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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاده 3قکانون اصک ح قکوانی و مقکررات مؤسسکه اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مکور  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا اب غ شده است .
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکز و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانه صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دولتی و غیر دولتی حاص می شود  .پیش نویس
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پکس از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر می شود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا ع قه مند و ذ ص ح نیز با رعایت ضوابط تعیی شده تهیه می کننکد
درکمیته ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب  ،به عنوان استاندارد ملی ایکران چکاپ و منتشکر مکی شکود  .بکدی ترتیکب ،
استاندارداایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایکران شکماره  3تکدوی و در کمیتکه ملکی
استاندارد مربو که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سکازمان بکی المللکی اسکتاندارد )، 1(ISOکمیسکیون بکی المللکی الکتروتکنیک
) 9(IECو سازمان بی المللی اندازه شناسی قکانونی ) 3(OIMLاسکت و بکه عنکوان تنهکا رابکط 2کمیسکیون ککدکس غکیایی
)3(CACدر کشور فعالیت می کند  .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلکی و نیازمنکد اکا خکا
کشور  ،از آخری پیشرفت اا علمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود .
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازی پیش بینی شده در قانون  ،برا حمایکت از مصکر کننکدگان  ،حفک
س مت و ایمنی فرد و عمومی  ،حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و م حظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی
از استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و /یا اق م وارداتی ،با تصویب شورا عالی استاندارد ،اجبار
نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازاراا بی المللی برا محصوالت کشکور  ،اجکرا اسکتاندارد کاالاکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید  .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعا
در زمینه مشاوره  ،آموزش  ،بازرسی  ،ممیز و صدور گکواای سیسکت اکا مکدیریت کیفیکت و مکدیریت زیسکتمحیطکی ،
آزمایشگاه اا و مراکز کالیبراسیون ( واسنجی ) وسای سنجش  ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازمان اا و مؤسسات را
بر اساس ضوابط نظام تأیید ص حیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم  ،گوااینامه تأیید ص حیت به آن اا
اعطا و بر عملکرد آن اا نظارت می کند  .ترویج دستگاه بی المللی یکااا  ،کالیبراسیون ( واسنجی ) وسای سنجش  ،تعیکی
عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.
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پیشگفتار
استاندارد «افزودنیاا بت  ،م ت و دوغاب – قسمت :9افزودنیاا بت  -ویژگیاا» که پیشنویس آن در
کمیسیوناا مربو توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوی شد و در چهارصد و پنجاه و ششمی
اج س کمیتۀ ملی استاندارد مهندسی ساختمان ،مصالح و فرآوردهاا ساختمانی مور  1329/19/3مورد
تصویب قرار گرفت ،این به استناد بند ی مادۀ  3قکانون اصک ح قکوانی و مقکررات مؤسسکه اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  ،1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.
برا حف امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفتاا ملی و جهانی در زمینه صنایع ،علوم و خدمات،
استاندارد اا ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اص ح و تکمی ای
استاندارداا ارایه شود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی تدوی مربو مورد توجکه قکرار خوااکد گرفکت.
بنابرای  ،باید امواره از آخری تجدیدنظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
استاندارد ملی ایران شماره  9239 :سا  ،1332بت  -مواد افزودنکی شکیمیایی – ویژگکیاکا باطک و ایک
استاندارد جایگزی آن میشود.
منبع و ماخی که برا تدوی ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:
EN 934-2:2009+A1:2012, Admixtures for concrete, mortar and grout – Part 2: Concrete
;admixtures –Definitions, requirements, conformity, marking and labelling

و

مقدمه
که مشخصکننده عملکرد افزودنی در بت است ،بکه تفصکی در ایک اسکتاندارد آورده شکده

الزامات خا
است.
الزاماتی که برا تمامی افزودنیاا متداو استند ،در قسمت  1ای مجموعه استاندارداا آورده شده است.
ای استاندارد یکی از مجموعه استاندارداا افزودنیاا بت  ،م ت و دوغاب است.

ز

افزودنیهاي بتن ،مالت و دوغاب – قسمت :2افزودنیهاي بتن – ويژگیها
2

هدف و دامنه کاربرد

اد از تدوی ای استاندارد تعیی تعاریف و الزاماتی برا افزودنیاا مورد مصر در بت است.
ای استاندارد افزودنیاا بت ساده ،بت مسلح و بت پیشتنیده که در بت کارگاای ،بت آماده و بت
پیشساخته استفاده میشود را دربر میگیرد.
الزامات عملکرد در ای استاندارد به افزودنیاا مورد مصر در بت با روانی معمولی اعما میشود .ای
الزامات ممک است برا افزودنیاا انتخابی برا انواع دیگر از بت مانند بت نیمهخش و مخلو اا
خاک نمناک قاب اعما نباشند.
مقررات مبتنی بر کاربرداا افزودنی در تولید بت  ،مانند الزامات راجع به ترکیب ،اخت  ،جا دای،
عم آور و غیره بت  ،بخشی از ای استاندارد نیست.
 2مراجع الزامی
مدارک الزامی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد ملی ایران به آناا ارجاع داده شده است.
بدی ترتیب آن مقررات جزیی از ای استاندارد ملی ایران محسوب میشود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد اص حیهاا و تجدیدنظراا بعد آن
موردنظر ای استاندارد ملی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده شده
است ،امواره آخری تجدیدنظر و اص حیهاا بعد آناا موردنظر است.
استفاده از مراجع الزامی زیر برا ای استاندارد الزامی است:
 2-2استاندارد ملی ایران شماره  ،9239-1افزودنیاا بت  ،م ت و دوغاب – قسمت :1الزامات مشترک
 2-2استاندارد ملی ایران شماره  ،9239-6افزودنیاا بت  ،م ت و دوغاب – قسمت :6نمونهبردار  ،کنتر
و ارزیابی انطباق
 9-2استاندارد ملی ایران شماره  ،3993-9بت تازه  -تعیی روانی به روش اس مپ روش آزمون
 4-2استاندارد ملی ایران شماره  ،3993-11آزمون بت تازه  -قسمت :11بت خود متراک -آزمون دانهبند
با ال
 5-2استاندارد ملی ایران شماره ،3996تعیی مقاومت فشار آزمونهاا بت
 6-2استاندارد ملی ایران شماره ،3399تعیی اوا بت
 7-2استاندارد ملی ایران شماره  ،3113افزودنیاا بت  ،م ت و دوغاب – بت و م ت شااد
 8-2استاندارد ملی ایران شماره  ،3113-9افزودنیاا بت  ،م ت و دوغاب – تعیی زمان گیرش
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 3-2استاندارد ملی ایران شماره  ،3113-2افزودنیاا بت  ،م ت و دوغاب – اندازهگیر آب انداختگی
بت -روش آزمون
 22-2استاندارد ملی ایران شماره  ،3113-3افزودنیاا بت  ،م ت و دوغاب – اندازه گیر جیب مویینه-
روش آزمون
2-11 EN 480-11, Admixtures for concrete, mortar and grout — Test methods — Part 11:
Determination of air void characteristics in hardened concrete
2-12 prEN 480-15, Admixtures for concrete, mortar and grout — Test methods — Part 15:
Reference concrete and method for testing viscosity modifying admixtures
2-13 EN 12350-5, Testing fresh concrete — Part 5: Flow table test
2-14 ASTM C666, Standard Test Method for Resistance of Concrete to Rapid Freezing and
Thawing

 9اصطالحات و تعاريف
در ای استاندارد ع وه بر اصط حات و تعاریف بهکاربرده شده در استاندارد ملی  9239-1اصط حات و
تعاریف زیر نیز بهکار میرود:
 2-9تعاريف عمومی
2-2-9
عملكرد

قابلیت ی

ماده افزودنی برا ای که در کاربرد انتخابی آن بدون اثرات زیانآور ،موثر باشد.

2-2-9
میزان مصرف منطبق

2

میزان مصر ماده افزودنی ،بر حسب درصد وزن سیمان ،بیان شده توسط تولیدکننده که الزامات ای
استاندارد را برآورده میکند .میزان مصر منطب در درون محدوده مصر پیشنهاد قرار دارد.
9-2-9
محدوده مصرف پیشنهادي

مقادیر حد مصر  ،برحسب درصد وزن سیمان ،که تولیدکننده برمبنا تجربیات کارگاای توصیه میکند.
يادآوري -استفاده از محدوده مصر پیشنهاد  ،در انطباق داشت با ای استاندارد در ک محدوده ،داللت نمیکند .توصیه
میشود آزموناا امتحانی با مصالحی که در کارگاه بهکار برده میشود انجام شود تا محدوده ضرور که نتایج درخواستی را
میداد بهدست آید.

1 - Compliance dosage

9

4-2-9
حداکثر میزان مصرف پیشنهادي

حد باالیی محدوده مصر پیشنهاد میباشد.
5-2-9
بتن و مالت شاهد

بت و م تی که طب استاندارد ملی  3113برا آزمون افزودنیاا به منظور انطباق با ای استاندارد ساخته
میشود.
6-2-9
ماده افزودنی چند منظوره

مواد افزودنی که بر رو چند خاصیت بت تازه یا سخت شده اثر میگیارند و بیش از یکی از عملکرداا
مشخص شده در بنداا  9-9-3تا  2-9-3را دارا میباشند.
7-2-9
عملكرد اصلی

یکی از عملکرداا ماده افزودنی چند منظوره که توسط تولیدکننده به عنوان عملکرد اصلی مشخص شده
است.
8-2-9
عملكرد فرعی

عملکرداا دیگر ماده افزودنی چندمنظوره که ع وه بر عملکرد اصلی آن مشخص شده است.
 2-9تعاريف اختصاصی
2-2-9
مواد افزودنی بتن

بت در مقادیر حداکثر پنج درصد وزن سیمان موجود در بت  ،به منظور
مواد که در حی فرایند اخت
اص ح خصوصیات بت تازه و یا سخت شده به بت اضافه میشود.
2-2-9
ماده افزودنی کاهنده آب /روان کننده

ماده افزودنی که بدون تغییر روانی ،کااش مقدار آب مخلو بت را مجاز میکند ،یا بدون تغییر مقدار آب ،
اس مپ یا جریان را افزایش میداد یا ار دو اثر را بهطور ا زمان ایجاد میکند.
3

9-2-9
ماده افزودنی فوق کاهنده آب /فوق روان کننده

ماده افزودنی که بدون تغییر روانی ،مقدار آب مخلو بت را به میزان قاب م حظها کااش میداد یا
بدون تغییر مقدار آب ،اس مپ یا جریان روانی را به میزان قاب م حظها افزایش میداد ،یا ار دو اثر را
بهطور ا زمان ایجاد میکند.
4-2-9
ماده افزودنی نگهدارنده آب

ماده افزودنی که با کااش آبانداختگی ،میزان از دست دادن آب داخ بت را کااش میداد.
5-2-9
ماده افزودنی حباب هواساز

ماده افزودنی که باعث ایجاد حباباا ریز و یکنواخت اوا در داخ بت میشود که بعد از سخت شدن نیز
باقی میمانند.
6-2-9
ماده افزودنی زودگیر کننده

ماده افزودنی که زمان گیرش بت و آغاز تغییر حالت مخلو بت از خمیر به سخت را کااش میداد.
7-2-9
ماده افزودنی زود سخت کننده (تسريع کننده زمان سخت شدگی)

ماده افزودنی که با یا بدون تاثیر رو زمان گیرش ،روند کسب مقاومت اولیه بت را تسریع میکند.
8-2-9
ماده افزودنی ديرگیرکننده

ماده افزودنی که زمان گیرش بت و آغاز تغییر حالت مخلو بت از خمیر به سخت ،را افزایش میداد.
3-2-9
ماده افزودنی کاهنده میزان جذب آب

ماده افزودنی که جیب مویینگی بت سخت شده را کااش میداد.

2

22-2-9
ماده افزودنی کاهنده آب /روان کننده /ديرگیرکننده

ماده افزودنی که مجموعها
فرعی) را ایجاد میکند.

از اثرات کاانده آب ،روان کننده (عملکرد اصلی) و دیرگیرکننده (عملکرد

22-2-9
ماده افزودنی فوقکاهنده آب /فوق روانکننده /ديرگیرکننده

ماده افزودنی که مجموعها از اثرات فوق کاانده آب ،فوق روان کننده (عملکرد اصلی) و دیرگیرکننده
(عملکرد فرعی) را ایجاد میکند.
22-2-9
ماده افزودنی کاهنده آب /روانکننده /زودگیر کننده

ماده افزودنی که مجموعها از اثرات کاانده آب /روانکننده (عملکرداصلی) و زودگیرکننده (عملکرد فرعی)
را ایجاد میکند.
29-2-9
ماده افزودنی اصالحکنندهي گرانروي

ماده افزودنی که جداشدگی بت را از طری بهبود پیوستگی محدود میکند.
 4الزامات
 2-4الزامات عمومی

الزامات ای استاندارد با فرض پخش شدن یکنواخت ماده افزودنی در بت ارایه شده است؛ در مورد پخش
شدن افزودنیاا پودر با اثرات دیرگیرکنندگی توجه ویژها باید بشود.
تمام افزودنیاا تعریف شده در بنداا  9-9-3تا  13-9-3باید با بنداا  3 ،2و  6استاندارد ملی
 9239-1مطابقت داشته باشند.
 2-4الزامات اختصاصی

افزودنیاا تعریف شده در بنداا  9-9-3تا  13-9-3باید با الزامات فهرست شده در جدو  1مطابقت
داشته باشند.
آزموناا ارزیابی انطباق باید بر رو ار دو حد پایی و باال میزان مصر منطب اع م شده توسط
تولیدکننده انجام شود.

3

جدول  -2الزامات عملكردي براي انواع اختصاصی افزودنیها
بند اصطالحات و

نام افزودنی

تعاريف

الزامات عملكردي

9-9-3

ماده افزودنی کاانده آب /روانکننده

3-9-3

ماده افزودنی فوق کاانده آب /فوق روانکننده

2-9-3

ماده افزودنی نگهدارنده آب

جدو 2

3-9-3

ماده افزودنی حباب اواساز

جدو 3

6-9-3

ماده افزودنی زودگیرکننده

جدو 6

3-9-3

ماده افزودنی زودسخت کننده (تسریع کننده زمان سخت شدگی)

جدو 3

3-9-3

ماده افزودنی دیرگیرکننده

جدو 3

2-9-3

ماده افزودنی کاانده میزان جیب آب

جدو 2

19-9-3

ماده افزودنی کاانده آب /روانکننده /دیرگیرکننده

جدو 19

11-9-3

ماده افزودنی فوق کاانده آب /فوق روانکننده /دیرگیرکننده

19-9-3

ماده افزودنی کاانده آب /روانکننده /زودگیرکننده

جدو 19

13-9-3

ماده افزودنی اص حکننده گرانرو

جدو 13

درصورتیکه بیان مقادیر توسط تولیدکننده الزامی است ،ای
درخواست آماده شده باشد.

جدو 9
جداو  1-3و 9-3

جدو  1-11و 9-11

مقادیر باید به صورت مکتوب و برمبنا

جدول  -2الزامات اختصاصی مواد افزودنی کاهنده آب /روانکننده (با روانی برابر)
رديف

بتن شاهد

خواص

روش آزمون

الزامات

1

کااش آب

بت شااد I
استاندارد ملی
3113

اس مپ :استاندارد ملی میزان کااش آب مخلو آزمایشی نباید
 3993-9یا جریان :ک تر از پنج درصد در مقایسه با آب مخلو
کنتر باشد.
EN12350-5

9

مقاومت فشار

بت شااد I
استاندارد ملی
3113

استاندارد ملی 3996

مقاومت فشار  3روزه و  93روزه مخلو
آزمایشی نباید ک تر از  119درصد مقاومت
فشار مخلو کنتر باشد.

3

مقدار اوا
تازه

بت شااد I
استاندارد ملی
3113

استاندارد ملی 3399

بت

6

مقدار اوا مخلو آزمایشی حداکثر دو
درصد حجمی میتواند بیش از مقدار اوا
مخلو کنتر باشد ،مگر آنکه تولیدکننده
مقدار دیگر را مشخص کرده باشد.

جدول  -2-9الزامات اختصاصی مواد افزودنی فوق کاهنده آب /فوق روانکننده (با روانی برابر)
رديف

خواص

بتن شاهد

روش آزمون

الزامات

1

کااش آب

بت شااد I
استاندارد ملی
3113

اس مپ :استاندارد ملی
 3993-9یا جریان:
استاندارد
EN12350-5

میزان کااش آب مخلو آزمایشی نباید ک تر
از  19درصد در مقایسه با آب مخلو کنتر
باشد.

9

مقاومت فشار

بت شااد I
استاندارد ملی
3113

استاندارد ملی 3996

3

مقدار اوا بت
تازه

بت شااد I
استاندارد ملی
3113

استاندارد ملی 3399

مقاومت فشار ی روزه مخلو آزمایشی
نباید ک تر از  129درصد مقاومت فشار
مخلو کنتر باشد.
مقاومت فشار 93روزه مخلو آزمایشی
نباید ک تر از  113درصد مقاومت فشار
مخلو کنتر باشد.
مقدار اوا مخلو آزمایشی حداکثر دو
درصد حجمی میتواند بیش از مقدار اوا
مخلو کنتر باشد ،مگر آنکه تولیدکننده
مقدار دیگر را مشخص کرده باشد.

جدول  -2-9الزامات اختصاصی مواد افزودنی فوق کاهنده آب /فوق روانکننده (در نسبت آب به سیمان برابر)
ردیف

خوا

بت شااد

روش آزمون

1

افزایش روانی

بت شااد IV
استاندارد ملی
3113

اس مپ :استاندارد ملی
 3993-9یا جریان:
استاندارد EN12350-5

9

روانی تاخیر

بت شااد IV
استاندارد ملی
3113

اس مپ :استاندارد ملی  39 -9دقیقه پس از اخت  ،روانی مخلو
 3993یا جریان :استاندارد آزمایشی نباید کمتر از روانی اولیه مخلو
کنتر باشد.
EN12350-5

3

مقاومت فشار

بت شااد IV
استاندارد ملی
3113

استاندارد ملی 3996

2

مقدار اوا
تازه

بت شااد IV
استاندارد ملی
3113

استاندارد ملی 3399

بت

الزامات
افزایش نسبت به اس مپ اولیه بیشتر از

( 199 mmاس مپ اولیه ))39 19(mm
افزایش نسبت به جریان اولیه بیشتر از
( 169 mmجریان اولیه ))339 99(mm

مقاومت فشار  93روزه مخلو آزمایشی
نباید ک تر از  29درصد مقاومت فشار
مخلو کنتر باشد.
مقدار اوا مخلو آزمایشی حداکثر دو
درصد حجمی میتواند بیش از مقدار اوا
مخلو کنتر باشد ،مگر آنکه تولیدکننده
مقدار دیگر را مشخص کرده باشد.

الف -مقدار مصر منطب برا افزودنیاا مورد استفاده به منظور انطباق با جدو  9-3الزاما نباید با مقدار بهکار رفته برا انطباق با جدو 1-3
یکسان باشد.

3

الف

جدول  -4الزامات اختصاصی براي مواد افزودنی نگهدارنده آب (با روانی برابر)
بتن شاهد

روش آزمون

رديف

خواص

1

آب انداختگی

بت شااد II
استاندارد ملی
3113

استاندارد ملی
3113-2

9

مقاومت فشار

بت شااد II
استاندارد ملی
3113

استاندارد ملی 3996

3

مقدار اوا
تازه

بت شااد II
استاندارد ملی
3113

استاندارد ملی 3399

بت

الزامات
آب انداختگی مخلو آزمایشی نباید بیشتر از
 39درصد آب انداختگی مخلو کنتر باشد.
مقاومت فشار  93روزه مخلو آزمایشی
نباید ک تر از 39درصد مقاومت فشار
مخلو کنتر باشد.
مقدار اوا مخلو آزمایشی حداکثر دو
درصد حجمی میتواند بیش از مقدار اوا
مخلو کنتر باشد ،مگر آنکه تولیدکننده
مقدار دیگر را مشخص کرده باشد.

جدول  -5الزامات اختصاصی مواد افزودنی حبابهواساز (در روانی برابر)
روش آزمون

رديف

خواص

بتن شاهد

1

مقدار اوا بت تازه

بت شااد III
استاندارد ملی
3113

مقدار اوا مخلو آزمایشی باید حداق 9/3
درصد حجمی بیش از مقدار اوا مخلو
استاندارد ملی 3399
کنتر ک باشد.
مقدار ک اوا 2% :تا  6%حجمی

9

(میزان
تخلخ
اوا ) خواسته در
بت سخت شده

بت شااد III
استاندارد ملی
3113

ضریب فاصله در بت آزمایشی نباید بیشتر از
پ
میلیمتر  9/999باشد.

3

مقاومت فشار

بت شااد III
استاندارد ملی
3113

استاندارد
ب
EN 480-11

الزامات

الف

مقاومت فشار  93روزه مخلو آزمایشی
استاندارد ملی  3996نباید ک تر از  33درصد مقاومت فشار
مخلو کنتر باشد.

الف -تمامی الزامات به مخلو آزمایشی مشابه اعما میشود.
ب -استاندارد  EN 480-11روش مرجع است .روشاا دیگر تعیی کننده ضریب فاصله (برا مثا  :روش شمارش نقطها اص ح شده) ممک
است بهکار برده شود در صورتی که بتواند نتایجی مشابه با روش استاندارد  EN 480-11را بداد.
پ -آزمون یخزدن و آبشدن طب استاندارد  ASTM C666نیز میتواند بهکار برده شود.

3

جدول  -6الزامات اختصاصی مواد افزودنی زودگیرکننده (با روانی برابر)
رديف

خواص

بتن شاهد

روش آزمون

الزامات

1

زمان گیرش اولیه

م ت استاندارد
ملی 3113

استاندارد ملی
3113-9

زمان گیرش اولیه مخلو آزمایشی در دما 99
درجه سلسیوس نباید ک تر از  39دقیقه باشد.
زمان گیرش اولیه مخلو آزمایشی در دما
پنج درجه سلسیوس نباید بیشتر از  69درصد
زمان گیرش اولیه مخلو کنتر باشد.

9

مقاومت فشار

3

میزان اوا
تازه

بت شااد I
استاندارد ملی
3113

بت

بت شااد I
استاندارد ملی
3113

مقاومت فشار 93روزه مخلو آزمایشی نباید
ک تر از  39درصد مقاومت فشار مخلو کنتر
استاندارد ملی  3996باشد.
مقاومت فشار 29روزه مخلو آزمایشی نباید
ک تر از مقاومت فشار مخلو کنتر باشد.
استاندارد ملی
3399

مقدار اوا مخلو آزمایشی حداکثر دو درصد
حجمی میتواند بیش از مقدار اوا مخلو
کنتر باشد ،مگر آنکه تولیدکننده مقدار دیگر
را مشخص کرده باشد.

جدول  -7الزامات اختصاصی مواد افزودنی زود سخت کننده (در روانی برابر)
رديف

خواص

1

مقاومت فشار

9

مقدار اوا بت
تازه

بتن شاهد

روش آزمون

الزامات

بت شااد I
استاندارد ملی
3113

استاندارد ملی
3996

در ْ 99cو  92ساعت:
مقاومت فشار مخلو آزمایشی نباید ک تر از199
درصد مقاومت فشار مخلو کنتر باشد.
در ْ 99cو  93روز:
مقاومت فشار مخلو آزمایشی نباید ک تر از 29
درصد مقاومت فشار مخلو کنتر باشد.
در ْ 3cو  23ساعت:
مقاومت فشار مخلو آزمایشی نباید ک تر از 139
درصد مقاومت فشار مخلو کنتر باشد.

بت شااد I
استاندارد ملی
3113

استاندارد ملی
3399

2

مقدار اوا مخلو آزمایشی حداکثر دو درصد
حجمی میتواند بیش از مقدار اوا مخلو کنتر
باشد ،مگر آنکه تولیدکننده مقدار دیگر را
مشخص کرده باشد.

جدول  -8الزامات اختصاصی مواد افزودنی ديرگیرکننده (در روانی برابر)
رديف

خواص

بتن شاهد

روش آزمون

الزامات

1

زمان گیرش

م ت شااد
استاندارد ملی
3113

استاندارد ملی
3113-9

زمان گیرش اولیه:
مخلو آزمایشی باید حداق  29دقیقه بیشتر از
زمان گیرش اولیه مخلو کنتر باشد.
زمان گیرش نهایی:
مخلو آزمایشی باید حداکثر  369دقیقه بیشتر
از زمان گیرش نهایی مخلو کنتر باشد.

9

مقاومت فشار

بت شااد I
استاندارد ملی
3113

مقاومت فشار  3روزه:
مخلو آزمایشی نباید ک تر از  39درصد مقاومت
فشار مخلو کنتر باشد.
استاندارد ملی 3996
مقاومت فشار  93روزه:
مخلو آزمایشی نباید ک تر از  29درصد مقاومت
فشار مخلو کنتر باشد.

3

مقدار اوا بت
تازه

بت شااد I
استاندارد ملی
3113

مقدار اوا مخلو آزمایشی حداکثر دو درصد
حجمی میتواند بیش از مقدار اوا مخلو
کنتر باشد ،مگر آنکه تولیدکننده مقدار دیگر
را مشخص کرده باشد.

استاندارد ملی
3399

جدول  -3الزامات اختصاصی مواد افزودنی کاهنده میزان جذب آب (با روانی يا نسبت آب به سیمان برابر)
رديف

خواص

الف

بتن شاهد

روش آزمون

الزامات

1

جیب مویینه

م ت شااد
استاندارد ملی
3113

استاندارد ملی
3113-3

آزمون بعد از  3روز عم آور و برا مدت  3روز
انجام شود:
جیب مویینه مخلو آزمایشی نباید بیشتر از39
درصد وزنی جیب مویینه مخلو کنتر باشد.
آزمون بعد از  29روز عم آور و برا مدت  93روز
انجام شود:
جیب مویینه مخلو آزمایشی نباید بیشتر از 69
درصد وزنی جیب مویینه مخلو کنتر باشد.

9

مقاومت فشار

بت شااد I
استاندارد ملی
3113

3

مقدار اوا بت
تازه

بت شااد I
استاندارد ملی
3113

مقاومت فشار 93روزه مخلو آزمایشی نباید ک تر
استاندارد ملی  3996از  33درصد مقاومت فشار مخلو کنتر باشد.

استاندارد ملی
3399

19

مقدار اوا مخلو آزمایشی حداکثر پنج درصد
حجمی میتواند بیش از مقدار اوا مخلو کنتر
باشد ،مگر آنکه تولیدکننده مقدار دیگر را
مشخص کرده باشد.

جدول  -22الزامات اختصاصی ماده افزودنی کاهنده آب /روانکننده /ديرگیرکننده (در روانی برابر)
رديف

خواص

الزامات

بتن شاهد

روش آزمون

1

مقاومت
فشار

بت شااد I
استاندارد ملی
3113

استاندارد ملی 3996

9

زمان گیرش

م ت
استاندارد ملی
3113

استاندارد ملی
3113-9

زمان گیرش اولیه:
مخلو آزمایشی باید حداق  29دقیقه بیشتر از زمان
گیرش اولیه مخلو کنتر باشد.
زمان گیرش نهایی:
مخلو آزمایشی باید حداکثر  369دقیقه بیشتر از
زمان گیرش نهایی مخلو کنتر باشد.

3

کااش آب

بت شااد I
استاندارد ملی
3113

اس مپ :استاندارد ملی
 3993-9یا جریان:
استاندارد EN12350-5

میزان کااش آب مخلو آزمایشی نباید ک تر از پنج
درصد در مقایسه با آب مخلو کنتر باشد.

2

مقدار اوا
بت تازه

بت شااد I
استاندارد ملی
3113

استاندارد ملی 3399

مقاومت فشار  93روزه مخلو آزمایشی نباید ک تر
از  199درصد مقاومت فشار مخلو کنتر باشد.

مقدار اوا مخلو آزمایشی حداکثر دو درصد
حجمی میتواند بیش از مقدار اوا مخلو کنتر
باشد ،مگر آنکه تولیدکننده مقدار دیگر را مشخص
کرده باشد.

جدول  -2-22الزامات اختصاصی مواد افزودنی فوق کاهنده آب /فوق روانکننده/ديرگیرکننده (در روانی برابر)
رديف

خواص

بتن شاهد

روش آزمون

1

مقاومت
فشار

بت شااد I
استاندارد
ملی 3113

استاندارد ملی 3996

مقاومت فشار  3روزه مخلو آزمایشی نباید ک تر از
 199درصد مقاومت فشار مخلو کنتر باشد.
مقاومت فشار  93روزه مخلو آزمایشی نباید ک تر
از  113درصد مقاومت فشار مخلو کنتر باشد.

9

زمان گیرش

م ت
استاندارد
ملی 3113

استاندارد ملی
3113-9

زمان گیرش اولیه:
مخلو آزمایشی باید حداق  29دقیقه بیشتر از
زمان گیرش اولیه مخلو کنتر باشد.
زمان گیرش نهایی:
مخلو آزمایشی باید حداکثر  369دقیقه بیشتر از
زمان گیرش نهایی مخلو کنتر باشد.

3

کااش آب

بت شااد I
استاندارد
ملی 3113

اس مپ :استاندارد ملی
 3993-9یا جریان:
استاندارد EN12350-5

میزان کااش آب مخلو آزمایشی نباید ک تر از 19
درصد در مقایسه با آب مخلو کنتر باشد.

2

مقدار اوا
بت تازه

بت شااد I
استاندارد
ملی 3113

استاندارد ملی 3399

11

الزامات

مقدار اوا مخلو آزمایشی حداکثردو درصد حجمی
میتواند بیش از مقدار اوا مخلو کنتر باشد ،مگر
آنکه تولیدکننده مقدار دیگر را مشخصکرده باشد.

جدول  -2-22الزامات اختصاصی مواد افزودنی فوق کاهنده آب /فوق روانکننده /ديرگیرکننده
(در نسبت آب به سیمان برابر)
رديف

بتن شاهد

خواص

روش آزمون

1

روانی تاخیر

بت شااد IV
استاندارد ملی
3113

9

مقاومت فشار

بت شااد IV
استاندارد ملی
3113

استاندارد ملی 3996

3

مقدار اوا
تازه

بت شااد IV
استاندارد ملی
3113

استاندارد ملی 3399

بت

الف

الزامات

اس مپ :استاندارد ملی  69دقیقه پس از اخت  ،روانی مخلو
آزمایشی نباید کمتر از روانی اولیه مخلو
 3993-9یا جریان:
استاندارد  EN12350-5کنتر باشد.
مقاومت فشار  93روزه مخلو آزمایشی
نباید ک تر از  29درصد مقاومت فشار
مخلو کنتر باشد.
مقدار اوا مخلو آزمایشی حداکثر دو
درصد حجمی میتواند بیش از مقدار اوا
مخلو کنتر باشد ،مگر آنکه تولیدکننده
مقدار دیگر را مشخص کرده باشد.

الف -مقدار مصر منطب برا افزودنیاا مورد استفاده به منظور انطباق با جدو  9-11الزاما نباید با مقدار بهکار رفته برا انطباق با جدو 1-11
یکسان باشد.

جدول  -22الزامات اختصاصی مواد افزودنی کاهنده آب /روانکننده /زودگیرکننده (در روانی برابر)
رديف

خواص

بتن شاهد

روش آزمون

الزامات

بت شااد I
استاندارد ملی
3113

مقاومت فشار  93روزه مخلو آزمایشی نباید
استاندارد ملی  3996ک تر از  199درصد مقاومت فشار مخلو
کنتر باشد.

9

زمان گیرش
اولیه

م ت
استاندارد ملی
3113

استاندارد ملی
3113-9

در 99درجه سلسیوس:
زمان گیرش اولیه مخلو آزمایشی باید
حداق  39دقیقه باشد.
در 3درجه سلسیوس:
زمان گیرش اولیه مخلو آزمایشی باید
حداکثر 69درصد مخلو کنتر باشد.

3

کااش آب

بت شااد I
استاندارد ملی
3113

اس مپ :استاندارد
ملی  3993-9یا
جریان :استاندارد
EN12350-5

میزان کااش آب مخلو آزمایشی نباید ک تر از
 3درصد در مقایسه با آب مخلو کنتر باشد.

2

مقدار اوا بت
تازه

بت شااد I
استاندارد ملی
3113

استاندارد ملی
3399

مقدار اوا مخلو آزمایشی حداکثر دو درصد
حجمی میتواند بیش از مقدار اوا مخلو
کنتر باشد ،مگر آنکه تولیدکننده مقدار
دیگر را مشخص کرده باشد.

1

مقاومت فشار
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جدول  -29الزامات اختصاصی مواد افزودنی اصالحکنندهي گرانروي
رديف

خواص

1

جدایش جزیی
1
()SR

9

مقاومت فشار

3

مقدار اوا بت
تازه

بتن شاهد
استاندارد
prEN480-15

استاندارد
prEN480-15

استاندارد
prEN480-15

روش آزمون

الزامات

استاندارد ملی
3993-11

SRمخلو کنتر حداق
39درصد باشد.
SRمخلو آزمایشی حداکثر 39درصد مقدار
بهدست آمده از مخلو کنتر باشد.
13درصد و حداکثر

مقاومت فشار  93روزه مخلو آزمایشی نباید
استاندارد ملی  3996ک تر از 39درصد مقاومت فشار مخلو کنتر
باشد.
استاندارد ملی
3399

مقدار اوا مخلو آزمایشی حداکثر دو درصد
حجمی میتواند بیش از مقدار اوا مخلو
کنتر باشد ،مگر آنکه تولیدکننده مقدار
دیگر را مشخص کرده باشد.

 9-4انتشار مواد خطرناك

در مورد مقدار انتشار مواد خطرناک ناشی از اجزا
خطرناک استند احتیا اا الزم بهعم آید.

بت سختشده که برا

س متی ،بهداشت و محیط

يادآوري -در نبود الزامات ویژه در مواد که برا س متی ،بهداشت و محیط خطرناک استند ،پیوست ب را ببینید.

 5نمونهبرداري
الزامات نمونهبردار در استاندارد ملی  9239-6آورده شده است.
 6کنترل انطباق
9

الزامات کنتر انطباق در استاندارد ملی  9239-6آورده شده است .تواتر آزموناا کنتر تولید کارخانها
در پیوست الف داده شده است.
برا کنتر تولید کارخانها  ،سیمان مرجع مورد نیاز طب استاندارد ملی  3113ممک است در شرایط زیر
با سیمان دیگر جایگزی شود:
 سیمان جایگزی به طور مواز با سیمان مرجع برا آزموناا اولیه نوع با افزودنی مشابه طباستاندارد ملی  3113آزمون شده باشد.
 انطباق نوع افزودنی مورد آزمون با جدو مناسب الزامات ای استاندارد در ار دو حالت استفاده ازسیمان مرجع استاندارد ملی  3113و سیمان جایگزی نشان داده شده باشد.

1 - Segregated portion
2 - Frequency
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 7ارزيابی انطباق
ارزیابی انطباق باید طب استاندارد ملی  9239-6انجام شود.
 8نشانهگذاري
نشانهگیار افزودنیاا بت باید مشتم بر الزامات بنداا  9-3 ،1-3و  3-3باشد.
يادآوري -نشانهگیار میتواند ع وه بر زبان فارسی ،به زبان(اا ) دیگر نیز انجام شود.

 2-8کلیات

وقتی که افزودنیاا بت در ظرو عرضه میشوند ،نشانهگیار بر رو ظرو باید به طور واضح امراه با
اط عات مرتبط ،انجام شود.
انگامیکه ای مواد به صورت فله در مح تحوی  ،عرضه میشوند اط عات مشابه باید به صورت مکتوب در
زمان تحوی ارایه شود.
 2-8معرفی افزودنیها

افزودنیاا بت باید با اط عات زیر مشخص شوند:
 2-2-8نام یا نشان تجار تولیدکننده؛
 2-2-8نوع ماده افزودنی؛
 9-2-8شناسه ماده افزودنی ،برا تشخیص نوع ماده افزودنی ،که شام شماره ای استاندارد ملی(-9
 )9239و شماره جدو الزامات اختصاصی آن ماده افزودنی میباشد .اگر الزامات اختصاصی در دو جدو داده
شده باشد ،شماره ار دو جدو باید آورده شود.
مثال -شناسه افزودنی بت فوق کاانده آب /فوق روانکننده )ISIRI 9239-9 :3-1 ،3-9 ( :میباشد.

 4-2-8درج نشان استاندارد و کد ده رقمی پروانه کاربرد ع مت استاندارد ،در صورت دارا بودن پروانه کاربرد
ع مت استاندارد ایران.
 9-8اطالعات تكمیلی

 2-9-8شماره پیمانه؛
 2-9-8خ صها از الزامات نگهدار  ،شام تمامی الزامات ویژه مرتبط با عمر نگهدار که باید به طور
واضح درج شود ،برا مثا  :ای افزودنی نباید بعد از «تاریخ مقرر» منطب با استاندارد درنظر گرفته شود؛
 9-9-8دستورالعم اایی برا یکنواختساز قب از مصر  ،در صورت نیاز؛
 4-9-8دستورالعم اایی برا استفاده و ارگونه اقدام احتیاطی ،ایمنی ،ضرور  ،برا مثا  :سوزاننده،
سمی یا خورنده؛
 5-9-8میزان مصر منطب و محدوده مصر پیشنهاد تولیدکننده.
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پیوست الف
(الزامی)
کنترل تولید کارخانهاي
فهرست تواتر نمونهبردار اا الزم برا کنتر تولید کارخانها در جدو الف 1آورده شده است.
جدول الف -2حداقل تواتر آزمونها براي کنترل تولید کارخانهاي
کاهنده آب /روان کننده

الف

الف

فوق کاهنده آب /فوق روان کننده

نگهدارنده آب

حباب هواساز

زودگیر کننده
ب

تسريع کننده زمان سخت شدگی

ديرگیرکننده

کاهنده جذب آب

ب

کاهنده آب /روانکننده /ديرگیرکننده

ديرگیر کننده

چگالی نسبی (فقط برا مایعات)

فوق کاهنده آب /فوق روان کننده /

یکنواختی ،رنگ
پ

کاهنده آب /روانکننده /زودگیرکننده

B

B

B B B

B

B B

B

B

اصالحکنندهي گرانروي

آزمونها

B

B

B

B

B B B

B

B B

B

B

B

B

B

B

B B B

B

B B

B

B

B

B

مقدار ( pHفقط برا افزودنیاا مایع)

B
2

B
2

B B B
2 2 2

B
2

B B
2 2

B
2

B
2

B
2

B
2

مقدار قلیایی

9

9

9 9

9

9

9

9

9

9

کااش آب

A

A

A

A

A

مقدار مواد خش

پ

مقدار کلرید )(cl-

ت

9

9

افزایش روانی

A

A

روانی تاخیر

A

A

زمان گیرش
مقدار اوا بت تازه

1

1

آب انداختگی

1

1

1

A

تخلخ (میزان اوا ) خواسته در بت سخت شده
مقاومت فشار

A
1 A

A
1 1

A
1

A
1

A
1

1
1

1

1

جیب مویینه

1 1

A

1

1

1

1

1

1

A
1

جدایش جزیی

اعداد درج شده در ای جدو  ،حداق تعداد آزموناا در سا و پخششده براساس تولید است؛ اگر دفعات تولید ک تر است ،تمامی بهراا باید آزمون شود.
 :Aمتوسط تعداد آزموناا برا ار 399ت تولید ی بار و حداق دوبار در سا است.
 :Bبهطور متوسط برا ارپیمانه ی بار آزمون انجام شود.
الف -برا کنتر تولید کارخانها  ،ماده افزودنی فوق کاانده آب /فوق روانکننده ممک است آزمون در حالت کااش آب یا افزایش روانی انجام شود.
ب -برا کنتر تولید کارخانها  ،ماده افزودنی زودگیرکننده و ماده افزودنی کاانده جیب آب ،آزمون 29روزه ممک است انجام نشود.
پ -برا کنتر تولید کارخانها چگالی و مقدار مواد خش  ،روشاا آزمون دیگر غیر از روشاا درج شده در جدو  1استاندارد ملی  9239-1ممک است
بهکار برده شود ،در صورتیکه ی امبستگی بی روش بهکار رفته و روش مشخص شده اثبات شده باشد.
ت -اگر مقدار کلر ک با مقدار کلرید تفاوت قاب م حظها داشته باشد ،ای تعداد آزموناا باید انجام شود.
يادآوري -نیاز نیست که ترکیب موثر (آنالیز مادون قرمز) در برنامه کنتر تولید کارخانها باشد .ای مورد در آزمون اولیه نوع قرار دارد.
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پیوست ب
(اطالعاتی)
مقرراتی براي نشانگذاري افزودنیهاي بتن
ب 2-فهرست بندهاي آزمون مندرج در اين استاندارد براي انواع افزودنیهاي بتن

انطباق با ای استاندارد ،سازگار مشخصهاا افزودنیاا بت درباره کاربرداا مورد نظر را استنبا
می کند.
هشدار -دیگر الزامات و بخشنامهاا ضرور  ،که برسازگار برا کاربرد(اا ) انتخابی اثر نمیگیارند ،خارج از دامنه ای
استاندارد میتواند ،قاب کاربرد باشد.
از بنداا مشخص مربو به مواد خطرناک موجود در ای استاندارد ،ممک است الزامات دیگر

يادآوري -2ع وه بر ار ی

برا محصوالت خارج از دامنه کار شان کاربرد داشته باشد (برا نمونه ،مقررات حم و نق کاالاا ،قوانی ملی ،آیی نامه-
اا و مقرارت ادار ) ،بهمنظور برآورده ساخت مقررات میکور  ،ای الزامات نیز در ار زمان و ار جایی که کاربرد دارند ،الزم
است که برآورده شوند.
يادآوري -2پایگاه دادهاا

اط عات مقررات اروپایی ،درباره مواد خطرناک در پایگاه اینترنتی  EUROPAبه نشانی

( )http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-dsدر دسترس است .

ای پیوست شرایط افزودنیاا بت برا مصار اشاره شده در جدو ب 1را برقرار ساخته و بنداا مرتبط
قاب اجرا را نشان میداد.
جدول ب -2دامنه و بندهاي مرتبط اين استاندارد
فراورده :افزودنی بت
کاربرد(هاي) انتخابی :برا استفاده در بت بهعنوان :ماده افزودنی کاانده آب /روانکننده؛ فوق کاانده آب /فوق روانکننده؛
نگهدارنده آب؛ حباب اواساز؛ زودگیرکننده؛ زود سختکننده (تسریعکننده زمان سخت شدگی)؛ دیرگیرکننده؛ کاانده میزان
جیب آب؛ کاانده آب /روانکننده /دیرگیرکننده؛ فوقکاانده آب /فوقروانکننده /دیرگیرکننده؛ کاانده آب /روانکننده /زودگیر-
کننده؛ اص حکننده گرانرو .
مشخصههاي ضروري

بندهاي الزامات اين استاندارد

توضیحات

مقدار یون کلرید

به تمامی افزودنیاا تحت پوشش ای استاندارد
بند  1-2و ردیف  3جدو  1استاندارد ملی
اعما میشود .الزامات برا حد باالیی یا بیشتری
9239-1
مقدار اظهار شده است.

مقدار قلیایی

به تمامی افزودنیاا تحت پوشش ای استاندارد
بند  1-2و ردیف  2جدو  1استاندارد ملی
اعما میشود .الزامات شام حد باالیی یا بیشتری
9239-1
مقدار اظهار شده است.

رفتار خوردگی

به تمامی افزودنیاا اعما میشود.
الزامات با اط عاتی در مورد:
بند  1-2و ردیف  19جدو  1استاندارد  -تشکی داندهاا پییرفته شده؛
 تشکی داندهاا اظهارشده؛ملی 9239-1
یا ،انگامی که آزمون شود ،ی حد باال و مقایسه با
ی مقدار کنترلی است.
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بندهاي الزامات اين استاندارد

توضیحات

مقاومت فشار

(9ردیف ،)9به تمامی افزودنیاا تحت پوشش ای استاندارد
بند  9-2و جدو اا
(1-3ردیف(9-3 ،)9ردیف(2 ،)3ردیف ،)9اعما میشود .الزامات شام حدود پایینی در مخلو
(3ردیف ،)1آزمون (با افزودنی) است.
(6ردیف،)9
(3ردیف،)3
(3ردیف(2 ،)9ردیف(19 ،)9ردیف،)1
(1-11ردیف(9-11،)2ردیف(19 ،)3ردیف)1
و (13ردیف)9

مقدار اوا بت تازه

بند  9-2و جدو اا (9ردیف -3 ،)3به تمامی افزودنیاا تحت پوشش ای استاندارد
(1ردیف(9-3 ،)3ردیف(2 ،)2ردیف ،)3اعما میشود .الزامات شام حدود باالیی در مخلو
(3ردیف ،)3آزمون (با افزودنی) است.
(3ردیف،)9
(6ردیف،)3
(2ردیف(19 ،)3ردیف(1-11 ،)2ردیف،)2
(9-11ردیف(19 ،)3ردیف )2و (13ردیف)3
بند  9-2و جدو (3ردیف)1

به تمامی افزودنیاا تحت پوشش ای استاندارد
اعما میشود .الزامات شام حدود باالیی در مخلو
آزمون (با افزودنی) است.

تخلخ (میزان اوا )
خواسته در بت سخت بند  9-2و جدو (3ردیف)9
شده

به تمامی افزودنیاا تحت پوشش ای استاندارد
اعما میشود .الزامات شام حدود باالیی در مخلو
آزمون (با افزودنی) است.

مقدار اوا
خواسته شده)

کااش آب

(اوا

فقط به افزودنیاا زیر اعما میشود:
کاانده آب /روانکننده؛ فوقکاانده آب /فوق روان
(9ردیف ،)1کننده؛ کاانده آب /روانکننده /دیرگیرکننده؛ فوق-
بند  9-2و جدو اا
(1-3ردیف(19 ،)1ردیف(1-11 ،)3ردیف )3کاانده آب /فوقروانکننده /دیرگیرکننده؛ کاانده آب/
روانکننده /زودگیرکننده
و (19ردیف)3
الزامات شام ی حد پایینی در مخلو آزمون (با
افزودنی) است.
فقط به افزودنیاا نگهدارنده آب اعما میشود.
الزامات شام ی حد باالیی در مخلو آزمون (با
افزودنی) است.

آبانداختگی

بند  9-2و جدو (2ردیف)1

زمان گیرش

فقط به افزودنیاا زیر اعما میشود:
 زودگیرکننده؛ دیرگیرکننده؛بند  9-2و جدو اا
(6ردیف - ،)1کاانده آب /روانکننده /دیرگیرکننده؛
(3ردیف(19 ،)1ردیف(1-11 ،)9ردیف )9و  -فوقکاانده آب /فوقروانکننده /دیرگیرکننده؛
(19ردیف)9
 کاانده آب /روانکننده /زودگیرکننده.الزامات شام ی حد پایینی و حد باالیی در مخلو
آزمون (با افزودنی) است.
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مشخصههاي ضروري

توضیحات

فقط به افزودنیاا زیر اعما میشود:
 زودگیرکننده؛ زودسختکننده،(6ردیف،)9
بند  9-2و جدو اا
 دیرگیرکننده؛زمان سختشدن /رشد
(3ردیف(3 ،)1ردیف(19 ،)9ردیف )1و
 کاانده آب /روانکننده /دیرگیرکننده؛مقاومت
(1-11ردیف)1
 فوقکاانده آب /فوقروانکننده /دیرگیرکننده.الزامات شام ی حد پایینی در مخلو آزمون (با
افزودنی) است.
جیب مویینه

بند  9-2و جدو (2ردیف)1

فقط به افزودنی کاانده میزان جیب آب اعما می-
شود .الزامات شام ی حد باالیی در مخلو آزمون
(با افزودنی) است.

روانی

بند  9-2و جدو اا
(9-3ردیفاا  1و )9و (9-11ردیف)1

فقط به افزودنیاا زیر اعما میشود:
 فوق کاانده آب /فوق روانکننده؛ فوق کاانده آب /فوق روانکننده /دیرگیرکننده.الزامات شام ی حد پایینی در مخلو آزمون (با
افزودنی) است.

مواد خطرناک

بند  3-2و ای پیوست

به تمامی افزودنیاا تحت پوشش ای استاندارد
اعما میشود .الزامات به مقررات مح استفاده
بستگی دارد.

دوام

-

دوام به ترکیب بت بستگی دارد.

جدایش جزیی

بند  9-2و جدو (13ردیف)1

فقط به افزودنی بهبود دانده پیوند اعما میشود.
الزامات شام پایی تری سطح بهبود در مخلو
آزمون (با افزودنی) نسبت به مخلو کنتر است.

ب2-

تخصیص وظايف ارزيابی انطباق افزودنیهاي بتن

ارزیابی انطباق افزودنیاا بت باید طب رویهاا ارزیابی انطباق مشخص شده در جدو ب 9و سایر رویه-
اا مرتبط انجام شود.
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جدول ب -2تخصیص وظايف ارزيابی انطباق
مفاد

وظايف
کنتر تولید کارخانه
وظایف
تولیدکننده

وظایف
سازمان صدور
گواای

گواای
کنتر
تولید
کارخانه
برمبنا

پارامتراا مربو به تمامی مشخصه -بند  6ای استاندارد و بند 2-3
اا مرتبط مندرج در جدو اا
استاندارد ملی 9239-6
الف 1و ب1
تمامی مشخصهاا مرتبط مندرج در بند 3-3استاندارد ملی 9239-6
جدو اا الف 1و ب1

آزمون نوع اولیه
آزمون نمونهاا
در کارخانه

بندهاي قابل اعمال

برداشته شده تمامی مشخصهاا مرتبط مندرج در بند 2استاندارد ملی 9239-6
جدو اا الف 1و ب1

بازرسی اولیه از
کارخانه و کنتر
تولید کارخانه
نظارت ،ارزیابی و
تایید مستمر کنتر
تولید کارخانه

پارامتراا مربو به تمامی مشخصه-
اا مرتبط مندرج در جدو اا
الف 1و ب1

بند 3-3استاندارد ملی 9239-6

پارامتراا مربو به تمامی مشخصه -بند  6ای استاندارد و بنداا
 2-3و  3-3استاندارد ملی
اا مرتبط مندرج در جدو اا
9239-6
الف 1و ب1

12

