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 »بسمه تعالی «

 آشنايى با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران
 

 ت که عهده داراس مرجع رسمی کشور تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

 .میباشد) رسمی ( استانداردهای ملی  نشر وظیفه تعیین، تدوین و
تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران 

سعی بر این . مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد
 که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن است

تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، : آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل
ای ملی جهت پیش نویس استاندارده.بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد

نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات 
) رسمی( وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی 

 .چاپ و منتشر می شود
های عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمان

شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان 
بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد . استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد

ین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تدو)) 5((مندرج در استاندارد ملی شماره 
 .تصویب رسیده باشد

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در 
تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای 

 .ی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نمایدعلم
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور 
حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و 

یست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد مالحظات ز
مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اجرای . اجباری نماید

 .استاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید
استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به 

مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست 
محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را 

 صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم، بر اساس ضوابط نظام تأیید
ترویج سیستم بین المللی . گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید

طح یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای س
 .استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد
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 ون استاندارد یسیکم
دانه با  ساخته مسلح بتن هوادار اتوکالو شده و یا بتن سبک  قطعات پیش–   بتن سبک 

   روش آزمون-)قطعه قائم ساختمانی(ساختار باز، عمدتاً تحت بار طولی 
 

 سمت یا نمایندگی رئیس
 پرهیزکار، طیبه 

  )دکترای عمران(
 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

  یا نمایندگیسمت  اعضاء
 پورخورشیدی، علیرضا

 )کارشناس ارشد عمران(
 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 تدین، محسن
 )دکترای عمران(

 )همدان(دانشگاه بوعلی سینا 

 جعفرپور، فاطمه
  )کارشناس شیمی(

 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 جوانبخت، امیر
 )کارشناس ارشد معماری(

 خت کشورسازی مصرف سو شرکت بهینه

 حمیدی، عباس
 )کارشناس ارشد (

 مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 اله دانشور، ولی
 )کارشناس ارشد(

 شرکت آوه

 رمضانیانپور، علی اکبر
 )دکترای عمران(

دانشگاه صنعتی امیر کبیر و مرکز تحقیقات 
 ساختمان و مسکن

 مجید زمانی،سید سهیل
 )کارشناس ارشد عمران(

 حقیقات ساختمان و مسکنمرکز ت

 فامیلی، هرمز
 )دکتری عمران(

 دانشگاه علم و صنعت ایران



 

 قدوسی، پرویز
  )دکترای عمران(

دانشگاه علم و صنعت ایران و مرکز تحقیقات 
 ساختمان و مسکن

 صالحی، مجید
 )کارشناس ارشد عمران(

 )هبلکس(شرکت بنای سبک 

 لنکرانی، مهرناز
 )کارشناس ارشد معماری(

 سازی مصرف سوخت کشور شرکت بهینه

 ماجدی اردکانی، محمد حسین
 )کارشناس شیمی(

 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 نوری، نگین
  )کارشناس شیمی(

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  دبیر
 رئیس قاسمی، امیر مازیار 

 )کارشناس عمران(
 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 

 



 ر گفتا پیش
دانه با ساختار  ا بتن سبکو یساخته مسلح بتن هوادار اتوکالو شده  شی قطعات پ–بتن سبک "استاندارد 

وسیله کمیسیون فنی مربوط، در  که به " روش آزمون-) ساختمانی قائمهقطع(ی  تحت بار طول، عمدتاًباز

جلسه کمیته ملی مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن تهیه و تدوین شده، در یکصد و شصت و هفتمین 

اینک این .  مورد تصویب قرار گرفته است30/4/86استاندارد ساختمان و مصالح ساختمانی مورخ 

 قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 3استاندارد به استناد بند یک ماده 

 . دشو  بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1371ایران مصوب بهمن ماه 

های ملی و جهانی در زمینه صنایع،  علوم و  برای حفظ همگامی و هماهنگی  با تحوالت و پیشرفت

خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای 

بنابراین . گرفتاصالح و تکمیل این استاندارد ارائه شود، در تجدیدنظر بعدی مورد توجه قرار خواهد 

 . برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر انها استفاده کرد

در تهیه و تجدید نظر این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیاز های جامعه، 

ارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته در حد امکان بین این استاندارد و استاندارهای بین المللی و استاند

 .هماهنگی ایجاد شود

 : کار رفته به شرح زیر است  ه ب،منبع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد

EN 1740:1998, Performance test for prefabricated reinforced components 

made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregates concrete with 

open structure under predominantly longitudinal load (Vertical components)    

 الف



 

ساخته مسلح بتن هوادار اتوکالو شده و یا بتن  قطعات پیش –بتن سبک 

  - )یقطعه قائم ساختمان (یدانه با ساختار باز، عمدتاً تحت بار طول سبک

 روش آزمون 

 

  کاربرد ۀهدف و دامن 1
مسلح قائم  ساختۀ شی قطعات پیکین عملکرد مکانیی تعی برای ارائه روش،ن استانداردین ایدف از تدوه

 1دانه با ساختار باز ا بتن سبکیو  8 -2بند استاندارد مرجع  مطابق ،بتن هوادار اتوکالو شده با یساختمان

ممکن است (شوند  یمال ماعقطعه  طول ی که در راستایی، تحت بارها7 -2 بند استاندارد مرجع مطابق

 . ، است)ب شوندیز ترکی نیبا بار عرض

 :ر هستند ی شامل موارد ز،رندیگ یمقرار  ی مورد بررس،ن استانداردی که در اییعملکردها

  ؛یبردار ن عرض ترک در طول بهرهیتر شی و ب2ها رمکانییتغ 1-1

 ؛)یختگیبار گس (یت باربریظرف 1-2

 .از باشدی اگر ن؛)قائم(رمکان یی تغ– بار نمودار 1-3

 

 

 

                                                 
1  - Lightweight aggregate concrete with open structure 
2 - Deflection 



 

 مراجع الزامی  2
بدین .  حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است،مدارک الزامی زیر

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

 بهتر است کاربران ،ولی. رک مورد نظرنیستها و تجدید نظرهای بعدی این مدا تجدیدنظر، اصالحیه

ها و تجدیدنظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی  ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصالحیه

یاتجدید نظر آن مدارک / یا تجدید نظر، آخرین چاپ و/ در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و. قرار دهند

 . استالزامی ارجاع داده شده مورد نظر

 بتن هـوادار    خشکییین جرم حجم  تع –بتن سبک    :1385  سـال     8594 رانی ا یاستاندارد مل  2-1
  روش آزمون -اتوکالوشده

 بـتن هـوادار   ین مقاومـت فشـار    یـی  تع –بتن سـبک     :1385 سـال    8596ران  ی ا یاستاندارد مل  2-2
 .  روش آزمون-اتوکالوشده 

عیـین درصـد رطوبـت  بـتن هـوادار            ت –بتن سبک      :1386سال    9159ران    ی ا یاستاندارد مل  2-3
  روش آزمون-اتوکالوشده

2-4 EN 991:1995, Determination of dimension of prefabricated 

reinforced components of autoclaved aerated concrete or lightweight 

aggregate concrete with open structure 

2-5 EN 992:1995, Determination of dry density of lightweight 

aggregate concrete with open structure 

2-6 EN 1354:2005 Determination of compressive strength of 

lightweight aggregate concrete with open structure 

 

 ٢ 



 

2-7 EN 1520:2002, Prefabricated components of  lightweight aggregate 

concrete with open structure 

2-8 prEN 12602: Prefabricated reinforced components of  autoclaved 

aerated concrete 
 

 ساس آزمونا 3
صورت قائم  ه ب، آن قرار داردیدر انتها) یمفصل(گاه ساده  هیک تکی ، کهی در حال،ساخته شیپ ۀقطع

شود تا آزمونه  ی قطعه اعمال مۀ نسبت به صفح، با خروج از مرکز الزمیبار قائم خط. شود ی میبارگذار

آن گر ی دۀنیگز .دشو محاسبه   قطعهیت باربری و ظرفیخوردگ ، رفتار ترکتغییر مکان خته شود و یگس

 .ردار باشدین قطعه گیگاه پای هیتک است که،

ک ی که در نقاط ی بار خط دوز توسط ین ی در جهت افق قطعه،، عالوه بر بار قائمممکن استن یچن هم

 ، شوند ی متوزیع صلب ی مقاطع فوالدۀلیوس ه بکنند و در تمام عرض قطعۀ یدهانه اثر م یخارجچهارم 

 .  شودیبارگذار

 

 وسایل الزم  4
 : ردیگ یر مورد استفاده قرار میل زیوسان آزمون، یدر ا

  ؛درصد 3  با دقت،)شوک(تکانه وسته و بدون یصورت پ هعمال بار بادستگاه  4-1

 یگـاه   هیالعمل تک    عکس در صورت لزوم،   و   کنواخت بار قائم  یع  ی توز یبراالزم   زاتیتجه 4-2

 شـکل   Vار  ی شـ  درون کـه    ی فـوالد  ۀلیشامل م  ،یفصلش م یآراله  یوس هقائم در تمام عرض قطعه ب     



 

ز یـ  و ن  ؛شـود   یم در جهت عرض قرار داده       یگریق د یا به طر  ی دریگ یم فوالد قرار    از جنس  ی منشور ۀقطع

کل عرض قطعه وجود    ن اجزا در    یهمه ا . دهستن صلب ی کاف ۀبه انداز که  است  ع بار   ی توز ۀشامل دو صفح  

 .)1شکل (دارند

 ؛متر یلی م01/0 با دقت ،ی افقۀوسط دهاندر  ر مکانییتغ یریگ  اندازهی براای وسیله 4-3

 یهـا   لبهبه  ک  ینزدو   در وسط ارتفاع     ،ی قائم کرنش فشار   مولفه یریگ   اندازه ی برا ای  وسیله 4-4

صـورت   هب (متر یلی م 01/0  با دقت    یمتر یلی م 150 یریگ  اندازهج  یگطول  و حداقل   قائم هر دو وجه قطعه      

 . )اختیاری

 ونقبل از آزمـ   و   بدون بار ز در وسط دهانه در حالت       یخاگر   ،انحناء یریگ   اندازه ی برا ای  وسیله 4-5

 .متر یلی م1باشد، با دقت وجود داشته 

 .درصد 3 با دقت قطعهن جرم ییت تعیبا قابل ترازو، 4-6

 

 ها ونهآزم 5

 یبردار  نمونه 5-1

شود  یه انتخاب م کیا  نمونه).ک قطعه کاملی (استساخته  شیمسلح پبتن ک قطعه ی از،یمورد ن ۀنمون

 .  باشدی تحت بررسفرآوردۀ کل ۀندید نمایبا

 قطعهابعاد  یریگ اندازه 5-2

در صورت  شود و یریگ اندازه 4-2 ه مطابق روش استاندارد بندابعاد قطعد یبا، ی بارگذارونقبل از آزم

 .دشو نییتع  درصد3با دقت ز ی وزن آن ن،ازین



 

، دیریگ ی مورد آزمون قرار مت قائمیش در موقعیها  لبه ازیکی ید در روی بدون ق، قطعهکه یموارددر 

) کنواختیری غیشدگ ر اثر جمعب (ون قبل از آزمست وی قطعه نی روبار که یوسط دهانه در حالت یانحنا

 . شودنییتع متر یلی م1د با دقت یبا

  قطعهیدار نگهط یشرا 5-3

در داخل قطعه اد ی زیو دما ی رطوبتراتتغییاز د یبا و ه باشدخ زدی ی بارگذارونن آزمید در حی نبا،قطعه

 .اجتناب شود

 

 ونآزم انجام یچگونگ 6

 دماط یشرا 6-1

 انجام ،وسی سلسۀدرج 40 و 5ن ی  بیک فرض منطقی بر اساس ،یطی محیتوان در هر دما ی را مونآزم

 . شودانیبدر گزارش د ی با،دشووس انجام یدرجه سلس) 20±5 (ر ازی غییآزمون در دمااگر . ددا

 یگاه هیتکط یشرا 6-2

بار و  .ابندی باشند و در تمام عرض قطعه گسترش ید افقی با،طول یدر راستا ی بارگذاریها برا گاه هیتک

 ییاگر وجوه انتها.  شوندعیتوزقطعه عرض کنواخت در تمام یصورت  هد بی بایالعمل  عکسیروهاین

ه تخته یک الیا یا مالت ی اندود گچ نند،ما ییها هیالد با استفاده از یبا، باشند مسطح نی به اندازه کاف،قطعه

 .دکرکنواخت ی، 2-4بند مطابق را ع بار ی قطعه و صفحات توزیین وجوه انتهای برو یع نیتوز ، نرمیبریف



 

گاه ساده  هی تک،ید در هر دو انتها در جهت افقی، قطعه بااعمال شودز ی نیبار عرضعالوه بر بار قائم، اگر 

درجهت قائم قابل حرکت ) شود ی که بار قائم اعمال مییدر انتها(ها  گاه هی تک ازیکیداشته باشد و حداقل 

 .باشد

 .  شرح داده شودوند در گزارش آزمیبا)  بارۀع کنندیتوز یها هیشامل ال (یگاه هی تکیط واقعیشرا

 ی بارگذارشیآرا 6-3

ت در تمام عرض کنواخی طور هن بیچن  هم قطعه وۀ صفحی موازو یک بار خطیصورت  هد بی بایبار طول

د توجه داشت یبا ).یآورادی( اعمال شوداز، عمود بر صفحه قطعه ی مورد ن(e)ت یبا خروج از مرکزقطعه 

در جهت ( قطعه ۀ در صفح،خروج از مرکز .کند یت عمل می مشابه خروج از مرکز،ء انحنا ویدگیخمکه 

 .د صفر باشدیبا) عرض

 .م شودیتنظمتر  یلیم ±2د با دقت یبا ،یگاه هیالعمل تک عکست بار و یخروج از مرکز

د در ی بای اضافی افقیاگر الزم باشد، بارها.  نشان داده شده است1 در شکل ی بارگذارشیآرا  از یا نمونه

 ی فوالدیها لیله پروفیوس ه ب  دهانه اعمال شوند و در تمام عرض قطعهی خارجییک چهارم انتهاینقاط 

 .داده شودو نشان  شرح وند در گزارش آزمی بایاقع وی بارگذارشیآرا .شوندع یتوزصلب 

 

   :یادآوری

 .شود ی در هر دو انتها انتخاب م،یکسانیت ی معموالً خروج از مرکز
 
 
 



 

 ونروش آزم 6-4

 دراز یت مورد نیخروج از مرکزد یبا قائم، ت یوضع در ی بارگذاردستگاهبعد از قراردادن قطعه در 

 یها شکل ریی و تغیمکان افق ریی تغیریگ  اندازهیها دستگاه. شود م یتنظمتر  یلیم ±2گاه و بار با دقت  هیتک

 . قرار داده شوند1 مطابق شکل ،د در وسط ارتفاعیبا) اختیاری(قائم 

 .دشوانجام ) ش باریپ(وتن یلونی ک5 تا 1 معادل هیبار اولاعمال د بعد از یصفر بامرحله  یها قرائت

 .ف شودی تعریب بارگذاریترتد یبا، ی افق قائم ویب بارهایدر حالت ترک

 یختگیبار گسدن به یرستا )  مورد انتظاریت باربریظرفک دهم یباً یتقر( مناسب یها در گامد یبابار 

قه حاصل ی دق30 تا 20 ی در طیختگید که بار گسوشن ییتع یمقدارد ی باینرخ بارگذار. شود اعمال 

 ی بعد از حالت حدمرحله 4 قبل و مرحله 4حداقل  ید برایبا) اختیاری(رشکل قائم ییز و تغیخ. شود

هر . ابدیش یافزا تکانهوسته و بدون یصورت پ هد بی، بار بامراحلن یبدر .  شودیریگ  اندازهیبردار بهره

 2 مدت هبار ب و سپس کشدبطول ه ی ثان35 تا 25ن ید بی با،ازیمورد نبار سطح  به یابی  دستیمرحله برا

 .  قرائت شود،قهیدق 2 نید بعد از ایبا) اختیاری(رشکل قائم ییز و تغیخ. ودداشته ش قه ثابت نگهیدق

 :محاسبه باشدثبت و ر قابل ی انجام شود که اطالعات زیصورت هد بیباون آزم

 ؛)یختگیگسبار  (یت باربریظرف •

 ؛)اختیاری(رمکان قائم یی تغ– و بار زیخ – بار ینمودارها •

 .شکست ۀنحو و ی ترک خوردگروند توسعه •

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 مکان افقی گیری، برای تعیین تغییر نقاط اندازه -1
 منظور  به)متر یلی م 150 ≥ج  یطول گ  (یریگ   اندازه یراستا  -2
 )ازیدر صورت ن(ن فشار قائم ییتع
 کدانه ا بتن سبی قطعه بتن هوادار اتوکالو شده  -3
 کنواخت باریع ی توزیها هی ال -4

قرار داده شده در    ) متر یلی م 30 یبیقطر تقر  (یفوالدله  ی م -5
  شکلVار یش
 )متر یلی م160×30 یبیابعاد تقر( مسطح یصفحه فلز -6
 توزیع یکنواخت بار صفحه صلب  -7
 ی خطصورت هتیر برای توزیع یکنواخت بار ب -8
e :تیرکزخروج از م 

 

 ای از آرایش بارگذاری  نمونه-1شکل 
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 رونمای روب
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 X تایجزئ

 Y تایجزئ

 Y تایجزئ



 

 یبارگذارون  بعد از آزمیها یریگ مشاهدات و اندازه 7
 :د انجام شودیر بای زیها یریگ  قطعه، مشاهدات و اندازهیختگیاز گسبعد 

 ؛یختگیت و شکل گسیموقع •

 ؛یگذار لگردیش میها و آرالگردیمنوع  •

 ؛لگردهایتعداد، قطر و پوشش م •

 ؛اند ل شدهی تشکهی چند ال که ازیبتن در قطعات  هیالهر ضخامت  •

 ؛6-2ا ی 2-2 یهابنداستاندارهای مرجع ب مطابق ی بتن به ترتیمقاومت فشار •

 ؛5-2ا ی  1-2 یها بنداستاندارهای مرجعب مطابق ی خشک بتن به ترتیجرم حجم •

 ی برا و3-2 بند مطابقبتن هواداراتوکالو شده  ی براون آزمهنگامبتن در  یوزنرطوبت درصد  •

 :محاسبه شود  ریو موارد ز 5-2 بند  بر اساسبتن سبکدانه

در هنگـام بـرش و       ( جـاد شـود   یرات در رطوبت آنها ا    یین تغ یتر کموند که   ه ش ی ته یا  گونه هد ب ی با ها  مونهآز

 یه کاهش رطوبت  ک  نیبالفاصله بعد از آزمون و قبل از ا       ).  خنک کردن استفاده نشود    ی از آب برا   یریگ  مغزه

 یریـ گ انـدازه درصـد   1/0د با دقـت  ی با mh در حالت مرطوب،جرم هر آزمونه  فتد،یها اتفاق ب در آزمونه

 . شود

 :شود یمحاسبه م) 1 (معدله با کمک ،یوزنرطوبت درصد 

)1(         
100

m
m - m dh ×=
d

mµ
 

 :که در آن



 

µm، ؛یوزن رطوبت درصد 

mh؛، جرم آزمونه مرطوب، گرم   

mdجرم آزمونه خشک، گرم ،.   

 

 ونگزارش آزم 8
 : ر باشد ید شامل موارد زیگزارش آزمون با

  ؛9161آزمون طبق استاندارد ملی ایران  •

 ؛...)د وید کننده، محل تولیشامل، نام تول(شناسنامه محصول  •

  ؛دیخ تولیتار •

  ؛ آزمونانجامخ یمحل و تار •

  ؛ مربوطدی از قطعه مطابق استاندارد تولیفیتعر •

 ؛مشاهده شده استقبل از آزمون  که در قطعه یبی آسگونه هر •

 ؛ونزمآ در زمان آنوزن قطعه و در صورت نیاز،  یابعاد اصل •

 ؛ باشدوسیدرجه سلس) 20±5(خارج از محدوده  ی، وقتون آزمیدما •

 اتحیتوضن یشود ا یه میتوص. یگاه هیط تکی و شرای واقعیبارگذارش یح آرایتشر •

 ؛ندشوارائه ا عکس یله شکل یبوس

ردار یگ(گاه قائم  هی قائم، نوع تکیگاه هی تکیها العمل ت بار قائم و عکسیخروج از مرکز •

 ؛)ییلوالا ی

١٠ 



 

 ؛ی افقیگاه هیط تکی و شرای و مقدار بار افقشیآرا •

 ؛)1بدون باررمکان در وسط دهانه در حالت ییتغ (انحناء •

  ؛یب و نرخ بارگذاریترت •

  ؛)اختیاری (یبردار بهره ی حالت حددر قائم یها ر شکلییرمکان و تغییتغ •

 ؛رمعمولیهرگونه موارد غن ترک و یل اولیزمان با تشک مقدار بار، هم •

 ؛)ا جدولی صورت نمودار به( از بار یصورت تابع هسط ارتفاع ب در وخیز •

 چهار خط یر جداگانه برایمقاد(در وسط ارتفاع ) اختیاری(ر شکل قائم ییتغ •

 ؛)نمودارا یجدول صورت  هب( از بار یصورت تابع هب) یریگ اندازه

 ؛یختگیت و شکل گسیموقع •

  ؛)یت باربریظرف (ییبار نها •

  ؛لگردهای، تعداد، قطر و پوشش میگذار گردلی م میلگرد و آرایشنوع •

  ؛هی بتن، در حالت قطعات چند الیها هیضخامت جداگانه ال •

  ؛ خشک و مقدار رطوبت بتنیجرم حجم، یمقاومت فشار •

 با ریغاو هرگونه موارد م) اختیاری(ش  ین و بعد از آزمای قطعه در حیمشاهدات ظاهر •

 ؛ن استانداردیا

 . آزمایشگریانام خانوادگی و امض  ،نام •

 

                                                 
1  - Unloaded 
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 11  :حه صف 

 


