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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29عتایی ادار  متور    دومتین جیسته رتورا      و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابالغ رده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

 مؤسسات عیمی، و مراکز نظران صاحب سازمان ،کاررناسان  از مرکب فنی  اا کمیسیون در مختیف  اا حوزه در استاندارد تدوین

 و توییتد ، فنتاور    به رترایط  توجه با و میی مصایح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه قتصاد ا و تویید  پژواشی،

 وارد و کننتدگان، صتادرکنندگان  مصتر   توییدکننتدگان،  رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار 

 ایتران  میتی  نویس استاندارداا  پیش  .رود می حاصل دویتی غیر و تیدوی  اا سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراکز کنندگان،

 در پیشتنهاداا  و نظراتا  از دریافتت  پتس  و رتود می ارسال مربوط فنی  اا کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا 

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نیز صالح ذ  و مند عالقه  اا سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنور می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ایمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ی ایکتروتکنیتک  ایمیی بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ایمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا    اتا  نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضتمن  ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعاییت

  .رودمی گیر بهره ایمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی  اا پیشرفت

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصر  از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان میی استاندارد

 از اجترا  بعضتی   ،  اقتصتاد  و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عایی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تویید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ایمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینتۀ  فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 و مراکتز  اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت   اتا  سیستت   گتواای  صتدور  و ممیز  ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بتر  را مؤسسات و اا سازمان گونه این زمان میی استاندارد ایرانسا ، سنجش وسایل   واسنجی کاییبراسیون س

 اتا  آن عمیکترد  بتر  و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیتزات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   سنجیوا کاییبراسیون س ، یکااا ایمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
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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 اردکمیسیون فنی تدوين استاند

 «ها  ويژگی –هاي سیمانی باربر  بلوک  -مصالح ساختمانی  »

 (تجديد نظر سوم)

 

 ا نمايندگیسمت و/ ي :  رئیس
 خیاط، نوید

 خاک و پی   –س دکترا  مهندسی عمران 

 ایأت عیمی دانشگاه آزاد اسالمی ااواز

                                                              

  : دبیر
 زاده، غالمرضا مندل

 مهندسی عمران   ییسانسس 

 اداره کل استاندارد خوزستان

 

    به ترتیب حرو  ایفبااسامی س :  ءاعضا
 دارش، محمدحسین

 مدیریت ساخت   –مهندسی عمران  فوق ییسانسس 

 انجمن بتن ایران راخه خوزستان

  

 فاطمه، جعفرپور

   ریمی ییسانسس 

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و رهرساز 

 

 رحیمی منجز ، ایرج

 زیزیه   -عمران  یمهندس فوق ییسانسس 

 ز جنوبخی ررکت میی مناطق نفت

  

 زرگر، مری 

 رناسی  س ییسانس زمین

 ررکت زرگستر روبینا

 

 رجاعی، محمدطال

 زمین رناسی مهندسی   فوق ییسانسس 

 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک خوزستان

  

 رینی درتگیی، دانیال

 س فوق ییسانس مهندسی عمران  

 کاررناس

 

 محمد طیرونی، عیی

 مهندسی عمران   ییسانسس 

 رناس رسمی استانداردکار

 

 



 د 
 

 فاطمی بهبهانی، سید احمد

   سازه -فوق ییسانس مهندسی عمران س 

 خیز جنوب ررکت میی مناطق نفت

  

 فهیمه،  فیروزیار

   ییسانس ریمیس 

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و رهرساز 

  

 راد، امینکیوان

 س ییسانس عمران  

 آورررکت مشاور فن

  

 مایگرد ، نصراهلل

 زیزیه   -اررد مهندسی عمران  ییسانسس 

 انجمن بتن ایران راخه خوزستان



 ه 
 

 

 فهرست مندرجات

 عنوان
 

 صفحه

 ب استاندارد میی آرنایی با سازمان

 ج استاندارد تدوین فنی کمیسیون

 و پیش گفتار

 1 داد  و دامنه کاربر 1

 1 مراجع ایزامی 9

 9 اصطالحات و تعاریف 3

2 

3 

6 

 مصایح

 مات فیزیکیایزا

 تغییرات مجاز در ابعاد

9 

3 

3 

 6 سطح تمام رده و ظاار 3

 3 بردار  و آزمون نمونه 3

 3  گیار  نشانه 2

 3 مقاومت در برابر نفوذ آب پیوست ایف ساطالعاتی 

 2 کنترل ترک  ساطالعاتی پیوست ب

 



 و 
 

 

 یش گفتارپ

 

رد.  دوینت 1332سال نخستین بار در  " اا ویژگی –اا  سیمانی باربر  بیوک  -مصایح ساختمانی  " استاندارد

اا  و تایید کمیسیون سازمان میی استاندارد ایراناین استاندارد بر اساس پیشنهاد اا  رسیده و بررسی توسط 

 کمیته میی استاندارد در چهارصد و سی و سومین اجالسبار مورد تجدید نظر قرار گرفت و  سومینمربوط برا  

تصویب رد. اینک این استاندارد به استناد  3/3/29مور   ساختمانی فرآوردهاا  و حمصای و ساختمانمهندسی 

 قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه، 3بند یک ماده 

  رود.به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می 1331

ختدمات،   و عیتوم  صتنایع،  زمینتۀ  در جهتانی  و میتی  اا  پیشرفت و تحوتت با اماانگی و امگامی حفظ برا 

ایتن   تکمیتل  و اصتالح  بترا   کته  پیشنهاد  ار و رد خوااد نظر تجدید یزوم مواقع در ایران میی استاندارداا 

 بنابراین، باید . گرفت خوااد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام رود، ارایه استاندارداا

 .کرد استفاده میی استاندارداا  تجدیدنظر آخرین از وارهام

 

 است. 1333: سال 39-1این استاندارد جایگزین استاندارد میی ایران رماره 

 

 منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است :

  
ASTM C 90:2013, Standard specification for loadbearing concrete masonry units 
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 ها ويژگی -هاي سیمانی باربر  بلوک  -مصالح ساختمانی 

 دامنه کاربرد هدف و  1

 را ببینید  2-3 و 3-3سبند پر توخایی و تو سیمانی اا بیوک اا  ویژگی تعیین ،استاندارداین اد  از تدوین 

سه رده  است. افزودن مواد دیگریا بدون  افزودنبا  ،دنی  معاا ساخته رده از سیمان ایدروییکی، آب و سنگدانه

کاربرداا   در اابیوکوزن سبک. این با  -3وزن متوسط با  -9وزن معمویی، با  -1 وجود دارد:  سیمانی بیوک

 .باربر و غیر باربر مناسب استند

 را اردو مخیوطی ازیا  یمعموی یااا  با وزن سبک ساخته رده از سنگدانه سیمانی اا بیوکاین استاندارد 

 .گیرد دربرمی
ک  یا سالمپ بتن  با اساخت ید رده با تجهیزات توی سیمانیاا  وکبرا  بی منحصراَ و فقط این استاندارد تایزاما -1 يادآوري

در  یسیماناا   بیوک عمیکرد بسیار  از خصوصیات  رده در این استاندارد کاربرد دارد. عریفت  صفر و مواد تشکیل دانده

گیر ،  حاظ رده است بدون آنکه مستفیماً اندازهی اساسیایزامات این استاندارد بطور غیرمستقی  مورد توجه قرار گرفته یا بطور 

د.اعمال ایزامات این استاندارد برا  محصوتتی که ممکن است در ظاار، کاربرد یا ماایت مشابه با نبررسی یا ارزیابی رده بار

امه خوا  فیزیکی مرتبط تزم برا  اطمینان از عمیکرد یا قابییت  امکان دارد ،ن استاندارد بارندمحصوتت تحت پورش ای

محصوتت تویید رده با مواد،  بردار  ساختمان بنا رده را در کاربرداا  واقعی تحت ررایط محیطی متعار  برآورده نکند. بهره

امات این استاندارد به تنهایی با ایز نباید، ندامنه کاربرد این استاندارد نیستآور  جایگزین که در داا  عملاا  تویید یا فرآیندروش

 ارزیابیاین استاندارد را به عنوان مبنا   ایزامی اا  ویژگیتوانند توسعه داندگان محصوتت جدید می بهرصورت ،دنروارزیابی 

 مورد آزمون قرار گیرند. ،عمیکرد بیوک مانند ا  نهسامامحصوتت جدید برا  عمیکرد  اند. منطقی استمورد توجه قرار دبیوک 

ارایه رده است. این  توضیحاتیاا کند که در آناایی ارجاع مینویسپااا و یادآور  به متن این استاندارد

ایزامات استاندارد  جزواند  نباید اا ارایه ردهاا و رکلاایی که در جدولآن جزاا سبهنویسپااا و یادآور 

 .روند محسوب

مانند  خوا  ویژهیا  رنگ ،پرداخت، چسبندگی یا ظاار برا سطحی  بافتاا  خاصی مانند ویژگیانگامی که  -1يادآوري

 ااویژگیاین  ،مد نظر بارد آکوستیکیآتش، عمیکرد حرارتی یا عمیکرد  ، مقاومت در برابربیشتر فشار  مقاومت، چگایی بند  رده

  .روددار مشخص صورت جداگانه توسط خریبهباید 

 الزامیمراجع   1

 .  ارجاع داده رده است اا به آنمدارک ایزامی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

 . ن ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد میی ایران محسوب می رودبدی
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 و تجدید نظراا  بعد  آن  اا اصالحیه ، رددر صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده با

ارجاع داده رده  اا تاریخ انتشار به آنذکر . در مورد مدارکی که بدون  استاندارد میی ایران نیست مورد نظر این

 . مورد نظر است اا   بعد  آناا ، امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه است

 امی است:استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد ایز

   بتنیاا   سبک مورد مصر  در بیوکاا سنگدانه-سنگدانه، 3633استاندارد میی ایران رماره  1-1

 روش آزمون-اا مقاومت فشار  و خمشی پانل -مصایح ساختمانی، 3963استاندارد میی ایران رماره  1-1

 اا ویژگی -تمام رنگیاا  مورد مصر  در بتن  رنگدانه -بتن، 3933استاندارد میی ایران رماره  1-9

اا   ، دوده سیییس سمیکروسیییس  مورد استفاده در مخیوط13933استاندارد میی ایران رماره  1-4

 اا ویژگی -سیمانی
2-5 ASTM C33

1
, Standard Specification for Concrete Aggregates 

2-6 ASTM C150
2
, Standard Specification for Portland Cement 

2-7 ASTM C140
3
, Standard Test Methods for Sampling and Testing Concrete Masonry Units 

and Related Units 

2-8 ASTM C426, Standard Test Method for Drying Shrinkage of Concrete Masonry Units 

2-9 ASTM C595, Standard Specification for Blended Hydraulic Cements 

2-10 ASTM C618, Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural 

Pozzolan for Use as a Mineral Admixture in Concrete 

2-11 ASTM C989, Standard Specification for Ground Granulated Blast-Furnace Slag for Use 

in Concrete and Mortars 

2-12 ASTM C1157, Standard Performance Specification for Hydraulic Cement 

2-13 ASTM C1232, Standard Terminology of Masonry 

2-14 ASTM C1314, Standard Test Method for Constructing and Testing Masonry Prisms Used 

to Determine Compliance with Specified Compressive Strength of Masonry 

2-15 ASTM E519, Standard Test Method for Diagonal Tension (Shear) in Masonry 

Assemblages 

 و تعاريف اصطالحات  9

 .رودمی کاربه ASTM C1232استاندارد رده در  ارایهاریف در این استاندارد اصطالحات و تع

 مصالحمواد و   4

 :دنکاربرد  زیر بار اا  ویژگی با مواد باید مطابقاین نوع  ،چسبانندهمواد  4-1

 ؛332میی ایران رماره  اا  استانداردویژگی ،سیمان پرتلند 4-1-1

                                                 
 بردار  موجود است. هت بهرهج 399استاندارد میی ایران رماره  -1
 بردار  موجود است. جهت بهره 332استاندارد میی ایران رماره  -9

 بردار  موجود است. جهت بهره 39-9استاندارد میی ایران رماره  -3
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صورت که به ،ASTM C150 استاندارد اا ویژگی سیمان پرتیند مطابق ،سیمان پرتلند اصالح شده 4-1-1

 :اصالح رده است زیر

 درصد 58نبايد کمتر از  CaCo3 مقدار ،کربنات کلسیم به سیمان ودندرصورت افز ،آهک   4-1-1-1

 باشد.

 ؛درصد 8/1، محلولنامانده باقیمیزان محدوديت   4-1-1-1

 ؛درصد 11درصد حجمی، حداکثر  ،هواي موجود در مالتمیزان محدوديت در   4-1-1-9

 ؛درصد 0، رخ شدنسمحدوديت در افت ناشی از   4-1-1-4

 ؛ASTM C595استاندارد هاي ويژگی ،آمیختهسیمان هیدرولیکی  4-1-9

 ؛ASTM C1157استاندارد هاي ويژگی ،سیمان هیدرولیکی 4-1-4

 ؛ASTM C 618 استانداردهاي ويژگی ،هاپوزوالن 4-1-8

 ؛9810ملی ايران شماره استاندارد هاي ويژگی، ايسیمان سرباره 4-1-6

 .19105ملی ايران شماره هاي استاندارد ويژگی ،میکروسیلیس 4-1-0

ولی الزامات  هاي زير باشند،استانداردهاي ويژگی با ها بايد مطابقسنگدانه، هاسنگدانه 4-1

 .االجرا  نیستند مذکور در اين استانداردها الزمبندي  دانه

 ؛ASTM C33 هاي استانداردويژگیمطابق ، وزن معمولی با هايسنگدانه 4-1-1

 ؛3633استاندارد میی ایران رماره اا  ویژگی مطابق ،وزن سبکبا هاي سنگدانه 4-1-1

 ؛5150ی ايران شماره ملهاي استاندارد ويژگیمطابق  ،رنگی تمام ها براي بتنرنگدانه 4-9

بايد مناسب بودن  ،هاي ديگرو افزودنی دافع آب مواد، زاهوا حباب مواد ،هاي ديگرافزودنی 4-4

با مطابق  بايد اين مواد همچنین .شده باشد سیمانی تايید هايبلوکدر ها پیش از استفاده  آن

ديگري که  يا هر ماده سیمانی هاي وکبلبراي دوام  هانبودن آن آور زياند يا ناستاندارد ملی ايران باش

 ان داده شود.شناز طريق آزمون يا تجربه  ،رود کار می هب بنايی  ساخت و سازطور معمول در  هب

 فیزيکی الزامات 8

 :این استاندارد رامل ایزامات زیر است

 و 1 لجدوفیزيکی تعیین شده در الزامات با بايد مطابق  هابلوکدر زمان تحويل به خريدار،  8-1

 چینی بلوکها بايد سالم بوده و عاري از ترک و ديگر عیوبی باشند که در تمامی بلوک د.نباش 1 جدول



2 
 

هاي د. ترکنرسانب مییسازه آس دوام مقاومت يا کنند يا به طور بارزي به می اختالل ايجاد ،مطلوب

جايی در متداول جابههاي ناشی از روش ريز هايپريدگیو لب ساختهاي معمول روش ناشی ازريز 

 .شوند محسوب نمیيل عدم پذيرش دال ،زمان حمل و تحويل

Kg/m در بازهمعموتً  سیمانیاا  بیوک گرمخانهخشک رده در  دانسیته -يادآوري
Kg/mتا  31369

گیرد. به دییل قرار می 39399

 ندگان مشورت رود.کن امینقبل از تعیین ایزامات پروژه با ت باید، اا  موجوددانسیته متغیر بودن

، مشخص رده بارد، میانگین 9در جدول  رده ارایهمقادیر فشار  بیشتر  نسبت به  مقاومت چنانچه 8-1-1

فشار   مقاومتباید معادل یا بیشتر از انجام رده آزمون  بر اساس رو  سطح خایص فشار  سه بیوک مقاومت

 درصد 29 رده باید بیشتر از ایشوک آزمار یک از سه بی رو  سطح خایصفشار   مقاومتبارد و  مشخصه

 بارد. مشخصهفشار   مقاومت

 باشد.درصد  768/7نبايد بیشتر از  ها بلوک خطی شدگی جمع ،در زمان تحويل به خريدار 8-1

 توخالی هايبلوک 8-9

تعیین شده در الزامات  با بايد مطابق( tw)عرضیديواره و ضخامت  (tfs) جانبی ديواره ضخامت 8-9-1

 .باشد 1ل جدو

 ،مورد پییرش واقع رود ، ممکن استنبارد 1در جدول ایزامات تعیین رده  با مطابق  twس عرضیدیواره ضخامت  اگر-يادآوري

میی ایران رماره  اا اا  آزمون استانداردمقررات کاربرد  روش دست آمده براساس بها  معادل ظرفیت سازه مشروط بر اینکه

3963،ASTM C1314  و ASTM E519 در نظر گرفتهطراحی مناسب  ضوابط مورد تایید قرار گیرد و ،اا  کاربرد  دیگریا آزمون  

 .باردکاربرد  ساختمانی  اا  نامه   آیینمطابق با رده 
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 a عرضیديواره جانبی و  ضخامت ديوارهالزامات حداقل   1جدول 

 عرضیهاي  ديواره  

 ها( بلوکW) اسمیعرض 
mm 

 ،(tfs) نبیديواره جاضخامت 

mm
b,c ،کمینه 

 c عرضیديواره  ضخامت
(tw) 

mm ،کمینه 

 شده  نرمالمساحت 

 (Anw) عرضیديواره 

mm
2
/m

2 d ،کمینه 

 23129 99 99 199و  33

139 93 99 23129 

 23129 99 39 بزرگتر و 999
a گیر  حداقل سه بیوک که مطابق با استاندارد  میانگین اندازهASTM C140 رده است.گیر   اندازه 

 b رده دارته  ارایهسطح ریاردار، ضخامتی کمتر از مقادیر  19رود، نباید بیشتر از % کار برده میاا  با سطح ریاردار بهکه این استاندارد برا  بیوکانگامی

تبیین کننده ضخامت  c  ندارد و پانویسکاربرد  19اا با مالت دوغابی پر رده بارند، محدودیت %که بیوکنیست. انگامی مجاز mm 12بارد، ویی کمتر از 

 .بارد تزم برا  دیواره جانبی می
c اا با مالت دوغابی پر روند حداقل ضخامت دیواره جانبی و دیواره عرضی نباید کمتر از  وقتی بیوکmm 16 .بارد 
d  برد ندارد. طول بخش پر رده  باید از طول کیی بیوک، برا  رده است، کار حداقل سطح دیواره جانبی نرمال رده در بخشی از بیوک که با مالت دوغابی پر

 محاسبه حداقل سطح مقطع خایص دیواره عرضی کسر رود.

 

 توپر هايبلوک 8-4

 درصد 08 نبايد کمتر از ،سطح باربر با موازي سطح هر توپر در هايبلوکخالص  سطح مقطع 8-4-1

 .باشد سطحگیري شده در همان سطح مقطع ناخالص اندازه

 انتهايی هاي هلب 8-8

 ديوارهنبايد کمتر از حداقل ضخامت  لبه هر ضخامت ،انتهايی لبههاي داراي براي بلوک 8-8-1

 جانبی باشد.



6 
 

 
 انتهايی لبهبا  سیمانیبلوک  – 1شکل 

 یستثنم ایزامات اینپر خوااند رد از  دوغابی مالتبا  بعداً بدون مالت که درزاا  قائ  اجرا  برا دار پخاا   یبه -يادآوري

زمون یا تجربیات کارگاای نشان آ بادارا  رکل خاصی استند در صورتیکه  ،بدون مالتدرز قائ   اجرا اایی که جهت هیباستند. 

 مستثنی استند. ایزاماتکنند از این می را فراا  ادلمع عمیکرد که ودداده ر

 تغییرات مجاز در ابعاد 6

)عرض، ارتفاع و  يبعد هیچاندازه کلی  ،استاندارد هاي وکبلبراي  -استاندارد هايبلوک 6-1

 با ابعاد مشخص شده اختالف داشته باشد.  mm 1/9± نبايد بیشتر از ،طول(

 د.نباش زير مواردابعاد بايد مطابق  ،با شکل خاص هايبلوکبراي  ،با شکل خاص هايبلوک 6-1

 mmطول( نبايد بیشتر از  ض، ارتفاع ودار اندازه کلی هیچ بعدي )عر طرحهاي براي بلوک 6-1-1

مربوط به 1هاي ها و فرورفتگی با ابعاد استاندارد تعیین شده اختالف داشته باشد. ابعاد برجستگی 1/9±

از ابعاد استاندارد تعیین شده باشد و همچنین محل قرارگیري  mm 6/1±بايد در محدوده  نقش و طرح

 بايد در محدودهها  آن

mm 6/1±   محل اسمی از پیش تعیین شده باشد.نسبت به  

و  درو ها نمیاینویی محدود به  است  نقشو  ضیعی رش ،ریار ،آجرامل،  طرح  مربوط به اا اا و فرورفتگی برجستگی -ورييادآ

 .اا  دیگر نیز تویید کرد با طرح اایی بیوک توان می

 با mm 1/9± بايد بیشتر ازن بدون شیار سطح ابعاد کلی ،9شیاردار سطحبا  هايبلوکبراي  6-1-1

  ابعاد استاندارد اختالف داشته باشد.

                                                 
1- molded features 
2- split faced 



3 
 

ابعاد استاندارد  با  mm 1/9± ارتفاع کلی نبايد بیش از ،1با نماي خشتی هايبلوکبراي  6-1-9

 مشخص شده اختالف داشته باشد.

تالط مربوط به ساخت این نوع اا  با نما  خشتی به صورت مدور و مشابه خشت خام است. در طرح اخ سطح بیوک -1يادآوري 

  رود. استفاده می ظرن مورداا از اسالمپ  بیوک

تعیین  برايکنندگان  تامیند بود. با خواهمتغیر ، ابعاد کلی هاي با سطح شیاردار و با نماي خشتی بلوکبراي  -1يادآوري

 اشکال مشاوره شود. داراي اينهاي  بلوکابعاد  حصول دررواداري قابل 

 
 چگالیو  آب ،جذب مقاومترده بندي زامات ال  1جدول 

بندي  رده

 چگالی

 بلوک

خشک  بلوک چگالی

 شده در گرمخانه
kg/m

3 

 جذب آب بیشینه 
kg/m

3 
 بر اساس مقاومت فشاري کمینه

 سطح خالص بلوک 
 MPa)س

 اا  منفردبیوک میانگین سه بیوک اا  منفردبیوک میانگین سه بیوک سه بیوکمیانگین  

 3/11 13 399 933 1639متر از ک وزن سبکبا 

 3/11 13 939 929 9999تا کمتر از  1639 وزن متوسطبا 

 3/11 13 929 993 یا بیشتر 9999 وزن معموییبا 

 يظاهر ويژگی 0

گونه  نبايد هیچشوند، استفاده می بیرونی ساختمانديوار ساخت در  هابلوککه  هنگامی 0-1

از  حداقل است يانکه نما از بلوک یسطوحيا  سطحگري روي ترک يا هرگونه عیوب دي ياپريدگی  لب

 د.کنواخت ديده شويدر نور  m 6 فاصله
 اایی  با عرض د یا ترکعکمتر از آن در ار ب یا mm 93 پریدگی درصد ار محمویه دارا  یب 3 چنانچه 0-1-1

 ایید است.مورد ت ،ارتفاع اسمی بیوک بارد درصد 93طول کمتر از  باکمتر  یا متر مییی 3/9

 اجرا شده که در محل پرداخت وحها، بايد توسط خريدار مشخص شود. سطرنگ و نقش بلوک 0-1

 نشانگر و بلوک 4شامل حداقل باشد. نمونه مورد تايید  تأيید موردنمونه  با ، بايد مطابقاستنمايان 

 .استش و رنگ مجاز قدامنه ن

احتمال به این دییل روند.  دیگر تویید می مصایحاا  طبیعی و مختیف سنگدانهبا استفاده از انواع  سیمانیاا  بیوک -يادآوري 

مکن اا م نمونهاا و تأیید بیوک مشخصاتاز آنجا که تعیین  .وجود داردمواد طبیعی بیوک با توجه ماایت  در تغییرات جزئی ایجاد

تغییرات ایجاد  احتمال صورت در این د،انجام طول هچندین ماه ب یک پروژه استفاده در واقعی برا   اا ویید بیوکتقبل از  است

 .وجود داردتایید  مورد  جزئی در ظاار نمونه

                                                 
1- slump unit 
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ي باشد که هاي ديگر ي شکسته و بلوکها بلوکدرصد  8هر محموله نبايد حاوي بیش از  0-9

 .دنسازرا برآورده نمی 1-1-0 و 1-0، 1-6هاي  بندالزامات 

 نمونه برداري و آزمون 5

مناسبی جهت بازرسی و نمونه برداري از  تسهیالتبايد  وي مجازنماينده يا ريدار خبراي  5-1

  ارسال، فراهم شود. يآماده هاي بلوک، از تولیددر محل  ها بلوک

مورد آزمون قرار نمونه برداري و  ASTM C140 استاندارد هاي آزمونرا مطابق روش هابلوک  5-1

 دهید.

ساخته  سیمانی هايبلوکون بايد بر مبناي آزم خشک شدن خطی کلی ناشی ازشدگی  جمع 5-9

 ASTM روش آزمون استاندارد با ، مطابقیکسان ور آعمل تولید و روش فرآيند اختالط، ، طرحموادشده با 

C426 دوانجام ر ،ماه قبل از تحویل 92 حداکثر و. 

 گذارينشانه  3

نشان استاندارد س در صورت اخی مجوز   رو  ار قطعه درج نام و یا نشان تجار  توییدکننده و امچنین   3-1

 ایزامی است.

بند  رو  پایت و یا رو  بارنامه کات اطالعات  بند  قطعات س در صورت کاربرد   مانند بسته بر رو  بسته  3-1

 زیر باید حک یا چاپ رده بارد:

 ؛یا نشان تجار  توییدکنندهنام  3-1-1

 ؛رده مقاومت فشار  3-1-1

 ؛چگاییرده  3-1-9

 ؛ابعاد اسمی 3-1-4

 ؛تاریخ تویید 3-1-8

 ؛نشان استاندارد در صورت اخی مجوز 3-1-6

 .ایرانجمیه ساخت جمهور  اسالمی  3-1-0
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 پیوست الف

 (ی)اطالعات

 مقاومت در برابر نفوذ آب

  مثال برا یک یا چند منبع قرار دارند.طریق ب از آاغیب در معرض نفوذ  اا  پیرامونیدیوار 1-الف

 سطحرو  اا  پیرامونی دیوار قرار گیرند. در معرض آب ناری از خاک ارباعاا  زیر زمین ممکن است  دیوار

و  1چکان آب، روش ساخت،  اجرایی جزئیات ،بآجیوگیر  از نفوذ  برا . استند باران کجمعموتً در معرض  زمین

رود.اگر چه  انجامدیوار باید  دردر برابر نفوذ آب مقاومت  برا  مناسب اقدامات. رود تامینزاکشی مناسب باید 

 اا رانمودو  طالعاتاین ا ،رامل اطالعات مقاومت در برابر نفوذ آب نیست این استاندارد اا  گی ویژدامنه کاربرد 

 .وجود دارداا سایر سازمان در

                                                 
1- flashing 
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 پیوست ب

 (ی)اطالعات

 کنترل ترک

منجر به ترک خوردگی رود. بعضی  مکن استم یختمانساصایح و م اجزاگیردار  یا حرکت ناامسان  1-ب

نشست  ،یا منابع خارجی دیگر ،باد، فشار خاک، نیرواا  زیزیه ناری ازباراا   :عبارتند از از عیل معمول حرکت

دییل مرطوب ردن و تواند بهی میسیمان اا بیوک یحجم ات. برا  مثال تغییرمصایح ییا تغییرات حجم ،اا پی

محدود کردن و کنترل ترک خوردگی  برا بارد.  ه ردنکربنات و ، انبساط و انقباض حرارتیآن از دست دادن

. ایزامی استو مصایح مناسب  روش ساختدیگر، طراحی، جزئیات اجرایی،  عواملو  عواملناری از این 

 خشک ردن جمع ردگی خطی کیی ناری از مقدار بایقوه محدودیت را برا  بیشینهاین استاندارد اا   ویژگی

یا مصایح در  روش ساختطراحی، جرئیات اجرایی،  دیگر در زمینه اا  توصیه ارایهکند، اما می تعیین اابیوک

اا   سازمان دربرا  کنترل ترک  اا  مرتبط رانمودو گونه اطالعات . ایناا قرار ندارد ویژگیدامنه کاربرد این 

 وجود دارد.دیگر 


