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 »بسمه تعالي «
  آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

وظيفه تعيين،  است آه عهده دار مرجع رسمي آشور تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد
تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط آميسيون هاي فني .ميباشد) رسمي ( ملي استانداردهاي  نشر تدوين و

مرآب از آارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراآز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با 
با توجه به سعي بر اين است آه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي و. موضوع صورت ميگيرد

توليدآنندگان ،مصرف : شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشارآت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل
پيش نويس استانداردهاي ملي جهت .آنندگان، بازرگانان، مراآز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد

اي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات وپيشنهادها نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي آميسيون ه
چاپ و منتشر مي ) رسمي( در آميته ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي 

پيش نويس استانداردهايي آه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه .شود
ي شود نيز پس از طرح و بـررسي در آميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ م

)) ٥((بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود آه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره . ومنتشرمي گردد
مؤسسه استاندارد و تحقيقات .تصويب رسيده باشدتدوين و در آميته ملي مربوط آه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به 

صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد آه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به 
شرايط آلي ونيازمنديهاي خاص آشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي 

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به .ه مي نمايداستفـاد
منظور حمايت از مصرف آنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از آيفيت محصوالت و 

. يب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايدمالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصو
مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت آشور، اجراي استاندارد آاالهاي صادراتي و 

همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده آنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال .درجه بندي آنرا اجباري نمايد
مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي آنندآان سيستم هاي مديريت آيفيت ومديريت زيست محيطي، در زمينه 

آزمايشگاهها و آاليبره آنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام 
ط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شراي

ترويج سيستم بين المللي يكاها ، آاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات . نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد
  .گرانبها و انجام تحقيقات آاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد
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  ـ ويژ گيهامواد افزودني شيميايي  - بتن 
  )تجديد نظر(

  سمت و نمايندگی                                             رئيس  
  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن اكبر  رمضانيانپور،علي

  دانشگاه صنعتی امير کبير          )دآتري عمران(
  اعضاء

  )ليسانس عمران(بتنايراجيان،محمود              انجمن 
  باقري،عليرضا             مرآز تحقيقات ساختمان و مسكن

  دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی    )             دآتري عمران(
  مرآز تحقيقات ساختمان و مسكنپرهيزآار،طيبه            

  )دآتري عمران(
  دانشگاه تربيت مدرس    حسنی، ابوالفضل       

  )دکتری عمران (
  مرآز تحقيقات ساختمان و مسكن         قاسمي،اميرمازيار رئيس

  )ليسانس عمران(
  شرآت آلينيك ساختماني              ابوالحسن   فر، رامين

  )دآتري عمران(
  مرآز تحقيقات ساختمان و مسكنفاميلي،هرمز                 

  دانشگاه علم و صنعت                     )دآتري عمران(
  شرآت بتن ويال                        فخرايي، فرزين

  )ليسانس شيمي(
  شرآت فارس ايران    فرشيد، فرزاد                  

  )فوق ليسانس شيمي(
  قدوسي،پرويز                 مرآز تحقيقات ساختمان و مسكن

  دانشگاه علم و صنعت                     )دآتري عمران(
  انجمن توليدآنندگان بتن آماده         دصادق  صادقيانپور،محم

  )ليسانس مهندسي شيمي(
  شرآت ناميكاران            معتضدي،اآبر            

  )ليسانس عمران( 
  شرآت آتروپات شيمي      هادوي،فيروز                    

  )فوق ليسانس مهندسي شيمي(
  شرآت شيمي ساختمان       هنرمند،هاني                   

  )ليسانس مهندسي شيمي(
  دبير

  مرآز تحقيقات ساختمان و مسكن دحسين         ماجدي اردآاني،محم
  )ليسانس شيمي(

  مرآز تحقيقات ساختمان ومسكن   قوامي،منيره                  
  )ليسانس شيمي(

  پيشگفتار 

د ييده و بررسی و تأيشنهادهای رسيپگرَديده براساس ه يته  ١٣٧٠ن بار در ساليخستنها  بتن ـ مواد افزودنی شيميايی ـ ويژگی استاندارد 

 ساختمان و مصالح ساختمانی تة ملی استاندارديجلسة کم يکصدو ششمينگرفت و در فنی بتن برای اولين بار مورد تجديد نظر قرار   ونيسيکم

ران يقات صنعتی ايمؤسسه استاندارد و تحقتأسيس قانون  ٣ک ماده ينک به استناد بند يا مورد  تصويب قرار گرفته، ٢١/٧/١٣٨٣مورخ 

های ملی و  شرفتيبرای حفظ همگامی و هماهنگی با پ.شود ران منتشر میيارسمی به عنوان استاندارد  ١٣٧١ران مصوب بهمن ماه يمصوب ا

شنهادی که برای اصالح يو هر گونه پ شدد ند نظر خواهيدر مواقع لزوم تجدران ملی اياستانداردهای  و خدمات، علوم و عينه صنايجهانی در زم

ن برای مراجعه به استانداردهای يبنابرا.در کميسيون فنی مربوطه مورد توجه واقع خواهد شددنظر يتجدهنگام در  ها برسدن استاندارديل ايا تکمي

ط ين استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شراياجديدنظر ه و تيدر ته.ودچاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمن يد همواره از آخريران بايا

   .جاد شوديشرفته هماهنگی اين استاندارد و استانداردهای کشورهای صنعتی و پين ايب در حدامکان ازهای جامعهيموجود و ن

   : منبع و مأخذی که برای تهيه اين استاندارد بکار رفته به شرح زير است

  بتن ـ ويژگی و روش آزمون مواد شيميايی مضاف بتن شده: ٢٩٣٠استاندارد ملی ايران به شماره  - ١

2- EN 934-2, 2000: Admixtures for concrete, mortar and Grout - Part2: Concrete Admixtures - Defintions. 

  

  ها  گی بتن ـ مواد افزودنی شيميايی ـ ويژ



  )تجديد نظر( 

  كاربرد دامنه هدف و ١

مواد افزودني مورد استفاده در بتن، بتن مسلح و بتن پيش تنيده به صورت بتن هاي  ژگيين وييتعاين استاندارد ن يهدف از تدو

ن استاندارد براي يا.هايي با رواني معمولي كاربرد دارد اين استاندارد براي بتن. باشد كارگاهي، بتن آماده و بتن پيش ساخته مي

  .کاربرد دارد مالت و دوغاب هم

   مراجع الزامي  ٢

ب آن مقررات جزئي ين ترتيبد. ن استاندارد به آنها ارجاع داده شده استير حاوي مقرراتي است که در متن ايمدارک الزامي ز

ن يدنظرهاي بعدي ايها و تجد هيدنظر، اصالحيا تجديخ چاپ و يدر مورد مراجع داراي تار. شود ن استاندارد محسوب ميياز ا

دنظرهاي يها و تجد هين اصالحين استاندارد، امکان کاربرد آخرينفع ايمعهذا بهتر است کاربران ذ. ستنيمدارک مورد نظر 

نظر  ديا تجدين چاپ و ريدنظر آخيا تجديخ چاپ و يدر مورد مراجع بدون تار. ر را مورد بررسي قرار دهنديمدارک الزامي ز

  :ن استاندارد الزامي استير براي کاربر اينظر است استفاده از مراجع ز آن مدارک الزامي ارجاع داده شده مورد

  )اسالمپ(ش رواني يبتن تازه ـ آزما  ۱۳۷۱سال  ۳۲۰۳ره ران شماياستاندارد ملي ا) ۲-۱

  ن مقدار هواي موجودييبتن تازه ـ تع  ۱۳۷۳سال  ۳۵۲۰استاندارد ملي ايران شماره ) ۲-۲

  )بتن و مالت شاهد: اولقسمت (روش آزمون  _ ييايميبتن ـ مواد افزودني ش            استاندارد ملي ايران شماره) ۲-۳

  هاي بتن  ن مقاومت فشاري آزمونهييبتن ـ تع  ۱۳۷۱سال  ۳۲۰۶استاندارد ملي ايران شماره ) ۲-۴

محلولهاي آبي  PHري گي ها ـ روش اندازه روشهاي آزمون زداينده   ۱۳۷۳سال  ۳۱۷۸ -۱۸استاندارد ملي ايران شماره ) ۲-۵

  ـ روش پتانسيدمتري 

  )درجه سيلسيوس ۲۰دانسيته مايعات در (تعيين وزن مخصوص    ۱۳۵۲سال  ۸۹۸استاندارد ملي ايران شماره ) ۲-۶

2-7) EN 934-2:2001, Admixtures for concreter, mortar and grout – Part 2: 

concrete admixtures- Definitions, requirements, conformity, marking and labeling. 

 2-8) EN480-2:1996, Admixtures for concrete, mortar and grout- test methods 

Part2:Determination of setting time. 

2-9) EN 480-4:1996, Admixtures for concrete, mortar and grout- test methods- Part 

4:Determintion of bleeding of concrete. 

2-10) EN 480-5:1996, Admixtures for concrete, mortar and grout- test methods- Part5: 

Determintion of capillary absorbtion. 

2-11) EN 480-6:1996, Admixtures for concrete, mortar and grout- test methods- Part6: 

Infrared analysis.  

2-12) EN 480-8:1996, Admixtures for concrete, mortar and grout- test methods- Part8: 



Determination of the conventional dry material content. 

2-13) EN 480-10:1996, Admixtures for concrete, mortar and grout- test methods- Part 

10: Determintion of  the water soluble chloride conternt. 

2-14) EN 480-11:1996, Admixtures for concrete, mortar and grout- test methods- Part 

11: Determintion or air void characteristies in hardened concrete. 

2-15) EN 480-12:1998 Admixtures for concrete, mortar and grout- test methods- Part 

12: 

Determintion of the alkali content of admixtures. 

2-16) EN 934-6:2001:Admixtures for concrete, mortar and grout- test methods- Part 6: 

Sampling, conformity control and evaluation of conformatity. 

2-17) EN 12350-5:2000 Testing fresh concrete – Part: Flow table test. 

2-18) ISO 1158, Plasties- Vinyl chloride homopollymers and copolymers- 

Determination of chlorine. 

2-19) ASTM C666: 97 standard test Method for resistance of concrete to rapid 

Freezing and thawing. 

  اصطالحات و تعاريف ٣

  :رود ر بکار مييبا تعارف ز ها ا واژهياصطالحات و  

  عملكرد  ١- ٣

  قابليت يك ماده افزودني براي ايجاد خواص الزم بدون اثرات زيان آور

  ميزان مصرف مجاز ٢- ٣

شود كه در  ميزان مصرف ماده افزودني، بر حسب درصد وزن سيمان، توسط توليد كننده مشخص مي 

  .به آن اشاره شده استقسمت ويژگيها 

   محدوده مصرف ٣- ٣

هاي انجام شده توسط توليد كننده توصيه  محدوده مصرف ماده افزودني، بر حسب درصد وزن سيمان، بر اساس آزمون

  .شود كه ميزان مصرف مجاز بايد در محدوده مصرف توصيه شده باشد مي

   ه شده يتوصحداكثر ميزان مصرف  ٤- ٣

  .ميباشدتوليد کننده  حداكثر ميزان مصرف توصيه شده توسط 



 ه، الزامات اين استاندارد را برآوردتوليد كنندهممكن است محدوده مصرف توصيه شده توسط  در مواردي - يادآوري

با مصالح مصرفي و در محل انجام شود تا ميزان مصرف مورد نياز براي  الزم هاي در اين صورت بايد آزمون ،نكند

  .مشخص شود ويژگيها استانداردانطباق با 

  بتن و مالت شاهد  ٥- ٣

بتن و مالت ساخته شده بدون ماده افزودني براي مقايسه با بتن حاوي ماده افزودني به منظور بررسي اثرات ايجاد شده  

  .استاندارد ملي باشداين ويژگيهاي توسط ماده افزودني و انطباق با 

  مواد افزودني بتن  ٦- ٣

يمان و سنگدانه به مقدار جزئي، حداكثر پنج درصد وزني سيمان، در زمان مواد افزودني بتن موادي هستند كه عالوه بر آب، س

  .شوند شوند و موجب اصالح برخي از خواص بتن تازه يا سخت شده مي اختالط به بتن اضافه مي

  چند منظورهافزودني  هماد  ١- ٦- ٣

يكي از عملكردهاي مشخص شده در  گذارند و بيش از مواد افزودني كه بر روي چند خاصيت بتن تازه يا سخت شده اثر مي 

  .باشند را دارا مي١٢-٦-٣تا ٢-٦-٣هاي قسمت

  عملكرد اصلي  ١ -١- ٦- ٣

  .يكي از عملكردهاي ماده افزودني چند منظوره كه توسط توليد كننده به عنوان عملكرد اصلي مشخص شده است 

  عملكرد ثانويه  ۲ -١- ٦- ٣

  .عملكردهاي ديگر ماده افزودني چند منظوره كه عالوه بر عملكرد اصلي آن مشخص شده است 

  ماده افزودني كند گير كننده ٢- ٦- ٣

  .دهد ، را افزايش ميسختبه ري ياز خمماده افزودني كندگير كننده زمان گيرش بتن و تغيير حالت مخلوط 

  ماده افزودني حباب هواساز  ٣- ٦- ٣

  .مانند شود كه بعد از سخت شدن نيز باقي مي باعث ايجاد حبابهاي ريز و يكنواخت هوا در داخل بتن ميماده افزودني كه 

  دگير كنندهزوماده افزودني   ٤- ٦- ٣

  .دهد را كاهش ميبه سخت خميري ماده افزودني كه زمان گيرش بتن و آغاز تغيير حالت مخلوط بتن از 

  )کننده زمان سخت شدگي تسريع(زود سخت کننده ماده افزودني  - ٥- ٦- ٣

  .كند ماده افزودني كه بدون تاثير روي زمان گيرش روند كسب مقاومت بتن را تسريع مي

  ماده افزودني نگهدارنده آب  ٦- ٦- ٣



  .دهد ماده افزودني كه با كاهش آب انداختگي ميزان از دست دادن آب داخل بتن را كاهش مي

  روان كننده/ ماده افزودني كاهنده آب  ٧- ٦- ٣

دهد يا بدون تغيير مقدار آب ، اسالمپ و رواني را  ماده افزودني كه بدون تغيير رواني، مقدار آب مخلوط بتن را كاهش مي

  .كند دهد يا هر دو اثر را بطور همزمان ايجاد مي افزايش مي

  فوق روان كننده/ ماده افزودني فوق كاهنده آب  ٨- ٦- ٣

اي كاهش مي دهد يا بدون تغيير مقدار  ر آب مخلوط بتن را به ميزان قابل مالحظهماده افزودني كه بدون تغيير رواني، مقدا

  .كند دهد، يا هر دو اثر را بطور همزمان ايجاد مي اي افزايش مي آب، اسالمپ و رواني را به ميزان قابل مالحظه

  جذب آبميزان  كاهندهماده افزودني   ٩- ٦- ٣

  .دهد را كاهش مي ماده افزودني كه جذب مويينگي بتن سخت شده

  روان كننده/ كاهنده آب/ ماده افزودني كندگير كننده  ١٠- ٦- ٣

را ايجاد ) عملكرد ثانويه(و كندگير كننده ) عملكرد اصلي(اي از اثرات كاهنده آب، روان كننده  ماده افزودني كه مجموعه

  .كند مي

  فوق روان كننده/ فوق كاهنده آب /ماده افزودني كندگير كننده  ١١- ٦- ٣

را ) عملكرد ثانويه(و كندگير كننده ) عملكرد اصلي(اي از اثرات فوق كاهنده آب، فوق روان كننده  ماده افزودني كه مجموعه

  .كند ايجاد مي

  

  روان كننده/ كاهنده آب/ دگير كنندهزوماده افزودني  -١٢- ٦- ٣

را ايجاد ) عملكرد ثانويه(گير كننده زودو ) عملكرداصلي(روان كننده / ه آباي از اثرات كاهند ماده افزودني كه مجموعه

  .كند مي

  ويژگي ها  ٤

  كلي ويژگي هاي ١- ٤

بخصوص مواد افزودني پودري با اثرات (اين استاندارد با فرض پخش شدن يكنواخت ماده افزودني در بتنهاي  ويژگي

  .ارائه شده است) كنندگي كند

  .را دارا باشند ١كلي جدول  هاي ويژگي تعريف شده در اين استاندارد بايدتمام مواد افزودني 

   هاي اختصاصي  ويژگي ٢- ٤



ها و مالت  براي آگاهي از مشخصات انواع بتن .ارائه شده است ١٢تا  ٢براي انواع مواد افزودني درجداول ها  ويژگياين 

  .دين استاندارد مراجعه کنيشاهد به بخش دوم ا

 .اي در بتن سخت شده شود ف مواد افزودني نبايد باعث ايجاد جمع شدگي و انبساط قابل مالحظهمصر -يادآوري

  ها   ويژگي -١جدول 

  خواص  روش آزمون  الزامات

  ضمناً .در هنگام استفاده بايد يكنواخت باشد

د کننده مشخص کرده ياي که تول بيشتر از محدودهآن جداشدگي 

   .است نباشد

  )١(يكنواختي   چشمي

  )١(رنگ   چشمي  .كننده باشد توصيف توليدمطابق با رنگ و يكنواختي آن 

ارائه کرده توليد كننده  کهبا نمونه طيف مرجع زيادي اختالف 

  .است، نداشته باشد

EN 480-6 
(2)  

  تركيبات مؤثر

  ۱    مقدار مشخص شده توسط توليد كننده  

  يا در محدوده مشخص شده توسط توليد كننده باشد
ISIRI 3178-18  PH )١(  

   D ٠٣/٠                 : D ١/١اگر 

   D ٠٢/٠                 : D ١/١اگر 

D : مشخص شده توسط توليد كنندهوزن مخصوص  

 898 ISIRI  

فقط وزن مخصوص 

 هاي مايع براي افزودني

)١(  

  

  

  ٩٥/٠>Tx T :            T٠٥/١% ٢٠اگر 

  ٩/٠ >Tx T<:              T١/١% ٢٠اگر 

T : درصد برحسب (مقدار مشخص شده توسط توليد كننده

  )وزني

X :درصد وزنيبر حسب (نتيجه آزمون(  

EN 480-8 
(3) 

  )١(مقدار مواد خشك 

  )١(ادامه جدول 

  خواص  روش آزمون  الزامات

  گزارش نتايج

حداكثر ميزان مجاز 

مصرف در مالت 

 ٤ساخته شده با 

سيمان مختلف 

  دوم مطابق بخش

 روي گيرش در ر يتأث

 زان يهنگام مصرف به م

  حداكثر 

  ISO 1158  .درصد وزني بيشتر نباشد ۱/۰از 
) ٤) (كلر(كل كلرين 

)١(  



  EN 480-10  .شتر نباشدبيدرصد وزني  ۱/۰از 

كلريد محلول در آب 

)١(  

 cl  

  EN 480-12  كننده بيشتر نباشد مشخص شده توسط توليد حداکثراز مقدار 
  )١(قليائيت 

  )Na2O معادل(

.     هيچ اثري از پيشرفت خوردگي فوالد در بتن نبايد ديده شود   رفتار خوردگي  )٤(

  .کندبه مصرف كننده ارائه  اطالعات فنيو به صورت  کردهبايد توسط توليد كننده مشخص  را اين مقادير) ١(

 توصيه کرده است، توليد كنندهکه توان از روش جايگزين  ناسب نبودن اين روش آزمون ميمدر صورت ) ٢(

  .استفاده كرد

 ياه توان در آزمون مي دناشب نداشته زيادي با هماختالف محلول در آب  يدو كلر )كلر(ينرلاگر مقدار كل ك) ٣(

  .محلول در آب را تعيين كرد يدبعدي فقط كلر

  .جرمي استفاده شودكمتر از پنج درصد   C3A مقدار با پرتلند استانداردسيمان ز بايد ابراي آزمون، ) ٤(

  

  )با رواني برابر(روان كننده / افزودني كاهنده آبهاي مواد  ويژگي - ٢دول ج

  رديف  خواص  بتن شاهد  روش آزمون  الزامات

نبايد کمتر كاهش آب مخلوط آزمايشي ميزان 

  .باشد آب مخلوط كنترلدرصد ميزان  ٥

  اسالمپ  

3203  ISIRI   
يا رواني    

EN12350-5  

  ١  كاهش آب  I بتن شاهد

  روزه ٢٨روزه و  ٧مقاومت فشاري

 درصد  ۱۱۰نبايد کمتر از مخلوط آزمايشي  

  .باشد مقاومت فشاري مخلوط كنترل

 3206 ISIRI  بتن شاهد I  ٢  مقاومت فشاري  

تواند   مي مقدار هواي مخلوط آزمايشي

مقدار هواي حجمي بيش از  درصد ٢حداکثر 

گر توليد كننده مقدار م باشد مخلوط كنترل

  ديگري را مشخص كرده باشد

 3520 ISIRI  بتن شاهد I  ٣  مقدار هواي بتن  

  )با رواني برابر(فوق روان كننده / افزودني فوق كاهنده آبهاي مواد  ويژگي - ٣جدول 

  رديف  خواص  بتن شاهد  روش آزمون  الزامات

نبايد کمتر  آب مخلوط آزمايشيكاهش ميزان 

  .باشد كاهش آب مخلوط كنترل درصد ۱۲از 

  مپ الاس

3203  ISIRI  
يا رواني 

EN12350-5  

  ١  كاهش آب  Iبتن شاهد 

مخلوط آزمايشي روزه  ١مقاومت فشاري
 3206 ISIRI   بتن شاهدI   ٢  مقاومت فشاري  



مقاومت فشاري  درصد ۱۴۰نبايد کمتر از 

  .باشد مخلوط كنترل

مخلوط آزمايشي  روزه ٢٨ مقاومت فشاري

مقاومت فشاري درصد  ١١٥نبايد کمتر از  

  .باشد مخلوط كنترل

تواندحداکثر  ميمقدار هواي مخلوط آزمايشي 

مقدار هواي مخلوط حجمي بيش از درصد  ۲

توليد كننده مقدار  اينکه گرمباشد  كنترل

  .ديگري را مشخص كرده باشد

 ISIRI 3520  
  Iبتن شاهد 

  
  ٣  مقدار هواي بتن

  )برابرآب به سيمان در نسبت (فوق روان كننده / مواد افزودني فوق كاهنده آبهاي  ويژگي -٤جدول 

  رديف  خواص  بتن شاهد  روش آزمون  الزامات

 اوليه بيشتر از اسالمپ ش نسبت بهافزاي

mm اسالمپ اوليه ( ١٢٠mm١٠ ٣٠(  

  مپ الاس

3203      ISIRI  
  يا رواني

 EN 12350-5  

  بتن شاهد

IV  
  ١  افزايش رواني

مخلوط از اختالط رواني  پسدقيقه  ٣٠

مخلوط نبايد كمتر از رواني اوليه  آزمايشي

  باشد كنترل

   بتن شاهدIV   ٢  رواني تاخيري  

روزه مخلوط آزمايشي  ٢٨مقاومت فشاري 

مقاومت فشاري  درصد ٩٠د کمتر از ينبا

  .باشد مخلوط كنترل

3206  ISIRI   بتن شاهدIV  ٣  مقاومت فشاري  

تواند  ميمقدار هواي مخلوط آزمايشي 

حجمي بيش از مقدار درصد  ۲حداکثر 

مگر توليد كننده  .باشد هواي مخلوط كنترل

  مقدار ديگري را مشخص كرده باشد   

  ISIRI  3520   بتن شاهدIV  
مقدار هواي بتن 

  تازه
٤  

  )با رواني برابر( براي مواد افزودني نگهدارنده آب  هاي ويژگي -٥جدول 

  رديف  خواص  بتن شاهد  روش آزمون  الزامات

 نبايد بيشترازآب انداختگي مخلوط آزمايشي 

  .باشد آب انداختگي مخلوط كنترل درصد  ٥٠
EN 480-4   بتن شاهدII   ١  آب انداختگي  

ي مخلوط آزمايش روزه ٢٨مقاومت فشاري 

مقاومت فشاري  درصد ۸۰نبايد کمتر از
 3206 ISIRI   بتن شاهدII   ٢  مقاومت فشاري  



  .باشد مخلوط كنترل

تواند  شي ميمقدار هواي مخلوط آزماي

مقدار هواي حجمي بيش از درصد  ۲حداکثر 

گر توليد كننده مقدار م باشد مخلوط كنترل

     ديگري را مشخص كرده باشد

 ISIRI  3520   بتن شاهدII   
مقدار هواي بتن 

  تازه
٣  

  )در رواني برابر(هواساز  بافزودني حبا ويژگي هاي مواد - ٦جدول 

  رديف  خواص  بتن شاهد  روش آزمون  الزامات

نبايد کمتر از  آزمايشي مقدار هواي مخلوط

مخلوط مقدار هواي حجمي بيش از درصد ٥/٢

  ISIRI 3520  )۲(حجمي % ٦تا % ٤: كنترل كل مقدار هوا
  IIIبتن شاهد 

   

بتن  مقدار هواي

  تازه
١  

نبايد بيشتر از  ضريب فاصله در بتن آزمايشي

  )٣( .باشد ٢٠٠/٠ميليمتر 

EN 480-11   بتن شاهدIII   

ميزان (تخلخل 

هواي خواسته 

در بتن سخت 

  شده

٢  

ي مخلوط آزمايش روزه ٢٨مقاومت فشاري

مقاومت فشاري درصد  ٧٥نبايد کمتر از 

  .باشد مخلوط كنترل
3206  ISIRI  

 IIIبتن شاهد 

  مطابق

  بخش دوم 

  ٣  مقاومت فشاري

  . ميزان مصرف مجاز مقداري مي باشد كه امكان ايجاد درصد هواي تعيين شده را توليد نمايد) ١(

  .توانند بكار روند باشد، روشها جايگزين ديگر در صورتي كه دقيقاً همان نتايج را بدهند مي اين روش آزمايش، روش مرجع مي) ٢(

   .بعنوان جايگزين بكار مي رود ASTM C666:97 طبق آب شدنزدن و  آزمايش يخ) ٣(



  )با رواني برابر(افزودني تندگير كننده  وادمويژگي هاي - ٧جدول 

  رديف  خواص  بتن شاهد  روش آزمون  الزامات

 ۲۰در دماي  آزمايشي مخلوط ةزمان گيرش اولي

   .دقيقه باشد ۳۰درجه سلسيوس نبايد کمتر از 

 ۵در دمايآزمايشي  مخلوطة زمان گيرش اولي

زمان  درصد  ۶۰درجه سلسيوس نبايد بيشتر از 

  .باشدكنترل  مخلوط گيرش اوليه

EN 480-2   شاهدمالت  
زمان گيرش 

  اوليه
١  

نبايد  آزمايشي مخلوط روزه ٢٨مقاومت فشاري

كنترل  مقاومت فشاري مخلوط درصد  ۸۰کمتر از 

  .باشد

ي نبايد آزمايش مخلوط روزه ٩٠مقاومت فشاري

 كنترل مخلوط روزه  ۲۸ مقاومت فشاري کمتر از 

   .باشد

3206  ISIRI   بتن شاهدI   ٢  مقاومت فشاري  

 ۲مي تواند حداکثر  مخلوط آزمايشيمقدار هواي 

گر م باشد حجمي بيش از مخلوط كنترلدرصد 

     توليد كننده مقدار ديگري را مشخص كرده باشد

 ISIRI  3520   بتن شاهدI   
  هواي بتنميزان 

  تازه
٣  

ويژگي  -٨دول ج 

  )برابر در رواني( )تسريع كننده زمان سخت شدگي (زود سخت کننده  افزودنيهاي مواد 

  رديف  خواص  بتن شاهد  روش آزمون  الزامات

  ساعت ٢٤و  cْ٢٠در 

  ۱۲۰نبايد کمتر از آزمايشي مقاومت فشاري مخلوط

  .باشد كنترل مقاومت فشاري مخلوط درصد

  :روز ٢٨ و cْ٢٠در 

 ٩٠نبايد کمتر از  آزمايشي مقاومت فشاري مخلوط

  .باشد كنترل مقاومت فشاري مخلوطدرصد 

  :ساعت ٤٨و  cْ٥در 

 ١٣٠ نبايد کمتر از آزمايشي مقاومت فشاري مخلوط

  .باشد كنترل مقاومت فشاري مخلوطدرصد 

3206  ISIRI   بتن شاهدI   ١  مقاومت فشاري  

 ٢ تواند حداکثر مي مخلوط آزمايشيمقدار هواي 

گر مباشد حجمي بيش از مخلوط كنترل درصد 

     توليد كننده مقدار ديگري را مشخص كرده باشد

 ISIRI  3520   بتن شاهدI   
مقدار هواي بتن 

  تازه
٢  

  )در رواني برابر(افزودني كندگير كننده  وادم گي هايويژ -٩جدول 

  رديف  خواص  بتن شاهد  روش آزمون  الزامات



  گيرش اوليهزمان 

دقيقه بيشتر از  ۹۰آزمايشي بايد حداقل  مخلوط

  .باشد كنترلزمان گيرش اوليه مخلوط 

  گيرش نهاييزمان 

دقيقه بيشتر از  ۳۶۰آزمايشي بايد حداکثر  مخلوط

  .باشد كنترلزمان گيرش نهايي مخلوط 

EN 480-2  
  شاهد مالت

  
  ١  زمان گيرش

  روزه ٧مقاومت فشاري 

مقاومت درصد  ٨٠ نبايد کمتر از  آزمايشي مخلوط

  .باشدكنترل  فشاري مخلوط

  روزه ٢٨مقاومت فشاري

مقاومت درصد  ٩٠ نبايد کمتر از آزمايشي مخلوط 

  .باشدكنترل  فشاري مخلوط

3206 ISIRI    بتن شاهدI   ٢  مقاومت فشاري  

 ٢ تواند حداکثر مي مخلوط آزمايشيمقدار هواي 

گر مباشد حجمي بيش از مخلوط كنترل  درصد

   توليد كننده مقدار ديگري را مشخص نكرده باشد

 ISIRI 3520   بتن شاهدI   
مقدار هواي بتن 

  تازه
٣  

  )برابرآب به سيمان  نسبت  يابا رواني (جذب آب ميزان  كاهندهافزودني هاي مواد  ويژگي -١٠جدول 

  رديف  خواص  بتن شاهد  روش آزمون  الزامات

  : آوري روز عمل ٧بعد از  هروز ٧آزمايش انجام 

 ٥٠ نبايد بيشتر از  آزمايشي مخلوط جذب مويينه

  .باشدكنترل  مخلوط وزني جذب مويينهدرصد 

  :آوري روز عمل ٩٠روزه بعد از  ٢٨آزمايش انجام 

 ٦٠ نبايد بيشتر از آزمايشي مخلوط جذب مويينه

  .باشد كنترل مخلوط وزني جذب مويينه درصد

EN 480-5  
  مالت 

  
  ١  مويينهجذب 

  روزه ٢٨ مقاومت فشاري

مقاومت  درصد ۸۵نبايد کمتر از  آزمايشي مخلوط 

  .باشد كنترل فشاري مخلوط

3206  ISIRI    بتن شاهدI   ٢  مقاومت فشاري  

 ۲تواند حداکثر  مي مخلوط آزمايشيمقدار هواي 

گر م باشد بيش از مخلوط كنترل حجمي درصد

     كرده باشدتوليد كننده مقدار ديگري را مشخص 

 ISIRI 3520   بتن شاهدI   
مقدار هواي بتن 

  تازه
٣  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  )در رواني برابر(روان كننده / كاهنده آب/ الزامات ويژه ماده افزودني كندگير كننده - ١١جدول 

  رديف  خواص  بتن شاهد  روش آزمون  الزامات

  روزه ٢٨ مقاومت فشاري

مقاومت  درصد۱۰۰ نبايد کمتر از آزمايشي مخلوط 

  .باشد كنترل فشاري مخلوط

3206 ISIRI   بتن شاهدI   
مقاومت 

  فشاري
١  

  ي زمان گيرش اوليه

بيشتر از زمان  دقيقه ٩٠مخلوط آزمايشي بايد حداقل 

   .گيرش اوليه مخلوط کنترل باشد

  زمان گيرش نهايي

بيشتر از  دقيقه ٣٦٠بايد حداکثر يآزمايش مخلوط 

  .زمان گيرش نهايي مخلوط کنترل باشد

EN 480-2  
  شاهدمالت 

  
  ٢  زمان گيرش

 درصد ٥ نبايد کمتر از  آزمايشي كاهش آب مخلوط

  كنترل  مخلوطدر مقايسه با 

   اسالمپ

3203  ISIRI  
   رواني يا

EN 12350-5 

  ٣  كاهش آب   Iبتن شاهد 

 ٢حداکثر تواند مي مخلوط آزمايشيمقدار هواي 

گر توليد مباشد حجمي بيش از مخلوط كنترل درصد 

     كننده مقدار ديگري را مشخص كرده باشد

ISIRI  3520   بتن شاهدI   
مقدار هواي 

  بتن تازه
٤  

  )در رواني برابر(فوق روان كننده / فوق كاهنده آب/ افزودني كندگير كنندههاي مواد  ويژگي  - ١٢جدول 

  رديف  خواص  شاهدبتن   روش آزمون  الزامات

  روزه ٧مقاومت فشاري

درصد  ١٠٠ نبايد کمتر از آزمايشي مخلوط 

  .باشد كنترل مقاومت فشاري مخلوط

  روزه ٢٨مقاومت فشاري 

درصد  ١١٥ نبايد کمتر از  آزمايشي مخلوط

  .باشد كنترل مقاومت فشاري مخلوط

3206 ISIRI    بتن شاهدI   
مقاومت 

  فشاري
١  

  ي زمان گيرش اوليه

دقيقه بيشتر از  ۹۰ي بايد حداقل آزمايش مخلوط 

   .زمان گيرش اوليه مخلوط کنترل باشد

  زمان گيرش نهايي

دقيقه بيشتر از  ۳۶۰بايد حداکثر  يآزمايش مخلوط

  زمان گيرش نهايي مخلوط کنترل باشد 

EN 480-2  
  شاهدمالت 

  
  ٢  زمان گيرش

  ٣  كاهش آب   Iبتن شاهد    اسالمپ ١٢ نبايد کمتر از  آزمايشي كاهش آب مخلوط



  ISIRI  3203   باشد كنترل مخلوطايسه با در مق درصد

   رواني يا

EN 12350-5 
 ٢ تواند حداکثر مي مخلوط آزمايشيمقدار هواي 

گر م باشد حجمي بيش از مخلوط كنترلدرصد 

     توليد كننده مقدار ديگري را مشخص كرده باشد

 ISIRI  3520   بتن شاهدI   
مقدار هواي 

  تازهبتن 
٤  

  فوق روان كننده/ فوق كاهنده آب/ افزودني كندگير كنندهويژگي هاي مواد   - ١٣جدول 

  )برابرآب به سيمان  در نسبت (

  رديف  خواص  بتن شاهد  روش آزمون  الزامات

 مخلوطدقيقه بعد از اختالط رواني  ٦٠

آزمايشي نبايد كمتر از رواني اوليه مخلوط 

  .كنترل باشد

    اسالمپ 

       3203 ISIRI   

   يا رواني

EN 12350-5 

  ١  رواني تاخيري   IVبتن شاهد 

  روزه ٢٨ مقاومت فشاري

درصد  ٩٠ نبايد کمتر از  آزمايشي مخلوط 

  .باشد كنترل مقاومت فشاري مخلوط

3206 ISIRI    بتن شاهدIV   ٢  مقاومت فشاري  

تواند  مي مخلوط آزمايشيمقدار هواي 

 كنترلي بيش ازمخلوط حجم درصد ٢ حداکثر

ديگري رامشخص  رگرتوليد كننده مقدام باشد

   .  كرده باشد

 ISIRI 3520   بتن شاهدI   
مقدار هواي بتن 

  تازه
٣  

  )در رواني برابر(روان كننده / كاهنده آب/ گير كنندهزودافزودني ويژگي هاي مواد   - 14جدول 
 رديف  خواص بتن شاهد روش آزمون  الزامات

  روزه ٢٨مقاومت فشاري

 درصد١٠٠ نبايد کمتر از  آزمايشي مخلوط 

  .باشد كنترل مقاومت فشاري مخلوط

  

3206  ISIRI   بتن شاهدI   ١  مقاومت فشاري  

درجه سلسيوس زمان گيرش  ۲۰دماي  در

 min٣٠   ي نبايد کمترازآزمايش مخلوطي  اوليه

  .باشد

 ي  درجه سلسيوس زمان گيرش اوليه ۵در دماي  

درصد  ٦٠ نبايد بيشتر ازي آزمايش مخلوط

  .باشد مخلوط كنترل

EN 480-2  
  مالت 

  

 زمان گيرش

  اوليه
٢  

 ٥ نبايد کمتر از  آزمايشي كاهش آب مخلوط

  .باشدكنترل  مخلوطدر مقايسه با  درصد 

  اسالمپ 

   3203  ISIRI  
  ٣  كاهش آب   Iبتن شاهد 



  روانييا  

 EN 12350-5 
حداکثر تواند  مي  مخلوط آزمايشيمقدار هواي 

گر م باشد مخلوط كنترلبيش ازحجمي درصد ۲

  توليد كننده مقدار ديگري را مشخص كرده باشد

 ISIRI 3520   بتن شاهدI   
مقدار هواي بتن 

  تازه
٤  

كليه مواد افزودني از نظر مقدار انتشار مواد مضر براي سالمتي، بهداشت و محيط از بتن سخت  -انتشار مواد مضر ٤

  .شده بايد كنترل شوند

  .باشدمي  ۱۶-۲بند گيري مطابق استاندارد  الزامات مربوط به نمونه -گيري نمونه ٥

جهت كنترل محصول در  هاتكرار آزمايش. باشدمي ۲-۱۶بند الزامات مربوط به يكنواختي مطابق استاندارد  -انطباق ٦

  .داده شده است ١٥جدول 

اگر توليد . باشد سال داده شده است و بر اساس ميزان توليد محصول مي ١براي مدت  هادر اين جدول حداقل تكرار آزمايش

  .در يك سال باشد براي هر پيمانه توليد يك آزمايش انجام شود هاكمتر از تعداد آزمايش

  واد كنترل محصول كارخانه مها  تكرار آزمايشتعداد  قلحدا -١٥جدول 

زمان تسريع كننده 

  سخت شدگي

گير زود

  كننده

حباب 

  هواساز

نگهدارنده 

  آب

فوق 

كاهنده 

فوق / آب

روان 

  كننده

كاهنده 

/ آب

روان 

  كننده

  ها آزمون

B  B  B  B  B  B  همگني، رنگ  

B  B  B  B  B  B   براي  طفق(چگالي نسبي

  )مايعات

B  B  B  B  B  B  مقدار مواد خشك  

B  B  B  B  B  B  PH  

  )١( (-cl) دمقدار كلري  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤

  مقدار قليائيت  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢

        A  A  كاهش آب  

        A    افزايش رواني  

        A    رواني حفظ  

  A          زمان گيرش  



١  ١  A  مقدار هواي بتن تازه  ١  ١  ١  

      A      آب انداختگي  

مقدار هواي بتن سخت         ١    

  شده

A  مقاومت فشاري  ١  ١  ١  ١  ١  

  جذب موئينه            

  - ١٥ادامه جدول 

/ گير كنندهزود

/ كاهنده آب

  روان كننده

كندگير 

/ كننده

فوق 

كاهنده 

فوق / آب

روان 

  كننده

كندگير 

/ كننده

كاهنده 

روان / آب

  كننده

 كاهنده 

  جذب آب
  ها آزمون  كندگير كننده

B  B  B  B  B  همگني، رنگ  

B  B  B  B  B   براي  فوق(چگالي نسبي

  )مايعات

B  B  B  B  B  مقدار مواد خشك  

B  B  B  B  B  PH  

  *  دمقدار كلري  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤

  مقدار قليائيت  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢

A  A  A      كاهش آب  

  A        افزايش رواني  

  A        رواني حفظ  

A  A  A      زمان گيرش  

  مقدار هواي بتن تازه  ١  ١  ١  ١  ١

  آب انداختگي          

  مقدار هواي بتن سخت شده          

  مقاومت فشاري  ١  ١  ١  ١  ١

      A    جذب موئينه  

:A  تن توليد دوبار در سال آزمايش انجام شود ٥٠٠بطور متوسط براي هر. 

:B يك آزمايش انجام شود رپيمانهبطور متوسط براي ه.  



  .شودداشته باشد، اين تعداد آزمايشات بايد انجام قابل مالحظه اي تفاوت  يدبا مقدار كلر لراگر مقدار كل ك *

و اثر تركيبات روي زمان گيرش در ماكزيمم مقدار مصرف جزء آزمايشات اوليه  (IR)آناليز مادون قرمز  -يادآوري

 .باشد است و در برنامة آزمايشات الزم جهت كنترل محصول نمي

  بندي و عرضه  گذاري، بسته نشانه ٧

در .هاي مواد افزودني درج گردد كهشها يا ب اطالعات مربوط به ماده افزودني بايد به وضوح روي بسته

گردد اين اطالعات در زمان تحويل بايد به صورت مكتوب ارائه  مواردي كه مواد به صورت فله عرضه مي

  .گردد

  :مشخصات مواد افزودني ۱- ۷

  :مواد افزودني بايد با اطالعات زير مشخص شوند 

 ماده افزودني تجاري نام 

  نوع ماده افزودني  

  مربوط به ماده افزودنيشماره استاندارد  

 بايد در مشخصات ذکر  باشد آن ماده افزودني مي ويژگيهايكه شامل شماره اين استاندارد و شماره جدول  ،كد ماده افزودني

 .جدول داده شده باشد،شماره هر دو جدول در اين كد آورده شوددو در ويژگيها اگر  .گردد

  اطالعات بيشتر ۲-٨

  كننده  كارخانه توليدشماره پيمانه و نام  

 ها و شرايط نگهداري در انبار اي از توصيه خالصه  

 باشد سازي قبل از مصرف دستورالعمل آن الزم مي درصورت نياز به يكنواخت.  

 سمي يا خورنده -هشدارهاي ايمني نظير سوزاننده  

 مصرف كننده جهت ميزان مجاز توصيه توليد  



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


