610: 2006, Standard Test Method for Static Segregation of Self-

Consolidating Concrete using Column Technique. 
2- ACI 237R-07: 2007, Self Consolidating Concrete. 
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  قدمهم

كم با استفاده از روش فني بتن خود تراايستايي ميزان جداشدگي گيري هاندازاين استاندارد دربرگيرنده 
بتن خود ) قابليت پايداري(پايايي در برابرجداشدگي كنترل كيفيت خاصيت در تا بتوان  ،باشدمي ستون
      نگاهي جامع،در نگارش اين استاندارد سعي شده است . نواختي پيروي كرديك از روش ثابت و تراكم

  .ظر قرار گيردبه سامانه پديده زنده بتن مد نو پويا  آينده نگر
هـاي  بايد استانداردهاي ديگري نيز در جهت شناخت، اصول توليد، اجرا، كنترل كيفيت خاصيتبديهي است 

هاي ديگر اين نوع بتن، هاي آزمونها و روشهاي توليدي، ويژگي ارزيابي كارخانه ديگر اين نوع بتن، كنترل و
  .تدوين شود

گيري خصوصيات بتن خود تـراكم  ارتباط با كنترل كيفيت و اندازهدو استاندارد ملي ديگر در ذكراست  شايان
 –گيري جريان اسالمپ بتن خود تراكم انداره –، بتن 11270استاندارد ملي ايران شماره « تحت عنوان هاي 

گيري قابليت عبور بتن خـود تـراكم بـه    اندازه –، بتن 11271استاندارد ملي ايران شماره « و » روش آزمون 
  .تدوين شده است» روش آزمون  – Jدستگاه حلقه وسيله 
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روش  - با استفاده از روش فني ستون بتن خود تراكم 1ايستاييميزان جداشدگي گيري ه انداز –بتن 
  آزمون

  

  هدف   1 
كـه   مـي باشـد  بتن خـود تـراكم    ايستاييميزان جداشدگي  گيريه اندازتعيين دوين اين استاندارد هدف از ت  1-1

گيـري  انـدازه ) يا سـتون ( هاي استوانه اي هاي باال و پايين نمونههاي درشت در بخشوسيله تعيين مقدار سنگدانه
  .شودمي
   .كاربرد ندارد ،هاي سبك وزنود تراكم حاوي سنگدانههاي خبراي بتن اين روش آزمون 1-2
  

آور و باعـث سـوختگي   ممكـن اسـت سـوزش   طـوالني  ماس درصورت ت، سوزنده است و هيدروليكي تازه يهاي سيمانمخلوط –هشدار
  .شودپوست و بافت آن شيميايي 
    .باشدمي )مخلوط تر(تازه اختالط بتن خود تراكم در متن اين استاندارد در حالت  - يادآوري

  
  دامنه كاربرد   2 

  :اين استاندارد براي موارد زير كاربرد دارد
   .بتن خود تراكم در آزمايشگاه و كارگاه ايستاييي ميزان جداشدگو تعيين دست آوردن هب 2-1
 فنـي  زمحـدوده مشخصـات  ا ميزان جداشدگي ،)تجاوز(بدون زياده روي و  براي توسعه مخلوط بتن خودتراكم 2-2

برخـوردار   ،يگچسـبند  بـراي بندي مناسب نسبتاز است كه اگر  روانيبتن خود تراكم، بتن  .گيردمورداستفاده قرار
اما كاربرد ويژه  ،باشدبنده براي تمامي كاربردها مهم ميبتن خودتراكم چس. مستعد جداشدگي باشد تواندمي نباشد

توانـد نشـان   مـي بنـابراين درجـه جداشـدگي آن     .ها مي باشد آن براي مقاطع باعمق زياد از قبيل ديوارها و ستون
  .دهنده مناسب بودن مخلوط باشد

  
  .كنندمقاومت كسب  دردوام وقابل قبولي،  عملكرد مطلوب وممكن است دراز مدت  داشدگي درج هاياز ردهبعضي  – 1يادآوري
 قابليت پخش شدگي )2قابليت عبور كنندگي، ) 1، يعني، بايد كنترل سه خاصيت بتن تراكمد براي كنترل كيفيت بتن خو -2يادآوري

پايـايي در  خاصـيت   تنهـا  ونايـن آزمـ   .قـرار گيـرد  مـد نظـر   ) قابليـت پايـداري  (در برابرجداشـدگي   پايـايي  )3 و )قابليت پركنندگي(
  .گيردرا در بر مي )قابليت پايداري(برابرجداشدگي 

تعيـين   روش آزمـون و ) قابليت پركنندگي( پخش شدگيقابليت  تعيين روش آزمونخصوص درديگري نيز  هاياستاندارد -3يادآوري
مقدمـه را  ( شده استتهيه تازه اختالط بتن خود تراكم  و ارزيابيل براي كنتر J وسيله حلقههتراكم بعبور كنندگي بتن خود قابليت 
  .)ببينيد
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1- Static segregation 
   مراجع الزامي    3 

بـدين  . ها ارجاع داده شـده اسـت    ن اين استاندارد ملي ايران به آنحاوي مقرراتي است كه در مت مدارك الزامي زير
  .شود د ملي ايران محسوب ميترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندار

ها و تجديد نظرهـاي بعـدي آن مـورد      درصورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه
درمورد مداركي كه بدون تاريخ انتشار به ارجاع داده شده است، همواره آخرين . نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .بعدي مورد نظر استتجديد نظر و اصالحيه هاي 
  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

  

گيري مقدار هـواي موجـود در بـتن    آزمون تعيين اندازه، روش 1375سال : 3823ايران شماره  استاندارد ملي 3-1
  .)روش حجمي(تازه 

 .واژه نامه –، سنگدانه هاي بتن 1386سال : 9148شماره  استاندارد ملي ايران 3-2

  وزن مخصوص انبوهي جذب آب آزمون تعيين روش ، 1378سال : 4982شماره  استاندارد ملي ايران 3-3
  .سنگدانه هاي درشت

 –ساخت و عمل آوري آزمونه هاي بتن در آزمايشگاه  -بتن، 1383سال : 581شماره  استاندارد ملي ايران 3-4
   .آيين كار

3-5 ASTM C 231 Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Pressure Method. 
3-6 ASTM D 1785 Specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe, Schedules 40, 80, 

and 120. 
3-7 ACI 237R-07,Self  Consolidating Concrete. 

 
  اصطالحات و تعاريف  4
  

  :رود به كار مينيز زير ، تعريف 2-3استاندارد بند داده شده در اصطالحات و تعاريف بر عالوه در اين استاندارد 
  
4-1  

   جداشدگي ايستايي
            جداشـدگي مـالت از   باشـد و يـا بنـا بـر تعريـف ديگـر،       هاي درشت در بـتن تـازه اخـتالط مـي    ته نشيني سنگدانه

  .است، اتفاق مي افتد خميريبتني كه درحالت  ريختناز  هاي درشت كه بعدسنگدانه
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  آزمونانجام خالصه روش     5

قالب . شودمي جايدهييك مرحله  در ودن بدون كوبيدن و لرزان ،اينمونه مخلوط بتن تازه اختالط در قالب استوانه
بـاال و  بخش هايي از بتن كه در بخش. جدا شده است) يا ستون(اي نهدر سه مقطع در ترازهاي مختلف نمونه استوا

جـرم  . مانـد هاي درشت روي الك باقي مـي سنگدانه. شودريخته مي) 4شماره( mm75/4پايين هستند بر روي الك 
  . شودمحاسبه مي  گيري شده و درصد جداشدگي ايستاييباال و پايين اندازه بخشهاي درشت در سنگدانه

  
   وسايل   6
گرم، هركدام  5/0نمونه يا  در صد وزن 05/0داراي دقت و حساسيتي تا (.دباشمي 3-3 طبق الزامات استاندارد بندترازو    6-1

  .)بزرگتر باشد
 40بـق جـدول   ط) PVC(ي ازقالب مي باشد كه بايد از جنس لوله هاي پالسـتيكي  بخشستون   ب ستونيلقا 6-2

 بخـش . باشـد  mm 660مجزا به ارتفاعي برابر بخشدر سه  و mm 200ستون بايد به قطر . باشد 6-3استاندارد بند 
-همـان  mm165 تحتـاني بـه ارتفـاع    بخش و mm 330مياني به ارتفاع بخش و mm 165 بااليي بايد ارتفاعي برابر

گـذاري  بـا نـام  باشد كـه  صاف و مسطح بايد داراي انتهايي  بخشهر  .نشان داده شده است، باشد 1طوركه در شكل
 هـا و گيـره بنـدها و  ،تصال دهنـده هـا  ا. دمشخص شده باشن درستوبسته به موقعيت آن  »مياني« و »پايين«و  »باال«

بـه  بايـد   ،و براي اتصال به صفحه انتهايي اسـتفاده مـي شـوند   هاي مختلف ستون بخشكه براي اتصال  هامانند آن
صـلب بـه    محفـوظ شـده و   صورت كامالًهبايد بن ستوقالب . كننداي باشند كه از خارج شدن مالت جلوگيري گونه

  .متصل شده باشد mm 300در mm 300مربع شكلي به اندازه حداقلغير جاذب و اي صفحه پايه
  

باشـند، بـراي    mm 20دار، حداقل با ضـخامت  ي روكشهاي چند الاي كه از تختههاي پايههحصفتجربه نشان داده است  – يادآوري
  .مناسب مي باشند ستوناز  محافظت

  
 ازگيـرد و بايـد   بااليي ستون مورد اسـتفاده قـرار مـي    بخشاز ن دست آوردن بته براي ب 1جمع كننده صفحه 6-3

ايـن صـفحه بايـد داراي     .و مربعي شكل باشـد  mm  510در mm  510غير جاذب و صلب به اندازه حداقل ايماده
ـ    همچنـين  باشد و mm215 مركزي به اندازه  بخشوسط در برشي از  mm 50حـداقل ارتفـاع   اداراي لبـه صـلبي ب
   .)2شكل  طبق(طرف پيرامون صفحه باشد  هتا دور س دردور

  

دارنده باشد و درنتيجه ممكـن  نگههاي ها يا ديگر سامانهپايهتواند داراي ميصفحه جمع كننده  ،آزمون انجام براي سهولت  –يادآوري 
   .است تنها يك نفر براي روند جمع آوري بتن از بخش هاي بااليي كفايت كند

  
1- Collector plate 
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   يجزييات قالب ستون - 1كلش

  

  .باشد مي 5-3يا بند  1-3طبق الزامات استاندارد بند  2تيغه تسطيح 6-4
  .است mm 630در mm 330مستطيلي شكل و با حداقل ابعاد) 4شماره ( mm 75/4 الكي به اندازه الك 6-5
شد كه گنجايش كافي براي بايد ظرف فلزي ضخيم، فرغون يا تخته تميز، مسطح و غير جاذبي باظرف نمونه   6-6

  .مخلوط كردن كامل و صحيح نمونه را با بيلچه، ماله، و يا سرتاس داشته باشد
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ابزارها و مواردي از قبيل سرتاس، سطل پالستيكي، ماله، بيلچه، دستكش پالسـتيكي  : ابزارهاي كوچك شامل 6-7
  . باشدمي... و
  

2- Strike-off bar 

  
  

  هجزييات صفحه جمع كنند - 2شكل
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  نمونه    7
   .ريخته شودو در ظرف نمونه تهيه  4-3استاندارد بند  تراكم تازه اختالط مطابق با از بتن خود وننمونه آزم 7-1
  
  
  انجام آزمونروش    8
گونـه  هيچ اين آزموننبايد درهمچنين . تراز و مسطح انجام شود يبر روي سطحبايد جداشدگي ستون  آزمون 8-1

  .صورت گيرد سطح و قالب ستونبراي  يا مزاحمتيلرزاندن 
يا سرتاس براي همگن شدن بتن  بيلچه در ظرف نمونه با استفاده از ماله،1-7مطابق بند  مخلوط كردن نمونه 8-2

  .صورت پذيرد
دقيقـه قالـب    دودر مـدت زمـان    به صـورت آنـي و  ي با استفاده از بيلچه، سرتاس يا سطل پالستيك  جايدهي 8-3

  . التر از لبه قالب قرار گيردستون پر شود و با
بااليي قالـب بـا حركـات     بخشدر سرتا سر  تسطيحوسيله تيغه ه، پرداخت سطح فوقاني بقالب عد از پر شدنب 8-4
  . اي پرداخت شود تا سطح فوقاني بتن قالب تراز و مسطح شوداره
  .باقي بمانددست نخورده  دقيقه، )15± 1( به مدت ،قالبستون بتن بر روي  8-5
بسته نگه داشتن قالب  گيرهبااليي قالب نگه داشته شود و  بخشبعد از مرحله قبل، به صورت محكم  بالفاصله 8-6

  .شوددقيقه تكميل و انجام  20در مدت زمان 14 -8تا  7-8بندهاي سپس مراحل . باز شود
بتن گرفته و  ستون ميانيهاي بااليي و بخشدر پايين محل اتصال بين  كننده عيناً جمعبيروني صفحه  بخش 8-7

  .جمع شود
روي را فوقاني سـتون   بخشبتن  ،استفاده از حركت چرخشي افقيبا و  نگه داشتهرا قالب ستون بااليي  بخش 8-8

  .شته شودنگه داو سپس آن را در داخل سطل پالستيكي قرار داده كننده  جمعصفحه 
ريخته و بتن دور را  مياني بخشبتن  .قالب رد شودتون سمياني  بخش، تا بتن از را تكرار 8-8تا  6-8بندهاي  8-9

  .تحتاني در قالب نگه داشته شود بخش
  .شود ريخته )4شماره ( mm 75/4فوقاني ستون بر روي الك بخشاز  نمونه بتن جمع شده 8-10
پس سـ هـاي درشـت آن بـاقي بمانـد و     فقط سـنگدانه  شسته شود تا) 4شماره ( mm 75/4روي الكبر بتن  8-11
   . هاي درشت در داخل سطل پالستيكي تميزي كنار گذاشته شودنگدانهس
  .شود تكرار تحتاني قالب بخشبراي باقي مانده بتن در11-8الي  10-8 بندهاي مراحل 8-12
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 بـه هـا  سـنگدانه جهـت رسـاندن   تحتاني و فوقاني سـتون   بخشاز هر دو  دست آمدههبهاي درشت سنگدانه 8-13
   كـه اليـه قابـل مشـاهده آب بـر روي     وي پارچه بزرگ جاذبي غلتانـده شـوند تـا زمـاني    برر ،سطح خشكبا شرايط 
  .ها به شرايط با سطح خشك تبديل شوندسنگدانه 3-3 مطابق بنديا  و ها از بين برودسنگدانه

  .  تعيين شود )پنجاه( gr50 هاي تحتاني و فوقاني ستون با تقريب  بخش هاي درشت ازوزن سنگدانه 8-14
  
  
  
  محاسبات    9
  .شودمحاسبه مي )1( معادله با استفاده از درصد جداشدگي ايستايي 9-1
  

     )1(                   
1002 












TB

TB

CACA

CACA
S                         TB ACA     اگر  

S = 0                                                                                           TB CACA          اگر                            
  :در آن كه
 S ؛درصد جداشدگي ايستايي  
TCA  فوقاني ستون؛ بخشجرم سنگدانه هاي درشت در  

B
CA  تحتاني ستون بخشجرم سنگدانه هاي درشت در.  

                                                                   
   آزمون گزارش   10
  طرح مخلوط 10-1
ـ  و هاي تحتانيبخشدست آمده از ههاي درشت بجرم سنگدانه 10-2 صـورت جداگانـه بـا تقريـب     هفوقاني ستون ب
gr50.  
   .درصد1/0درصد جداشدگي ايستايي با تقريب  10-3
  

  دقت و خطا  11
تكرار ساخت  يك بررسي با پنج بار. است صورت دقيق مشخص نشدهه باين شيوه آزمون تخمين دقت  قتد 1- 11

براي  .را نشان داده استدرصد 2/0برابري انحراف معياردرصد بود،  8/3يك مخلوط بتن كه داراي جداشدگي معادل 
   .مراجعه شود 7-3بند استاندارد اطالعات تكميلي به 
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 هاي درشت بتن خود تراكمدر جداشدگي سنگدانه ، خطاييشيوه آزموناين  ستفاده درروند مورد ا خطا 2- 11
  .ندارد

 


