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  خدا به نام 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

) رسـمي (اسـتانداردهاي ملـي    نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
   .دارد عهده به را ايران
بـه   29/6/90دومـين جلسـه شـوراي عـالي اداري مـورخ       و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه نام

   .جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
مؤسسـات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  سـازمان ، كارشناسـان   از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   بـه شـرايط   توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

 ملـي  نويس استانداردهاي پيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد

 پيشـنهادها  و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران

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

،  بـدين ترتيـب    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  ، تصـويب  درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه دنشو مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيلسازمان ملي استاندارد ايران  كه مربوط
 و (IEC)2المللي الكتروتكنيـك   بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 كشـور  در(CAC)5 كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان

   آخـرين  از ، كشـور  خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شـرايط  بـه  توجـه  ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در . كند مي فعاليت
   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني ، علمي هاي پيشرفت

 و سالمت ، حفظ كنندگان مصرف از حمايت براي ، قانون در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ميايران  سازمان ملي استاندارد
 از اجـراي بعضـي   ، اقتصـادي  و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  ، عمـومي  و فردي ايمني

. نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا /و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي
 آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي ، كشور محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان 

 ، مشـاوره  در زمينة فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را
 مراكـز و  هـا  آزمايشـگاه  ، محيطـي زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  گواهي صدور و مميزي ، بازرسي ، آموزش

 نظـام  ضـوابط  اسـاس  بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون 

 هـا  آن عملكـرد  بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة ، الزم شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت

 انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عيار تعيين ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون  ، يكاها المللي بين دستگاه ترويج . كند نظارت مي

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

                                                 
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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 اردكميسيون فني تدوين استاند

  » شكل L جعبهآزمون -بتن خود متراكم: 10قسمت -آزمون بتن تازه «
  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
 رو، ساسانفرشي حق

  )كارشناسي ارشد مهندسي عمران(
  اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي

                                                               
    :دبير

  روا، افشين
  )كارشناسي ارشد مهندسي عمران(

  اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي

 
    )اسامي به ترتيب حروف الفبا(:  ءاعضا

  ادريسي ، نازيال
  )كارشناسي ارشد معماري(
  

  ارشد شبخانه، بهمن
  )كارشناسي ارشد مهندسي عمران(
  

  احمدخاني ملكي،  بهرام
  )كارشناسي ارشد معماري(
  

  پسند، غالمرضاگل باغبان
  )عمرانكارشناسي ارشد مهندسي (
  

                              مسعود                            پوربابا،
  )كارشناسي ارشد مهندسي عمران(
  

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 
  واحد سردرود

  
  شرقياداره كل استاندارد آذربايجان

  
  

عالي موسسه آموزشعضو هيئت علمي 
  سراج

  
عالي آموزشموسسه عضو هيئت علمي 

  سراج
  

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 
  مراغهواحد 

  ، آذريتبريز
  )كارشناسي مهندسي عمران(

  شركت كيفيت آفرينان آذر

   



 د 

  

  زمانپور، اصغر
 )كارشناسي مهندسي عمران(

 
  حسين عدالتي،

  )كارشناسي ارشد مهندسي عمران(
  

  بهرنگ فتح العلومي، 
  )كارشناسي ارشد معماري(
  

  فريده                        كلجاهي،قديمي 
  )كارشناسي ارشد شيمي(
  

مجتبوي، عليرضا                                                      
  )موادكارشناس مهندسي (
  
  
  
  
  
  
  
  

  مجتمع مس سونگون
  
  

  شركت بتن خاوران
  
  

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 
  مراغهواحد 

  
  استاندارد آذربايجان شرقياداره كل 

  
  

  استاندارد ايران ملي سازمان
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 يش گفتارپ

نويس آن در كه پيش " شكل Lآزمون جعبه -بتن خود متراكم: 10قسمت -آزمون بتن تازه "استاندارد 
سيزدهمين تهيه و تدوين شده است و در چهارصد و توسط سازمان ملي استاندارد ايران هاي مربوط كميسيون

، مورد 21/12/1391هاي ساختماني مورخ اجالس كميته ملي استاندارد مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده
قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و  3تصويب قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده 

  .شوددارد ملي ايران منتشر مي، به عنوان استان1371مصوب بهمن ماه   تحقيقات صنعتي ايران،
هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت

قع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين ااستانداردهاي ملي ايران در مو
  بنابراين، .  در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت، هنگام تجديد نظر  استانداردها ارائه شود

  . بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد
  

 : خذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير استامنبع و م
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 شكل Lآزمون جعبه -بتن خود متراكم: 10قسمت -آزمون بتن تازه

  دامنه كاربرد هدف و   1
نسبت قابليت عبور بتن خودمتراكم با استفاده از آزمون  ، ارايه روشي براي تعييناستاندارداين هدف از تدوين 

  . باشدشكل مي Lجعبه 

  الزاميمراجع    2
  . ها ارجاع داده شده استبه آنمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران 

  .شودن ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميبدي
  ي آن ها و تجديد نظرهاي بعداصالحيه در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد،

ها ارجاع داده شده تاريخ انتشار به آنذكر در مورد مداركي كه بدون . استاندارد ملي ايران نيست مورد نظر اين
  .است، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است

  : استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است
  بردارينمونه: 1قسمت  تازه بتن ،1388سال:  3201- 1شماره استاندارد ملي ايران به   2-1

  آزمون لواص   3
هاي تنگ شامل شكافقابليت عبور بتن خودمتراكم براي روان شدن از طريق شكل براي ارزيابي  Lجعبه آزمون 

روش دو به اين آزمون . رودسازي و يا ساير موانع بدون انسداد و جدايي به كار ميفضاهاي بين ميلگردهاي مسلح
  آزمون با سه ميلگرد، آرماتوربندي متراكم را . آزمون با دو ميلگرد  و آزمون با سه ميلگرد :شودانجام مي

  . كندسازي ميشبيه
ارتفاع . يابدعمودي مي هاي بين ميلگردهاي صافحجم معيني از بتن تازه امكان روان شدن افقي از طريق شكاف

به ( شودتعيين مي H2/H1گيري شده و نسبت اندازه)  H2( انتهاي مقطع افقيدر و  ) H1( بتن در مقاطع قائم
  .است) SCC( اين نسبت اندازه رفتار عبوري يا انسدادي بتن خود متراكم). مراجعه شود 1شكل 

   

  وسايل   4

  .1داراي تركيب كلي و ابعاد داخلي مطابق شكل -شكل Lجعبه   4-1
و نبايد در اثر چسبيدن سيمان آسيب  ،و سطوح صاف و مسطح باشد ،بايد داراي ساختار صلب شكل L  جعبه
  .يا قابل زنگ زدن باشد ،ببيند
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اي به فاصله) mm )2/0 ±12ميلگرد فوالدي صاف با قطر  موقعيت ميلگردها بايد طوري باشد كه دو سيستم
اي  به فاصله) 2/0 ±12( mmميلگردي و سه ميلگرد فوالدي صاف با قطر  براي آزمون دو) mm )1 ±59اندازه 
شكل قرار   Lبه نحوي در جعبه بايد ميلگردها . براي آزمون سه ميلگردي ايجاد كنند) mm )1 ±41اندازه 
  ).مراجعه شود 2به شكل ( مساوي از عرض جعبه باشندصورت قائم و داراي فاصله  كه به ،گيرند

  
  مترابعاد بر حسب ميلي

  
  راهنما

  دريچه كشويي 1
  شكل با نمايش ابعاد الزم Lتركيب كلي جعبه  -1شكل
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  مترابعاد بر حسب ميلي

  
  )1 ±41( mmفاصله ميلگردها  -ب)                                   mm )1 ±59فاصله ميلگردها  -الف         

   )mm )2/0 ±12قطر ميلگردهاي صاف  
  شكل  L موقعيت ميلگردها در جعبه -2شكل

  .يا قابل زنگ زدن باشد ،در اثر چسبيدن سيمان آسيب ببيندرفته در مجموعه نبايد  ماده به كارسطح هر 

بيشتر  mm 1گذاري شده در فواصلي كه از و اندازه mm 500با طول حداقل  -گيريكش يا نوار اندازهخط  4-2
  .گيري باشدكش يا نوار اندازهنباشند، و نشانگر عدد صفر در انتهاي خط

  .l14براي نگهداري نمونه و داراي حجم كلي  -ظروف  4-3

  .شكل قبل از شروع آزمون Lبراي كنترل افقي بودن پايه جعبه  - سطح تراز  4-4

  .شكل L  قسمت فوقاني جعبهبراي صاف كردن سطح بتن  -لبه صاف   4-5

  ها آزمونه  5
  .تهيه شود 3201-1شماره  ايران به ملي درامطابق استاند و l14بايد برابر با كمينه آزمونه 

   روش انجام آزمون  6

شكل  Lجعبه  .شكل را بر روي سطح پايه قرار دهيد و افقي بودن را با استفاده از سطح تراز كنترل كنيد Lجعبه 
دريچه بين مقاطع . اما عاري از رطوبت اضافي نگه داريد ،را تميز كنيد و درست قبل از آزمون آن را مرطوب كنيد

شكل   Lبتن را بدون هر گونه تالطم يا تراكم مكانيكي به داخل قيف پر كننده جعبه . ي را ببنديدافقي وعمود
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شكل  Lسپس قسمت فوقاني را توسط لبه مستقيم طوري پرداخت كنيد كه بتن با مقطع عمودي جعبه . بريزيد
بتن را از نظرعاليم جدايي قبل و بعد از پر كردن . به حال خود رها كنيد) s )10±60و به مدت  هم سطح شود

 )عدم مشاهده جدايي، جدايي قوي به عنوان مثال( به شكل توصيفي 8و مطابق بند  شكل كنترل كنيد Lجعبه 
  .گزارش كنيد

  .باشدفوقاني ميدرشت جدا شده در قسمت اي از سيمان و سنگدانه عاليم جدايي شامل اليه -يادآوري

 .دريچه كشويي را در يك عمل پيوسته ساده براي امكان دادن به جاري شدن بتن به مقطع افقي كامال باز كنيد
در مقطع عمود بر طرف دريچه جعبه  mm 1را با تقريب   H1Δمتوقف شد، افت ارتفاع سطح بتن  وقتي حركت

اختالف بين ارتفاع مقطع   H1عمق متوسط بتن . اندازه بگيريد موقعيت با فاصله مساوي از عرض جعبه سه در
براي محاسبه  ،به روش مشابهي.  ثبت كنيد mm1 را با تقريبH1 . مي باشد  H1Δعمودي و ميانگين سه قرائت 

 ،و ميانگين سه قرائت H2 ،اختالف ارتفاع مقطع افقي  ،شكل  Lعمق متوسط بتن در انتهاي مقطع افقي جعبه 
H2Δ را به كار ببريد.  

  نتيجه آزمون  7

  ه از معادله زير محاسب 01/0با تقريب  گيري شده،شكل اندازه L ، كه با آزمون جعبهPLنسبت قابليت عبور 
  :شودمي

PL=H2/H1 

  :كه در آن

PL   گيري شده با جعبه نسبت قابليت عبوردهي اندازهL ،شكل  

H1    متر، ميليعمق متوسط بتن در مقطع عمودي جعبه برحسب  

H2   متر استبرحسب ميلي ،عمق متوسط بتن در انتهاي مقطع افقي جعبه.  

  تكرار پذيري و تجديدپذيري  8
بار تكرار حاصل و   2مجري و  20آزمايشگاه و  10اي توسط ، طي برنامهR، و تجديدپذيري، rتكرارپذيري، 

  .تفسير شده است ISO 5725-2مطابق با استاندارد 
  .ارايه شده است 1در جدول  Rو  rمقادير حاصل براي 
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  تكرارپذيري و تجديدپذيري براي مقادير نسبت قابليت عبوردهي -1جدول

نسبت قابليت 
   PL عبوردهي، 

≤8 /0  >8/0  

 rتكرارپذيري 
  برحسب ثانيه

11/0  13/0  

 Rتجديدپذيري
  برحسب ثانيه

12/0  16/0  

  گزارش آزمون           9
  :بايد شامل موارد زير باشدزمون آگزارش 

  آزمونه؛ شناسايي -الف
  محل انجام آزمون؛ -ب
  تاريخ و زمان انجام آزمون؛ -پ
  ؛ شكلL  شيره مشاهده شده طي پر كردن جعبههر جدايي يا  -ت
  دو ميلگردي يا سه ميلگردي آزمون، -ث
  ؛05/0   با تقريب،  PLنسبت قابليت عبوردهي ، -ج
  هر انحرافي از اين استاندارد؛ -چ
  ؛چمبني بر انجام آزمون مطابق اين استاندارد، به جز مورد بند تاييد توسط كارشناس مسئول انجام آزمون  -ح
  دماي بتن در زمان انجام آزمون؛ -چ
  ).در صورت مشخص بودن( سن بتن در زمان انجام آزمون -ح
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