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  به نام خدا

 سازمان ملی استاندارد ایران با آشنایی

و  اسـتاندارد  مؤسسـۀ  مقـررات  و قـوانین  اصـالح  قـانون  3مـادة  یـک  بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی (رسمی) ایران

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شوراي عالی اداري مـورخ  

 جهت  اجرا ابالغ شده است .  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسـات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی هاي کمیسیون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوین

تولیـدي،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و تولیدي پژوهشی، علمی،

کننـدگان،  مصـرف  تولیدکننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانۀ  و آگاهانـه  مشـارکت  از کـه  اسـت  تجاري و فناوري

نـویس   پیش .شود می حاصل دولتی غیر و دولتی هاي سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پـس  و شـود مـی  ارسـال  مربـوط  فنـی  هاي کمیسیون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهی براي ایران ملی استانداردهاي

ایـران   ملی (رسمی) استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننـد   می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

بـدین ترتیـب،    .شـود  مـی  منتشـر  و چـاپ  ایـران  ملـی  اسـتاندارد  عنـوان  به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

ملـی   کمیتـۀ  در و تـدوین  5 شـمارة  ایـران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استانداردهایی

 .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیلسازمان ملی استاندارد ایران  مربوط که استاندارد

(ISO)اسـتاندارد   المللـی  بـین  سازمان اصلی اعضاي از ایران سازمان ملی استاندارد
المللـی الکتروتکنیـک    بـین  ،کمیسـیون  1

2
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان و

(OIML)  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و اسـت
 کـدکس غـذایی    کمیسـیون  

5
(CAC) خـاص  هـاي  نیازمنـدي  و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهاي تدوین در .کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیريبهره المللی بین استانداردهاي و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفت هاي آخرین از کشور ،

 کننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمایـت  بـراي  قـانون،  در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 از اجراي بعضی اقتصادي، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فردي ایمنی و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالی شوراي تصویب با وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تولیدي محصوالت براي را ایران ملی استانداردهاي

و  صـادراتی  کاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  کشـور،  محصـوالت  براي المللی بین بازارهاي حفظ منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان براي همچنین نماید.  اجباري را آن بنديدرجه

 آزمایشـگاه  محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت هاي سیستم صدورگواهی و ممیزي بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه این سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسایل کالیبراسیون (واسنجی) و مراکز ها

 بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت نظام ضوابط

 فلـزات  عیـار  تعیـین  سنجش، وسایل کالیبراسیون (واسنجی) یکاها، المللی بین دستگاه ترویج .کند نظارت می آن ها عملکرد

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقیقات کاربردي انجام و گرانبها

 

                                                                                                                                                         
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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 استانداردتدوین کمیسیون فنی 

 »ها ویژگی  –هاي سیمانی سبک غیر باربر  بلوك –مصالح ساختمانی «

 

 سمت و/ یا نمایندگی رئیس: 

 تدین، محسن

 (دکتراي مهندسی عمران)

 

 دانشگاه بوعلی سینا

  دبیران:

 جعفرپور، فاطمه

 (کارشناس شیمی)

 

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي

 فیروزیار، فهیمه

 (کارشناس شیمی)

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي

  

  )(اسامی به ترتیب حروف الفبا: اعضا

 امیدظهیر، محمدرضا

 )شناسی ارشد زمین  (کارشناس

 

 يمرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرساز

 سعید، بختیاري

 )مهندسی شیمی دکتراي(

 

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي

 پورخورشیدي، علیرضا

 (کارشناس ارشد مهندسی عمران)

 

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي

 ترك قشقائی، سیمین

 (کارشناس شیمی)

 

 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 سیدحسن، چلنگر

 )لوژيتکنو(کارشناس 

 

 شرکت تواره طوس

 سیدعلی، حسینی

 )شیمی(کارشناس 

 

 شرکت تواره طوس

 خلیلی جهرمی، کیان

 گرایش سازه) -(کارشناس ارشد مهندسی عمران

 

 

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي
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 امیرمازیار، س قاسمییرئ

 (کارشناس ارشد مهندسی عمران)

 

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي

 علیرضا، ساعدي

 )مهندسی عمران(کارشناس 

 

 شرکت سامان سقف جاوید

 محمدحسین، ماجدي اردکانی

 محیط زیست) -(کارشناس ارشد مهندسی عمران

 

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي

 محمدکاري، بهروز

 (دکتراي مهندسی عمران)

 

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي

 احسان، محمدي

 )انمهندسی عمر(کارشناس 

 

 شرکت ویما بلوك

 محمدي زیارانی، ماکان

 (کارشناس ارشد مهندسی عمران)

 

 شرکت لیکا

 سارا، مهرگان

 )کارشناس شیمی(

 

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي

 ویسه، سهراب

 (دکتراي مهندسی معدن)

 

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي
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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ب ن ملی استاندارد ایرانسازما با آشنایی

 ج استاندارد تدوین فنی کمیسیون

 و گفتار پیش

 1 و دامنه کاربردهدف       1

 1 مراجع الزامی      2

 2 اختصاري  ، اصطالحات و نشانهتعاریف      3

 2 اصطالحات  و تعاریف      3-1

 2 اختصاري  نشانه      3-2

 3 بندي رده      4

 3 چگالی      4-1

 3 مقاومت فشاري      4-2

 3 مواد تشکیل دهنده      5

 3 سیمان   5-1

 4 ها دانه سبک   5-2

 4 مواد افزودنی   5-3

 4 آب   5-4

 4 ها ویژگی      6

 4 شکل   6-1

 4 ابعاد   6-2

 5 چگالی    6-3

 5 جذب آب   6-4

 6 میزان رطوبت   6-5

 6 مقاومت فشاري   6-6

 7 شدگی خطی ناشی از خشک شدن عجم   6-7

 7 ویژگی ظاهري       7

 8 بندي گذاري و بسته گذاري، برچسب نشانه       8
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 پیش گفتار

 

  1383 نخستین بار در سال "ها ویژگی  –هاي سیمانی سبک غیر باربر  بلوك –مصالح ساختمانی " استاندارد

و  مسـکن راه، مرکـز تحقیقـات   توسـط  ده و بررسـی  تدوین شد. این اسـتاندارد براسـاس پیشـنهادهاي رسـی    

چهارصـد و سـی و    در و ین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفـت لواهاي مربوط براي  و تأیید کمیسیون شهرسازي

 21/7/92 مورخساختمانی هاي  مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده استاندارد ملی کمیتۀ اجالس پنجمین

 و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانین اصالح قانون 3 مادة یک بند استناد بهاین استاندارد  اینک. شد تصویب

 .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به 1371 ،ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

خـدمات،   و علـوم  صـنایع،  زمینۀ در جهانی و ملی هاي پیشرفت و تحوالت با هماهنگی و همگامی حفظ براي

ایـن   تکمیل و اصالح براي که پیشنهادي هر و شد خواهد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استانداردهاي

بنـابراین،   گرفـت.  خواهـد  قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، ارائه استانداردها

  .کرد استفاده ملی استانداردهاي تجدیدنظر آخرین از همواره باید

 

 شود. می 1383سال  7782جایگزین استاندارد ملی ایران شماره این استاندارد 

 

 بع و ماخذي که براي تهیه این استاندارد مورد استفاده قرارگرفته به شرح زیر است:امن
 

ASTM C129 :2011, Standard Specification for Nonloadbearing Concrete Masonry Units.  
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 ها ویژگی -سبک غیرباربر  سیمانی هاي  بلوك - مصالح ساختمانی

 

 هدف  و دامنه کاربرد   1

  ) است که از سیمانتوخالی هاي بلوك سیمانی سبک (توپر و هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی

هاي  دانه بک، یا ترکیبی از سپایه معدنیي ها دانه بکسب و مناسب، آهاي  افزودنیدر صورت لزوم و  پرتلند

 هاي ساخته شده با آن بتواند الزامات این استاندارد را برآورده سازد، اي که بلوك سنگدانه و یامعدنی و آلی 

 گیرد. استفاده قرار می مورد اختمانیس اعضاي غیرباربرشود و در ساخت  ساخته می

 

 لزامیمراجع ا  2

ه است و بدین ترتیب مدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شد

آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود. در مورد مراجع داراي تاریخ چاپ و / یا تجدیدنظر، 

ها و تجدیدنظرهاي بعدي این مدارك مورد نظر نیست. بنابراین بهتر است کاربران ذینفع این  اصالحیه

اي مدارك الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند. در امکان کاربرد آخرین اصالحیه ها و تجدیدنظره استاندارد، 

مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و / یا تجدیدنظر، آخرین چاپ و / یا تجدیدنظر آن مدارك الزامی ارجاع داده 

 شده موردنظر است.

 استفاده از مراجع زیر براي کاربرد این استاندارد الزامی است :

 

 -بتنی هاي بنایی دانه براي بلوك سبک -سنگدانه  ،1390سال ،7657 شماره استاندارد ملی ایران  2-1

 .ها ویژگی

 .ها ویژگی -سیمان پرتلند  ،1378سال  ،389 شماره استاندارد ملی ایران   2-2

 .ها ویژگی - سیمان پرتلند پوزوالنی ،1380سال  ،3432 شماره استاندارد ملی ایران   2-3

 .ها ویژگی - اي سیمان پرتلند سرباره ، 1373سال  ،3517 شماره استاندارد ملی ایران   2-4

 .ها ویژگی - سیمان پرتلند آهکی ،1376سال  ،4220 شماره استاندارد ملی ایران   2-5

ها و  ترکیبات، ویژگی - قسمت اول -بناییسیمان  ،1388سال  ،3516-1 شماره استاندارد ملی ایران  2-6

 معیارهاي انطباق.

 .ها ویژگی - 5/32الف - مرکبسیمان  ،1388سال  ،11571-1 شماره ایران استاندارد ملی   2-7

 .ها و روشهاي آزمون سیمان پرتلند سفید ویژگی ،1367سال  ،2931 شماره استاندارد ملی ایران   2-8

 .ها ویژگی - هک ساختمانیآ ،1370سال  ،270شماره  استاندارد ملی ایران   2-9

 .ها ویژگی - شیمیایی افزودنی  مواد -بتن ،1383سال  ،2930اره استاندارد ملی ایران شم  2-10

ها براي رنگی کردن مصالح  رنگدانه -مصالح ساختمانی، 1388 سال ،2149استاندارد ملی ایران شماره  2-11

 .هاي آزمون ها و روش ویژگی -ساختمانی پایه سیمانی و یا آهکی 

 روش آزمون. - هاي سیمانی توخالی بلوك ،1370سال  ،70-2شماره  استاندارد ملی ایران   2-12
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 -هاي ساختمانی ، واکنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده1384سال  ،8299استاندارد ملی ایران   2-13

 بندي. طبقه
2-14  ASTM C90:2012 , Standard Specification for Loadbearing Concrete Masonry Units. 

2-15  DIN 18152-100 :2005-10, Lightweight Concrete Solid Bricks and Blocks. 

2-16 BS EN 771-3: 2011, Specification for masonry units Part 3: Aggregate concrete masonry 

units (Dense and lightweight aggregates). 

2-17  ASTM C140-2013, Standard Test Methods for Sampling and Testing Concrete Masonry 

Units and Related Units. 

2-18 ASTM C426-2010, Standard Test Method for Linear Drying Shrinkage of Concrete 

Masonry Units. 

 

 

 اختصاري  ، اصطالحات و نشانهتعاریف    3

 رود:  زیر به کار میو نشانه اختصاري  ، اصطالحاتاین استاندارد، تعاریف در

 تعاریف و اصطالحات  3-1

3-1-1  

 بلوك سبک

 بر مترمکعب باشد.  کیلوگرم1700ها حداکثر  شود که چگالی آن هایی گفته می بلوك سبک به بلوك

 

3-1-2  

 بلوك نیمه سبک

 )200021700( در محدودهها  آنشود که چگالی  هایی گفته می بلوك نیمه سبک به بلوك

 باشد.مکعب رکیلوگرم بر مت

 

3-1-3 

 چگالی 

 مطابق که حجم آن در شرایط استاندارد  یک ماده به جرم آب هم عبارت است از جرم چگالی

 شود. گیري می اندازه 12-2بند 

 نشانه اختصاري  3-2

CSمقاومت فشاري  : 
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 بندي رده  4

 .شوند بندي می هاي سبک براساس چگالی و مقاومت فشاري رده بلوك

 شوند: زیر تقسیم می چهار ردهبه  15-2مطابق بندهاي سبک براساس چگالی  بلوك -چگالی   4-1

 درمحدوده ،خانه پس از خشک شدن در گرم ها این نوع بلوكچگالی : رده یک بلوك سیمانی سبک  4-1-1

 است.کیلوگرم بر متر مکعب 500 - 700

 در محدوده ،خانه پس از خشک شدن در گرم ها این نوع بلوكچگالی : رده دو بلوك سیمانی سبک  4-1-2

 .استکیلوگرم بر مترمکعب  700 1 1000

در محدوده  ،خانه پس از خشک شدن در گرم ها این نوع بلوكچگالی : رده سه بلوك سیمانی سبک  4-1-3

 .استرم بر متر مکعب کیلوگ1000 1 1700

در محدوده  ،خانه پس از خشک شدن در گرم ها این نوع بلوكچگالی : رده چهار سبک بلوك سیمانی  4-1-4

 .استمکعب رکیلوگرم بر مت1700 2 2000

 هاي سیمانی سبک رده چهار جزو بلوك هاي نیمه سبک محسوب می شود. بلوك  -1یادآوري

 شود. انجام 12-2هاي سیمانی سبک باید براساس استاندارد بند  گیري چگالی بلوك اندازه  -2یادآوري

 

زیر تقسیم  چهار ردهبه  15-2مطابق بند مقاومت فشاريهاي سبک براساس  بلوك  -مقاومت فشاري  4-2

 شوند: می

 مگاپاسکال است. 5/2ها حداقل  مقاومت فشاري این نوع بلوكمیانگین  :2CSرده بلوك سیمانی سبک  4-2-1

 مگاپاسکال است. 5ها حداقل  مقاومت فشاري این نوع بلوكمیانگین  :4CSرده  بلوك سیمانی سبک  4-2-2

 مگاپاسکال است. 5/7ها حداقل  مقاومت فشاري این نوع بلوكمیانگین  :6CSرده  بلوك سیمانی سبک  4-2-3

 مگاپاسکال است. 10ها حداقل  مقاومت فشاري این نوع بلوكمیانگین  :8CS رده بلوك سیمانی سبک  4-2-4

 

 مواد تشکیل دهنده   5

 نیپایه معد هاي دانه بکس ،هاي هیدرولیکی در این استاندارد از سیمان نظرهاي سیمانی سبک مورد  بلوك

، در صورت لزوم هاي معدنی و آلی (طبیعی یا مصنوعی) دانهبکیا ترکیبی از س مصنوعی) (طبیعی یا

آوري در  هاي اختالط، روش تولید و نوع عمل . مواد اولیه، نسبتشوند ساخته می هاي مناسب و آب افزودنی

 اي انتخاب شوند که الزامات مندرج در این استاندارد را برآورده سازد. سخت شدن بلوك باید به گونه فرآیند

 

 سیمان   1 – 5

 باشد:یکی یا ترکیبی از موارد زیر باید  ي سیمانی سبکها بلوك براي ساخت مناسب هاي سیمان

 .2-2بند مطابق با استاندارد  سیمان پرتلند  -

 .3-2بند سیمان پرتلند پوزوالنی مطابق با استاندارد   -

 .4-2بند اي مطابق با استاندارد  سیمان پرتلند سرباره  -

 .5-2بند سیمان پرتلند آهکی مطابق با استاندارد   -

 .6-2سیمان بنایی مطابق با استاندارد بند  -
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 .7-2مطابق با استاندارد بند سیمان مرکب  -

 .8-2سیمان پرتلند سفید  مطابق با استاندارد بند  -

 

 ها دانه بکس  5-2

یا هر و پوکه معدنی، رس منبسط شده یا مخلوطی از هر دو مانند  یهای دانه بکس هاي سیمانی سبک، براي ساخت بلوك

د، برآورده سازه با آن بتواند الزامات این استاندارد را هاي ساخته شد اي که بلوك پایه معدنی یا سنگدانهدانه  بکسنوع 

  قابل استفاده است.

 باشد. 1-2ها باید مطابق بند  دانه سبکهاي  ویژگی

 شود. هاي سیمانی سبک استفاده می هاي معدنی و آلی نیز در ساخت بلوك دانه بکترکیبی از س -یادآوري

 

 مواد افزودنی  5-3

  شیمیایی هاي افزودنی، ، پودرسنگ)9-2(مطابق استاندارد بند  انند آهک ساختمانیاستفاده از مواد افزودنی م

هاي کاربردي خاص،  ویژگی  دستیابی بهبراي  )11-2(مطابق استاندارد بند و مواد رنگدانه  )10-2(مطابق استاندارد بند 

 .اشدبالزامات این استاندارد  مطابقهاي سیمانی سبک  بلوكکه  به شرط آن ،مجاز است

 

 آب  5-4

هاي سیمانی سبک  اي باشد که بلوك گونه بهگیرد باید  هاي سیمانی سبک مورد استفاده قرار می آبی که در ساخت بلوك

 .باشدالزامات این استاندارد  مطابقساخته شده با آن 

 

 ها ویژگی  6

 شکل  1 -6

د. کرکال ویژه هندسی تولید یا اش توان به شکل مکعب مستطیل میرا هاي سیمانی سبک ساختمانی  بلوك

ها  باشد. براي ایجاد اتصاالت بهتر، سطوح جانبی این بلوك ارد شنقتواند صاف یا  ها می سطح نماي بلوك

 تواند داراي کام و زبانه باشد. (سطوح غیر نما) می

 

 ابعاد  6-2

 متر باشد.  میلی13هاي توخالی باید  ه جانبی بلوكحداقل ضخامت دیوار

 .ارائه شده است 1 جدول درهاي سیمانی سبک  بلوك ر و ترجیحیمدوال ابعاد

 



5 

 

 هاي سیمانی سبک ترجیحی بلوك ابعاد  -1جدول

 نوع
 )متر سانتی( بعادا

 طول عرض ارتفاع

 40 30 20 بزرگ

 متوسط
20 20 40 

20 15 40 

 کوچک
20 10 40 

20 8 40 

 

 به شرح زیر است: ي ابعاد واقعی از ابعاد اسمیها حداکثر مجاز رواداري

 متر. میلی ± 3و عرض  طولبراي   -

 متر. میلی ± 4 ارتفاعبراي   -

 

شده از سوي  شود و براساس اندازه اسمی اعالم بنا به سفارش خریدار تعیین می بلوك سیمانی سبکابعاد  -یادآوري

 تولیدکننده، روداري در هر بعد باید در محدوده رواداري فوق الذکر باشد. 

 

  چگالی   6-3

د باید مطابق با وش میگیري  اندازه 12-2 بند هاي سیمانی سبک که مطابق با استاندارد بلوك چگالین یمیانگ

 اشد.ب  2الزامات جدول 

درصد از حداکثر 10تر از حداقل و بیش از  درصد کم10ها نباید بیش از  ام از آزمونههر کد نتایج منفرد چگالی

 ). 2 باشد (مطابق جدول

 

 سبکسیمانی هاي  بلوك بندي چگالی رده -2جدول 

 رده چگالی
 چگالی 

 kg/m
3 

حداقل نتیجه هر 

 آزمونه منفرد

حداکثر نتیجه هر 

 آزمونه منفرد

1 500 - 700 450 770 

2 700 - 1000 630 1100 

3 1000 - 1700 900 1870 

4 1700 - 2000 1530 2200 

 

شود،  گیري می اندازه 12-2که مطابق بند  بک مورد آزمونسیمانی س  بلوكهاي  میانگین چگالی خشک نمونه

 اظهار شده اختالف داشته باشد. ادیردرصد از مق ±10نباید بیش از 

 

 جذب آب  6-4

شود باید مطابق با  گیري می اندازه 12-2بند  هاي سیمانی سبک که مطابق با استاندارد جذب آب بلوك

  باشد.  3 الزامات جدول
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 زدگی  یخهاي سیمانی سبک با کاربرد بیرونی که در معرض  براي بلوك 3ه در جدول ارائه شد الزامات

 ).14-2(بند  قرار دارند، باید درنظر گرفته شود

 

 هاي سیمانی سبک جذب آب بلوك  - 3جدول 

 نوع بلوك براساس 

  چگالیرده 

 )آزمونه(میانگین سه  حجمی  حداکثر جذب آب

 )کیلوگرم بر متر مکعب (

1  ،2 ، 3 288 

4 240 

 به مدتخانه  دانه آلی استفاده شده است باید در گرم بکها از س که در ساخت آن سبکهاي سیمانی  خشک کردن بلوك -1یادآوري

 اي که به وزن ثابت برسد.  گونه درجه سلسیوس انجام شود، به 60حداکثر ساعت در دماي  48 

درصد وزن 2/0ه تفاوت دو توزین متوالی در فاصله زمانی دو ساعت بیش از شود ک وزن خشک آزمونه هنگامی تثبیت می -2یادآوري

 آزمونه نباشد.

 

 میزان رطوبت   6-5

باشد،  25/0تر از  بیش ،هاي سبک هنگام تحویل آب بلوك که نسبت درصد رطوبت به کل جذب  یهنگام

 باید درنظر گرفته شود. 4الزامات جدول 

شود، با توجه  یري میگ اندازه 12-2بند  که مطابق با استاندارد  سبک نیهاي سیما الزامات میزان رطوبت بلوك

 . ارائه شده است ،4 جدولدر شدگی خطی و برحسب شرایط رطوبت در منطقه اجرا،  به درصد جمع

 

 هاي سیمانی سبک الزامات میزان رطوبت بلوك   - 4جدول 

 بلوك) 3حداکثر درصد رطوبت، برحسب کل جذب آب (میانگین  

 میزان جمع شدگی خطی 

 )درصد(
 شرایط رطوبت در منطقه اجرا (محیط مصرف)

 3خشک  2 نیمه مرطوب 1مرطوب  

 35 40 45 03/0تر از  کم

 30 35 40 045/0تر از  تا کم 03/0

 25 30 35 065/0تا حداکثر  045/0

 درصد75میانگین رطوبت سالیانه بیش از   -1

 درصد75تا  50میانگین رطوبت سالیانه  -2

 درصد50یانگین رطوبت سالیانه کمتر از م -3

 

 مقاومت فشاري    6-6

 17-2مطابق با استاندارد بند  که (محصول نهایی) هاي سیمانی سبک غیرباربر فشاري بلوك مقاومت

 باشد.  5 باید مطابق با الزامات جدولشود  گیري می اندازه

 شود. گیري می اس سطح خالص بلوك اندازههاي سیمانی سبک براس مقاومت فشاري بلوك -یادآوري
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 هاي سیمانی سبک غیر باربر مقاومت فشاري بلوك     5 جدول

 رده مقاومت فشاري

 حداقل مقاومت فشاري

 )MPa( 

 منفرد نتیجه هر آزمونه آزمونهسه نتایج میانگین 

 2CS  5/2 0/2 

4 CS 0/5 0/4 

6 CS 5/7 0/6 

8 CS 0/10 0/8 

CS = Compressive Strength 

 

 شدن خشکناشی از  شدگی خطی جمع   6-7

  که مطابق (محصول نهایی) هاي سیمانی سبک بلوك ناشی از خشک شدن شدگی خطی میزان جمع

 درصد باشد.) 065/0هزارم ( وپنج شصتبایدحداکثر شود،  میگیري  اندازه 18-2بند 

 

 رفتار در برابر آتش    6-8

د مصرف در اجزاي ساختمانی که در معرض الزامات آتش قرار دارند، تولید هاي سیمانی سبک مور براي بلوك

 .)16-2(بند  بندي واکنش در برابر آتش را اعالم کند کننده باید طبقه

( کوچکتر یا مساوي) درصد وزنی یا حجمی (هر کدام که  £0/1 مواد آلی داراي هاي سیمانی سبک بلوك

واکنش در برابر آتش  A 1است، بدون نیاز به آزمون، دردسته طوریکنواخت پخش شده  بیشتر است) که به

 ).16-2(بند  شود بندي می دسته

( بزرگتر) درصد وزنی یا حجمی (هر کدام که بیشتر است)   <0/1 مواد آلی داراي هاي سیمانی سبک بلوك

سب واکنش در بندي و دسته منا هدست 13-2بند  استاندارد طوریکنواخت پخش شده است، باید مطابق که به

 ).16-2(بند  برابر آتش اظهار شود

درصد وزنی یا حجمی 0/1غیرقابل اشتعال داراي مواد آلی کمتر از  هاي سیمانی سبک بلوكشایان ذکر است که  -یادآوري

واکنش در برابر آتش  A 1طوریکنواخت پخش شده است، بدون نیاز به آزمون، دردسته   (هر کدام که بیشتر است) که به

 شود.  بندي می هدست

 

 ظاهريویژگی    7

کار  د که باعث ضعف بلوك درباشهمچنین بدون هرگونه نقصی  سالم، بدون شکستگی و ها باید تمام بلوك

هاي معیوب خودداري  ها در هنگام استفاده بازرسی شده و از مصرف بلوك رو، باید یکایک بلوك د. ازاینشو می

 شود.

 یاپریدگی و  متري، ترك، بیرون6از فاصله  گیرد، نباید مورد استفاده قرار میکه در نما  ها درسطوحی از بلوك

 د.شومشاهده  هرگونه نقصی
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تر  کمعرض  باهایی  متر در هر یک از ابعاد، یا ترك میلی25از  تر کم درصد بیرون پریدگی پنجدر یک محموله، 

 است.  ، مجازدرصد ارتفاع اسمی بلوك25 تر از کمطول  یامتر  میلی5/0از 

 

 بندي بستهگذاري و  برچسب ،گذاري نشانه   8

روي مجموعه یک محموله (مانند بسته بندي روي پالت) و یا روي بارنامه کاال اطالعات زیر باید حک یا چاپ 

 شده باشد:

 ؛ارجاع به این استاندارد ملی ایران  8-1

 ؛ت استاندارددرج عالمت استاندارد در صورت دارا بودن پروانه کاربرد عالم  8-2

  ؛سبک یسیمان نام، نام تجاري یا سایر مشخصات تولیدکننده بلوك  8-3

 چگالی؛رده   8-4

 ؛رده مقاومت فشاري  8-5

 ؛ابعاد اسمی  8-6

 تاریخ تولید.  8-7


