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  خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان با يآشناي

 و اسـتاندارد  سـازمان  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان

 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 نيف هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد 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  صـاحبان  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 يمل 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  اندارداسـت  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة  ترتيـب،  دينب

 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد سازمان كه مربوط استاندارد

(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصـلي  اعضاي از ايران عتيصن تحقيقات و استاندارد سازمان
 المللـي  بـين  كميسـيون  1

(IEC) الكتروتكنيك
 (OIMLقانوني شناسي اندازه المللي  بين سازمان 2

4رابط تنها عنوان به و است 3
غذايي  كدكس كميسيون 

(CAC)
 خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شرايط به جهتو ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور رد 5

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

 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  زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي يمنيا و سالمت حفظ

 اسـتاندارد،  عالي 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 نبي بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان. 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،تزيس مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة

 تأييـد  نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استانداردسازمان  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

  

  

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استانداردسازمان  *

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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 كميسيون فني تدوين استاندارد 

  روش آزمون – مخلوط شدهتازه  يكيهيدرولسيمان  حاوي تعيين دماي بتن - بتن

 

 يا نمايندگي/سمت و  :رئيس

  وزين رام، فرشاد

  )عمرانمهندسي ي ادكتر(

 

  

  عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت آب و برق

   
  :دبير

    

  احمدوند، مصطفي

 )مهندسي عمران كارشناسي ارشد(

 

 

مدير عامل مركز عضو هيئت علمي و 

  "متب"تحقيقات بتن

 
  

 )ي به ترتيب حروف الفبااسام(: اعضاء
 

 

 

 

  آهنگري، كاوه

  )عمرانمهندسي ي ادكتر(

كارشناس ژئوتكنيك دفتر فني آب شركت  

  مديريت منابع آب ايران

  

  احمدوند، آريا

  )كارشناس مهندسي عمران(

  

 

  

              "متب"آزمايشگاه مركز تحقيقات بتن  

  احمدوند، مجتبي

  )مديريت كارشناسي ارشد(

 علمي دانشگاه و مدير عامل يئت عضو ه 

   ساختمانشركت وند شيمي 

       

  اكبرپورنيك قلب رشتي، عباس

 )عمرانمهندسي ي ادكتر(

 

 

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي     

عضو هيئت مديره و) واحد تهران جنوب(

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 

  تهران

 

  برنجيان، جواد

  )دكتري مهندسي عمران(

  عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران 

  

  

  حسينعلي بيگي، مرتضي

  )عمرانمهندسي دكتري (

 

  

  عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران

  

  



د   

  خالو، عليرضا

  )دكتراي مهندسي عمران (

  

  عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف 

  

  خرازي فرد، محمد حسين

 )مهندسي عمران كارشناسي ارشد(

 

 

  قات و توسعه فناوري مدير كل دفتر تحقي

  وزارت نيرو

 

  دارنهال، مرجان 

  )كارشناسي ارشد زمين شناسي (

  "متب  "آزمايشگاه مركز تحقيقات بتن  

  

  

  راحمي، محمد

  )كارشناسي مهندسي عمران (

  مدير عامل شركت سابير  

  

  

  شرقي، عبدالعلي

  )عمرانمهندسي ي ادكتر(

 

  

  عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي 

  

  

  كوفي مقيميان، نادرش

  )سازه –كارشناسي ارشد عمران (

  

مدير بخش سازه شركت مهندسين مشاور  

  توان

  عباس نيا، رضا

 )عمران مهندسيي ادكتر(

 

 

  عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت 

  ايران

 

  عباسي، محمد حسين

  )كارشناس مهندسي مواد(

تحقيقات  استاندارد و سازمانكارشناس  

  صنعتي ايران

  

  غفاري مقدم، فريد

  )كارشناسي ارشد مهندسي عمران(

 

  

عضو هيئت علمي مركز تحقيقات بتن 

   "متب"

  

  قدرتي اميري، غالمرضا

  )دكتراي مهندسي عمران (

عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت  

  ايران

  

  قائميان، محسن

                                             )عمران مهندسيي ادكتر(

  شريف دانشگاه صنعتيعضو هيئت علمي  

  

  



ه   

كاظمي، محمد تقي                                                            

                                                     )عمران مهندسيي ادكتر(

  شريف دانشگاه صنعتيعضو هيئت علمي  

   

  

  كالنتري، محسن

  )عمران سي مهندسيكارشنا(

 

  

  مدير عامل سازمان بنياد بتن ايران

  

  

  كيواني، عبداهللا

  )دكتري مهندسي عمران(

 عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم 

  آذربايجان

  

  ...مدندوست، رحمت ا

  )دكتري مهندسي عمران(

  عضو هيئت علمي دانشگاه گيالن 

  

  

  مقصودي، علي اكبر

  )دكتري مهندسي عمران(

 ت علمي دانشگاه شهيد باهنرعضو هيئ 

  كرمان

  

  علي، نورزاد

  )عمرانمهندسي ي ادكتر(

 

  

  عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت آب و برق

  

  

  هورنهاد، هومن

  )ارشد مهندسي عمران يكارشناس(

  "متب"كارشناس مركز تحقيقات بتن 

  



و   

  فهرست مندرجات

  صفحه  عنوان

  ج  يرانو تحقيقات صنعتي ا استانداردسازمان آشنايي با 

  د  كميسيون فني تدوين استاندارد

  ح  گفتار پيش

  ط  مقدمه

  1  هدف  -1

  1  دامنه كاربرد -2

  1   مراجع الزامي  -3

  1   وسايل - 4

  2    دماوسايل اندازه گيري  واسنجي - 5

 3 برداري نمونه - 6

  3  روش انجام آزمون - 7

  3  گزارش - 8

  3  دقت وخطا - 9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ز   

  گفتار پيش

 

كـه   »روش آزمـون  -مخلـوط شـده  تـازه   هيـدروليكي سـيمان   حـاوي  تعيين دمـاي بـتن   -بتن «استاندارد 

 229تهيـه و تـدوين شـده و در    »متـب «اي مربوط توسط مركز تحقيقات بـتن  ه آن دركميسيون نويس پيش

مـورد تصـويب    23/11/87 مـورخ  هاي ساختماني مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده ملي كميتةاجالس 

استاندارد و تحقيقـات   سازمانقانون اصالح قوانين و مقررات  3اينك به استناد بند يك ماده . گرفته استقرار

 . شود ان استاندارد ملي ايران منتشر مي، به عنو1371صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 

م و خـدمات،  هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علـو  براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت

استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل ايـن  

بنـابراين،  . استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرارخواهـد گرفـت  

  . ده كردهاي ملي استفااستاندارد بايد همواره از آخرين تجديد نظر

  

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

  

ASTM C 1064: 2003, Standard Test Method for Temperature of Freshly Mixed 

Hydraulic-Cement Concrete.  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ح   

  مقدمه 

كـه بـدون كنتـرل آن     است؛موثر در كيفيت، زمان گيرش و مقاومت بتن  عواملترين   دماي بتن يكي از مهم

  . كرد بتن اگر نگوئيم غير ممكن، بسيار مشكل خواهد شد تخمين عمل

هاي معمولي خواهد   بتنكمتر نسبت به و مقاومت نهايي  بيشتر مقاومت اوليه بتني با دماي اوليه باال، احتماالً

برعكس بتني كه . هاي معمولي خواهد بود  از كيفيت نهايي بتن ترپايين الًاحتما نيز كيفيت نهايي آن داشت و

ليكن مقاومت نهـايي    در دمايي پايين ريخته و عمل آورده شود، افزايش مقاومت آن داراي روندي كند بوده

  . آن باال و از كيفيت بهتري برخوردار خواهد بود

باشد، همچنين مدت زماني كه بايد صـرف    داري از بتن ميآوري و نحوه نگه  دماي بتن تعيين كننده نوع عمل

  . كندداري بتن شود را نيز تعيين ميعمل آوري و نگه

حل ممكن است شده، بسياري از مشكالت فعلي و آينده بتن  پيشنهادبا كنترل دماي بتن در محدوده دماي 

الط، براي تمامي انواع مورد آزمايش تا حد دماي بتن در زمان اخت د، باي نهنگام ارزيابي انواع مختلف بت. دوش

  . سان و مساوي نگه داشته شودامكان يك

  . گذارد  ها تأثير مي  هاي شيميايي، مواد هوازا، مواد پوزوالني و ساير افزودني  كرد افزودنيدماي بتن، بر عمل

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  1

  آزمون روش – مخلوط شدهتازه  هيدروليكيسيمان حاوي تعيين دماي بتن  -بتن  

  هدف    1

  .است ي تازه اختالطهيدروليكتعيين دماي بتن سيمان هدف از تدوين اين استاندارد

  

آور و باعـث  هاي سيماني هيدروليكي تازه، سـوزنده اسـت و درصـورت تمـاس طـوالني ممكـن اسـت سـوزش        مخلوط –هشدار

 .سوختگي شيميايي پوست و بافت آن شود

  

  دامنه كاربرد    2 

دهد و ممكن است براي بازرسـي و    گيري دماي بتن تازه اختالط را ارائه مي  اندازه روش، تاندارداساين    2-1

  . دشته باشكاربرد دااصالح بتني با مشخصات دمايي ويژه نيز 

دقيقه زمان  20ممكن است تا كند،   متر تجاوز ميميلي 75هاي آن از   بتني كه حداكثر اندازه سنگدانه   2-2

  ). شودمراجعه  3-3بند به ( .شته باشدها به مالت احتياج دا  سنگدانه حرارت از براي انتقال

 

   مراجع الزامي     3 

. ها ارجاع داده شـده اسـت    ن اين استاندارد ملي ايران به آنحاوي مقرراتي است كه در مت مدارك الزامي زير

  .شود بدين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي

ها و تجديد نظرهـاي بعـدي آن     درصورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه

ارجـاع داده شـده    هـا درمورد مداركي كه بدون تاريخ انتشـار بـه آن  . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .نظر است ها موردناست، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آ

  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است
  

  .، نمونه برداري بتن تازه1370سال : 3201ايران شماره  استاندارد ملي 3-1
  

3-2 ASTM C 670: 2008 Practice for preparing Precision and Bias Statements for 

test Methods for Construction Materials. 

3-3.ACI 207.1R: 2008, Mass Concrete. 

  

  وسايل   4

  1گرسحمتر بتن در تمام جهات در اطراف ميلي 75 باشد كه حداقلاي بزرگ بايد به اندازه ظرف    1- 4

ترين اندازه سنگدانه برابر بزرگ سهد گيري دما موجود باشد، همچنين پوشش بتن حداقل باي  وسيله اندازه

 .باشدمصرفي در بتن 

  

  

 ±5/0با دقـت   دماي بتن تازه رارا داشته باشد كه توانائي آن دباياين وسيله  گيري دما  وسيله اندازه   4-2

طراحـي وسـيله   . دكنگيري اندازه سلسيوس درجه 50تا درجه سلسيوسصفر  و در محدوده سلسيوس درجه

1-Sensor 



  2

متر و يا بيشـتر درون بـتن   ميلي 75واند به اندازه اي باشد كه در زمان استفاده بتهگيري دما بايد به گوناندازه

 .قرارگيرد

 

بايسـتي داراي عالمـت   ) و انواع ديگر نيـز ( 1زييدر مايع ج وراي غوطهشيشه هاي از نوع  دماسنج   4-3

  .ويژه ثابت جهت عدم نياز به ضريب اصالحي در زمان فرو بردن وسيله در بتن باشند

  

 لسـيوس درجـه س  ±2/0برابـر  دقتيو داراي  خوانشبايد قابل  ،مرجع يگيري دما  وسيله اندازه   4-4

گواهينامـه و يـا گـزارش تائيـد دقـت بايـد جهـت بازديـد در          .اسـت تشريح شده  5-1گونه كه در بند همان

بار مـورد بـازبيني قـرار    گيري دماي مرجع مايع در شيشه بايد يكدقت وسيله اندازه. آزمايشگاه موجود باشد

گواهي يـا  . بار صورت گيردماه يك 12گيري مرجع بايد هر مستقيم وسيله اندازهخوانش پايداري تائيد . گيرد

استاندارد  سازمان) مميزي(گزارش بايد در اسناد و مدارك استانداردهاي مرجعي آماده شود كه در رسيدگي 

 . و تحقيقات صنعتي جهت استفاده قابل دسترسي باشد

 

  دماري گيوسايل اندازه واسنجي    5

ساليانه يا هرگاه شود، بايد   كه براي تعيين دماي بتن تازه اختالط استفاده مي دماگيري وسيله اندازههر    1- 5

دما گيري وسيله اندازه خوانشوسيله مقايسه به دباي واسنجياين . دنوش واسنجي ،شودشك كه در دقت آن 

  .شودم تفاوت دارند، انجا لسيوسدرجه س15كه حداقل در دو دما 

     داشتن چگالي با مناسب ديگري  هاي  توان در روغن و يا حمام  گيري دما را مي  وسايل اندازه واسنجي  2- 5

  :نواخت و داشتن شرايط زير انجام داديك

  .)واسنجي(آزمايش طول انجام  در سلسيودرجه س 2/0دوددر حداشتن دماي حمام ثابت نگه  1- 2- 5

 خوانشدقيقه قبل از  5حمام حداقل به مدت ون مرجع دردماسنج و  ورد نظرم دماسنجداري نگه  2- 2- 5

  . دماها

  .نواخت دما در محيط آنگردش مداوم مايع موجود در حمام به منظور توزيع يك  5-2-3

مايع به ديواره داخلـي شيشـه    تا از چسبيدن احتمالي حاوي مايع به دماسنج  آرام چند ضربهزدن   5-2-4

  .اگر دماي نشان داده شده در حال كاهش باشد ،جلوگيري شود

  

  

  
1- Partial Immersion Liquid - in – Glass  

 

   برداري نمونه    6

 گـر حـس  كـه و هم در قالـب در صـورتي  وسايل حمل بتن گيري دماي بتن تازه اختالط هم در اندازه    6-1

  . باشدقابل قبول مي ،تن احاطه شده باشدتوسط ب مترميلي 75گيري دما در هر جهت حداقل   اندازهوسيله 

، نشـود گيـري    ها انـدازه   در قالب   بتنپركردن چنانچه دماي بتن تازه اختالط در هنگام حمل بتن و يا    6-2

  .دكراي از بتن به شرح زير آماده   بايد نمونه



  3

  . يدكنمرطوب  گيري را با آب  گيري از بتن، ظرف نمونه  بالفاصله قبل از شروع نمونه   6-2-1

بـا ايـن تفـاوت كـه،     گيري از بتن تازه اختالط را انجام دهيد،   نمونه ،1-3استاندارد بند طبق روش    6-2-2

هاي   شود، احتياجي به تهيه نمونه  شده تنها به منظور تعيين دماي بتن استفاده مي هاي گرفته  چنانچه از نمونه

  . باشد  نمي 1تركيبي

  . دهيد جايط را در ظرف بتن تازه اختال  6-2-3
  

  انجام آزمونروش     7

انتهاي بخـش حسـاس   اي كه   به گونه ،را در داخل بتن تازه اختالط قرار دهيد دماگيري وسيله اندازه   7-1

ايجاد شده ناشي از هاي هحفر .تازه اختالط قرار گرفته باشد بتندرون متر ميلي 75به اندازه  حداقلدماسنج 

تـاثير  تـا  ببنديـد   ،آوريـد گيري دما وارد ميف وسيله اندازهآرامي كه به بتن اطرا فشارنج را با قراردادن دماس

  . محدود شود خوانش بردماي هواي محيط اطراف بتن 

، يـد كن رهـا بـتن  درون دقيقه و يا تا زمان ثابت شدن دما  2را حداقل به مدت  دماگيري وسيله اندازه   7-2

  . يدكنو ثبت  خوانشدماي مزبور را سپس 

هائي كه حاوي د، مگر در بتنكنيتمام گيري   دقيقه بعد از نمونه 5تا  را گيري دماي بتن  عمليات اندازه   7-3

   . باشندمي مترميلي 75تر از ترين قطر سنگدانه بزرگسنگدانه هائي با بزرگ

زمان  ،دقيقه 20ممكن است تا  ؛كند  متر تجاوز ميميلي 75هاي آن از   بتني كه حداكثر اندازه سنگدانه 4- 7 

بهتر است بعد از گذشت اين مدت، كه  بنابراين. شته باشدها به مالت احتياج دا  سنگدانه براي انتقال حرارت از

  .انجام شود وناز زمان شروع اختالط در نظر گرفته مي شود، آزم
                                                                 

  گزارش     8

  .يدكنترين عددگرد به نزديك لسيوسدرجه س 5/0 ا تقريبشده بتن تازه اختالط را ب خوانشدماي   8-1
  

  دقت و خطا    9

دقت و خطاي آزمايش درصورتي قابل تعيين اسـت كـه   . دقت و خطاي اين آزمايش تعيين نشده است   9-1

  .هاي كافي آزمايشي در دسترس باشد  داده

   
1- Composite Samples  


