
  

 

 

 جمهوري اسالمی ايران ايران ملی استاندارد

Islamic Republic of Iran 
INSO 

 5-2930 استاندارد ايران ملی سازمان 5-0392

 Iranian National Standardization Organization 1st.Edition چاپ اول

  2930بهمن 

 

: 5قسمت –مالت و دوغاب هاي بتن،افزودنی

 هاويژگی -شیپاش هاي بتنافزودنی

 

 

 

 

Admixtures for Concrete, Mortar and 

Grout – Part 5: Admixtures for Sprayed 

Concrete – Specifications 
 

 

 

 

 

 

 

 
ICS: 91.100.30 

 

 

Jan.2014 

 



 ب 

 

  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

و  اسکتاندارد  همؤسسک  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3همکاد  یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد همؤسس

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور    و هموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجا نام

  جهت  اجرا ابحغ شده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب سازمان ،کارشناسان  از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، ی،علم

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  همنصکفان  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نویس  پیش  .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان هاداا،ن تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پکس  و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی هکمیت در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بکدی  ترتیکب    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملی استاندارد عنوان به ، تصویب درصورت و بررسی و طر  ملی هدرکمیت

ملکی   هکمیتک  در و تکدوی   3 هشکمار  ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که دنشو می تلقی ملی اردااییاستاند

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  که مربو  استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سکازمان  اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   کمیسکیون ، 1

9
(IEC) 3 قکانونی  شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدکس غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC)خکا   اکا   نیازمنکد   و کلکی  شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در . کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، علمی اا  یشرفتپ آخری  از ، کشور

 ، حفک   کننکدگان  مصکر   از حمایکت  برا  ، قانون در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند میایران  سازمان ملی استاندارد

 اجرا  بعضی ، اقتصاد  و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  ، عمومی و فرد  ایمنی و سحمت

 استاندارد، اجبار  عالی شورا  تصویب اب وارداتی، اقحم یا /و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا  از

و  دراتیصکا  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   ، کشکور  محصوالت برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  . نماید اجبار  را آن بند درجه

 ، محیطکی زیسکت  مکدیریت  و کیفیکت  مکدیریت  اکا   سیسکت   گکواای  صدور و ممیز  ، بازرسی ، آموزش ، مشاوره هدر زمین

 را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران ، سنجش وسای  ( جیواسن کالیبراسیون ) و مراکز اا آزمایشگاه

 اا آن به صححیت تأیید هگوااینام ، الزم شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط اساس بر

 تعیکی   ، سنجش وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) ، ایکاا المللی بی  دستگاه ترویج . کند نظارت می اا آن عملکرد بر و اعطا

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فلزات عیار

 

                                                 
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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 استانداردتدوين کمیسیون فنی 

 «هاگیويژ - پاششی هاي بتنافزودنی: 5قسمت –هاي بتن، مالت و دوغاب افزودنی »
 سمت و/ يا نمايندگی ريیس: 

 شرقی، عبدالعلی

 )دکترا مهندسی عمران(

 عضو ایات علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

 دبیر:

 

 عباسی رزگله، محمدحسی 

 سرامی (-)کارشناس مهندسی مواد
 

 سازمان ملی استاندارد ایران

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 هی، علیلالحبیب

 می کاربرد ()کارشناس شی

 

 خاکی، علی

 )دکترا مهندسی عمران(

 

 خدر ، صابر

 )کارشناس ارشد مهندسی عمران(

 

 رحمتی، علیرضا

 )کارشناس ارشد مهندسی عمران(

 

 قاسمی، امیرمازیاررئیس

 )کارشناس ارشد مهندسی عمران(

 

 وند، محمدزینی

 )کارشناس شیمی(

 

 سامانیان، حمید

 ی (سرام-)کارشناس ارشد مهندسی مواد

 

 سلیمانی، طااره

 )کارشناس شیمی محض(

 

 عباسی، محمدرضا

 )کارشناس ارشد مهندسی عمران(

 شرکت رزی  بت  برتر

 

 

 ا  کشوردانشگاه فنی و حرفه

 

 

 اداره ک  استاندارد استان بوشهر

 

 

 شرکت پاکدشت بت 

 

 

 مرکز تحقیقات راه، مسک  و شهرساز 

 

 

 پژواشگاه استاندارد

 

 

 پژواشگاه استاندارد

 

 

انجم  صنفی تولیدکنندگان مواد شیمیایی 

 صنعت ساختمان

 

 مرکز آموزش عالی انقحب اسحمی

 



 د 

 

 

 عیسایی، مهی 

 )کارشناس شیمی کاربرد (

 

 فرشاد، فرناز

 )کارشناس شیمی محض(

 

 کشاورز، محمد

 فیزی (-)کارشناس ارشد شیمی

 

 مجتبو ، سیدعلیرضا

 سرامی (-)کارشناس مهندسی مواد

 

 ادخانی، بهزمهد 

 سرامی (-موادمهندسی )دکترا 

 

 نور ، عباس

 )کارشناس مهندسی معدن(

 

 انرمند، اانی

 )کارشناس مهندسی شیمی(

 
 

 

 شرکت شیمی ساختمان

 

 

 اداره ک  استاندارد استان تهران

 

 

اداره ک  نظارت بر اجرا  استاندارداا  

 صنایع غیرفلز 

 

اداره ک  نظارت بر اجرا  استاندارداا  

 یرفلز صنایع غ

 

 پژواشگاه استاندارد

 

 

 شرکت صحرا  ش  و ماسه

 

 

 ساختمان یمیششرکت 
 

 



 ه 

 

 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ج سازمان ملی استاندارد ایران با آشنایی

 د استاندارد تدوی  فنی کمیسیون

 و گفتارپیش

 ز مقدمه

 1 اد  و دامنه کاربرد    1

 1 مراجع الزامی    9

 9 تعاریف اصطححات و    3

 3 الزامات    2

 3 الزامات عمومی 2-1

 2 الزامات اختصاصی 2-9

 3 انتشار مواد خطرناک 2-3

 3 بردار نمونه    3

 3 کنتر  انطباق    6

 6 ارزیابی انطباق    3

 6 گیار نشانه    3

 3 کننده روانیمواد افزودنی کنتر  بت  شااد برا  آزمون -پیوست الف

 19 گیر  مقاومت کششی پیونداندازه -پیوست ب

 19 اا  بت  پاششیگیار  افزودنیمقرراتی برا  نشان -پیوست پ

 12 نامهکتاب -پیوست ت

  

 



 و 

 

 گفتارپیش

 نویسشیپ که «ااویژگی -پاششی اا  بت : افزودنی3قسمت –اا  بت ، محت و دوغاب افزودنی»د استاندار

و  چهارصکد و پنجکاه   در و شکده  تدوی  و تهیهمان ملی استاندارد ایران سازتوسط  مربو  اا درکمیسیون آن

 مکور   اکا  سکاختمانی  مهندسکی سکاختمان، مصکالح و فکرآورده    اسکتاندارد   ملکی  هکمیتک  اجکحس  ششمی 

مقکررات   و قکوانی   اصکح   قانون 3 هماد ی  بند استناد به این  است، گرفته قرار تصویب مورد 3/19/1329

منتشکر   ایکران  ملی استاندارد عنوان به ، 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد همؤسس

  .شودمی

خکدمات،   و علکوم  صنایع، هزمین در جهانی و ملی اا  پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

ایک    تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بنکابرای ،   . گرفکت  خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

 ست: منبع و ماخی  که برا  تدوی  ای  استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر  زیر ا

EN 934-5:2008, Admixtures for concrete, mortar and grout – Part 5: Admixtures for sprayed 

concrete – Definitions, requirements, conformity, marking and labelling 



 ز 

 

 مقدمه

دارد آورده است، به تفصی  در ایک  اسکتان   پاششی   عملکرد افزودنی در بت کنندهالزامات خا  که مشخص

 شده است.

 ای  مجموعه استاندارداا آورده شده است.  1اا متداو  استند، در قسمت   تمامی افزودنیالزاماتی که برا

 است.اا  بت ، محت و دوغاب افزودنیاستاندارداا   های  استاندارد یکی از مجموع
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  ها ويژگی –پاششی  هاي بتنافزودنی: 5قسمت –هاي بتن، مالت و دوغاب افزودنی

 و دامنه کاربرد هدف  2

طور خا  در ی است که بهااید  از تدوی  ای  استاندارد مشخص کردن تعاریف و الزاماتی برا  افزودنیا

 گیرد. استفاده قرار میمورد  )افشانده(بت  پاششی 

 گیرند:اا  زیر در دامنه کاربرد ای  استاندارد قرار میانواع افزودنی

 ؛قلیاگیر کننده بدون زوداا  و افزودنی گیرکنندهزوداا  افزودنی -

 اا  کنتر  کننده روانی؛افزودنی -

   پیوند.اا  بهبود داندهافزودنی -

 د. شودر ای  استاندارد اشاره نمی، پاششی تولید بت در  ااافزودنیعملی کاربرداا  مبتنی بر مقررات 

 مراجع الزامی    0

اا ارجاع داده شده است. است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن مدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی

 شود.ی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب مییترتیب آن مقررات جزبدی 

اا و تجدیدنظراا  بعد  آن در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصححیه

اا ارجاع داده شده یران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنموردنظر ای  استاندارد ملی ا

 اا موردنظر است.اا  بعد  آناست، امواره آخری  تجدیدنظر و اصححیه

 

 جع الزامی زیر برا  ای  استاندارد الزامی است:ااستفاده از مر

 نداا  سیمان پرتلویژگی ، 332استاندارد ملی ایران شماره  0-2

 –تعیی  زمان گیرش سیمان ایدرولیکی با سوزن ویکات -، سیمان 329استاندارد ملی ایران شماره  0-0

 آزمون روش

 روش آزمون –تعیی  مقاومت خمشی و فشار   -، سیمان323استاندارد ملی ایران شماره  0-9

بردار ، نمونه :6قسمت –اا  بت ، محت و دوغاب افزودنی،  9239-6استاندارد ملی ایران شماره  0-4

 کنتر  و ارزیابی انطباق

 بت  تازه تعیی  روانی به روش اسحمپ روش آزمون ، 3993-9استاندارد ملی ایران شماره  0-5

 ، تعیی  مقاومت فشار  بت  3996استاندارد ملی ایران شماره  0-6

 بت  و محت شااد – دوغاب محت و اا  بت ، افزودنی ،3113استاندارد ملی ایران شماره  0-7

 تعیی  زمان گیرش –دوغاب  محت و اا  بت ، فزودنیا ،3113-9استاندارد ملی ایران شماره  0-8
2-9  EN 1542:1999, Products and systems for the protection and repair of concrete structures 

— Test methods — Measurement of bond strength by pull-off 
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 اصطالحات و تعاريف    9

 رود: کار میزیر به اصطححات و تعاریف در ای  استاندارد

 تعاريف عمومی  9-2

9-2-2 

 عملكرد 

 ، موثر باشد.آوربدون اثرات زیان آن که در کاربرد انتخابیای قابلیت ی  ماده افزودنی برا  

9-2-0  

 منطبقمیزان مصرف 

بیان شده توسط تولیدکننده که الزامات ای   ،وزن سیمان افزودنی، بر حسب درصد میزان مصر  ماده

 کند. استاندارد را برآورده می

 قرار دارد.  شنهادیپدر درون محدوده مصر   منطب میزان مصر   -يادآوري

9-2-9  

  يشنهادیپ محدوده مصرف

 کند.صیه میبرمبنا  تجربیات کارگاای تو کنندهتولیدمقادیر حد  مصر ، برحسب درصد وزن سیمان، که 

توصیه  .کندنمیدر انطباق داشت  با ای  استاندارد در ک  محدوده، داللت  ، شنهادیپاستفاده از محدوده مصر   -يادآوري

نتایج درخواستی را محدوده ضرور  که انجام شود تا شود کار برده میاا  امتحانی با مصالحی که در کارگاه بهشود آزمونمی

 .دست آیدداد بهمی

9-2-4  

 يشنهادیپحداکثر میزان مصرف 

 باشد.می  شنهادیپمصر  حد باالیی محدوده 

9-2-5  

 مخلوط کنترل

 .تجویز  بدون افزودنیمخلو  

9-2-6   

 مخلوط آزمون

 مخلو  تجویز  ترکیب شده با افزودنی.
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 تعاريف اختصاصی  9-0

9-0-2  

 پاششی بتن افزودنی

، به منظور اصح  اندرصد وزن سیم پنجمقادیر حداکثر در پاشش، در حی  فرایند قب  از یا مواد  که 

گیرکننده بت  پاششی زودشود. افزودنی مخلو  بت  اضافه میتازه و یا سخت شده به مخلو  خصوصیات 

تر از ای  حد یمان نیز به مخلو  بت  اضافه شود که بهتر است بیشدرصد وزن س 19تواند تا حداکثر می

 استفاده نشود.

9-0-0  

 گیرکننده بتن پاششی دزوافزودنی 

         کند و با افزودنی زودگیرکننده که در استانداردماده افزودنی که گیرش آنی بت  پاششی را ایجاد می

 تعیی  شده است متفاوت است.  9-9239

9-0-9  

 بتن پاششی  قلیايگیرکننده بدون زود افزودنی

( Na2Oارز صورت ا )داده شده به مقدار قلیا  با 9-9-3شی طب  بند گیرکننده بت  پاشزودماده افزودنی 

 .درصد جرم افزودنی9/1حداکثر 

9-0-4  

 کننده روانیکنترل افزودنی

 کند.ماده افزودنی که روانی را برا  ی  دوره طوالنی حف  می
 شود.برده میکار گیرکننده بت  پاششی بهزودطور معمو  در ترکیب با ی  افزودنی ای  نوع از افزودنی به -يادآوري

9-0-5  

 )چسبندگی(ي پیوندبهبود دهنده افزودنی

اا  بت  شود و پیوند بی  الیهقب  از یا در حی  فرایند پاشش به مخلو  بت  اضافه می ماده افزودنی که

  داد. پاششی و یا سطح بستر را بهبود می

 الزامات  4

 الزامات عمومی 4-2

بردار  شده و باید با الزامات استاندارد ملی   نمونه 9239-6رد ملی اا  بت  پاششی، طب  استانداافزودنی

 مطابقت داشته باشند. 1و الزامات اختصاصی فهرست شده در جدو   1-9239
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  اختصاصی الزامات  4-0

 مطابقت داشته باشند.  1اا  بت  پاششی باید با الزامات فهرست شده در جدو  افزودنی
 

 هابراي انواع اختصاصی افزودنیالزامات عملكردي  -2جدول 

بند اصطالحات و 

 تعاريف
 الزامات عملكردي نام افزودنی

 9جدو  گیرکننده بت  پاششی زودافزودنی  3-9-9

 3جدو  بت  پاششی  قلیا گیر کننده بدون زود افزودنی 3-9-3

 2جدو  کنتر  کننده روانی افزودنی 3-9-2

 3جدو     پیوندبهبود دانده افزودنی 3-9-3

صورت مکتوب و برمبنا  ای  مقادیر باید به باشد،توسط تولیدکننده الزامی مقادیر بیان  کهدرصورتی

 درخواست آماده شده باشد.

 برآورده شوند.پیشنهاد    مقدار مصر  ای  الزامات باید در محدوده

 
نسبت آب به )با  قلیاگیرکننده بدون زودگیرکننده و مواد افزودنی زودافزودنی مواد الزامات اختصاصی  -0دول ج

 (سیمان برابر

 رديف خواص شاهد مالت روش آزمون الزامات

 :)متوسط سه آزمون(

 min19، حداکثر هزمان گیرش اولی

 min69نهایی، حداکثر مان گیرش ز

 ملیاستاندارد 

 پ9-3113 

 الف، بشاادمحت 

ملی  استاندارد

3113 

 1 زمان گیرش 

 آزمون مخلو   وزهر 93مقاومت فشار   -

درصد مقاومت فشار   33 نباید کمتر از 

افزودنی بدون  باشد. برا کنتر   مخلو 

درصد مقاومت فشار   29تر از نباید ک  قلیا

 باشد.مخلو  کنتر  

 مونآز مخلو   روزه 29 مقاومت فشار  -

  آن روزه 93مقاومت فشار   نباید کمتر از

 باشد. 

 323ملی استاندارد 

 الف، ت، ثشاادمحت 

ملی استاندارد 

3113 

 9 مقاومت فشار 

باید دارا  روانی استاندارد تعریف شده بحفاصله قب  از اضافه کردن افزودنی تر باشد و مخلو  آزمون بیش 39/9نسبت آب به سیمان نباید از  -الف

 باشد. 329ملی در استاندارد 

گیرکننده به ی  محت سیمانی با روانی استاندارد، فقط قب  از اتمام زمان اختح  زودافزودنی که  3113ملی با ای  تفاوت نسبت به استاندارد  -ب

کام   ثانیه 39مورد )زیاد (، باید در مدت زمان حداکثر شود. اضافه کردن افزودنی، اختح  و پرکردن قالب، بدون جدایش یا لرزاندن بیاضافه می

 شود.

 ( باشد.9±399)gاا  متحرک ویکات باید که جرم ک  قسمت 3113-9ملی رد با ای  تفاوت نسبت به استاندا -پ

Cدما  شرایط محیطی با   ترکیبات محت باید در امه -ت
Cاا باید در دما  داشته شوند، آزمونهنگه( 1±3)○

 شوند. دار نگه (9±99)○

با بیشتری  سرعت باید آن و تراک  قالب با محت پرکردن سپس شود. اضافه میبه محت، گیرکننده فقط قب  از اتمام زمان اختح  زودافزودنی  -ث

  ممک  انجام شود. 
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 )با روانی برابر( کنترل کننده روانیافزودنی مواد  الزامات اختصاصی -9جدول 

 رديف خواص بتن شاهد روش آزمون الزامات

 مخلو  کنتر :

، یا  mm939تا  mm139اولیه:  اسحمپ

 . mm339تا  mm239جریان اولیه 

ساعت بعد از اضافه کردن افزودنی، روانی 6

روانی درصد  39مخلو  آزمون باید حداق  

 اش باشد.اولیه

استاندارد  :اسحمپ

میز  یا 3993-9ملی 

: استاندارد  جریان
EN12350-5 

 1 روانی تاخیر  پیوست الف

 آزمون مخلو   روزه 93مقاومت فشار  

کنتر   ار  مخلو مقاومت فش نباید کمتر از 

 باشد. 

 9 مقاومت فشار  پیوست الف 3996 استاندارد ملی

 

  )با روانی برابر(ي پیوند بهبوددهندهمواد افزودنی  الزامات اختصاصی -4جدول 

 ردیف خوا  بت  شااد روش آزمون الزامات

اا   پیوند بی  الیهروزه 93مقاومت کششی 

 درصد 193در مخلو  آزمون باید حداق  

 مخلو  کنتر  باشد.

 پیوست ب پیوست ب
مقاومت کششی 

 پیوند
1 

  مخلو  آزمون روزه 93مقاومت فشار  

 مخلو  کنتر  باشد.درصد  39باید حداق  
 9 مقاومت فشار  پیوست ب 3996استاندارد ملی 

 

 خطرناكانتشار مواد   4-9

برا  سحمتی، بهداشت و محیط  شده کهسختپاششی بت  ناشی از اجزا  مواد خطرناک انتشار در مورد 

 .عم  آیداا  الزم بهاحتیا  خطرناک استند

 را ببینید.  بدر نبود الزامات ویژه برا  مواد  که برا  سحمتی، بهداشت و محیط خطرناک استند، پیوست  -يادآوري

 يبردارنمونه   5

 .آورده شده است 9239-6در استاندارد ملی   بردار الزامات نمونه

  انطباقنترل ک   6

ا  اا  کنتر  تولید کارخانهآزمون 1آورده شده است. تواتر 9239-6الزامات کنتر  انطباق در استاندارد ملی 

 باشد.  3باید طب  جدو  

                                                 
1 - Frequency 



6 

 

 ايها براي کنترل تولید کارخانهآزمونتواتر حداقل  -5جدول 

 کنترل کننده روانی ي پیوندبهبوددهنده

گیرکننده و زود

 گیرکنندهزود

 قلیابدون 

 ها آزمون

B B B رنگیکنواختی ، 

B B B برا  مایعات( طچگالی نسبی )فق 

B B B  مقدار مواد خش 

B B B 
اا  )فقط برا  افزودنی  pHمقدار 

 مایع(

cl) دمقدار کلری 2 2 2
-
)

 الف

 ییمقدار قلیا 9 9 9

 روزه 93مقاومت فشار   1 1 1

- - A زمان گیرش 

- A -  روانی تاخیر  

A - - مقاومت کششی پیوند 
تر است، تمامی شده براساس تولید است؛ اگر دفعات تولید ک اا در سا  و پخشاعداد درج شده در ای  جدو ، حداق  تعداد آزمون

 بهراا باید آزمون شود.

Aاست بار در سا دوبار و حداق  ی ت  تولید 399ار اا برا  : متوسط تعداد آزمون. 

:B انجام شود.بار آزمون ی  رپیمانهوسط برا  اطور متهب 

ی  تعداد مقدار ک  کلری  نیز باید به اداشته باشد، قاب  مححظه ا  تفاوت محلو  در آب  یدبا مقدار کلر ی لراگر مقدار ک  ک -الف

 انجام شود.دفعات 

  نوع قرار ا  باشد. ای  مورد در آزمون اولیهکارخانهنیاز نیست که ترکیب موثر )آنالیز مادون قرمز( در برنامه کنتر  تولید  -يادآوري

 دارد.

 ارزيابی انطباق   7

 انجام شود.  9239-6ارزیابی انطباق باید طب  استاندارد ملی 

 گذاريهنشان  8

 باشد. 3-3و  9-3، 1-3گیار  باید مشتم  بر الزامات بنداا  نشانه

 فارسی، به زبان)اا ( دیگر نیز انجام شود.تواند عحوه بر زبان گیار  مینشانه -يادآوري

  کلیات 8-2

طور واضح گیار  بر رو  ظرو  باید بهشوند، نشانهاا  بت  پاششی در ظرو  عرضه میوقتی که افزودنی

 امراه با اطحعات مرتبط، انجام شود.

صورت مکتوب در بهشوند اطحعات مشابه باید که ای  مواد به صورت فله در مح  تحوی ، عرضه میانگامی

 زمان تحوی  ارایه شود.
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 هامعرفی افزودنی 8-0

 باید با اطحعات زیر مشخص شوند:  پاششی اا  بت افزودنی

 تولیدکننده؛ تجار یا نشان  نام 8-0-2

 ؛نوع ماده افزودنی 8-0-0

         ملی دکه شام  شماره ای  استاندارماده افزودنی،  تشخیص نوعبرا   ،ماده افزودنیشناسه  8-0-9

  باشد. آن ماده افزودنی میالزامات اختصاصی و شماره جدو   (3-9239)

 باشد.( می 9239ISIRI-3: 3)گیرکننده بت  پاششی زودشناسه افزودنی  -مثال

درج نشان استاندارد و کد ده رقمی پروانه کاربرد عحمت استاندارد در صورت دارا بودن پروانه کاربرد  8-0-4

 اندارد ایران.عحمت است

 تكمیلیاطالعات   8-9

 ؛شماره پیمانه 8-9-2

دار  که باید به طور تمامی الزامات ویژه مرتبط با عمر نگه شام  ،دار ا  از الزامات نگهخحصه 8-9-0

 با استاندارد درنظر گرفته شود؛منطب   «تاریخ مقرر»شود، برا  مثا : ای  افزودنی نباید بعد از  درجواضح 

 ، در صورت نیاز؛ ساز  قب  از مصر  یکنواخت اایی برا دستورالعم  8-9-9

اایی برا  استفاده و ارگونه اقدام احتیاطی ایمنی ضرو ، برا  مثا : سوزاننده، سمی دستورالعم  8-9-4

 یا خورنده؛ 

 ؛کننده تولید  مصر  پیشنهاد  میزان مصر  منطب  و محدوده 8-9-5

 .داداقداماتی که قب  از استفاده باید انجام ود، اگر جداشدگی مشااده ش 8-9-6
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 الفپیوست 

 (الزامی)

  بتن شاهد براي آزمون مواد افزودنی کنترل کننده روانی 

 کلیات 2-الف

غیر از موارد  که به 3113  با الزامات استاندارد ملی ساز  بت  شااد باید مطابدانده و آمادهمواد تشکی 

اا باید در داده شده است. تمامی آزمون 3ست باشد. الزامات روانی در جدو  در ای  پیوست آورده شده ا

 روانی مشابه انجام شوند.

 مقدار سیمان 0-الف

kg/mمقدار سیمان باید 
 باشد. 239 3

 هاسنگدانه 9-الف

 داده شده است. 1الفاا در جدو  بند  سنگدانهدانه
 هاي بتن شاهدسنگدانه -2الفجدول 

 اندازه الک
 mm  

 الف، بدرصد جرمی عبورکرده از الک

3/2 199 

 199تا  33 33/2

 29تا  33 369/9

 39تا  33 13/1

 39تا  99 6/9

 96تا  11 3/9

 19تا  2 13/9

 9تر از ک  933/9
 ای  گستره به منظور امساز کردن )وف  دادن( ار دو نوع سنگدانه شکسته و طبیعی انتخاب شده است. -الف

 درصد جرمی باشد. ±9/9بند  انتخاب شده برا  ار دو مخلو  )کنترلی و آزمون( نباید بیش از در مقدار عبور  از ار ال  از ی  دانهتغییرات  -ب

 

 روانی 4-الف

C آزمون بایدتحت شرایط استاندارد آزمایشگاای در دما 
انجام شود. سطح بت  باید با ی  ورق  (9±99)○

  بت  شااد باید دارا    توقف پوشانده شود. روانی اولیهحی  دورهبخیر پحستیکی به منظور جلوگیر  از ت

( باشد. ای  مورد باید ا  به مخلو  آزمون و ا  339تا  239)mm، یا جریان  (939تا  139)mm اسحمپ

پس از اختح  دوباره آزمون شود و باید روانی ساعت  6مخلو  کنتر  اعما  شود. فقط مخلو  آزمون باید 

   مخلو  آزمون را داشته باشد.روانی اولیهدرصد  39ق  حدا



2 

 

 مقاومت فشاري 5-الف

-کننده روانی، مخلو  آزمون به مخلو پس از اضافه کردن افزودنی کنتر ساعت  6پیرو انجام آزمون روانی، 

ریخته   اا  مقاومت فشارک  متوقف و بت  در قالباختح ، مخلو ثانیه  69شود. بعد از ک  برگردانده می

طور که به، تا ای شدهآور  عم  EN 12390-2استاندارد طب  تحت شرایط آزمایشگاای ، سپس شودمی

اا بیرون آورده شده و تا رسیدن به س  انجام آزمون مقاومت فشار  در شرایط قالب بعدکام  گیرش یابد. 

 شود.دار  مینگه  EN 12390-2طب  استاندارد  آزمایشگاای

مشابه مانند مخلو  آزمون تهیه شده و بحفاصله را ببینید( در زمان  2-نتر  با روانی برابر )الفی  مخلو  ک

ی طب  تحت شرایط آزمایشگاا نیز شود. ای  بت اا  مقاومت فشار  ریخته میبعد از اختح  در داخ  قالب

 گیر اندازهروزه  93  و مقاومت فشار  آن در سدار  شده و نگهآور  شده عم  EN 12390-2استاندارد 

 شود.می

 گزارش آزمون 6-الف

 گزارش آزمون باید شام  حداق  اطحعات زیر باشد:

 سیمان:

 تولیدکننده و کارخانه؛ -

 نوع؛ -

 رده مقاومتی؛ -

 کننده روانی:افزودنی کنتر 

 تولیدکننده؛ -

 نوع؛ -

 مقدار مصرفی؛ -

 ؛mm3نتایج منفرد و میانگی  اسحمپ یا جریان، گرد شده تا  -

 اا  مقاومت فشار  مخلو  کنتر  و مخلو  آزمون.یج منفرد و میانگی  آزموننتا -
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 بپیوست 

 (الزامی)

 پیوندکششی مقاومت گیري اندازه

 کلیات 2-ب

اا  آزمون و کنتر  تهیه شده و   آزمایشگاای انتخاب شده است. مخلو ای  آزمون فقط برا  استفاده

 اند: الیه زیر تشکی  شدهاا ار کدامشان از دو برا  ساخت  آزمونه

 بت  کنتر  با بت  کنتر ؛ -الف

 بت  آزمون با بت  آزمون. -ب

 باشد. 3-داده شده در بند بو با انحرافات نشان EN 1542  آزمون باید طب  استاندارد شیوه

 سازي مخلوط کنترل و مخلوط آزمونآماده 0-ب

با انحرافات  3113ملی ن باید طب  الزامات استاندارد ساز  بت  مرجع و بت  آزمودانده و آمادهمواد تشکی 

 زیر باشد:

kg/mمقدار سیمان  -الف
 ؛ 239 3

 ؛1اا طب  جدو  الفسنگدانه -ب

 (.299تا 339)mm، یا جریان  (39تا 69)mm اسحمپروانی  -پ

 هاداري آزمونهاعمال بتن و نگه 9-ب

ساعت  92  مخلو  و اعما  آن، حداق  تفاده برا  تهیهاا و ابزار مورد استمامی اجزا  بت ، امراه با قالب

 دار  شوند.( نگهEN 1542قب  از استفاده باید در شرایط محیطی آزمایشگاای استاندارد )طب  استاندارد 

قالب  اا جدارهتری  مورد است.   مناسبی باشد اما ی  دا  بتنی مناسبتواند از ار مادهاا میقالب پایه

 .متر را دربرگیردمیلی29با ضخامت یکنواخت  یبتنشود که بتواند ه بسته میطور  به  پای

  دستی متراک ، سطح آن ی  قالب باید با بت  کنتر  و قالب دیگر با بت  آزمون پر شود. بت  باید با کوبه

گاای اا سپس در شرایط محیطی آزمایش  فوالد  پرداخت شود. آزمونهی  بار عبور دادن مالهتراز و با 

 شوند. استاندارد و بدون پوشش راا می

  کافی اندازهبه ،با برس سیمی برا  زدودن ار گونه آلودگی بت شود و سطو  می بازقالب ساعت  92بعد از 

که ی  الیه تا ای  شودالیه بتنی در نظر گرفته میدو برابر ارتفاع قالب به اندازه ارتفاع شود. کار  میبرس

 .کرداضافه  بتوان متر( میلی29تا  39امت )بت  به ضخدیگر 

از بت  دیگر  پیمانهقالب بت  آزمون باید با ی   واز بت  کنتر   دیگر پیمانهقالب بت  کنتر  باید با ی  

  فوالد  مالهبا   دستی متراک ، سطح آن تراز و آزمون پر شود. بت  موجود در ار دو قالب باید با کوبه

ساعت  92برا  مدت ا سپس در شرایط محیطی آزمایشگاای استاندارد و بدون پوشش اپرداخت شود. آزمونه

اا در شرایط محیطی آزمایشگاای اا، آزمونهبعد از بازکردن قالبشوند. راا میاا قب  از بازکردن قالب

 شوند. روز راا می 93استاندارد و بدون پوشش برا  مدت 
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 روش انجام آزمون 4-ب

  باالیی بت  که مته باید از میان الیهجز آنانجام شوند، به EN 1542استاندارد  3بند  اا باید طب آزمون

   او  بت  وارد شود.به داخ  الیه  mm99طور تقریبی عبور کند و به

 شود.بر رو  ار آزمونه، پنج آزمون پیوند انجام می

 گزارش آزمون 5-ب

 گزارش آزمون باید دارا  اطحعات زیر باشد:

 ان:سیم

 تولیدکننده و کارخانه؛ -

 نوع؛ -

 رده مقاومتی؛ -

 افزودنی بهبوددانده پیوند بت  پاششی:

 تولیدکننده؛ -

 نوع؛ -

 مقدار مصرفی؛ -

N/mmنتایج مقاومت کششی پیوند، گرد شده تا 
293/9 : 

 نتایج منفرد ار نوع آزمونه؛  -

 میانگی  نتایج ار نوع آزمونه؛ -

 کنتر ، برحسب درصد.میانگی  مقاومت شکست نمونه آزمون به مخلو   -
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 پپیوست 

 )اطالعاتی(

 بتن پاششیهاي گذاري افزودنیمقرراتی براي نشان

  بتن پاششیهاي فهرست بندهاي آزمون مندرج در اين استاندارد براي انواع افزودنی 2 -پ

د نظر را کاربرداا  مور  درباره بت  پاششیاا  افزودنیاا  سازگار  مشخصهای  استاندارد، انطباق با 

 استنبا  می کند. 

گیارند، خارج از دامنه ای  نمی اثر انتخابی (اا )کاربردبرا  ، که برسازگار  ضرور اا  دیگر الزامات و بخشنامه -هشدار

 قاب  کاربرد باشد.تواند، استاندارد می

  دارد، ممک  است الزامات دیگرموجود در ای  استان خطرناکعحوه بر ار ی  از بنداا  مشخص مربو  به مواد  -2يادآوري

-نامهآیی قوانی  ملی،  حم  و نق  کاالاا،مقررات   ،شان کاربرد داشته باشد )برا  نمونهکار   برا  محصوالت خارج از دامنه

الزم  ، ای  الزامات نیز در ار زمان و ار جایی که کاربرد دارند،میکوراخت  مقررات سمنظور برآورده هب ،مقرارت ادار (اا و 

 .شونداست که برآورده 

 به نشانی  EUROPAپایگاه اینترنتی در  خطرناکدرباره مواد  ،مقررات اروپایی اا  اطحعاتداده پایگاه -0يادآوري

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

برقرار ساخته و  را 1جدو  پشده در  برا  مصار  اشاره بت  پاششیاا  افزودنیای  پیوست شرایط 

 .دادبنداا  مرتبط قاب  اجرا را نشان می
 دامنه و بندهاي مرتبط اين استاندارد -2پجدول 

  بت  پاششیافزودنی  فراورده:

  دهبهبود دان، کننده روانیکنتر کننده، زودگیرماده افزودنی عنوان: به بت  پاششی: برا  استفاده در کاربرد)هاي( انتخابی

 )چسبندگی( پیوند

 توضیحات بندهاي الزامات اين استاندارد هاي ضروريمشخصه

 مقدار یون کلرید
-1ملی استاندارد  1جدو   3و ردیف  2بند

9239 

اا  تحت پوشش ای  استاندارد به تمامی افزودنی

-حد باالیی یا بیش الزامات شام شود. اعما  می

 تری  مقدار اظهار شده است.

 لیاییمقدار ق
  ملیاستاندارد  1جدو   2و ردیف  2بند 

1-9239 

اا  تحت پوشش ای  استاندارد به تمامی افزودنی

-شود. الزامات شام  حد باالیی یا بیشاعما  می

 تری  مقدار اظهار شده است.

 رفتار خوردگی
استاندارد  1جدو   19و ردیف  1-2بند 

 9239-1ملی 

 . شوداا اعما  میبه تمامی افزودنی

الزامات ممک  است در مقررات مح  استفاده، 

 مشخص شده باشد.

 مقاومت فشار 
 (9)ردیف3(، 9)ردیف9اا  و جدو  9-2بند

 (9)ردیف2و 

اا  تحت پوشش ای  استاندارد به تمامی افزودنی

شود. الزامات شام  حدود پایینی در اعما  می

 مخلو  آزمون )با افزودنی( است. 
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 ادامه -2جدول پ

 توضیحات بندهاي الزامات اين استاندارد هاي ضروريخصهمش

 (1)ردیف9 و جدو  2بند زمان گیرش

شود. اعما  میزودگیرکننده اا  به افزودنیفقط 

پایینی در مخلو  آزمون )با ی  حد الزامات شام  

 افزودنی( است. 

 (1)ردیف3 و جدو  2بند روانی تاخیر 

-روانی اعما  میکنتر  کننده اا  فقط به افزودنی

در  پایینیی  حد باالیی و الزامات شام  شود. 

 مخلو  آزمون )با افزودنی( است.

 (1)ردیف2 و جدو  2بند مقاومت کششی پیوند

-اا  بهبوددانده پیوند اعما  میفقط به افزودنی

در مخلو   پایینیی  حد الزامات شام  شود. 

 آزمون )با افزودنی( است.

 و ای  پیوست 3-2بند  کمواد خطرناانتشار 

اا  تحت پوشش ای  استاندارد به تمامی افزودنی

شود. الزامات به مقررات مح  استفاده اعما  می

 بستگی دارد. 

 اا بستگی دارد.دوام به بت  امراه با افزودنی - دوام

 

  بتن پاششیهاي افزودنینطباق تخصیص وظايف ارزيابی ا 0 -پ

و  9اا  ارزیابی انطباق مشخص شده در جدو  پباید طب  رویه بت  پاششیا  اارزیابی انطباق افزودنی

 اا  مرتبط انجام شود. سایر رویه

 ارزيابی انطباق  تخصیص وظايف -0پجدول 

 بندهاي قابل اعمال مفاد وظايف

وظایف 

 تولیدکننده

 کنتر  تولید کارخانه 

-متراا  مربو  به تمامی مشخصهاپار

 1الف اا جدو در مندرج  مرتبطاا  

 1و پ

 2اا  ای  استاندارد و بند 6بند 

 9239-6ملی استاندارد  2-3  و

 آزمون نوع اولیه
مندرج در مرتبط اا  تمامی مشخصه

 1و پ 3 اا جدو 

ملی استاندارد  3-3و  2اا  بند

6-9239 

اا  برداشته شده آزمون نمونه

 در کارخانه

مندرج در مرتبط اا  تمامی مشخصه

 1و پ 3اا جدو 

-6ملی استاندارد  2-3و  2بند 

9239 

وظایف 

سازمان صدور 

 گواای

گواای 

کنتر  

تولید 

کارخانه 

 برمبنا  

بازرسی اولیه از 

کارخانه و کنتر  

 تولید کارخانه

-متراا  مربو  به تمامی مشخصهاپار

و  3 اا در جدو مندرج  مرتبطاا  

 1پ

اا  بندای  استاندارد و  6بند 

 9239-6ملی  رد استاندا 3-2

نظارت، ارزیابی و 

تایید مستمر 

کنتر  تولید 

 کارخانه

-متراا  مربو  به تمامی مشخصهاپار

و  3 اا در جدو مندرج  مرتبطاا  

 1پ

 3-3 ارد و بندای  استاند 6بند 

 9239-6ملی استاندارد 
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 تپیوست 

 )اطالعاتی(

 نامهکتاب

 –اا  بت  افزودنی :9قسمت –اا  بت ، محت و دوغاب افزودنی ، 9239-9استاندارد ملی ایران شماره [ 1]

 ااویژگی
[2] EN 480-14, Admixtures for concrete, mortar and grout — Test methods - Part 14: 

Determination of the effect on corrosion susceptibility of reinforcing steel by potentiostatic 

electro-chemical test 

[3] EN 14487-1, Sprayed concrete – Part 1: Definitions, specifications and conformity 

    

 


