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 اول فصل 1

 كليات

 

 تفسير  متن

 هدف 1-1
 

 هدف   1-1ت 

نامه ارایه حداقل ضوابط و مقرراتی هدف این آیین 1-1-1

است كه با رعایت آنها میزان مناسبی از ایمنی، قابلیت 

نامه تامین هاي موضوع آیینبرداري و پایایی سازهبهره

 شود.می

  

 

 دامنه كاربرد 2-1
  

 طرح، در باید نامه،آیین این مقررات و ضوابط 2-1-1

 و دهندهتشکیل مواد مشخصات كنترل و اجرا محاسبه،

 دو. شوند رعایت متعارف بتنی هايسازه اجراي كیفیت

 به مربوط مقررات و ضوابط حاوي نامه،آیین اول بخش

 و معمولی هايسنگدانه با كه است ايآرمه بتن هايسازه

 مقاومت و شوندمی ساخته تهآمیخ سیمان یا پرتلند سیمان

 رمیلیمت بر نیوتن) مگاپاسکال 16 برابر حداقل آنها مشخصه

 .باشدمی( مربع

  

 كاربرد كه جایی تا نامهآیین این مقررات و ضوابط 2-1-2

 جمله از خاص قطعات و هاسازه مورد در باید باشند داشته

 ینا ویژه مقررات و ضوابط سایر. شوند رعایت نیز زیر موارد

 : بود خواهند نامهآیین این بعدي بخشهاي موضوع هاسازه

 .آرماتور كم و ساده بتنی قطعات یا هاسازه -الف

 هايسنگدانه با شده ساخته آرمه بتن قطعات یا هاسازه -ب

 .سنگین یا سبک

 متخلخل بتن با شده ساخته آرمه بتن قطعات یا هاسازه -پ

 .اسفنجی بتن یا

 .تنیده پیش بتن تقطعا یا هاسازه -ت
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 تفسير  متن
 .ساخته پیش بتن قطعات یا هاسازه -ث

 شده نورد نیمرخهاي با آرمه بتن قطعات یا هاسازه -ج

 .فوالدي

 .دارالیاف بتنی قطعات یا هاسازه -چ

 زیاد دماي معرض در كه ايآرمه بتن قطعات یا هاسازه -ح

 .گیرندمی قرار

 سدها، ا،سیلوه سیاالت، مخازن نظیر خــاص هايسازه -خ

  انفجار، برابر در مقاوم هايسازه

 هاییسازه نیز و پلها دودكشها، اي،هستــه نیروگاههاي

  طراحی در كه هاپوسته و قوسها نظیر

 .است حاكم ویژه ضوابط آنها

 مباني  3-1
  

 در رویارویی شرایط داشتن منظور با هاسازه پایایی 3-1-1

 شرایط، این اب متناسب قطعـات شکل انتخاب و طراحی

 حداقل و كیفیت قبیل از اجرایی فنی مشخصات مراعات

 و نوع سیمان، به آب نسبت آب، كیفیت سیمان، مقدار

 مواد در آورزیان مواد مقدار حداكثر ها،سنگدانه كیفیت

 جا و ریختن شرایط اختالط، نسبتهاي بتن، دهندهتشکیل

 تنب پوشش ضخامت بتن، مراقبت و آوردن عمل بتن، دادن

 .شودمی تامین ساختمانی، درزهاي و

  

 واحدها 4-1
  

 یالملل بین سیستم گیر، اندازه واحدهاي نامه آئین این در

SI، ،هك واحدهائی. است نیوتن و جرم، كیلوگرم ثانیه، متر 

 :از عبارتند اند گرفته قرار استفاده مورد نامه آئین این در

 متر: طول  

 ثانیه: زمان 

 جرم كیلوگرم: جرم 

 نیوتن: وزن 

 (پاسکال) مربع متر بر نیوتن: فشار و تنش 
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 تفسير  متن

 عاليم و اختصارات 5-1
  

 كلی بطور نامهآیین این در استفاده مورد اختصارات و عالیم

 تایید مورد متحدالشکل اختصارات و عالیم از پیروي با

 .اندشده انتخاب( ISO) استاندارد المللیبین سازمان

  

 نامهآيين استانداردها و متون مرتبط با 6-1
  

 سایر و نامــهآیین این مفاد بیــن كه مواردي در

 اجرایــی فنی مشخصات و كاربــردها آیین ها،نامهآیین

 معیارهاي تدوین و رفنی امو دفتر توسط منتشـرشده

 و استاندارد موسسه یا كشور ریزيبرنامه و مدیریت سازمان

 و ضوابط خصات،مش باشد، تفاوتی ایران صنعتی تحقیقات

 نافذ و دارند اولویت نامهآیین این در شده داده مقررات

 .بود خواهند
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 دوم فصل 2

 نظارت و طرح تصویب و ارایه كلی مقررات

 تفسير  متن

 مدارك و هانقشه محاسبه، و طرح ارايه 1-2

 فني

 
 فني مدارك و هانقشه محاسبه، و طرح ارايه   1-2ت 

 مبناي بر باید آرمه بتن هايهساز اولیه هاينقشه 2-1-1

 و ارتفاعها، ها،اندازه تمامی آن در كه معماري، هاينقشه

 است، شده تعیین وضوح به ساختمان اصلی ویژگیهاي سایر

 كه مذكور معماري هاينقشه از نسخه یک. شوند تهیه

 امضاي به و گرفته قرار آرمه بتن سازه محاسبات مبناي

 بتن سازه هاينقشه به یدبا باشد رسیده محاسب مهندس

 .شود تحویل كننده رسیدگی مقامات به و ضمیمه آرمه

  

 

 براي كه آرمه، بتن سازه اولیه هاينقشه با همراه 2-1-2

 شامل فنی محاسبات دفترچه باید شوند،می ارایه تصویب

 .شود ارایه زیر نکات

 از ساختمان معرفی و اختصار طور به اصلی ویژگیهاي -الف

 .ارتفاع و طبقات تعداد اجرا، محل برداري،بهره عنو نظر

 خاك، مقاومت مورد در شده انجام مطالعات و فرضها -ب

 در ژئوتکنیک به مربوط عوامل سایر و زیرزمینی آب سطح

 .لزوم صورت

 قبیل از ساختمان در استفاده مورد مصالح ویژگیهاي -پ

 بتن مشخصه مقاومتهاي و بتن در مصرفی سیمان و فوالد

 كه اجرا، براي شده تعیین مراحل یا استاندارد سنین در

 .است پذیرفته انجام آنها براساس طراحی

 اعم سربارها و بارها مقادیر نظر از محاسباتی فرضهاي -ت

 طور هب و  زلزله باد، برف، از ناشی نیروهاي و قائم بارهاي از

 .است شده منظور محاسبه در كه سرباري و بار نوع هر كلی

 .شده بارگذاري قابهاي و پالنها روكیك -ث

 و تنشها و طراحی و تحلیل براي استفاده مورد روشهاي -ج

 .اندگرفته قرار محاسبه مبناي كه ايویژه ضرایب

 مورد محاسبات در كه سازگار هاينامهآیین سایر نام -چ

 .اندبوده استفاده
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 تفسير  متن
 و كروكیها افزودن با محاسباتی عملیات جزییات -ح

 به محاسباتی اصلی نتایج كردن مشخص و الزم توضیحات

 تا محاسبات به رسیدگی بطوریکه روشن، و واضح صورت

 روشهاي بردن كار به صورت در. باشد آسان امکان حد

 استفاده، مورد هايبرنامه مبناي و مشخصات باید ايرایانه

 دفترچه ضمیمه آمده بدست نتایج و اولیه هايداده فرضها،

 .شوند محاسبه

 ساختمانها اجراي براي نقشه نوع سه مورد به بسته 2-1-3

 :شوندمی تهیه

  

 كلی هندسه آنها در كه محاسباتی، هاينقشه 2-1-3-1

 مشخص فوالد عرضی مقطع سطح و مقاطع ابعاد سازه،

 و هستند اجرایی كامل جزییات فاقد هانقشه این. اندشده

 .شوند تبدیل اجرایی ايهنقشه به اجرا، به شروع از قبل باید

  

 اطالعات بر عالوه كه اجرایی، هاينقشه 2-1-3-2

 قبیل از سازه اجرایی جزییات شامل محاسباتی، هاينقشه

 آنها، كردن وصله و قطع محل میلگردها، طول و تعداد قطر،

 به سازه اجراي بطوریکه هستند، آن نظایر و هاوصله نوع

 اجرایی هاينقشه. باشد رمیس ابهام بدون هانقشه این كمک

 مهندس توسط باید زیر شرایط رعایت با آرمه بتن هايسازه

 كننده رسیدگی مقامات به و تهیه صالحیتدار محاسب

 :شود تسلیم

 یهته قبول قابل مقیاس با و واضح طور به باید هانقشه -لفا

 .شوند

 هايویژگی نیز و محاسبه مبناي خاك مقاومت -ب

 .شود ذكر باید دفوال و بتن مکانیکی

 ابعاد و موقعیت اي،سازه قطعات تمام موقعیت و ابعاد -پ

 .شوند داده هانقشه در باید هاسوراخ و بازشوها تمامی

 كارگاهی، هاينقشه تهیه براي الزم مقاطع و جزییات -ت

 و آنها كردن وصله و قطع خم، محل میلگردها، قطر

 تاطالعا این از یقسمت. شوند داده باید مربوط، هاياندازه

 .كرد قید میلگردها جدول در توانمی را

 بزرگترین قطر میلگردها، روي بتن پوشش ضخامت -ث

 سیمان به آب نسبت حداكثر و بتن در مصرف قابل سنگدانه

 .شوند داده هانقشه در باید

 جزییات و اجرایی و انبساط انقطاع، درزهاي موقعیت -ج

 .شوند داده هانقشه در آنها

  

ي نظرخواهی
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غیر



 15    2018/06/12      نظارت و طرح تصویب و ارایه كلی مقررات – فصل دوم 

 تفسير  متن
 به مصرفی فوالد وزن تعیین و میلگردها جدولهاي تهیه -چ

 قبال در ساختمان طراح وظایف جزو میلگرد، نوع هر تفکیک

 ساختمان پروانه اخذ براي آن تسلیم ولی كارفرماست،

 به مربوط اطالعات از قسمتی كه موقعی مگر ندارد ضرورت

 این در تنها و نشده قید اجرایی هاينقشه در میلگردها

 .باشد شده ذكر لجداو

 هر شرایط با متناسب كه كارگاهی، هاينقشه 2-1-3-3

 در شده داده جزییات از استفاده با آن، سازندگان و سازه

 خاص قسمتهاي براي بزرگ، مقیاس با و اجرایی، هاينقشه

 اساس بر باید هانقشه این. شوندمی تهیه سازه حساس و

 هب و شوند تهیه جراییا عملیات با همزمان كارگاه، نیازهاي

 .برسند نظارت دستگاه تایید

  

 بازرسي و نظارت  2-2
  

 مهندسان نظر تحت باید آرمه بتن عملیات اجراي 2-2-1

 امکان حد تا كه شودمی توصیه. گیرد انجام شرایط واجد

 صالحیتداري افراد یا محاسب مهندس توسط عالیه نظارت

 .پذیرد انجام دارند را او نمایندگی كه

 
 

 كارگاه در همواره، باید كارگاه دفتر بنام دفتري 2-2-2

 :شوند درج زیر موارد آن در و باشد موجود

 .بتن مصالح اختالط نسبتهاي و كیفیت -الف

 و ریزيبتن آرماتورگذاري، بندي،قالب تاریخ -ب

 .برداريقالب

 .بارندگی و دما قبیل از جوي، شرایط -پ

 انجام مختلف هايونهنم روي كه آزمایشهایی نتایج -ت

 .شوندمی

 تمام كفهاي بر شده اعمال توجه قابل بار هرگونه -ث

 .ساخت حین در اعضا سایر و دیوارها شده،

 .كار كلی پیشرفت -ج

 تواندمی فوق اطالعات حاوي روزانه گزارشهاي پرونده

 .شود كارگاه دفتر جایگزین

  

ي نظرخواهی
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غیر



 بخش مصالح و مسائل اجرایی -آئین نامه بتن ایران  2018/06/12   16  

 تفسير  متن
 سلسیوس درجه 5 از كمتر دما كه مواقعی در 2-2-3

 (سانتیگراد) سلسیوس درجه 30 از بیشتر یا و( سانتیگراد)

 تضرور كارگاه دفتر در دما به مربوط كامل ارقام درج باشد

 رايب كه تدابیري تمامی باید موارد گونه این در. دارد قطعی

 دفتر در است شده برده كار به گرما و سرما از بتن حفظ

 .شود منعکس كارگاه

  

 ملشا( روزانه گزارشهـــاي پرونده ای)  كارگاه دفتر 2-2-4

 و مسؤول مهندس امضاي به روز هر باید مذكور اطالعات

 ساختمانی عملیات اجراي مدت تمام در و برسد كارگاه ناظر

 بازرسان مراجعه موقع بطوریکه باشد، كارگاه محل در

 . داد قرار آنان اختیار در بتوان ساختمان

 اب همراه ساختمانی یاتعمل اتمام از بعد باید دفتر ایــن

 اسناد نظیر) كار صاحـب نزد نهایی، اجرایی هاينقشه

 این نگهداري و ضبط. شود نگهداري و حفظ( مالکیت

 الزامی مهم ساختمانهاي براي ايرایانه صورت به اطالعات

 .است

  

 نتیجه در و ساختمانی كارهاي اجراي ضمن چنانچه 2-2-5

 طبق كارها كه شود حظهمال( 1 یادآوري) ساختمان بازرسی

 از بعضی اجراي در یا نیافته انجام اجرایی هاينقشه

 بازرسان است نشده مراعات فنی اصول كار قسمتهاي

 در و دهند تذكر كارگاه مسؤول به را مراتب باید ساختمان

 ساختمان براي خطري بروز احتمال موجود معایب صورتیکه

 تقاضاي( 2 آوريیاد) بدوي فنی كمیسیون از باشند، داشته

 .كنند فوري رسیدگی

 و شودمی تشکیل كارگاه در بالفاصله بدوي فنی كمیسیون

 درصا را كار از قسمتی یا و تمام توقف دستور لزوم صورت در

 نهایی فنی كمیسیون به قطعی رسیدگی براي را موضوع و

 مربوط موارد به نهایی فنی كمیسیون. كندمی ارجاع

 برداشت محل، بررسی به لزوم رتصو در و كندمی رسیدگی

 انجام و شده، ساخته صورت به اعضا ابعاد و جزییات

 و مصرفی مصالح كیفیت ارزیابی براي الزم آزمایشهاي

 .كندمی اتخاذ مقتضی تصمیم و اقدام ایمنی

  

 مقامات و ماموران ساختمان، بازرسان (1) يادآوری

 هايهنامآیین و قوانین بموجب كه هستند صالحیتداري

 را كار اجراي و طرح بازرسی اختیار محل شهرداري و كشور

  

ي نظرخواهی
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غیر



 17    2018/06/12      نظارت و طرح تصویب و ارایه كلی مقررات – فصل دوم 

 تفسير  متن
 نظارت مسؤولیت كه هستند افرادي كلی طور به و دارند

 عهده بر را نامهآیین این ضوابط اعمال كنترل و فنی عالی

 .دارند

 به نهایی و بدوي فنی كمیسیونهاي اعضاي (2) يادآوری

 محل شهرداري و كشور هاينامهآیین و قوانین موجب

 موافقت با كارفرما آنان غیاب در و شد خواهند تعیین

 انتخاب خبره مهندسان بین از را افرادي نظارت دستگاه

 .كرد خواهد

  

 بارگذاری آزمايش 3-2
  

 كه باشد طوري ساختمان وضع و شرایط گاه هر 2-3-1

 باشند، داشته تردید آن ایمنی به نسبت ساختمان بازرسان

 امابه رفع به فنی محاسبات انجام طریق از یایمن ارزیابی و

 كمیسیون طریق از توانندمی بازرسان نشود، منجر تردید و

 آزمایش دستور نهایی فنی كمیسیون تصویب و بدوي فنی

 مشکوك كه را آن از قسمتی یا و ساختمان تمام بارگذاري

 .كنند صادر است

  

 یفن كمیسیون نظر تحت باید بارگذاري آزمایش 2-3-2

 قسمت اجراي زمان از هفته 8 حداقل گذشت از پس بدوي

 صاحب و طراح آنکه مگر. آید عمل به نظر مورد موضع یا

 در. كنند موافقت كمتر سن در قطعات آزمایش با كار

 پیمانکارانی یا پیمانکار توسط ساختمان اجراي صورتیکه

 انآن موافقت با باید آزمایش سن تقلیل تقاضاي پذیرد انجام

 .باشد اههمر

 زبرو صورت در كه گیرد انجام بنحوي باید بارگذاري آزمایش

 ماندن سالم و كننده آزمایش افراد جانی امنیت خرابی،

 .باشد شده تامین تجهیزات

  

 اجرا يا طراحي خاص روشهای تصويب 4-2
 

 

 ياجرا یا ایمنی، ارزیابی طراحی، و تحلیل براي اگر 2-4-1

 و ابداع جدید روشهاي نامهآیین این موضوع هايسازه

 بینیپیش نامهآیین این در آنها كاربرد كه شوند پیشنهاد

 شمار به نامهآیین این ضوابط بر منطبق "كامال یا باشد نشده

 شده ثابت علمی توجیه طریق از آنها اعتبار ولی نیاید،

 رامو دفتر از توانندمی روشها این كنندگان ابداع باشــد،

  سازمـــان ـارهايمعیـ تدوین و فنــی

  
ي نظرخواهی

ط برا
د فق

ستنا
ل ا

 قاب
غیر
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 تفسير  متن
 رسیدگی كه كنند درخواست كشور ریزيبرنامه و مدیریت

 و دفتر كارشناسان از متشکل فنی هیأت یک به مساله به

 .شود ارجاع مربوط خبرگان از نفر سه حداقل

 انجام لزوم صورت در و پرونده بررسی از پس فنی هیأت

 رد یا قبول به نسبت نظري، توجیهات تدوین و آزمایشها

 قبول، صورت در و كرد خواهد نظر اظهار پیشنهادي روش

 ارایه و تعیین را مربوط ضوابط و شرایط و كاربرد محدوده

 هیأت، این بوسیله شده اعالم مقررات و ضوابط. داد خواهد

 یارزیاب. داشت خواهند نامهآیین این ضوابط حد در اعتباري

 اسبهمح انجام بدون و آزمایش طریق از خاص قطعات ایمنی

 بوسیله آزمایش شرایط و روش تصویب به مشروط نیز،

 .باشد قبول قابل تواندمی فنی، هیأت

ي نظرخواهی
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غیر



 

 

  فصل سوم 3

 مواد و مصالح بتن

 تفسير  متن

 دهندههای مصالح تشکيلويژگي 1-3
 

 های مصالح تشکيل دهندهويژگي   ت-1-3

 كليات 
 

 

 ايمصالح مورد استفاده در تولید بتن باید بگونه 1-1-1-3

کار گرفته شود كه ضوابط طراحی و عملکرد انتخاب و ب

و شکل ظاهري در عمر بهره دهی مورد نظر اي، دوام سازه

 قطعات را با توجه به شرایط محیطی، تامین نماید.

  

 

 الزامات باید بتن در مصرفی مصالح و مواد كلیه 2-1-1-3

 و مدارك و نمایند برآورده ار هااستاندارد در شده ارایه

 .شود نگهداري و ارایه آن بر گذاريصحه مستندات

ست و منظور از استانداردها، در وهله اول استانداردهاي ملی ا 2-1-1-3-ت 

در صورت برآورده نکردن الزامات طراحی، با توجه به مشخصات خصوصی 

 ، به سایر استانداردهاي معتبر بین المللی مراجعه شود.روژهپ

 جهت در نامهآئین این در شده ارایه الزامات 3-1-1-3

 و اقلیمی شرایط در سازه پایداري و دوام ایمنی، افزایش

 كه مواردي در و باشدمی( ششم فصل مطابق) ايمنطقه

 عتبرم مدارك و منابع دیگر از باید است،نشده ارایه الزاماتی

 .شود استفاده پروژه خصوصی مشخصات و المللی بین ملی،

  

 اشدیین تري برخوردار بمشخصات خصوصی نباید متناقض و یا از الزامات پا

 در صورت نبود منابع بین المللی باید از مشخصات خصوصی استفاده شود

 عملکرد از اطمینان نظر از مناسب مصالح انتخاب 4-1-1-3

. باشدمی اهمیت با بسیار بتن، درازمدت و مدتكوتاه

 تنب عملکرد تاریخچه ارزیابی امکان كه مواردي در بنابراین

 و مقدور است، رفته بکار بتن رد كه یمصالح همچنین و

 لحمصا آن از استفاده باشد، قبول مورد عملکرد دهنده نشان

 انجام با باید اینصورت غیر در است. بالمانع بتن و

 با مصالح و مواد خواص انطباق كیفیت، كنترل هايآزمایش

 زا اطمینان منظوربه همچنین. ودش اثبات نظر مورد الزامات

 كنترل هايآزمایش باید مصالح، و ادمو خواص یکنواختی

 هاآن نتایج و انجام شده، مشخص تواتر اساس بر كیفیت

 .شوند نگهداري و ثبت كنترل،

ا بعملکرد كوتاه مدت در علم بتن و اجرا، گاه مرتبط   4-1-1-3ت  

اشد بزمان مدت زمان عملیات اجرایی بتن و یا دوره اجراي پروژه می

ه زمدت نیز داراي مفاهیم مختلفی است. گادر صورتیکه عملکرد درا

و گاه  عملکرد درازمدت با عمر مفید بتن یا سازه بتنی در ارتباط است

زمان  گیرد. براي مثال ممکن است،برداري مد نظر قرار میدوره بهره

ست اها نقش داشته باشد یا ممکن گیرش سیمان یا بتن در انتخاب آن

د رداري مورد نظر باشد. در موربدوام سیمان خاصی در دوره بهره

مانند:  هایی در مورد عملکرد كوتاه مدتتوان مثالسنگدانه ها نیز می

-اكنشوها در كارایی بتن یا عملکرد دراز مدت مانند سایش یا نقش آن

 ثال زد.ها یا پایایی در برابر یخ زدن و آب شدن را مزایی با قلیایی

ي نظرخواهی
ط برا

د فق
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 تفسير  متن
 مدارك در نچهآ بر عالوه تواندمی نظارت دستگاه 5-1-1-3

 و هاآزمایش است، شده بینیپیش اجرایی فنی مشخصات و

 رد استفاده مورد مصالح از یک هر براي را دیگري تواتر یا

مشخصات  با مصالح خواص تطابق از تا نماید درخواست بتن

 .شود حاصل اطمینان الزامی،

  

 و تضمین دوره خاتمه تا باید نظارت دستگاه 6-1-1-3

 كامل سوابق پروژه، هر كار پایان از پس سالیک تا حداقل

 ماكارفر به سپس و نگهداري را شده انجام هايآزمایش نتایج

 .دهد تحویل

  

 دمحدو كه نامهآئین این كاربرد دامنه به توجه با 7-1-1-3

 الزامات شود،می (2-1 بند طبق) متعارف هايسازه به

انچن لذا. استنشده ارایه برخی از مواد و مصالح به مربوط

 بینیپیش سازه در چنین مواد و مصالحی از استفاده چه

 ،نظارت دستگاه یا و مشاور نظر اساس بر باید ،باشد شده

 یاجرای نکات و كیفیت كنترل انتخاب، براي مربوطه الزامات

نبیملی یا  هاينامهآئین و استانداردها از یکی اساس بر

 .گردد رعایت معتبر المللی

  

ي نظرخواهی
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غیر



 21    2018/06/12       مواد و مصالح بتن – فصل سوم 

 تفسير  متن

 سيمان 
 

 سيمان ت-2-1-3

خصات سیمان مصرفی كه بر اساس یکی از مش1-2-1-3

س هاي زیر كنترل و تائید شده است، باید بر اسااستاندارد

و دیگر شرایط  عضوابعاد  شرایط محیطی، نوع كاربري،

 تعیین شده، انتخاب شود.

 سیمان هايویژگی: 389 شماره به ایران ملی استاندارد •

 پرتلند؛

 - سیمان: 17518-1 شماره به ایران ملی استاندارد •

 ها؛ویژگی -1 قسمت

 پرتلند سیمان: 16481 شماره به ایران ملی استاندارد •

 ها؛ویژگی -زئولیتی

 هايویژگی: 3432 شماره به ایران ملی استاندارد •

 پوزوالنی؛ پرتلند سیمان

 هايویژگی: 3517 شماره به ایران ملی استاندارد •

 اي؛سرباره هايسیمان

 پرتلند سیمان: 4220 شماره به یرانا ملی استاندارد •

 ها؛ویژگی-آهکی

 -سفید سیمان: 2931 شماره به ایران ملی استاندارد •

 انطباق؛ معیارهاي و هاویژگی

 ندپرتل سیمان: 11571-1 شماره به ایران ملی استاندارد •

 .هاویژگی-مركب

کی ت با توجه به تاثیر مشخصات فیزیکی، شیمیایی و مکانی-3-1-2-1 

 مان بر خواص بتن تازه و سخت شده و به ویژه عملکرد درازمدتسی

بتن در شرایط محیطی مهاجم، الزم است عالوه بر كنترل مشخصات 

 سیمان با الزامات استانداردهاي مربوطه، در انتخاب نوع سیمان

 مناسب، با توجه به شرایط محیطی و كاربري سازه، اقدام شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و بنديطبقه حاضر، حال در کهاین به توجه با 2-2-1-3

 مرجع دو از كشور، در خاكستري پرتلند سیمان الزامات

 و نوع انتخاب در است الزم كند،می تبعیت مختلف

 .شود دقت زیر، موارد و  دوام الزامات اساس بر آن مشخصات

بر اساس  17518-1ت استاندارد ملی ایران به شماره -3-1-2-2 

دارد ست و تا حدود زیادي نگرش این استانامرجع اروپایی تدوین شده

ایی باشد تا مشخصات فیزیکی، مکانیکی یا شیمیبر مبناي عملکرد می

 هایی كه مطابق اینسیمان. لذا در انتخاب و استفاده از سیمان

ظر باشند باید شناخت كافی از عملکرد سیمان مورد ناستاندارد می

 ود داشته باشد.براي كاربرد در شرایط محیطی یا اقلیمی وج

ي نظرخواهی
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غیر



 بخش مصالح و مسائل اجرایی -آئین نامه بتن ایران  2018/06/12   22  

 تفسير  متن
  ،389 شماره به ایران ملی استاندارد مطابق 3-2-1-3

 هايرداستاندا با مطابق و  ،5 تا 1 انواع به پرتلند هايسیمان

 به 16481 و 3517،4220 ،3432 هايشماره به ایران ملی

 آمیخته هايسیمان پوزوالنی، آمیخته هايسیمان به ترتیب

 زئولیتی هايسیمان و آهکی پرتلند هايسیمان اي،سرباره

 هايكاربري و نیاز حسب بر كه شوند،می بنديتقسیم

 كنترل مرتبط استانداردهاي طبق و انتخاب مختلف

 .شوندمی

وع: نهاي پرتلند به پنج ، سیمان389ت بر اساس استاندارد -3-1-2-3 

، 525و  425، 325)معمولی با رده هاي مقاومتی  1سیمان پرتلند نوع 

ا ب، 1)اصالح شده نوع  2رهاي عمومی( ، پرتلند نوع براي كلیه كا

رتلند ها(، پزایی كمتر و مقاومت بیشتر در مقابل تهاجم سولفاتگرما

د نوع )با آهنگ سریع، رشد مقاومت و گرما زایی بیشتر(، پرتلن 3نوع 

رتلند )با آهنگ كند رشد مقاومت و گرما زایی بسیار كم( و سیمان پ 4

رما زایی(، ها و عموما  گیاد در مقابل تهاجم سولفات)با مقاومت ز 5نوع 

 شوند.تقسیم می

 
 17518-1 شماره به ایران ملی استاندارد در 4-2-1-3

 تقسیم نوع 35 از بیش به و اصلی گروه پنج به هاسیمان

 برخی از این عملکرد تاریخچه كهجائیآن از. شوندمی

 یخوب به دیگر كشورها در حتی و كشورمان در هاسیمان

 در هاسیمان نوع این برخی از استفاده لذا نیست، مشخص

 در هايمحیط: مثال عنوان به) مختلف رویاروئی شرایط

 ندب الزامات به توجه با باید( سولفات یا و كلرید یون معرض

EM C گروه هايسیمان از استفاده. باشد( امود بخش) .....

II, III, IV, V (17518-1 شماره استاندارد طبق )در 

 در( دوام بخش بندي طبقه طبق) مهاجم محیطی شرایط

 آزمایشگاهی نتایج اساس بر كه باشد،می مجاز صورتی

 در سیمان نوع آن مثبت عملکرد تاریخچه یا و مستند

 از استفاده كه شود اثبات مشابه، اجرائی و محیطی شرایط

 .باشد اثر مثمر تواندمی و است بالمانع نظر مورد سیمان

  

 ,CEM I سیمان گروه پنج از یک هر از فادهاست 5-2-1-3

II, III, IV, V (دوام فصل بنديطبقه مطابق)، نظر در با 

 تركیب میزان و مقاومت كسب آهنگ مقاومتی، رده گرفتن

C3A ن،ریخت و حمل الزامات: مانند) اجرایی الزامات دیگر و 

می مجاز( آوريعمل زمان مدت و نوع قالب، بازكردن زمان

 .باشد

ها به پنج گروه سیمان 17518-1ت بر اساس استاندارد -3-1-2-5 

ر (، مانند سایCEM I) 1شوند. سیمان پرتلند گروه اصلی تقسیم می

 5/42، 5/32تواند در سه رده گروهها از نظر  رده مقاومتی می

تولید شود. همچنین از نظر آهنگ كسب مقاومت  2N/mm 5/52 و

شد رشوند كه به ترتیب بیانگر می تقسیم Rو  L، Nنیز به سه رده: 

 باشد.مقاومت اولیه كم، عادي و سریع می

ج نیز به پن A3Cها از نظر درصد تركیب همچنین این گروه از سیمان

محدودیتی براي درصد   O-ΙCEMشوند كه رده گروه تقسیم می

A3C ز، ندارد و در چهار رده دیگر بسته به مقدار مقاومت مورد نیا

ین صفر تا ، بكلریدها و یا توام سولفات و با تهاجم سولفات براي مقابله

 شوند.درصد طبقه بندي می 10

-هاي پرتلند آمیخته می( كه شامل سیمانCEM II) 2سیمان گروه 

شود و بسته به نوع ماده جایگزین سیمان )انواع پوزوالن و یا سرباره( 

كر است این شوند. شایان ذدسته تقسیم می 19و درصد جایگزینی، به 

توانند از نظر رده می 1هاي گروه ها نیز همانند سیماننوع سیمان
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هایی مشابه گروه مقاومتی و همچنین آهنگ كسب مقاومت به رده

 مذكور تقسیم شوند.

ه شود كه با توجه باي می( شامل سیمان سربارهCEM III) 3گروه 

 ند.شویم میدرصد( به پنج دسته تقس 95تا  36میزان جایگزینی )بین 

درصد  45هاي پوزوالنی با بیش از ( سیمانCEM IV) 4در گروه 

 64تا  20سیمان مركب با درصد جایگزینی  5جایگزینی و در گروه 

اراي نیز می توانند د 5و  4، 3هاي گروه درصد، قرار دارند. سیمان

هاي مقاومتی و آهنگ رشد متفاوتی باشند، اگرچه نسبت به رده

 باشند.داراي محدودیت می 2و  1وه هاي گرسیمان

 جز اییگزینه مختلف، دالیل به كه مواردي در 6-2-1-3

 در قلیائیواكنش پتانسیل داراي هايسنگدانه از استفاده

 مهیا واكنش این بروز براي كافی رطوبت كه قطعاتی و اعضا

 و ستون برشی، دیوار ها،ساختمانشالوده  مانند) است

 و زمین زیریا  منفی هايتراز در ساختمان محیطی تیرهاي

 واكنش كنترل راهکارهاي از توانمی باشد، نداشته وجود...( 

 یا مناسب آمیخته هايسیمان از استفاده جمله از قلیائی،

 براي درصد 6/0 از كمتر معادل قلیائی با هاییسیمان

 یا دارند «سیلیسی قلیائی» واكنش قابلیت كه هاییسنگدانه

قلیائی »  واكنش قابلیت كه هایینگدانهس براي درصد 4/0

-7-4-6، بند و فصل دوام3-3-1-3 بند به) دارند «كربناتی

سیمان یا و آمیخته هايسیمان از استفاده. (شود مراجعه2

 تنها قلیائی، واكنش كنترل گزینه هاتن بعنوان قلیا كم هاي

 به) دیگر منابع از هاییقلیا تامین ،كه است مجاز صورتی در

 نتایج اساس برو همچنین  باشد، نداشته وجود( سیمان جز

 با قلیا، كم سیمان یا آمیخته سیمان عملکرد تاریخچه

 كه شود اثبات آزمایشگاهی، نتایج یا و نظر مورد سنگدانه

 هايواكنش تواندمی ،(قلیا كم یا آمیخته) رنظ مورد سیمان

 كاهش مجاز حد به و كنترل را زاواكنش سنگدانه مخرب

 .دهد

ت اگرچه تا انجام تحقیقات كافی با توجه به شرایط  -3-1-2-6 

 5و  4، 3، 2هاي گروه محیطی و اجرایی كشور، استفاده از سیمان

(CEM II, III, IV, Vباید مبتنی به نتایج ازم ) ایشگاهی و یا

ه در توان از راهنمایی ارایه شدمیدانی باشد ولی جهت راهنمایی می

 استفاده نمود. 1-3-جدول ت

 

فصل  طبق) دوام مالحظات بدلیل كهصورتی در 7-2-1-3

 آهنگ هیدراته شدن و گرماي كنترل یا و ....( بندششم 

 یا و آمیخته هايسیمان از استفاده به نیاز مقاومت، رشد

 نتایج اساس بر باید باشد، سیمان ینجایگز مواد

  درازمدت، و مدتكوتاه عملکرد بررسی یا و آزمایشگاهی

 رد سیمان جایگزین مواد یا آمیخته سیمان از استفاده تاثیر

 .برسد نظارت دستگاه تائید به بتن عملکرد و رفتار بهبود
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 بتن ساخت براي پرتلند سفید سیمان از استفاده 8-2-1-3

 .باشدمی بالمانع

استفاده از سیمان سفید بنایی در ساخت بتن مجاز  8-2-1-3 –ت  

 باشد.نمی

 دو از همزمان استفاده ضرورت، به بنا چهچنان 9-2-1-3

 اساس بر باید باشد، الزامی بتن در سیمان نوع چند یا

 و مدتكوتاه عملکرد بررسی و آزمایشگاهی مطالعات

ک بتن در ی سیمان نوع چند همزمان از استفاده  درازمدت،

 .برسد نظارت دستگاه تائید به

ده چنانچه عملکرد بتن از نظر دوام مطرح نباشد استفا 9-2-1-3 -ت 

و یا از چند نوع سیمان در یک بتن مانعی ندارد. همچنین مقصود از د

 باشد.چند نوع سیمان، دو یا چند كارخانه مختلف نمی

 هاسنگدانه  
 

 هاسنگدانه ت-3-1-3

ر بتن باید داراي هاي مورد مصرف دسنگدانه 1-3-1-3

م ها بتنی با مقاومت و دوامشخصاتی باشند كه بتوان با آن

 كافی در شرایط محیطی مهاجم ساخت.

  

 هاي بتن باید الزامات اجباري استانداردسنگدانه 2-3-1-3

 را برآورده نمایند.  302ملی ایران به شماره 

 سنگدانه متر رامیلی 75/4از  بزرگتر هايت سنگدانه -3-1-3-2 

 75/4از  كوچکتر هايشود( و سنگدانهگفته می شن )كه عموما رشتد

 ( مینامیده می شود )كه بطور معمول ماسه ریز سنگدانه را مترمیلی

 نامند.

 است معموال  عبارت« سنگدانه اسمی اندازه بزرگترین»تعریف  طبق

 روي سنگدانه وزنی درصد 10حداكثر  كه الکی كوچکترین اندازه از

 .درصد سنگدانه ها از آن عبور می كند( 90اند )یا بم باقی آن

 كوچکترین اندازه اسمی سنگدانه معموال  بزرگترین الکی است كه

ماند یا بعبارت دیگر درصد سنگدانه روي آن باقی می 90حداقل 

ارد درصد سنگدانه از آن می گذرد. با مراجعه به استاند 10حداكثر 

 90ترین اندازه اسمی مقادیر شود، كه در تعریف بزرگدیده می 302

 درصد در نوسان است. 95تا  85درصد گذشته بین 

هاي ارائه شده در ها با منحنیبندي سنگدانهكه دانهدر صورتی

ها و رسیاستاندارد ملی ایران انطباق كامل نداشته باشد، ولی نتایج بر

نی ها، بتتوان با آن سنگدانههاي انجام شده نشان دهد كه میآزمایش

و در طول  را تولید و اجرا نمود كه الزامات مورد نظر را برآورده نماید

ا از ر)و یا انتقال با پمپ(، و تراكم، انسجام خود  مدت حمل، ریختن

دست ندهد و دچار جداشدگی نشود و همچنین مقاومت و دوام مورد 

ا . از آنجنیاز را تامین نماید، استفاده از آن سنگدانه مجاز خواهد بود

وصیه كه اثبات این موارد نیاز به انجام آزمایش هاي متعدد دارد، ت

رآورده برا بطور  302هایی كه الزامات استاندارد گردد از سنگدانهمی

 نمایند، استفاده شود.می

متر، در میلی 600/0كه وجود مواد ریزدانه تر از جائیاز آن

پذیري بتن پمپهاي ریز در انسجام و قوام بتن و همچنین سنگدانه

هاي االمکان در فرآیند تولید سنگدانهباشد، باید حتیداراي اهمیت می

صورت ها، حذف نشوند، در غیر اینریز سعی شود این دسته از دانه
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شود، با استفاده از مواد ریزدانه مناسب، فقدان این دسته از توصیه می

یز باعث ذرات جبران شود. توجه شود كه وجود بیش از حد  ذرات ر

 شدگی در بتن خواهد شد.افزایش نیاز به آب و احتمال افزایش جمع

 5/3هایی با چگالی كم و جذب آب زیاد )بطور معمول بیش از سنگدانه

خل تواند نشان دهنده تخلدرصد براي شن( می 0/3درصد براي ماسه و 

هایی با مقاومت زیاد و مقاومت كم سنگدانه باشد. استفاده از سنگدانه

به  كم، باعث افزایش نیاز به مواد چسباننده، یا كاهش در نسبت آب

مواد سیمانی خواهد شد. افزایش میزان خمیر، احتمال افزایش 

ه شدگی و ترك خوردگی بتن را بدنبال دارد. بر این اساس توصیجمع

زدن و هاي متوالی یخچرخهكه بتن در معرضشود، در موارديمی

د، هایی با مقاومت كم و تخلخل زیاسنگدانه گیرد ازشدن قرار میآب

 استفاده نشود.

گوشه در بتن هاي ریز شکسته یا تیزاگرچه براي استفاده از سنگدانه

ها دانهمنعی وجود ندارد، ولی باید توجه شود كه، استفاده از این سنگ

ا براي رروان كننده( تواند نیاز به آب یا مواد روان كننده )یا فوقمی

 ی به روانی مورد نظر، افزایش دهند. شکل ذرات شکسته كهدستیاب

ثیر تواند متاثر از جنس سنگ مادر و یا فرآیند خردایش باشد، تامی

گوشه هاي ریز شکسته یا تیززیادي بر نیاز به آب بتن حاوي سنگدانه

 دارد.

هاي كه بتن مورد استفاده در سازهدر مواردي 3-3-1-3

اي از مالحظهدت قابلنامه، در طول مشمول این آئینم

برداري، رطوبت خود را حفظ كرده و یا در معرض بهره

گیرد، )مانند رطوبت یا آب محیط اطراف قرار می

ها، دیوار برشی، ستون و تیرهاي محیطی ساختمانپی

زیر زمین( انجام مطالعات یا هاي منفی ساختمان در تراز

سی یا ها )سیلیشناسائی قابلیت واكنش قلیائی سنگدانه

هاي باشد. در این خصوص انجام بررسیكربناتی( الزامی می

(، 13552شناسی )مطابق استاندارد ملی ایران، شماره سنگ

هاي تسریع شده )مالت منشوري، مطابق آزمایش

(، 17106و  8753استانداردهاي ملی ایران، شماره 

درازمدت )منشور بتنی، مطابق استاندارد ملی ایران، شماره 

، استوانه سنگی )مطابق استاندارد ملی ایران، شماره (8149

( و استاندارد تغییر طول منشورهاي بتنی ناشی از 7656

(، ASTM C1105قلیایی كربناتی )مطابق استاندارد  واكنش

 بنا به مورد، باید مد نظر قرار گیرد.

  

سنگدانه ها از نظر دوام در برابر آتش و واكنش  4-3-1-3

د همیت دارند كه بنا به مورد بایهاي شیمیائی مخرب نیز ا

 در نظر گرفته شود.

توانند بر مقاومت در هاي درشت میت مشخصات سنگدانه -3-1-3-4 

هاي گرانیتی، شود، از سنگدانهبرابر آتش بسیار موثر باشند، توصیه می

 كوارتزي و  كوارتزیتی در این موارد استفاده نشود. 
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هاي شیمیایی مخرب دیگري به هایی كه واكنشاستفاده از سنگدانه

نمایند )مانند موارد زیر(، در بتن را ایجاد می 3-3-1-3 غیر از بند

باشد، مگر بر اساس نتایج آزمایشگاهی یا تاریخچه عملکرد مجاز نمی

درازمدت، اثبات شود كه راهکارهاي  جلوگیري از واكنش مخرب، 

 است.بخشی بودهداراي نتایج رضایت 

 تیت ها از جمله پیریت، پیروهاي حاوي برخی از سولفیدسنگدانه

 و ماركازیت؛ 

 ها؛هاي حاوي برخی از سولفاتسنگدانه 

 سنگدانه( هاي حاوي آهک زندهCaO یا اكسید منیزیم )

(MgO.آزاد ) 

 سبکدانه  
 

 سبکدانه ت-4-1-3

می توان به  نحوه ایجادسبکدانه ها را بر اساس  1-4-1-3

نوع طبیعی در ه طبیعی و مصنوعی تقسیم كرد. دو دست

 با انجام عملیات مکانیکی مانندطبیعت وجود دارد و فقط 

. نوع شودمیعرضه شکستن، دانه بندي و نظایر آن آماده 

مصنوعی محصوالت جانبی یا زائد صنایع مختلف هستند و 

بر روي مصالح طبیعی  یا با انجام عملیات خاص و حرارتی

 گردند.آوري میفر مصنوعییا 

ت خصوصیات سبکدانه ها وابسته به جنس و ساختار  -3-1-4-1 

یعی باشد. سبکدانه هاي طبمتخلخل، مواد اولیه و فرآیند تولید می

شدن  مانند پومیس، اسکوریا یا توف مواد آتشفشانی هستند كه از سرد

اند. همچنین و نیز هوازده شدن گدازه هاي آتشفشانی بوجود آمده

اخته اي بعنوان سبکدانه طبیعی غیر آتشفشانی شنهاي دیاتومهكلوخه

 شوند.می

سبکدانه مصنوعی شامل، سرباره متخلخل )اسفنجی(، رس منبسط 

شده یا پوك، خاكستر بادي همجوش شده، شیل یا سنگ لوح منبسط 

 توانباشد. همچنین پرلیت را میشده، شیشه یا سیلیس اسفنجی می

جمله  تواند ازكرد. خرده آجر و سفال نیز می سبکدانه مصنوعی قلمداد

ین هاي پلیمري و پالستیکی نیز از اها محسوب شود. دانهسبکدانه

 هاي پلی استایرن منبسط شده.باشند، مانند دانهجمله می

 سبکدانه ها بر اساس كاربرد به دو دسته سبکدانه 2-4-1-3

 سازه اي و غیر سازه اي تقسیم می شوند.

  

نه ها بسته به كاربرد مورد نظر مشخصات سبکدا 3-4-1-3

 باید مطابق استانداردهاي ملی مربوطه زیر باشد:

  سبکدانه براي بتن سازه اي -4985استاندارد ملی 

  سبکدانه براي بتن، مالت  -14875-1استاندارد ملی

 و گروت 

  سبکدانه براي بلوك هاي  -7657استاندارد ملی

 بنایی بتنی

ها براي خصوصیات سبکدانه ISIRI 4985ت استاندارد  -3-1-4-3 

بکدانه دهد. دو نوع اصلی ساستفاده در بتن سبک سازه اي را ارایه می

 در این استاندارد توضیح داده شده است:

 هاي تهیه شده از انبساط، و هم جوش كردن محصوالتی سبکدانه

 مانند سرباره، رس، دیاتومه، خاكستربادي، شیل و سنگ لوح؛

 فعی فراوري شده، مانند پومیس، اسکوریا و توهاي طبیسبکدانه 

ی هایی با منشا معدنی و با چگال، سبکدانهISIRI 14875-1استاندارد 

ی كیلوگرم بر مترمکعب و یا چگال 2000اي معادل یا كمتر از دانه

ر بر دكیلوگرم بر مترمکعب را  1200اي معادل یا كمتر از انبوهی فله

واد مطبیعی، سبکدانه هاي تهیه شده از گیرد. شامل: سبکدانه هاي می

افت طبیعی، محصوالت فرعی فرایندهاي صنعتی و یا سبکدانه هاي بازی

 شده می باشند.
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هاي مصرفی در بلوك هاي ، معرفی سبکدانهISIRI 7657استاندارد 

دانه پردازد. شامل سه نوع اصلی سبکبنایی براي كاهش چگالی آنها می

 باشد:می

 ه شده از انبساط، و هم جوش كردن محصوالتی هاي تهیسبکدانه

 مانند سرباره، رس، دیاتومه، خاكستربادي، شیل و سنگ لوح؛

 هاي تهیه شده از فراوري مواد طبیعی مانند پومیس، سبکدانه

 اسکوریا و توف

 هاي تهیه شده از سوزاندن محصوالت نهایی ذغال سنگ سبکدانه

 و یا كک

 های درهم، بازيافتي وسنگدانه  

 بازفرآوری شده

 
های درهم، بازيافتي و بازفرآوری سنگدانه ت-5-1-3

 شده

 های درهم سنگدانه 1-5-3ت   های درهمسنگدانه 1-5-1-3
 

هاي مخلوط ریز و درشت، به سنگدانه 3-1-5-1-1 

 شود.( گفته میAll-in-Aggregatesهاي درهم )سنگدانه

یعی مخلوطهایی كه از بستر رودخانه و یا زمین طب  1-1-5-1-3ت  

هایی انهشود و با سنگدهاي درهم نامیده میشوند، سنگدانهبرداشته می

 رودكه از مخلوط كردن ریز  و درشت در هنگام ساخت بتن بکار می

 كند.تفاوت می

هاي تاي با مقاومهاي سازههاي كم اهمیت و یا بتنگاه در برخی بتن

 درهم دادهمگاپاسکال اجازه مصرف به این نوع مخلوط  16كمتر از 

ها نآشود، اما باید توجه داشت كه در هنگام انبار كردن و مصرف می

 بندي مورد نیاز حاصل گردد.دچار جداشدگی نشوند و دانه

تولید توان براي هاي درهم را نمیسنگدانه 3-1-5-1-2

ي هاهمچنین نباید آن را در ساخت بتن .آرمه بکار بردبتن 

 باال استفاده نمود. غیر مسلح با اهمیت متوسط به

  

   های بازفرآوری شدهسنگدانه2-5-1-3

هاي بازفرآوري شده )حاصل از سنگدانه 3-1-5-2-1

(، و یا خردایش قطعات بتنی بدون فوالد شستشوي بتن تازه

تولید كننده در فقط همان در صورتی قابل مصرف است كه 

محصوالت خود، از این سنگدانه بازفرآوري شده استفاده 

 كند.

براي مثال، سنگدانه هاي بازفرآوري شده از شستشوي  3-1-5-3-1 

ت و تراك میکسر صرفا در همان كارخانه بتن آماده قابل استفاده اس

 امکان خرید و فروش آن وجود نخواهد داشت.

 

كه این نوع سنگدانه به صورت ریز در صورتی 3-1-5-2-2

 5و درشت دانه جدا نشده باشد، فقط اجازه جایگزینی 

شود. و درصورتی درصد وزنی كل سنگدانه هاي بتن داده می

 درصد از كل سنگدانه 15كه جدا شده باشد نیز حداكثر به 

 هاي بتن محدود می شود .
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 آب 
 

 آب  ت-6-1-3

آوري باید آب مورد مصرف در ساخت بتن و عمل 1-6-1-3

استاندارد ملی یا ارایه شده در این بخش و  مطابق با الزامات

 باشد. 14748ایران به شماره 

  

 الزامات ارایه شده براي آب، شامل آب بکار رفته 2-6-1-3

 سرد كردن بتن یا برايساخت بتن، یخ مورد مصرف در 

، آب مورد مصرف اجزاي بتن، آب آزاد موجود در سنگدانه

در كامیون حمل بتن و آب بکار رفته در ساخت مواد 

-افزودنی شیمیایی یا دوغاب سازي مواد افزودنی معدنی می

  د.باش

  

در مواردي كه از آب آشامیدنی براي ساخت و  3-6-1-3

هاي نیاز به انجام آزمایش شود،آوري بتن استفاده میعمل

كه آب آشامیدنی باشد، به شرط آنكنترل كیفیت نمی

باشد و  صاف و تمیز نبوده و مشخصی بوي یا داراي مزه

همچنین شواهدي از تاثیر منفی بر مشخصات بتن وجود 

 د.نداشته باش

  

هاي تولید استفاده از آب بازیافت شده از كارخانه 4-6-1-3

بتن، به تنهایی یا در تركیب با آب آشامیدنی و یا آب چاه، 

-3در تولید بتن مسلح به شرطی مجاز است كه مطابق بند 

 باشد. 1-6-1

قادیر یایی آب تركیبی به مشیم مقدار موادگردد، حداكثر پیشنهاد می 

 جدول زیر محدود گردد:
 

 تركیبات شیمایی آب تركیبی 1-3جدول 

 مواد شيميايي
محدوده 

 مجاز

روش 

 آزمايش

 ppm، كلريدحداكثر ميزان يون 

تنیده، عرشه پل و موارد براي بتن پیش -

 مشابه

ها در شرایط مرطوب یا براي دیگر بتن -

 قطعات مدفون

 

500 

 

1000 

ASTM C 
114 

 SO4،  ppm  3000 ASTM Cسولفات بر حسب 

114 
میزان قلیائیت معادل 

O2K0.658O+2Na ،ppm 

600 ASTM C 
114 

 ppm 50000 ASTM Cمجموع مواد جامد، 

1603  
توان از آبی كه مطابق با الزامات میدر صورتی  5-6-1-3

 !4Error-6-1-3و  3-6-1-3، 1-6-1-3بندهاي 

Reference source not found.  نیست استفاده نمود كه

سخت شدن، حاوي مواد مضري كه باعث تاثیر بر: گیرش، 

مت، تغییر حجم، خوردگی میلگرد مقاومت، آهنگ رشد مقاو

توان با ساخت شود، نباشد. بدین منظور میو كارائی بتن می
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یا آب نمونه مالت و خمیر سیمان شاهد با آب مقطر 

و مقایسه آن با مالت و خمیر سیمان حاوي آب  آشامیدنی

مشکوك مورد نظر موارد زیر را كنترل نمود، توجه گردد، 

ابه طرح مخلوط بتن كارگاهی تا حد امکان مش طرح مخلوط

بوده و در مخلوط شاهد و مخلوط مورد آزمایش، یکسان 

 باشد:

  حاوي آب غیر آشامیدنی یا غیر  روزه نمونه 7مقاومت

درصد مقاومت فشاري مالت  90استاندارد باید حداقل 

 شاهد باشد.

  زمان گیرش خمیر سیمان حاوي آب مشکوك مورد نظر

ط مخلونسبت به  1:30دیرتر از  زودتر از یکساعت ونباید 

 .باشدشاهد 

 سیمان، سالمت آزمایش از آمده دستبه انبساط نتیجه 

حد  آب مشکوك مورد نظر، از با شده ساخته آزمونه در

شتر مجاز انبساط یا انقباض استاندارد سیمان مورد نظر بی

 .نباشد

هاي استفاده از آب دریا، آب فاضالب و پساب 6-6-1-3

عتی در شستشوي سنگدانه ها، ساخت و هاي صنكارخانه

 باشد.آوري بتن مسلح مجاز نمیعمل

ت چنانچه از آب نامناسب در شستشوي سنگدانه ها  -3-1-6-5 

ست استفاده شود سنگدانه تولیدي در صورتی در بتن قابل استفاده ا

 سنگدانه در حد مجاز باشد. كلریدكه مقادیر سولفات و 

 

 مواد افزودني شيميايي  
 

 واد افزودني شيمياييم ت-7-1-3

 ت تعريف-1-7-1-3  تعريف 1-7-1-3

هاي شیمیایی، مواد محلول در آب افزودنی 3-1-7-1-1 

ز اهستند كه به بتن تازه در حین اختالط یا بالفاصله قبل 

راي درصد وزنی ماده سیمانی، ب 5اختالط، به مقدار كمتر از 

 گردند.اصالح خواص بتن تازه و یا سخت شده اضافه می

راي بت تعریف مواد افزودنی در بسیاري از آیین نامه ها -3-1-7-1-1 

ی مواد افزودنی معدنی و شیمیایی می باشد. مواد افزودنی شیمیای

 معموال مقدار مصرف آن بر حسب مورد از چند صدم درصد وزن مواد

الف خدرصد وزن مواد سیمانی است. این مواد بر  5سیمانی تا حداكثر 

ده ی، جایگزین سیمان نمی شوند. در صورت استفامواد افزودنی معدن

ود و صرفا و نیاز به افزودنی شیمیایی، باید به پایه شیمیایی آن توجه ش

 به نام هاي تجاري اكتفا نشود.

مواد افزودنی شیمیایی باید با مشخصات ذكر  3-1-7-1-2

 شده در استانداردهاي زیر مطابقت داشته باشند:

 مطابق  كنندهروان /بآ كاهنده افزودنی مادهINSO 2930 

 مطابق  كنندهروان فوق /آب كاهنده فوق افزودنی ماده
INSO 2930 

 مطابق  آب نگهدارنده افزودنی مادهINSO 2930 

 مطابق  واسازه حباب افزودنی مادهINSO 2930 
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 مطابق  زودگیركننده افزودنی مادهINSO 2930 

 سخت زمان كننده تسریع( كننده زودسخت افزودنی ماده 

 INSO 2930مطابق )شدگی

 مطابق  دیرگیركننده افزودنی مادهINSO 2930 

 مطابق  آب جذب میزان كاهنده افزودنی مادهINSO 

2930 

 دیرگیركننده /كنندهروان /آب كاهنده افزودنی ماده 

 INSO 2930مطابق 

 كنندهروانفوق /آبكاهنده  زودنی فوقاف ماده/ 

 INSO 2930مطابق  دیرگیركننده

 زودگیركننده /كنندهروان /آب كاهنده افزودنی ماده 

 INSO 2930مطابق 

 مطابق گرانروي  اصالح كننده افزودنی مادهINSO 2930 

 مواد افزودنی بازدارنده خوردگی آرماتورها بر اساس

 .ASTM C1582استاندارد 

عملکرد و تاثیر افزودنی هاي شیمیایی بر  3-1-7-1-3

و سخت شده باید قبل از مصرف و با توجه خواص بتن تازه 

 به نتایج آزمایشگاهی به تایید دستگاه نظارت برسد.

ت برخی از مواد شیمیایی داراي خواص چندگانه -3-1-7-1-3 

ایی باشند به این مفهوم كه استفاده از برخی مواد افزودنی شیمیمی

 موجب بهبود خواص بتن تازه، بتن سخت شده و یا هر دو می گردد

ولی همچنین ممکن است باعث كاهش مقاومت فشاري و یا افزایش 

جمع شدگی ناشی از خشک شدن گردد انطباق بر استاندارد موجب 

هی هاي مخلوط كارگابی نیازي از آزمایش هاي عملکردي بر روي طرح

مایش باشد. الزم به ذكر است كه همه آزدر شرایط واقعی اجرایی نمی

ت هاي خاصی از بتن یا مالبر روي مخلوطهاي مندرج در استاندارد 

اه ندارد. هاي مورد استفاده در كارگشود كه ارتباطی با مخلوطانجام می

ت همچنین سیمان مورد استفاده در آزمایش هاي استاندارد ممکن اس

  به هیچ وجه همان سیمان پروژه نباشد.

سازگاري مواد افزودنی شیمیایی مصرفی  -3-1-7-1-4

ه یر مصالح مصرفی در بتن باید به تایید دستگاباید با سا

 نظارت برسد.

یی ت در صورت استفاده از چند نوع ماده افزودنی شیمیا-3-1-7-1-4 

ر عملکرد بدر یک طرح مخلوط، باید نحوه اختالط آنها و اثر متقابل آنها 

 یکدیگر به تایید دستگاه نظارت برسد.

دنی شیمیایی كلسیم و یا مواد افزو كلرید -3-1-7-1-5

 نباید در ساخت بتن مسلح استفاده شوند. كلریدحاوي یون 

  

اضافه كردن مواد افزودنی شیمیایی )به  -3-1-7-1-6

 صورت محلول( به مواد سیمانی خشک مجاز نمی باشد.

  

 ت انواع مواد افزودني شيميايي-2-7-1-3  انواع مواد افزودني شيميايي  2-7-1-3

 كنندهاهنده آب یا روانمواد افزودنی ك -3-1-7-2-1

-ها موادي هستند كه میكنندههاي آب و یا روانكاهنده

توانند مقدار آب الزم مخلوط بتن را براي رسیدن به یک 

 كنندهت مواد افزودنی كاهنده آب یا روان-3-1-7-2-1 

وجود  هم به شکل پودريو  افزودنی هاي روان كننده هم به شکل مایع

اد بصورت محلول در بتن معموال  توصیه می شود تا این مودارند. 

استفاده شوند. با توجه به مقدار كم مصرف آنها، باید تجهیزات اختالط 
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روانی معین در مقایسه با بتن شاهد كاهش دهند و یا امکان 

افزایش روانی مخلوط را بدون نیاز به تغییر در نسبت آب به 

ها، كیفیت بتن را د. این افزودنینمایمواد سیمانی را فراهم ن

براي رسیدن به یک مقاومت معین و با مقدار سیمان 

 د.نپذیر می كنكمتري امکان

و نحوه مصرف طوري باشد كه مواد كامال  مناسب و دقیق و یکنواخت 

در مخلوط پخش شوند. روش ساده و مناسب مصرف این مواد اضافه 

گردد نمودن در پایان مراحل اختالط می باشد. همچنین توصیه می 

تا حدامکان از تجهیزات اتوماتیک براي پیمانه كردن و افزودن به 

مخلوط بتن استفاده شود. در صورت افزودن به صورت دستی، یکی از 

هاي مصرف این مواد جهت اطمینان از پخش یکنواخت بهترین روش

آن در مخلوط به این صورت است كه پس از اختالط اولیه سیمان، 

درصد آب، ماده افزودنی به مابقی آب الزم اضافه  70تا  50سنگدانه و 

گردد و سپس به مخلوط اضافه شود. نحوه افزودن مواد روان كننده 

ممکن است باعث شود تا در مخلوط هاي بتن با نسبت هاي اجزاي 

مصرف بیش از اندازه افزودنی روان . مشابه، روانی متفاوتی بدست آید 

در زمان گیرش، كاهش مقاومت ممکن است باعث تأخیر زیاد  كننده 

 اولیه و افزایش مقدار هواي بتن شود.

ا بسته رمعموال استفاده از افزودنی هاي كاهنده آب، مقدار آب اختالط 

 درصد كاهش می دهد.  12تا  5به تركیبات مواد افزودنی از 

د( مقدار معمول استفاده )بصورت محلول و بسته به میزان مواد جام

قادیر درصد وزن مواد سیمانی می باشد و معموال  م 1تا  2/0در حدود 

 گردد.بیشتر، موجب كندگیري بتن می

ه دسته سبا توجه به تاثیر این مواد بر زمان گیرش، روان كننده ها به 

كاهنده آب معمولی، كاهنده آب كندگیركننده و كاهنده آب 

 شوند.زودگیركننده تقسیم می

مان مصرفی ممکن است بر تركیب شیمیایی و مشخصات فیزیکی سی

شان نروي عملکرد ماده افزودنی روان كننده تأثیر بگذارد. تحقیقات 

روي تأثیر بر  A3C و همچنین مقدار   S3Cبه  A3C داده است نسبت 

نی مواد افزودنی روان كننده مؤثر است. همچنین برخی مواد پوزوال

مصرف  طبیعی و دوده سیلیس در مقایسه با سیمان معمولی نیاز به

 بیشتري از این مواد براي رسیدن به یک روانی معین دارند.

ات در بعضی موارد، دانه بندي، شکل، بافت و خواص فیزیکی و تركیب

ه معدنی سنگدانه ها ممکن است بر روي عملکرد این مواد اثر داشت

 باشند.

د، لذا دماي هوا و دماي ساخت بتن بر روي عملکرد این مواد تاثیر دار

ن مصرف آن باید مقدار دقیق، در شرایط محیطی واقعی تعیی قبل از

 گردد.

دیر كننده ها بسته به غلظت و نوع تركیب، مقابعضی از انواع روان

ر هواي كنند، كه باید به آن توجه شود. مقدازیادي هوا ایجاد بتن می

 ها باید با اصالح روان كننده، كنترل شود.این بتن

نوان مواد كاهنده آب، آب انداختگی می در صورت مصرف این مواد بع

تواند كاهش یابد. در صورت استفاده از این مواد بعنوان روان كننده، 

هاي اجزاء مخلوط بتن مناسب انتخاب نشده باشد و یا دانه اگر نسبت
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 تفسير  متن
ها مناسب نباشد، احتمال افزایش آب انداختگی وجود بندي سنگدانه

 دارد.

نده آب داراي خاصیت دیرگیري در مواردي كه افزودنی هاي كاه

ب شود زمان بازكردن قالب ها و عمل آوري متناسهستند، توصیه می

 دیرگیري اعمال شده توسط مصرف افزودنی افزایش یابد.

كاهنده آب یا فوق مواد افزودنی  -3-1-7-2-2

 كنندهروانفوق

 فوق روان كننده ها موادي هستند كه امکان افزایش روانی

ن ی را در نسبت آب به سیمان ثابت و یا امکایک مخلوط بتن

 كاهش مقدار آب را براي رسیدن به یک مقدار روانی مشابه

ننده با مخلوط شاهد را با تأثیر بیشتر در مقایسه با روان ك

 ها فراهم می كنند.

 كنندهروانكاهنده آب یا فوقفوق ت مواد افزودنی -3-1-7-2-2 

جهت محلول در آب می باشند.  فوق روان كننده ها معموال  بصورت

در  آنها را معموال  به آب طرح اضافه می كنند یا ،مصرف این مواد

ر دپایانی اختالط به مخلوط اضافه می نمایند. اضافه كردن مراحل 

مواد  مراحل پایانی اختالط، سبب عملکرد بهتر این مواد می شود. این

كردن آب  گاهی به شکل پودر مصرف می شوند كه قبل از اضافه

در  مخلوط، به سیمان یا سنگدانه اضافه می شود كه این حالت بیشتر

مالت هاي خشک آماده و یا بتن هاي خشک كه آب مخلوط در محل 

 بتن ریزي اضافه می گردد، بکار می رود.

ط را معموال استفاده از افزودنی هاي كاهنده قوي آب مقدار آب اختال

رد و درصد )در برخی موا 12ش از  بسته به تركیبات مواد افزودنی بی

 درصد( كاهش می دهد.  35انواع آن تا 

در ساخت بتن هاي با كارایی معمولی و نسبت هاي آب به مواد 

ستفاده توان از این مواد اسیمانی كم، بتن هاي روان و خودتراكم، می

 نمود.

 مدت اثر این مواد موقتی است و طول مدت اثر آن بسته به نوع و

 یمیایی این مواد متغیر می باشد.تركیب ش

ست ابا توجه به پایه شیمیایی ماده افزودنی مقدار هواي بتن ممکن 

تن همچنین درصورت عدم سازگاري با مواد مصرفی در ب .افزایش یابد

)مانند نوع سیمان مصرفی( ممکن است ایجاد درصدهاي زیاد هوا 

ی دنی شیمیاینماید، در این حالت باید صحت و سالمت مصالح و افزو

 مصرفی مورد بازبینی قرار گیرد.

تر از در برخی موارد، افت روانی بتن هاي حاوي این مواد معموال بیش

 بتن شاهد است.

ن تازه توجه گردد كه استفاده از این افزودنی ها براي بهبود خواص بت

و یا خواص بتن سخت شده است ولی نمی توان تمامی مشکالت بتن 

قدار مرتفع كرد. اگر مشخصات بتن )دانه بندي و مبا كمک این مواد، 

جب آب مواد سیمانی( مناسب نباشد، استفاده از این مواد می تواند مو

 انداختگی، جداشدگی و جمع شدگی بیشتر گردد.

ب آنفوذپذیري بتن بطور مستقیم با جذب مویینه كه متأثر از نسبت 

وي آب، قواد كاهنده به سیمان است، ارتباط دارد . لذا با استفاده از م

 نفوذپذیري بتن به مقدار زیادي كاهش می یابد.

تناسب نادرست اجزاء بتن ممکن است در بتن هاي با اسالمپ كم 

آشکار نباشد، اما در بتن هاي روان با اسالمپ زیاد این نقص ها و 
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 تفسير  متن
كمبودها اهمیت پیدا می كنند و می توانند سبب جداشدگی و یا آب 

همین علت است كه جداشدگی در بتن هاي روان انداختگی شوند. به 

كه با افزودنی هاي كاهنده قوي آب ساخته می شوند، بیشتر مشاهده 

یک راه براي اطمینان یافتن از عدم جداشدگی، افزایش . می شود 

 سنگدانه هاي ریز و توجه به دانه بندي سنگدانه و مواد ریز بتن است.

-انها در مورد فوق روكنندهبسیاري از موارد ذكر شده براي روان 

  ها نیز صادق است )مانند سازگاري، عملکرد و هوازایی(. كننده

 سازمواد افزودنی حباب -3-1-7-2-3

ساز موجب ایجاد حباب هاي هواي افزودنی هاي حباب

د تا بدین وشمیپایدار در بتن در طی فرایند ساخت بتن 

آب شدن زدن و وسیله مقاومت در برابر چرخه هاي یخ

تواند باعث كاهش افزودنی جباب ساز می افزایش یابد.

نفوذآب در بتن و كاهش آب انداختن و جداشدگی گردد. 

ساز فقط در صورتیکه امکان استفاده از افزودنی حباب

كنترل میزان هواي ایجاد شده در بتن وجود داشته باشد، 

 مجاز است.

 سازت مواد افزودنی حباب-3-1-7-2-3 

ي عمدي، باید به صورت یکنواخت در خمیر سیمان پخش حباب ها

اصله فباشد و میکرومتر( می 500تا  50شود و داراي اندازه )در حدود 

 300تا  200حداكثر مناسب از یکدیگر در منابع مختلف در حدود 

 میکرومتر ذكر شده است.

هواي محبوس شده غیر عمدي در بتن كه به صورت اتفاقی بوجود 

ب میلیمتر می باشد كه موج 10تا  5/0ي اندازه حدود آید دارامی

 گردد.كاهش مقاومت و دوام بتن می

 مقدار هواي عمدي ایجاد شده، به نحوه و مدت اختالط بتن، شیوه

 حمل و ریختن بتن بستگی دارد.

ه یا هواي ایجاد شده توسط افزودنی هاي دیگر مانند برخی روان كنند

دوام و  د بزرگتري است و به دوام بیشترفوق روان كننده ها داراي ابعا

 انجامد.كاهش نفوذپذیري بتن نمی

متأثر  درصد هوا و توزیع اندازه حباب هاي تولید شده در بتن حبابدار

 ی،و جنس( و مقدار افزودنی مصرفماهیت )طبیعت از عواملی مانند: 

)دانه بندي، شکل حبابدار ماهیت و مقدار مصالح مصرفی در بتن 

سیمان  ، مقدار آب وها، سیمان، مقدار خمیر، میزان مواد آلی( سنگدانه

 روش و )روانی بیشتر، حباب بیشتر(بتن اسالمپ یا روانی  مصرفی،

هاي و برخی از ویژگی اختالط، حمل، تراكم و شرایط اجرایی بتن

 سیمان مانند ریزي و میزان مواد قلیایی، است.

یط آب شدن یا سایر شرا زدن وبا توجه به شرایط محیطی از نظر یخ

اي موجود در حین بهره برداري، در هر آیین نامه اي درصد حباب هو

الزم مشخص می شود. مقدار حباب هواي الزم در بتن معموال  به 

میر حداكثر اندازه سنگدانه مصرفی ارتباط دارد. معموال  هرچقدر خ

ی م سیمان بتن كمتر باشد، درصد حباب هواي الزم در بتن نیز كمتر

 شود، در حالی كه ممکن است عمال درصد حباب هوا در خمیر سیمان

 ثابت باشد. هر چقدر شرایط محیطی حادتر باشد، درصد حباب هواي

درصد  الزم بتن بیشتر می شود. با كاهش حداكثر اندازه سنگدانه بتن،

 حباب هواي الزم افزایش می یابد. 

ثابت، كارایی و  مصرف مواد حباب ساز در یک نسبت آب به سیمان

روانی بتن را بیشتر می كند. حتی هنگامی كه تحت شرایطی روانی 

یکسان وجود دارد، بتن حاوي مواد حباب ساز داراي كارایی بیشتر و 
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 تفسير  متن
تر از بتن مشابه و فاقد حباب ساز است. چنانچه عیار سیمان چسبنده

كیلوگرم بر متر مکعب( باشد، بتن به شدت  375زیاد )بیشتر از 

 بناك می شود و پرداخت سطح آن مشکل می گردد.چس

وجود حباب هاي عمدي در بتن همانند وجود حباب هاي غیرعمدي، 

د. مقاومت بتن را كاهش می دهد، اما مقدار كاهش یکسان نخواهد بو

 3به ازاي هر یک درصد حباب هواي عمدي در بتن عمال  بیش از 

اي هر یک درصد درصد مقاومت كاهش می یابد، در حالی كه به از

حباب هواي غیرعمدي كه بدلیل عدم تراكم كافی بوجود می آید، 

 یابد. اگر عیار سیمان در بتن،درصد مقاومت كاهش می 5بیش از 

ي متوسط تا زیاد باشد كاهش مقاومت ناشی از وجود حباب هواي عمد

قدار مافزایش می یابد. هر چند باید گفت اگر به كمک مواد حباب ساز 

 گرددالط كاهش داده شود، مقدار نسبت آب به سیمان كم میآب اخت

 و بخشی از این كاهش مقاومت جبران می شود )با فرض عیار سیمان

 و روانی ثابت(.

هاي ریز و پخش در خمیر نفوذپذیري بتن سخت شده با وجود حباب

ش دوام ساز( به كاهش می یابد كه در افزایسیمان )ناشی از مواد حباب

 است.بتن مؤثر 

می  در مالت ها و بتن، وجود حباب باعث افزایش قابلیت نگهداري آب

شود و جمع شدگی ناشی از خشک شدگی مالت و بتن سخت شده 

وام دیابد و از این نظر ترك خوردگی كم تر می گردد و نیز كاهش می

 افزایش می یابد.

تن ساز باعث تخلخل بیشتر و كاهش وزن بمصرف بیش از اندازه حباب

 شود.یم

رار قبا توجه به اینکه درصد هواي تولیدشده باید در محدوده معینی 

 گیرد، كنترل آن،  بسیار مهم می باشد.

واد با توجه به اینکه مقادیر مصرف این ماده در مقایسه با سایر م

یري افزودنی شیمیایی بسیار كم می باشد، لذا دقت و نحوه اندازه گ

 گذارد.ی بر مقدار هواي ایجاد شده، بمقدار آن می تواند تاثیر بسزای

، زود سخت گیركنندهزودمواد افزودنی  -3-1-7-2-4

 كننده

 روند آبگیري تسریعها( با كننده )تسریع كنندهزودگیر

(، افزایش يسیمان موجب كاهش زمان گیرش )زودگیر

 .شوندییا هر دو م و شدن(آهنگ كسب مقاومت )زودسخت

تن ریزي در هواي سرد مورد تسریع كننده ها در عملیات ب

در كلیه شرایطی كه ،  همچنین رندیگمیاستفاده قرار 

كاهش زمان گیرش و تسریع در كسب مقاومت اولیه نیاز 

در بتن ریزي در هواي سرد، . استفاده می شوند ، نیزباشد

كننده ها می توانند زمان گیرش را به حالت عادي زودگیر

 دگیركنندهت مواد افزودنی زو-3-1-7-2-4 

نجماد نکته اي كه باید به آن توجه شود این است كه این مواد نقطه ا

 آب داخل بتن را به میزان چشمگیري كاهش نمی دهند و لذا اطالق

 ها نادرست می باشد.بر آن "ضد یخ"نام 

ي بتن ها اثر چندانی بر روي كارایی اولیه و مقدار هوازودگیركننده

ح كارایی بوجود آورند كه باید در طرندارند. اما ممکن است افت 

ب مخلوط بتن به آن توجه شود. مقدار مصرف، بستگی به نوع و تركی

تن، بشیمیایی تسریع كننده، نوع سیمان مصرفی، مقادیر اجزاء مخلوط 

 دماي ساخت بتن و بتن ریزي، دماي عمل آوري و ... دارد. مقدار

طی اشتن شرایط محیمصرف دقیق باید توسط آزمایشگاه و با در نظر د

 واقعی، مشخص شده باشد.
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 تفسير  متن
ومت اولیه تا حدودي تر برگردانند و از كاهش شدید مقا

جلوگیري نمایند و مدت عمل آوري و قالب برداري را 

كاهش دهند. در ساخت قطعات پیش ساخته، پیش تنیده 

و پاششی براي افزایش مقاومت اولیه و یا اعمال پیش 

تنیدگی بویژه در قطعات پیش كشیده می توان این افزودنی 

 ها را بکار برد.

ید دقت زودگیركننده ها به شکل جامد پودري یا مایع بکار می روند. با

رار قداشت بعضی از زودگیركننده ها بطور مستقیم با سیمان در تماس 

وصیه نگیرند، زیرا ممکن است باعث گیرش ناگهانی گردند. بنابراین ت

ر خلوط اضافه شوند و سپس با دیگمی شود این مواد ابتدا به آب م

زودنی اجزاء مخلوط تركیب گردد. در صورتیکه انواع دیگري از مواد اف

 ونیز استفاده شود باید بطور جداگانه و طبق توصیه هاي سازنده 

ها نآزمایشگاه به مخلوط اضافه شوند مگر اینکه از عملکرد مناسب آ

 اطمینان حاصل شده باشد. 

 یاساس عملکرد و كاربردشان به چهار گروه اصلها بر زودگیركننده

 -3كننده ، زودسخت -2كننده گیرش،  تسریع -1 :شوندیتقسیم م

 ممکن است در برخیگیركننده. آنی -4بتن پاششی  و  زودگیركننده

ه هایی وجود داشتیهمپوشان لیموارد در عملکرد این چهار گروه اص

رمه مجاز ها در بتن آیر كنندهگباشد. الزم به ذكر است استفاده از آنی

بتن  باشد و در كارهاي آببندي به محض قطع نشتی، باید مالت یانمی

 ترمیمی اصلی اجرا شود.

 ،توانند خاصیت بازيهاي  مناسب براي بتن پاششی، میزودگیركننده

 یا اسیدي داشته باشند.  ،خنثی

ر اده قرااي است كه مورد استفكنندهاید اولین زودسختكلریدكلسیم 

ي گرفته است. امروزه این ماده به دلیل تسریع خوردگی آرماتورها

هاي كنندهاز زودسخت فوالدي، قابل استفاده در بتن مسلح نیست.

اشاره  هاها و نیتراتاید می توان به فرمات كلسیم، نیتریتكلریدبدون 

ند ، روهاها، به ویژه پلی كربوكسیالتكنندهكرد. بسیاري از فوق روان

 دهند.كسب مقاومت را نیز شتاب می

 ت.افت روانی در اثر استفاده از این مواد بیشتر از بتن شاهد اس

 ند.زودگیركننده ها سرعت و مقدار آب انداختگی بتن را كاهش می ده

 مواد افزودنی كندگیركننده -3-1-7-2-5

ر كندگیركننده ها موادي هستند كه با كنترل و ایجاد تأخی

شدن اجزاء سیمان، سرعت گیرش را كاهش  در هیدراته

داده و بدون تأثیر بر روي خواص مکانیکی طوالنی مدت 

سبب افزایش مدت زمان گیرش سیمان می شوند. این  ،بتن

 افزودنی ها بیشتر براي جبران اثرات هواي گرم در تسریع

ن د و با افزایش مدت زمانی كه بتوشمیگیرش بتن استفاده 

دهی و تراكم را تسهیل جایبی است، داراي كارایی مناس

 د.كنمی

 ت مواد افزودنی كندگیركننده-3-1-7-2-5 

دنی با توجه به میزان كندگیري الزم، طرح مخلوط بتن و مقدار افزو

كندگیركننده باید مشخص شود. به هرحال مقدار مصرف معموال در 

 از بیش باشد، زیرا مصرفمحدوده توصیه شده توسط تولیدكننده می

 كه آورد بوجود گیرش در جدي اخالل است ممکن كندگیركننده دح

شود و حتی ممکن است بتن منجر می شدگی روان و انداختن آب به

از  بتن را  غیرقابل مصرف نماید. افزایش زمان گیرش به میزان بیش

 شود. ساعت توصیه نمی 4

ز انوع، مقدار و مرحله اي كه این مواد به مخلوط اضافه می شوند 

 عوامل تاثیرگذار بر میزان كندگیري است.

 به علت عمل كندگیركنندگی، مقاومت یک روزۀ بتن كاهش می یابد.

 .ولی اثر این مواد در مقاومت فشاري درازمدت ناچیز است
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 هنگام استفاده از این مواد، باید عمل آوري و محافظت، به علت

انداختن استعداد زیاد ترك خوردگی ناشی از جمع شدگی بتن و آب 

 صورت گیرد.

واد بعبارت دیگر، درصورتی كه تبخیر از سطح بتن زیاد باشد و از م

 كندگیركننده در بتن استفاده شود ممکن است احتمال ترك خوردگی

 بیشتر شود.

 مواد افزودنی قوام آور -3-1-7-2-6

یر مواد افزودنی قوام آور از جمله موادي هستند كه با تغی

افزایش گرانروي سیمان از طریق خاصیت رئولوژي خمیر 

)لزجت( خمیري، باعث تولید بتنی با كاربردهاي ویژه می 

 شوند. از جمله كاربردهاي این دسته از مواد افزودنی می

ر دتوان به كاربرد آنها در ساخت بتن خودتراكم، بتن ریزي 

 زیر آب و روان مالت )گروت( تزریقی اشاره كرد.

 قوام آورت مواد افزودنی -3-1-7-2-6 

د. مواد قوام آور به صورت پودري یا به صورت مایع موجود می باشن

ز اضافه كردن معموال در هنگام تولید بتن، مواد قوام آور را معموال  بعد ا

 1/0سیمان به مخلوط اضافه می كنند. مقدار مصرف معموال در حدود 

، می درصد وزن مواد سیمانی بسته به نوع و میزان مواد جامد 5/1تا 

 باشد.

اید مقدار از آنجاكه مقدار استفاده از این ماده افزودنی كم می باشد، ب

 آن به دقت توزین شود.

واص خمواد افزودنی قوام آور با توجه به پایه شیمیایی موجب بهبود 

بتن از جمله كاهش جداشدگی، كاهش خطر آب انداختگی، جبران 

سه و قابلیت ضعف دانه بندي به خصوص كمبود ریزدانه در ما

 شوند.خودترازي نیز می

ور می آاستفاده زیاد از حد )بیش از مقدار توصیه شده( از مواد قوام 

ش حباب تواند اثرات منفی مانند، كاهش كارایی اولیه، دیرگیري، افزای

هوا و دشواري در تمیزكردن تجهیزات اجرایی، و كاهش مقاومت 

 فشاري را به همراه داشته باشد.

 مواد افزودنی بازدارنده خوردگی -3-1-7-2-7

مواد شیمیایی هستند كه معموال به بتن اضافه می شود و 

 قابلیت بازدارندگی خوردگی و یا به تعویق انداختن شروع

 خوردگی آرماتورها را در داخل بتن ایجاد می كند.

ئید عملکرد این مواد باید در شرایط محیطی مورد نظر، به تا

 دستگاه نظارت برسد.

 ت مواد افزودنی بازدارنده خوردگی-3-1-7-2-7 

رنده از آنجاكه یکی از دالیل اصلی خوردگی آرماتورها نفوذ مواد خو

ذیري به داخل بتن می باشد، لذا با كاهش نفوذپ كلریدمانند یونهاي 

ه بهایی مانند كاهش نسبت آب به مواد سیمانی می توان بتن به روش

 د. داننوال  بازدارنده خوردگی نمیاین هدف رسید، این روش را معم

ساعت  4برخی از مواد بازدارنده خوردگی می توانند زمان گیرش را تا 

حقیقات تبه تاخیر بیندازند در حالیکه برخی دیگر اثر زودگیري دارند. 

صرف دهد كه برخی از مواد افزودنی بازدارنده خوردگی كه منشان می

رها ري در كاهش خوردگی آرماتوها در دنیا رایج است، اثر چشمگیآن

ام توان بدون انجاند. بنابراین نمیدر منطقه خلیج فارس نداشته

 د.هاي مختلف استفاده نموها الزم از این مواد در پروژهآزمایش

 مواد افزودنی پودري معدنی  مواد افزودنی پودري معدنی

 مواد جایگزین سیمان 
 

 مواد جايگزين سيمان ت-8-1-3

ها و یا جایگزین سیمان از قبیل پوزوالنمواد  3-1-8-1-1

 ی از استانداردهاي زیر باشد:ها باید مطابق یکسرباره

 هاي طبیعی: پوزوالنISIRI 3433 

ت نباید دوده  سیلیسی را با انواع پودرهاي سیلیس غیر -3-1-8-1-1 

فعال مانند سیلیس میکرونیزه، گرد سیلیس و همچنین ژل سیلیکا 

)مواد نمگیر( اشتباه گرفت. استفاده از دوده سیلیسی به عنوان 
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  :خاكستر باديASTM C618 

  :دوده سیلیسیISIRI 13278 

 سرباره كوره آهنگدازي : INSO 21319-1 

دوده سیلیسی )میکروسیلیس(، محصول جانبی فرآیند 

هاي د سیلیسیم فلزي یا آلیاژهاي فروسیلیسیم در كورهتولی

باشد. ذرات دوده سیلیسی بسیار ریز و قوس الکتریک می

ژه باشد. سطح ویمیکرومتر می 25/0تا  05/0معموال در بازه 

و جرم مخصوص  g/2m 30تا  15آن نیز معموال در حدود 

 است. 3g/cm 3/2تا  2/2آن 
آسیاب شده )سکادا( یا  سرباره كوره آهنگدازي دان شده

بطور خالصه سرباره كه به سرعت پس از تولید سرد شده 

 باشد.است داراي خواص هیدرولیکی می
هاي ذغال سنگی خاكستر بادي محصول زائد نیروگاه

باشد كه حین خروج از دودكش، به سرعت سرد شده می

است. شکل ذرات خاكستر بادي، كروي شکل است و اندازه 

باشد و سطح ویژه میکرومتر می 100کتر از ذرات آن كوچ

است. خاكستر بادي در دو  kg/2m 700تا  400آن حدود 

)مقدار  Cدرصد( و نوع  10)مقدار آهک كمتر از  Fنوع 

درصد و داراي خواص هیدرولیکی( وجود  10آهک بیش از 

 دارد.
 هاي دیگري نظیر زئولیت، پومیس و متاكائولن نیزپوزوالن

 گردند.ه میدر بتن استفاد

جایگزین سیمان داراي مزایایی نظیر كاهش احتمال جداشدگی بتن، 

نداختگی، افزایش قابل مالحظه مقاومت و بهبود دوام بتن كاهش آب ا

در برابر نفوذ مواد شیمیایی مضر و همچنین افزایش قابل مالحظه 

مقاومت الکتریکی بتن و در نتیجه افزایش عمر مفید بتن مسلح در 

توان به افزایش نیاز آبی بتن باشد. از معایب آن میبرابر خوردگی، می

 اره نمود. شدگی اشو افزایش جمع

وده كننده همراه دوده سیلیسی یا مصرف دوغاب درواناستفاده از فوق

كننده توصیه می شود. استفاده از دوده روانسیلیسی حاوي فوق

سیلیسی بصورت پودر فقط در صورتی مجاز است كه مخلوط كن بتن 

هاي دوده سیلیسی را در حضور توانایی توزیع یکنواخت كلوخه 

یگ دكن هاي با پره جدا از ه داشته باشد )مانند مخلوطكنندروانفوق

دقت  سیلیسی، بایدیا غیر گرانشی(. در صورت استفاده از دوغاب دوده

رح هاي موجود در دوغاب در محاسبات طنمود تا مقدار آب و افزودنی

م مخلوط بتن درنظر گرفته شود. بتن حاوي دوده سیلیسی به علت عد

و  شدگی، در برابر نحوه نگهداريتمال جمعآب انداختن و افزایش اح

آوري بتن حساسیت بیشتري دارد. میزان مصرف دوده سیلیس عمل

درصد وزنی  10تا  5به منظور بهبود پارامترهاي دوام در حدود 

باشد. مقدار توصیه شده مصرف دوده سیلیسی جایگزین سیمان می

یمان جایگزین سدرصد وزنی  8تا  6براي بهبود پارامترهاي دوام حدود 

درصد )جایگزین سیمان(  5باشد. مصرف دوده سیلیسی كمتر از می

 بمنظور افزایش دوام توصیه نمی شود.

اهش كاستفاده از سرباره در بتن منجر به افزایش مقاومت بلند مدت، 

در  گرماي هیدراته شدن، بهبود خواص نفوذپذیري، بهبود عملکرد بتن

شود. در ضمن سنگدانه می-اي قلیاییهبرابر حمله سولفاتی و واكنش

یاز آبی ناستفاده از سرباره معموال منجر به كاهش كارایی و یا افزایش 

سخت  وگردد. اندازه ذرات سرباره تاثیر زیادي بر خواص بتن تازه نمی

تواند اثرات میکرومتر حتی می 10شده، دارد. اندازه ذرات كوچکتر از 

ت هاي با فعالینشان دهد. سربارهخود را در سنین كوتاه مدت نیز 

هیدرولیکی كمتر )شاخص فعالیت كمتر(، درصد جایگزینی زیاد آن 

 گردد.توصیه نمی

هش استفاده از این ماده منجر به بهبود كارایی، افزایش دوام؛ كا

ینی نفوذپذیري، از جمله خواص كاربرد خاكستر بادي با مقدار جایگز

ن قلیایی سیلیسی نیز براي ای مناسب می باشد. كنترل واكنش زایی

ماده گزارش شده است. خاكسترهاي بادي خیلی ریز ممکن است 

آبی  تاثیرات خاصی را در بتن ایجاد كند، براي مثال ممکن است نیاز

 بتن چندان كاهش نیابد.

باشد. زئولیت نیز پوزوالن مناسبی براي بهبود مقاومت و دوام بتن می

درصد وزن سیمان توصیه  15تا  5مصرف زئولیت در بتن در حدود 

گردد. قابل ذكر است كه زئولیت، نیاز آبی بتن را به شدت افزایش می
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هاي پلی كنندهرواندهد و در ضمن سازگاري آن با فوقمی

باشد. زئولیت و متاكائولن همانند دوده كربوكسیالتی محل بحث می

د. پومیس كننده در بتن مصرف شونروانسیلیسی باید همراه با فوق

نوعی پوزوالن طبیعی است كه داراي تنوع زیادي در مناطق مختلف 

درصد وزن  25تا  15باشد. میزان مصرف آن در بتن معموال ایران می

هاي دهد عملکرد پوزوالنشود. تحقیقات نشان میسیمان توصیه می

هاي طبیعی نوع پومیس، شبیه خاكستر بادي است. البته پوزوالن

دهند. متاكائولن نیاز آبی بتن را به شدت افزایش میطبیعی ایران 

خواصی بسیار مشابه دوده سیلیسی و با مقدار مصرف مشابه و یا كمی 

درصد وزن سیمان  15تا  5/7بیشتر در بتن دارد. میزان مصرف آن بین 

 گردد.توصیه می

 حداكثر مقدار مصرف مواد جایگزین سیمان مطابق جدول زیر توصیه

 می شود. 

 

حداكثر مقدار مصرف توصيه شده مواد جايگزين  -دول   ج

 سيمان

 ماده جايگزين سيمان

 حداكثر درصد

جايگزيني 

 سيمان

 25 هاي طبیعیخاكستر بادي و سایر پوزوالن

 15 زئولیت، متاكائولن

 10 دوده سیلیسی

 50 سرباره

مجموع دوده سیلیسی و خاكستر بادي یا 

 هاسایر پوزوالن
35 

ه سیلیسی، سرباره و خاكستر مجموع دود

 هابادي یا سایر پوزوالن
50 

در موارد خاص )جهت تامین دوام در شرایط ویژه( ممکن است از 

 مقادیر بیشتري نسبت به اعداد جدول فوق استفاده شود.

مواد جایگزین سیمان باید در محاسبه نسبت  3-1-8-1-2

 آب به مواد سیمانی درنظر گرفته شوند. 

ت روابط مقاومت فشاري و نسبت آب به سیمان معموال -3-1-8-1-2 

گردند. در صورت استفاده هاي حاوي سیمان پرتلند ارائه میبراي بتن

هاي پودري معدنی جایگزین سیمان و براي دستیابی به یک از افزودنی

مفهوم  ،ارائه نگردد یديجد روابط ینکها يبرامقاومت مشخصه معین، 

به نام آب به مواد سیمان معادل  یمانیواد ساز نسبت آب به م یگريد

مواد  ینا .شودیارائه م kمؤثر  یببه نام ضر یبیضر یريبا بکارگ

 یعی،طب يهاپوزوالن ي،سرباره كوره آهنگداز یلیسی،دوده س تواندیم

باشد. در هر  یرهمتاكائولن، خاكستر پوسته برنج و غ ي،خاكستر باد

در  یفراوان يهابه پژوهش یازنمشخص گردد كه  kمقدار  یدمورد با

نوع  یمان،س یگزینمواد جا یفیتك تنوع. گرددیموارد احساس م ینا
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 تفسير  متن
مقاومت بتن مورد نظر و نسبت آب به  ی،مصرف یمانس یو رده مقاومت

 یفاا kرا در مقدار  یمواد نقش مهم ینا یگزینیجا یزانو م یمانس

  .كندیم

 مواد پودری پ ركننده )نرمه( 
 

 ی پركننده )نرمه(مواد پودر ت-9-1-3

باشند پودرهاي پ ركننده، پودرهاي غیرآلی می1-9-1-3

كه براي بهبود خواص بتن تازه و یا سخت شده به بتن 

هاي شوند اما از آنها انتظار شركت در واكنشاضافه می

 رود.شدن و تولید مواد چسباننده نمیهیدراته

ها هاز آنجا كه  مشخصات خاصی براي كیفیت پركنندت -3-1-9-2-1 

بر  وجود ندارد، حتما براي مصرف آن ها در بتن، باید اثرات آن ها

ت مقاومت، كارایی، دوام، نفوذپذیري، تغییرات حجمی و هزینه ساخ

باشد یک ماده بسیار نرم آسیاب شده می ،بتن، بررسی گردد. پركننده

 كه به علت خواص فیزیکی خود اثرات مفیدي بر خواص بتن مانند، 

ا ی، نفوذپذیري، مویینگی، آب انداختن، جداشدگی و یبهبود كارای

ک تمایل به ترك خوردگی خواهد داشت. با استفاده از پودر سنگ آه

 توان جداشدگی و آب انداختگی بتن )مخصوصا بتن خودتراكم( رامی

كاهش داد. در منابع، گزارش شده است كه در شرایطی حتی پودر 

هایی تشکیل و هیدراتدهد سیمان واكنش می A3Cسنگ آهک با 

ی و ها بر خواص مقاومتدهد. البته هنوز تاثیر تشکیل این هیدراتمی

 دوامی بتن بطور كامل بررسی نشده است.

 استفاده از پودر سنگ هاي آهکی در مناطق سرد سیر ممکن است به

 ایجاد تومازیت منجر گردد و باعث انبساط مخرب شود.

رابر تواند به كاهش مقاومت در ب استفاده زیاد از پودر سنگ آهک می

 سایش منجر شود.

هاي مشخص بندي پودرهاي پركننده در محدودهتوصیه می شود دانه

 باشد. 2-8-1-3شده جدول 

 
 بندی پودرهای پركننده قابل مصرف در بتندانه 2-8-1-3جدول 

 درصد جرم عبوری اندازه الک )م.م.(

2 100 

 100تا  85 150/0

  100تا  70 075/0
پودرهاي پركننده معموال از جنس پودر سنگ  3-1-9-2-3

آهکی و یا سیلیسی هستند. استفاده از پودرهاي پركننده 

در صورتی مجاز می باشد كه حاوي مواد مضر )رس و شیل( 

ره بیش از حد استاندارد نباشند )استاندارد ملی ایران شما

ش توان از روش استاندارد آزمای(. بدین منظور می302

 (9-10447متیلن بلو )استاندارد ملی ایران به شماره  

 .استفاده نمود

براي آزمایش  10447-9در صورتیکه از استاندارد  3-2-9-1-3ت  

 گردد. درمحدود می mg/g 1متیلن بلو استفاده گردد، حد مجاز به 

 AASHTO T330یا  ASTM C1777صورتیکه از روش  استاندارد 

 استفاده شود، حد مجاز

 mg/g 5 باشد. می 

 

در هر صورت، استفاده از هر نوع پودر پركننده  3-1-9-2-4

)پودر سنگ طبیعی، ضایعات سنگبري و غیره( به مقداري 

تر از پودرهاي توان براي استفاده راحتمی 4-2-9-1-3ت  

استفاده نمود. در چنین حالتی باید مقدار  پركننده، از دوغاب آن

ي نظرخواهی
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غیر



 بخش مصالح و مسائل اجرایی -آئین نامه بتن ایران  2018/06/12   40  

 تفسير  متن
خواص مکانیکی و دوام بتن را برآورده  دمجاز است كه بتوان

 د.اینم

آب داخل دوغاب، از آب مصرفی بتن كسر گردد. در ضمن باید 

 زدگی دوغاب مزبور جلوگیري شود.از ته نشینی و یخ

هاي مواد زیان آور پودرهاي محدودیت 3-1-9-2-5

 باشد.هاي ریز میپركننده همانند سنگدانه

  

 هارنگدانه 
 

 هارنگدانه ت-10-1-3

هاي مصرفی در بتن باید ات رنگدانهمشخص1-10-1-3

 باشد. ISIRI 12149مطابق استاندارد 
ت براي یکنواخت شدن رنگ بتن حاوي رنگدانه، معموال -3-1-10-1 

ل در حگردد. رنگدانه ها نباید قابل كننده ها استفاده میرواناز فوق

نگ دهند آب باشد و در برابر تابش نور آفتاب تجزیه شوند و یا تغییر ر

میزان  )معموال مواد معدنی در این رابطه پایداري رنگ بهتري دارند(.

تا  2مصرف رنگدانه در بتن، بسته به نوع و كیفیت رنگدانه در حدود 

 باشد.درصد وزن سیمان می 10

ا رنگدانه ها، پودرهایی با درجه نرمی مشابه ی2-10-1-3

اسبی ها نباید اثر نامنباشند. رنگدانهبیشتر از سیمان می

 بر رشد مقاومت یا میزان حباب هواياز حد مجاز، بیش 

 عمدي داشته باشد.

  

 الياف 
 

 الياف ت-11-1-3

 كليات  3-1-11-1
 

 

الیاف را می توان به دو دسته طبیعی و   -3-1-11-1-1

ف ي بتنی از الیاهامصنوعی تقسیم بندي نمود. در اغلب كار

تواند شامل گردد. الیاف مصنوعی میمصنوعی استفاده می

 زیر باشد: موارد

 الیاف فوالدي -

 الیاف شیشه -

 الیاف پلیمري -

 الیاف كربن -

 الیاف سرباره -

 

  

 الياف فوالدی  
 

 الياف فوالدی ت-12-1-3

 روشهاي از یکی عنوان به فوالدي الیاف كاربرد 1-12-1-3

 شناخته محیطی و مکانیکی تحت بارهاي بتن عملکرد بهبود

 قسیمتالیاف فوالدي از نظر شکل و اندازه به انواع  است. شده

 می شود. 

 و شده تولید مختلفی روش هاي به فوالدي ت الیاف-3-1-12-2-1 

 شکل در كه همانطور .می باشند دسترس در متنوعی ابعاد و اشکال در

طبقه  شکلدار و صاف الیاف گروه دو در فوالدي الیاف شود،می مشاهده

 با شکل دایره اي مقطع سطح داراي اغلب الیاف این می شوند. بندي
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 تفسير  متن
 .می باشند میلیمتر 63 الی 25 طول و میلیمتر 3/1تا  4/0 قطر

 بوده شبکه فوالدي برابر 3 الی 2 معموال  فوالدي الیاف كششی مقاومت

 ثابت فرض با( شبکه  به نسبت جانبی بیشتر، سطح داشتن دلیل به و

 .می كنند ایجاد خمیر سیمان با بهتري چسبندگی )فوالد وزن ماندن

رویه )هاي متکی بر زمین فوالدي می توان، دالاز موارد مصرف الیاف 

( با هاي مركب )كامپوزیتهاي معلق، بتن درجا، دالهاي بتنی(، دال

ض ساخته، بتن پاششی و سازه هاي در معرعرشه فوالدي، قطعات پیش

 انفجار را نام برد.

 
باید مطابق استاندارد  فوالديمشخصات الیاف  2-12-1-3

ASTM A820  یاINSO 17697 باشد. 

 اساس بر را فوالدي الیاف ASTM A820 ت استاندارد-3-1-9-1-2 

 را الزاماتی و حداقل كرده طبقه بندي زیر نوع چهار در ساخت روش

: است نموده تعیین ... و خلوص ابعادي، رواداري كششی، مقاومت براي

 ردنك ورقه از شده تولید الیاف -2  نوع شده، بریده سیم هاي -1 نوع

 .سایر -4 نوع مذاب و فلز از شده تولید الیاف -3نوع فلزي، صفحات

 در ساخت روش اساس بر را فوالدي الیاف INSO 17697 استاندارد

 شده، بریده : سیم هايI طبقه بندي می كند: گروه  زیر گروه پنج

 : III گروه فلزي، صفحات كردن ورقه از شده تولید : الیاف IIگروه

 و شده بریده : سیم هاي IV روهگ مذاب، فلز از شده تولید الیاف

 فوالدي بلوك از شده تراشیده : الیاف V گروه شده و تراشیده

در صورت استفاده از الیاف جهت بهبود خواص  3-12-1-3

و  50مکانیکی بتن باید نسبت طول به قطر آن حداقل 

همچنین مقاومت كششی و مدول  باشد. 100حداكثر 

ها بر شکل آناالستیسیته الیاف به همراه خواص سطحی یا 

 خواص مکانیکی بتن و زمان ترك خوردگی تاثیر دارد.

 مستقیم بطور الیاف فیزیکی مشخصات ت برخی-3-1-9-1-3 

 یبرخ كه حالی است در این میدهند، قرار تأثیر تحت را بتن عملکرد

 بیشترین كه پارامترهایی .هستند كمتري اهمیت داراي مشخصات

 هايانیزماز: مک عبارتند دارند بتن در يفوالد عملکرد الیاف بر را تأثیر

 الیاف با صاف الیاف میان تفاوت( خمیر  در الیاف مهار و چسبندگی

 رد و الیاف قطر و طول )قالبدار و شکل مخروطی با انتهاي شکلدار،

 ره در الیاف تعداد الیاف، مصرف مقدار آن، قطر به طول نسبت نتیجه

 متمقاو می باشد، الیاف مقدار و ابعاد از تابعی كه الیاف كیلوگرم

 الیاف. االستیسیته مدول الیاف و كششی
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 تفسير  متن
 .تازه دارد بتن ترك خوردگی زمان بروز در مهمی نقش الیاف ابعاد

یزترك ر میان پل ایجاد با میلیمتر( 05/0از كمتر قطر )با میکرو  الیاف

 تاس حالی در این می دهند، افزایش را بتن مقاومت و االستیک حد ها

 انمی پل ایجاد با میلیمتر( 5/0 از بیشتر قطر با( ماكرو  الیاف كه

. می بخشند بهبود را ترك خوردگی از پس بتن طاقت بزرگتر، هايترك

 براي وتمتفا االستیسیته مدول و داراي ابعاد الیاف كاربرد در نتیجه با

می توان  بارگذاري مختلف مراحل در بتن ترك خوردگی كنترل

 نمود. بهینه را مصالح عملکرد

 الياف شيشه  
 

 الياف شيشه ت-13-1-3

سیلیکات ا دو)س Aاین الیاف عموما به سه رده  1-13-1-3

 )مقاوم AR)بروسیلیکات( و  Eكلسیم و یا شیشه معمولی( ، 

 در محیط قلیایی( تقسیم می شوند.

ی معموال خواص الیاف در بتن در درازمدت تغییر م -ت -3-1-9-2-1 

 ر گیرد.كند كه باید در طراحی مدنظر قرا

 A، در محیط قلیایی با دوام نیست Eنوع  2-13-1-3

ز در داخل بتن ا ARولی نوع  تواند مقاوم باشد،تاحدي می

  دوام خوبی برخوردار است.

  

 هاي الیاف شیشه پایا در بتن باید مطابقویژگی 3-13-1-3

ر براي الیاف ذك 17540به شماره ایران ملی استاندارد با 

 شود.

  

 الياف پليمری  
 

 یليمرالياف پ ت-14-1-3

ساخته شده  پلیمريانواع مختلفی از این الیاف  1-14-1-3

آكریلیک، اند از: عبارتبتن  برايكه متداول ترین آنها 

 ستند.آرامید، نایلون، پلی استر، پلی پروپیلن و پلی اتیلن ه

 كنند.گاه الیاف كربن را نیز بعنوان الیاف پلیمري قلمداد می

  

مختلفی با توجه به نوع الیاف پلیمري، خواص  2-14-1-3

اع الیاف رود. با توجه به تاثیر متفاوت انوها انتظار میاز آن

ی هاي پلیمري باید قبل از مصرف، تاثیر آن بر خواص فیزیک

 و مکانیکی بتن مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گیرد.

ت برخی از خصوصیات الیاف هاي مصنوعی بر اساس -3-1-9-3-2 

ACI 544.1 در جدول زیر ارایه شده است: 
 

 آكريليک آراميد  1آراميد 2كربن  نوع الياف

 12 10 6/7 قطر معادل )ميکرومتر(
104– 

5/12 

 44/1 44/1 6/1-7/1 چگالي
18/1– 

16/1 

 (MPaمقاومت كششي )
3034-

2482 
2344 2930 

1000-

269 

 9/379 2/117 62 3/19-8/17 (GPaمدول االستيسيته )

 5/7-50 4/4 5/2 5/0-7/0 حداكثر ازدياد طول )درصد(

 - زیاد زیاد زیاد دمای احتراق )سانتيگراد(

دمای ذوب، اكسيدشدن و يا 

 اضمحالل )سانتيگراد(
400 482 482 235-220 
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 تفسير  متن
درصد جذب آب )درصد 

 وزني(
 1-5/2 3/4 2/1 ناچیز

 آراميد با مدول االستيسيته زياد -1
 آكريلونيتريلكربن با مدول زياد و با پايه پلي -2

 
 6نايلون 5كربن 4كربن 3كربن  نوع الياف

 9/8 قطر معادل )ميکرومتر(
13– 

9/9 

8/17- 

9/8 
9/22 

 14/1 8/1-15/2 6/1-7/1 6/1-7/1 چگالي

 (MPaمقاومت كششي )
4000-

2448 

793-

483 

3103-

1517 
965 

 3/230 (GPaمدول االستيسيته )
5/34-

6/27 

6/482-

7/151 
2/5 

 20 5/0-1/1 2-4/2 1-5/1 حداكثر ازدياد طول )درصد(

 - زیاد زیاد زیاد دمای احتراق )سانتيگراد(

دمای ذوب، اكسيدشدن و يا 

 اضمحالل )سانتيگراد(
400 400 500 

220-

200 

درصد جذب آب )درصد 

 وزني(
 8/2-5 ناچیز 3-7 ناچیز

 آكريلونيتريلكربن با مقاومت كششي زياد و با پايه پلي -3

 ربن های آروماتيک برای مصارف عموميكربن ايزوتروپيک با پايه هيدروك -4

 كربن نيمه جامد با پايه هيدروكربن های آروماتيک با كارايي زياد -5
 نتايج برای بر اساس محصول موجود در بازار مي باشد. -6

 
 7پلي پروپيلن 7پلي اتيلن پلي استر نوع الياف

 - 4/25 –1016 8/19 قطر معادل )ميکرومتر(

 9/0-91/0 92/0-96/0 34/1-39/1 چگالي

 1103-228 586-76 690-138 (MPaمقاومت كششي )

 2/17 5 8/4-4/3 (GPaمدول االستيسيته )

 15 3-80 12-150 حداكثر ازدياد طول )درصد(

 593 - 593 دمای احتراق )سانتيگراد(

دمای ذوب، اكسيدشدن و يا 

 اضمحالل )سانتيگراد(
257 134 166 

درصد جذب آب )درصد 

 وزني(
 ناچیز ناچیز 4/0

 نتايج برای بر اساس محصول موجود در بازار مي باشد. -7

 انباركردن و نگهداری مصالح 2-3
 

 انباركردن و نگهداری مصالح  ت-2-3

 كليات 
 

 كلياتت  -3-2-1

تواند روش انباركردن و نگهداري مصالح می1-1-2-3

ها را تحت تاثیر قرار دهد، و در برخی موارد، مشخصات آن

لح دیگر و یا مواد مضر، عدم بدلیل اختالط با مصا

تواند مشکالتی را گذاري صحیح و یا موارد مشابه، مینشانه

بوجود آورد. به عبارت دیگر، نحوه صحیح انباركردن و 
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 تفسير  متن
نگهداري، داراي اهمیت زیادي در فرآیند تولید بتن 

 باشد.می

 سيمان 
 

 سيمانت -3-2-2

تواند به صورت فله یا پاكتی تهیه و سیمان می 1-2-2-3

 شود.نگهداري 

  

اي كه داراي انواع مختلفی هاي فلهسیمان 2-2-2-3

اي نگهداري ها یا مخازن جداگانههستند، باید در سیلو

اي كه از یک نوع، ولی از هاي فلهشوند. همچنین سیمان

تا حد امکان باید شوند نیز هاي مختلف تهیه میكارخانه

 بصورت جداگانه نگهداري شوند.

هاي مختلف و حتی در مشخصات سیمانت تفاوت -3-2-2-2 

تند، هاي مختلف هسهایی از یک نوع ولی تولید شده در كارخانهسیمان

ن تواند بر خواص فیزیکی، مکانیکی و دوام بتن موثر باشد، ضممی

شاء اینکه در صورت بروز مشکل در بتن، امکان رهگیري و شناسائی من

هاي بتن به ویژه، بتنتر خواهد بود. همچنین در انواع مشکل، آسان

توانمند، الزم است تا بر اساس مشخصات بتن، تغییراتی در طرح 

یت مخلوط یا میزان مواد افزودنی اعمال شود، كه در صورت عدم رعا

 ود.بموارد فوق، كنترل و اعمال تغییرات، مشکل یا غیر ممکن خواهد 

سیلوها یا مخازن نگهداري سیمان باید به نحو  3-2-2-3

ه گذاري باید نشان دهندگذاري شوند. نشانهمناسبی نشانه

 نوع سیمان و نام كارخانه تولید كننده سیمان باشد.

  

اي طراحی سیلو یا مخازن نگهداري باید بگونه 4-2-2-3

به خصوص در قسمت خروجی  شوند كه داراي فضاي مرده،

)به  از آن خارج شودبتواند و سیمان به راحتی  اشدآن نب

 .مراجعه شود( 2-3-8بند 

  

كربن هوا و اكسیداز آنجا كه سیمان با دي 5-2-2-3

-میهمچنین رطوبت )موجود در هوا یا منابع دیگر( واكنش 

 ،شودو به مرور زمان دچار فساد و افت مشخصات می دهد

اي وجود دارد، چه قصد نگهداري درازمدت سیمان فلهچنان

ري نمود كه در تماس با باید سیمان را به نحوي نگهدا

جریان هوا و رطوبت نباشد، ولی در هر صورت نگهداري 

تواند باعث تغییر مشخصات و می ،سیمان به مدت طوالنی

افت كیفیت آن شود. در این گونه موارد باید با انجام 

اطمینان  ،آزمایش، از سطح كیفیت مورد قبول سیمان

 حاصل كرد.

  

س با هوا و رطوبت، هاي پاكتی نیز در تماسیمان 6-2-2-3

شوند. به در طی زمان دچار هوازدگی و افت كیفیت می

ها را با باید پاكت منظور جلوگیري از تماس با رطوبت،

استفاده از یک پوشش مقاوم در برابر نفوذ رطوبت پوشاند، 

د رهاي چوبی یا مواسکوها با استفاده از همچنین باید پاكت

متر فاصله داشته باشند. سانتی 10از زمین حداقل مشابه، 
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 تفسير  متن
ها نیز به از دیوارمتري سانتی 10حداقل فاصله رعایت 

منظور جلوگیري از تماس با رطوبت و همچنین امکان 

یه باشد. در مناطق مرطوب توصالزامی میگردش هوا  

د تا امکان بچسبن، به هم هاشود، تا حدامکان پاكتمی

 گردش هوا و تماس با رطوبت كاهش یابد.

هاي پاكتی به با توجه به حساسیت سیمان 7-2-2-3

هاي پاكتی كمتر از رطوبت محیط، زمان نگهداري سیمان

اي )نگهداري شده در سیلو( می باشد و در سیمان فله

هفته و در شرایط خشک به  6شرایط مرطوب، حداكثر به 

 شود.هفته محدود می 12

  

توان روي هم هایی كه میحداكثر تعداد پاكت 8-2-2-3

هفته، در مناطق  12داد براي مدت زمان حداكثر قرار 

 6براي حداكثر زمان  ردیف و در مناطق مرطوب 12خشک 

هاي مجاز، باید بر باشد. تعداد ردیفردیف می 8، هفته

ها و آهنگ كسب مقاومت سیمانباالتر حسب رده مقاومتی 

 سریعتر یا زمان گیرش كمتر، به تعداد كمتري محدود شود.

  

اي باشد ي پاكتی باید بگونههاسیمان نانباركرد 9-2-2-3

ي باشند روهایی كه از یک نوع و یک كارخانه میسیمانكه، 

هاي سیمان چیدمان انباشته همچنینهم قرارداده شوند، 

وند، اي بر اساس زمان تولید و حمل به كارگاه تنظیم شبگونه

 د.مصرف شون ،اندهایی كه زودتر تولید شدهكه ابتدا سیمان

  

هایی كه داراي كلوخه استفاده از سیمان 10-2-2-3

 باشد. در موارديمجاز نمیاي، هاي سازهدر بتنباشند می

هاي سست بر اثر تماس رطوبت در طول مدت كه كلوخه

ن در بین انگشتا كمینگهداري تشکیل شده باشند و با فشار 

كه در آزمایش مقاومت فشاري مالت خ رد شوند، در صورتی

ستاندارد، افت ناشی از سرخ شدن و زمان سیمان ا -ماسه 

-یمرا برآورده  استانداردالزامات گیرش نشان داده شود كه 

ها و یا عبور كردن كامل كلوخهتوان پس از خ رد، مینمایند

از الک مناسب، از سیمان مورد نظر استفاده نمود. در 

هاي باالیی ست بدلیل فشار كیسههاي س كه كلوخهصورتی

احتی ها برباشند و با یک یا دو بار غلتاندن كیسه ایجاد شده

یا توان از سیمان مورد نظر پس از حذف از بین بروند می

 ها استفاده نمود.كلوخهخرد شدن، 

  

چه به هردلیل نسبت به كیفیت سیمان چنان 11-2-2-3

)بدلیل مدت زمان زیاد نگهداري، وجود كلوخه و موارد 
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 تفسير  متن
هاي باید آزمایش شد،اي وجود داشته بامشابه( شک و شبهه

 -از جمله: تعیین مقاومت فشاري مالت ماسهمورد نیاز، 

زمان گیرش را  و سیمان استاندارد، افت ناشی از سرخ شدن

انجام داد. همچنین در مواردي كه در مورد نوع سیمان 

هاي و با استفاده از نتایج آزمایشباشد تردید وجود داشته 

هاي ، باید آزمایشفوق امکان تشخیص مقدور نگردد

 انجام شود.شیمیایی و فیزیکی دیگري نیز 

اگرچه تاثیر دماي سیمان بر دماي بتن، كمتر  12-2-2-3

د بر ها است، ولی بدلیل تاثیر سیمان با دماي زیااز سنگدانه

ي مانند: افت اسالمپ، الزم است تا دما مشخصات بتن تازه،

، ه كارگاهسیمان هنگام تحویل از كارخانه و یا زمان حمل ب

هاي محدود شود. دماي سیمان قبل از مصرف در )بتن

 درجه سانتی گراد باشد.  75معمولی( نباید بیش از 

هایی شود، در شرایط آب و هواي گرم و بتنت توصیه می-3-2-2-12 

در  ها حائز اهمیت است حداكثر دماي سیمانكه الزامات دوام در آن

 راد محدود شود.گدرجه سانتی 60هنگام استفاده به 

 

 هاسنگدانه 
 

 هاسنگدانهت -3-2-3

هایی كه هاي ریز و درشت و سنگدانهسنگدانه1-3-2-3

ت بندي متفاوتی هستند باید به صورنوع و دانهداراي جنس، 

جداگانه انبار و نگهداري شوند و تمهیدات الزم جهت 

 ها، به اجرا درآید.جلوگیري از اختالط آن

  

بارش و جابجائی، نباید در طی مراحل حمل، ان 2-3-2-3

هاي درشت، ها، و به خصوص سنگدانهبندي سنگدانهدانه

 بدلیل خردشدن یا جداشدگی، تغییر یابد.

ها باید ت كلیه مراحل بارگیري، حمل و جابجائی سنگدانه-3-2-3-2 

دگی اي كه از جداشدگی و آلوبا ماشین آالت مناسب انجام شده بگونه

 ر، جلوگیري شود.به مصالح دیگر یا مواد مض

اي طراحی ها باید بگونهمحل نگهداري سنگدانه 3-3-2-3

سازي شود كه ضمن امکان زهکشی آب موجود در و آماده

له ها از جمالیندهها، مانع از ورود مواد مضر یا آسنگدانه

 شود. خاك

  

زده و یا داراي هاي یخاستفاده از سنگدانه 4-3-2-3

ل مگر اینکه قب شد،باهاي یخ و برف در بتن مجاز نمیكلوخه

هاي دیگر، با استفاده از آب گرم یا روش از اختالط با سیمان،

ی شود. توجه شود در این موارد، مقدار آب ذوبیخ یا برف، 

شود و یا افزایش كه براي ذوب یخ یا برف استفاده می

ها بدلیل ذوب یخ و یا برف، باید در رطوبت سنگدانه

ها و اصالح مقدار آب محاسبات مقدار رطوبت سنگدانه

 شود. در نظر گرفتهمصرفی 

ها در فصول شود، محل نگهداري سنگدانهت  توصیه می-3-2-3-4 

زدن و وجود یخ و سرد و یخبندان، داراي امکاناتی باشد كه مانع از یخ

 ها شود.برف در سنگدانه

دماي  ها و تاثیر زیاد دماي آنها بربا توجه به اهمیت دماي سنگدانه

ها دانهشود با اتخاذ تمهیدات الزم، از كاهش دماي سنگتوصیه می، بتن

شیده بان، انبارهاي سرپودر فصل سرد جلوگیري شود. استفاده از سایه

 شود.هاي پالستیکی یا برزنتی توصیه میو یا پوشش
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 تفسير  متن
اي ها در هواي گرم باید بگونهنگهداري سنگدانه 5-3-2-3

جه در 50در بتن از ها قبل از مصرف باشد كه دماي سنگدانه

 گراد تجاوز ننماید.سانتی

ها در هواي گرم نیز باید از افزایش دماي سنگدانه ت  -3-2-3-5 

-پوشش بان، انبارهاي سرپوشیده و یاجلوگیري نمود و استفاده از سایه

شود. هاي درشت و خشک، توصیه میهاي مناسب، بویژه براي سنگدانه

 شوند زیرا درزایش دماي جدي نمیهاي خیس معموال  دچار افماسه

از این  افتد،ها اتفاق میها كاهش دما در آناثر تبخیر آب از سطح آن

 رد.كهاي درشت نیز استفاده توان براي خنک كردن سنگدانهپدیده می

طول مدت حمل، تخلیه و نگهداري، باید  در 6-3-2-3

تمهیدات الزم جهت جلوگیري از جداشدگی ذرات ریز بر 

 ، بعمل آید.اداثر وزش ب

هاي نگهداري ت جهت جلوگیري از جدایی در سنگدانه-3-2-3-6 

هاي شود، حجم سنگدانه(، توصیه میBinشده در مخازن قیفی شکل )

 داخل مخزن بطور مرتب كنترل شده و از نیمه، پ رتر باشد.

ها و به منظور جلوگیري از جداشدگی سنگدانه 7-3-2-3

 ام انبار كردن، نبایدهاي درشت، در هنگبه خصوص سنگدانه

طی به ارتفاع و شیب هاي مخروها را در انباشتهسنگدانه

ها باید در سطوحی وسیع و به كرد. سنگدانه زیاد، انبار

 صورت الیه به الیه پخش و نگهداري شوند.

  

به منظور كاهش احتمال جداشدگی و همچنین  8-3-2-3

 20هاي كوچکتر از كنترل بهتر كیفیت بتن، در سنگدانه

 می اس به حداقل اندازهاسمی متر، نسبت حداكثر اندازه یلیم

-بیشتر شود و در سنگدانه 4هاي درشت نباید از سنگدانه

یشتر ب 2متر، نیز این نسبت نباید از میلی 20هاي بزرگتر از 

 شود. 

متر، میلی 25تا  5هاي درشت شود، سنگدانهت توصیه می-3-2-3-8 

 ومتر )در اصطالح شن نخودي( میلی 5/12تا  5در دو بخش سنگدانه 

 متر )در اصطالح شن بادامی(، به صورت جداگانهمیلی 25تا  5/12

هایی با نگهداري شوند. شایان ذكر است این امر در خصوص سنگدانه

 باشد.حداكثر اندازه بزرگتر، الزامی می

 

وارد  هايسنگدانه از محموله هر تحویل در هنگام 9-3-2-3

كثر حدامانند:  هاهاي ظاهري آنویژگی دبای كارگاه، به شده

و از  شود، توجه هاآلودگی به ناخالصی و هادانه شکل اندازه،

رند هایی كه با الزامات تعیین شده انطباق نداقبول محموله

تفاوت فاحشی دارند،  ،هاي قبلیو یا با مشخصات محموله

 جلوگیري شود.

  

 تغییراتبا توجه به اینکه در حین تولید بتن،    10-3-2-3

هاي ریز ها و به خصوص سنگدانهدر میزان رطوبت سنگدانه

تازه )مانند: میزان روانی و كارائی( و در مشخصات بتن

شده )مانند: مقاومت فشاري و مشخصات بتن سخت

گذار است، باید میزان پارامترهاي دوام( به شدت تاثیر

 ها در ابتداي هر روز كاري و هر زمان كهرطوبت سنگدانه

تغییر محسوسی در رطوبت سنگدانه بوجود آید، تعیین و 

 ها اصالح گردد.میزان آب مصرفی و وزن سنگدانه

شود، جهت كاهش احتمال جداشدگی، ت توصیه می-3-2-3-10 

یکنواختی  كاهش تغییرات میزان اسالمپ )بخصوص افت اسالمپ(،

ی یعبهتر بتن تولیدي و اصالح كمتر در مقدار آب مصرفی، رطوبت طب

اع با ها تا حالت اشبسنگدانه تفاوت زیادي با میزان رطوبت سنگدانه

 (، نداشته باشد.SSDسطح خشک )
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 سبکدانه 
 

 ت -3-2-4

هاي ها باید در برابر رطوبت و آلودگیسبکدانه1-4-2-3

 محیطی محافظت شوند.

  

به دلیل اینکه سبکدانه ها شکننده تر از  2-4-2-3

هداري و مصرف طبیعی هستند، در حمل، نگ هايسنگدانه

 ود.جلوگیري نم هاآن از خرد شدگیآنها باید 

  

باید در هنگام  ها،سبکدانهبه دلیل سبک بودن  3-4-2-3

 و نگهداري آنها مراقب جداشدگی ذرات بود. انبار كردن

  

   هاي درهم، بازیافتی و بازفرآوري شدهسنگدانه 4-4-2-3

هاي بازیافتی و نگهداري و انباركردن سنگدانه5-4-2-3

هاي معمولی است. محل ده، همانند سنگدانهبازفرآوري ش

اي هنگهداري و انبار این سنگدانه ها باید جدا از سنگدانه 

معمولی باشد و به هیچ وجه با هم در محل انبار مخلوط 

 نشوند.

  

هاي درهم بشدت مستعد جداشدگی سنگدانه6-4-2-3

ها شتهها در انباباشند، بنابراین باید در حمل و ریختن آنمی

و  دي را اعمال نمود و از انباشتن به ارتفاع زیاددقت زیا

 مخروطی شکل پرهیز شود.

  

 آب  
 

 ت -3-2-5

 جلبک و تغییرات و خزه شدن و ایجاد آلوده از1-5-2-3

شود، مخزن شود. توصیه می باید جلوگیري شدید دماي آب

 باشد. داراي عایق یا در زمین و آب بصورت مدفون

د خزه و جلیک نیاز به چرخش ت  براي جلوگیري از ایجا 3-2-6-1 

شود. الزم است هر از چند گاهی مخزن آب مورد آب احساس می

زه و خبازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز پاكسازي شود. آب مجاور با 

تن تواند باعث هوازایی نامطلوب و كاهش مقاومت و دوام بجلبک می

 گردد.

 زمستان، از مخازن مدفون در زمین یا داراي عایق، در تابستان و

 تغییرات شدید دماي آب در طول شبانه روز جلوگیر می كند.

 مواد افزودني شيميايي 
 

 ت -3-2-6

ه ها معموال  ببا توجه به اینکه این نوع افزودنی 1-6-2-3

صورت مایع هستند، باید در مقابل یخ زدن و كاهش شدید 

  دما، محافظت شوند.

 اد جامد می گردد وت  گاه كاهش دما باعث ته نشینی مو 3-2-7-1 

خ یمشکالتی را از نظر مصرف بوجود می آورد هرچند هنوز به مرحله 

 زدن نرسیده باشد.
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 تفسير  متن
ظروف نگهداري مواد افزودنی باید داراي برچسب  2-6-2-3

 حها به وضواي كه محتویات آنمشخصات باشند به گونه

 د.باش مشخص

  

مواد افزودنی پودري حساسیت بیشتري به  3-6-2-3

رطوبت بسته  باید در كیسه یا ظروف ضدو  ،رطوبت دارند

 د.ونبندي ش

  

 مدت زمان نگهداري با توجه به نوع ماده افزودنی 4-6-2-3

هاي باید با توجه به دستورالعمل باشد ومیمتفاوت 

 گردد. رعایتتولیدكننده 

  

نور خورشید حساس  بهبرخی از مواد افزودنی  5-6-2-3

 انبار نور خورشیدمستقیم باید دور از تابش  باشند و می

 شوند.

اب توجه در انبار كردن مواد آلی باید به دما و تابش آفت -ت  3-2-7-5 

 .داشت زیرا می تواند زودتر از مواد غیرآلی فاسد شود

 

مواد فساد  به تسریع دردماي زیاد نیز می تواند  6-6-2-3

 گردد.)بویژه مواد مایع( منجر افزودنی 

  

   مواد افزودنی پودري معدنی 7-6-2-3

 زين سيمانمواد جايگ  
 

 ت-3-2-7

ها به غیر از خاكستر دوده سیلیسی و پوزوالن 1-7-2-3

توان به مدت طوالنی نگهداري نمود. ، را میCبادي نوع 

 البته استفاده از سایبان و جلوگیري از تماس مستقیم با

رطوبت و جریان آب )براي كاهش احتمال كلوخه شدن و 

 د.وشمی توصیهتغییرات شدید رطوبتی( 

ت مراجعه شود، این مواد -1-1-8-2-3ت  به تفسیر بند -3-2-8-1 

شوند و با حضور رطوبت ممکن است هیدارته شبه سیمانی تلقی می

 .Cشوند بویژه خاكستر بادي نوع 

را باید مشابه  Cسرباره و خاكستر بادي نوع  2-7-2-3

 .كردسیمان نگهداري 

-اگرچه رطوبت باعث فساد دوده سیلیس و پوزوالن –ت  3-2-8-1-1 

د توانها در حمل و اختالط بتن میشود اما كلوخه شدن آنها نمی

اید ها بمشکالتی را بوجود آورد. همچنین مقدار رطوبت موجود در آن

هاي در محاسبه مقدار آب مصرفی و مقدار دوده سیلیس و پوزوالن

 مصرفی، اعمال شود.

 ركننده )نرمه(مواد پودری پ  
 

 ت -3-2-8

ركننده مانند اي پ حوه نگهداري پودرهن1-8-2-3

بان باشد. البته استفاده از سایمیسیلیس و دودهها سنگدانه

و جلوگیري از تماس مستقیم با رطوبت و جریان آب )براي 

كاهش احتمال كلوخه شدن و تغییرات شدید رطوبتی( 

 .اردد ضرورت

تراكم هاي خودت  امروزه استفاده از این نوع مواد در بتن 3-2-8-2-1 

اد شود این مواد همچون سیمان و سایر موباشد، توصیه میرایج می

یري جایگزین در سیلوهاي شبیه سیلوي سیمان انبار شوند. براي جلوگ

بت از بروز مشکل در تخلیه و انتقال آن به باسکول، الزم است رطو

 اولیه این مواد پودري، بسیار كم باشد، تا كلوخه نشوند.

زیاد، در اثر  يپودرهاي پركننده به علت ریز 2-8-2-3

گردند و استفاده آنها در محل رطوبت به راحتی كلوخه می
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 تفسير  متن
و پخش شدن آنها در بتن نیازمند تمهیدات  انبار كردن

خاصی است كه باید رعایت گردد. بنابراین استفاده از 

سایبان و جلوگیري از تماس مستقیم با رطوبت و جریان 

اساس  و همچنین اصالح رطوبت بتن بر انبارشآب در محل 

هاي رطوبت موجود در پودر پركننده )همانند سنگدانه

 باشد.درشت و ریز( الزامی می

 هارنگدانه 
 

 ت -3-2-9

براي نحوه نگهداري رنگدانه ها به دستورالعمل 1-9-2-3

تولیدكننده مراجعه گردد. در صورتی كه تولید كننده 

مراجعه  2-8-2-3دستورالعملی ارایه نکرده باشد به بند 

 شود.

  

 الياف 
 

 ت -3-2-10

هاي حاوي الیاف باید دور از رطوبت  بسته 1-10-2-3

 نگهداري شوند.

ت الیاف فوالدي در اثر رطوبت دچار زنگ زدگی می  3-2-10-1 

ی شوند. سایر الیاف نیز ممکن است در اثر رطوبت دچار گلوله شدگ

 شوند و بخوبی با سایر اجزاي بتن مخلوط نگردند.

تابش مستقیم آفتاب  ازالیاف پلیمري باید دور  2-10-2-3

 .نگهداري شوند

ت مواد پلیمري به پرتوهاي فرابنفش حساس هستند و  3-2-10-2 

 ممکن است دچار تغییراتی در خواص فیزیکی و شیمیایی شوند.

 كنترل كيفيت 
 

 ت -3-2-11

 كليات 3-3-11-1 
  

برداري و كنترل كیفیت شامل: بازرسی، نمونه1-11-2-3

ه هاي ارایه شدق دستورالعملباشد، كه باید طبآزمایش می

رت نامه یا برنامه تهیه شده توسط دستگاه نظادر این آئین

 انجام گردد.

  

كلیه متخصصین و نیروهاي فنی كه در بخش  2-11-2-3

هاي ها درگیر هستند باید دورهبازرسی و انجام آزمایش

 ازنامه گواهیداراي امکان تا حدو  طی نمایندمربوط را 

 باشند.بر مراجع ذیصالح و معت

  

-تجهیزات و ابزار مورد استفاده در آزمایشگاه 3-11-2-3

-هاي كنترل كیفیت باید توسط مراجع ذیصالح ملی یا بین

 ها به نحوالمللی واسنجی و گواهی مربوط به هر یک از آن

 مناسب نگهداري شود.
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 تفسير  متن
به منظور اطمینان از كیفیت بتن اجرا شده با  4-11-2-3

طرح و دستورالعمل مشخصات و الزامات داده شده، باید 

ه دقت اجرا گردد. ضوابط ارایه شدهب  كنترل كیفیت تهیه و

در این بخش بعنوان راهنماي كلی باید در تدوین برنامه 

شود. طرح و برنامه كنترل  در نظر گرفتهكنترل كیفیت 

كیفیت باید بر اساس میزان مصالح مصرفی )حجم بتن مورد 

ه توسط دستگاه استفاده در پروژه( و درجه اهمیت ساز

 نظارت تدوین گردد.

  

طرح و برنامه كنترل كیفیت باید شامل موارد  5-11-2-3

 زیر باشد: 

 یا و نامهگواهی سازمان یا ارگان صدور مستندات و نام 

 كنترل كیفیت؛ فعالیت آزمایشگاه مجوز

 ،و پرسنل فنی مدیر هاينامهگواهی مدارك و اسناد نام 

 كنترل كیفیت و بازرسی؛

 زمانی و جایگاه سیستم كنترل كیفیت؛سا نمودار 

 برداري براي هاي آزمایش و تواتر بازرسی و نمونهروش

 اجراي كنترل كیفیت؛

 و مشخص كردن عدم انطباق و  مشخصات انطباق با روش

 ؛اقدامات اصالحی

  

هاي كنترل و بازرسی ظاهري مواد و روش6-11-2-3

  مصالح.

 تایج كلیه مدارك و مستندات مربوط به كنترل كیفیت، ن

یل ها و اقدامات انجام گرفته باید به دو صورت: فاآزمایش

 الکترونیکی و گزارش كاغذي ثبت و نگهداري شوند.

  

   برداري و بازرسیتواتر نمونه 7-11-2-3

 برداري باید با توجه بهتواتر بازرسی و نمونه 8-11-2-3

عوامل زیر، توسط دستگاه نظارت مشخص گردد، ولی نباید 

 كمتر باشد: 1شده در جدول  از حداقل الزامات ارایه

 ابعاد و حجم بتن مورد مصرف؛ 

 مدت زمان انجام مراحل مختلف یا انبار كردن مصالح؛ 

 اهمیت سازه؛ 

نامه معتبر و یا سایر مدارك و داشتن گواهی9-11-2-3

 مستندات مشابه؛

  

برداري و توان تواتر نمونهتنها در صورتی می 10-11-2-3

اختیار  1دول بازرسی را كمتر از الزامات ارایه شده در ج

هاي منفرد و میانگین نمود كه، تعدادي از نتایج آزمایش
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 تفسير  متن
( در طول مدت پروژه 1نتایج بدست آمده )مطابق جدول 

 : موارد زیر باشند نشان دهنده

 ( برآورده نمودن الزامات مشخص شده در استاندارد یالفا

 مشخصات خصوصی،

 داراي یکنواختی و عدم پراكندگی بیش از مقادیر ب )

شخص شده در استانداردهاي یا مشخصات خصوصی م

 مربوطه.

 هاي وارد شده به كارگاه باید ازتمام محموله 11-11-2-3

نظر داشتن بارنامه معتبر كه داراي مشخصات زیر هستند، 

 و براي اولین محموله وارد شده از هر نوع، ،دونكنترل ش

ن جنس، تولید كننده و یا دیگر موارد مشابه، از نظر داشت

 نشان استاندارد نیز مورد بازرسی قرار گیرند: گواهی

  نام  تجاري، نوع و یا مشخصات فنی محصول؛ 

 نام و مشخصات تولید كننده یا تامین كننده؛ 

 شماره استاندارد؛ 

 تاریخ تولید و یا حداكثر مدت زمان قابل مصرف؛ 

 هایی كه به لحاظ مشخصات ظاهري با الزامات یامحموله 

اي راي تفاوت قابل مالحظهمشخصات تعیین شده، دا

ر د و یا دند و تخلیه نشوونهستند باید یا مردود قلمداد ش

 مورد آزمایش قرار گیرند. ،صورت شک

  

هاي برداشته شده باید معرف مشخصات نمونه 12-11-2-3

كل محموله وارد شده به كارگاه یا مصالح مورد مصرف 

 د.نباش

  

 
  

ي نظرخواهی
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غیر



 53    2018/06/12       مواد و مصالح بتن – فصل سوم 

 بازرسي و كنترل كيفيت مصالح – 1جدول 

نوع 

 مصالح

درجه اهميت سازه مطابق 

 ايران 2800استاندارد 

حجم بتن مورد 

 3m، 1مصرف 

برداری / تواتر نمونه

 بازرسي
 نوع بازرسي/ آزمايش كنترل كيفيت

ن
ما

سي
 

 1گروه 

 600كمتر از 

هر محموله وارد شده به 

 كارگاه

ات بررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سیمان با مشخص

 رش داده شدهسیمان سفا

ماه  4تن یا هر  150هر 

 هركدام زودتر اتفاق بیافتد

نالیز آهاي تعیین خواص مکانیکی سیمان و دریافت نتایج انجام آزمایش

 شیمیایی و خواص فیزیکی از كارخانه

تا  600بین 

1200 

هر محموله وارد شده به 

 كارگاه

ت ان با مشخصابررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سیم

 سیمان سفارش داده شده و دریافت آنالیز شیمیایی از كارخانه

ماه  3تن یا هر  120هر 

 هركدام زودتر اتفاق بیافتد

هاي تعیین خواص مکانیکی سیمان و دریافت نتایج انجام آزمایش

 خواص فیزیکی از كارخانه

 1200بیش از 

هر محموله وارد شده به 

 كارگاه

ات استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سیمان با مشخص بررسی گواهی

 سیمان سفارش داده شده و دریافت آنالیز شیمیایی از كارخانه

ماه  3تن یا هر  100هر 

 هركدام زودتر اتفاق بیافتد

ن و هاي تعیین خواص مکانیکی و آنالیز شیمیایی سیماانجام آزمایش

 دریافت نتایج خواص فیزیکی از كارخانه

 2گروه 

 600كمتر از 

هر محموله وارد شده به 

 كارگاه

ات بررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سیمان با مشخص

 سیمان سفارش داده شده

ماه  4تن یا هر  180هر 

 هركدام زودتر اتفاق بیافتد
 انهدریافت نتایج خواص مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی سیمان از كارخ

تا  600بین 

1200 

هر محموله وارد شده به 

 كارگاه

ات بررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سیمان با مشخص

 سیمان سفارش داده شده

ماه  4تن یا هر  150هر 

 هركدام زودتر اتفاق بیافتد

نالیز آهاي تعیین خواص مکانیکی سیمان و دریافت نتایج انجام آزمایش

 كارخانهشیمیایی و خواص فیزیکی از 

 1200بیش از 

هر محموله وارد شده به 

 كارگاه

ات بررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سیمان با مشخص

 سیمان سفارش داده شده

ماه  3تن یا هر  150هر 

 هركدام زودتر اتفاق بیافتد

نالیز آهاي تعیین خواص مکانیکی سیمان و دریافت نتایج انجام آزمایش

 و خواص فیزیکی از كارخانه شیمیایی

 3گروه 

 600كمتر از 
هر محموله وارد شده به 

 كارگاه

ات بررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سیمان با مشخص

 سیمان سفارش داده شده 

تا  600بین 

1200 

هر محموله وارد شده به 

 كارگاه

ت با مشخصابررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سیمان 

 سیمان سفارش داده شده 

ماه  6تن یا هر  200هر 

 هركدام زودتر اتفاق بیافتد
 انهدریافت نتایج خواص مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی سیمان از كارخ

 1200بیش از 

هر محموله وارد شده به 

 كارگاه

ات بررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سیمان با مشخص

 فارش داده شده سیمان س

ماه  3تن یا هر  150هر 

 هركدام زودتر اتفاق بیافتد

نالیز آهاي تعیین خواص مکانیکی سیمان و دریافت نتایج انجام آزمایش

 شیمیایی و خواص فیزیکی از كارخانه

 4گروه 

 600كمتر از 
هر محموله وارد شده به 

 كارگاه

ات ع سیمان با مشخصبررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات و نو

 سیمان سفارش داده شده

تا  600بین 

1200 

هر محموله وارد شده به 

 كارگاه

ات بررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سیمان با مشخص

 سیمان سفارش داده شده

ماه  6تن یا هر  250هر 

 هركدام زودتر اتفاق بیافتد
 انهشیمیایی سیمان از كارخدریافت نتایج خواص مکانیکی، فیزیکی و 

 1200بیش از 

هر محموله وارد شده به 

 كارگاه

ات بررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سیمان با مشخص

 سیمان سفارش داده شده

ماه  4تن یا هر  200هر 

 هركدام زودتر اتفاق بیافتد
 نهارخادریافت نتایج خواص مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی سیمان از ك
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 بازرسي و كنترل كيفيت مصالح – 1جدول ادامه 

نوع 

 مصالح

درجه اهميت سازه 

مطابق استاندارد 

 ايران 2800

حجم بتن مورد 

 3m، 1مصرف 
 نوع بازرسي/ آزمايش كنترل كيفيت برداری / بازرسيتواتر نمونه

نه
دا

نگ
س

4 
نه

دا
بک

 س
و

5  

 2و  1گروه 

 600كمتر از 

به  هر مقدار سنگدانه وارد شده

 كارگاه در هر روز از هر معدن

و  بررسی گواهی استاندارد و انطباق نوع سنگدانه، وضعیت ظاهري

 حداكثر اندازه سنگدانه با مشخصات سنگدانه سفارش داده شده

 میکرومتر، چگالی و جذب آب 75بندي، درصد عبوري از الکدانه ماه 6تن یا هر  1000هر 

 1200تا  600بین 

سنگدانه وارد شده به هر مقدار 

 كارگاه در هر روز از هر معدن

و  بررسی گواهی استاندارد و انطباق نوع سنگدانه، وضعیت ظاهري

 حداكثر اندازه سنگدانه با مشخصات سنگدانه سفارش داده شده

 ماه 4تن یا هر  1000هر 
 میکرومتر، چگالی، جذب آب، 75بندي، درصد عبوري از الکدانه

3 سولفات و كلریددرصد 
 

 1200بیش از 

هر مقدار سنگدانه وارد شده به 

 كارگاه در هر روز از هر معدن

و  بررسی گواهی استاندارد و انطباق نوع سنگدانه، وضعیت ظاهري

 حداكثر اندازه سنگدانه با مشخصات سنگدانه سفارش داده شده

 ماه 4تن یا هر  800هر 
 ومتر، چگالی، جذب آب،میکر 75بندي، درصد عبوري از الکدانه

 3و سولفات كلریددرصد 

 4و  3گروه 

 

 600كمتر از 

هر مقدار سنگدانه وارد شده به 

 كارگاه در هر روز از هر معدن

و  بررسی گواهی استاندارد و انطباق نوع سنگدانه، وضعیت ظاهري

 حداكثر اندازه سنگدانه با مشخصات سنگدانه سفارش داده شده

 میکرومتر 75بندي و درصد عبوري از الکدانه ماه 8هر تن یا  1000هر 

 1200تا  600بین 

هر مقدار سنگدانه وارد شده به 

 كارگاه در هر روز از هر معدن

و  بررسی گواهی استاندارد و انطباق نوع سنگدانه، وضعیت ظاهري

 حداكثر اندازه سنگدانه با مشخصات سنگدانه سفارش داده شده

 میکرومتر 75بندي و درصد عبوري از الکدانه ماه 6هر  تن یا 1000هر 

 1200بیش از 

هر مقدار سنگدانه وارد شده به 

 كارگاه در هر روز از هر معدن

و  بررسی گواهی استاندارد و انطباق نوع سنگدانه، وضعیت ظاهري

 حداكثر اندازه سنگدانه با مشخصات سنگدانه سفارش داده شده

 و جذب آب میکرومتر، چگالی 75بندي، درصد عبوري از الکدانه ماه 5تن یا هر  800هر 

ب
آ

 
 4و  3، 2، 1گروه 

 600كمتر از 

در صورت 

استفاده از آب 

 غیر شرب 

در ابتداي 

 6پروژه 
   ASTM C1602ها طبق استاندارد كلیه آزمایش

  pHو سولفات محلول و مقدار  كلریدمیزان  ماه 9هر 

 1200تا  600بین 

در صورت 

استفاده از آب 

 غیر شرب 

در ابتداي 

 6پروژه 
   ASTM C1602ها طبق استاندارد كلیه آزمایش

 ماه 6هر 
ات ها، ذر، مقدار قلیايpHو سولفات محلول، مقدار  كلریدمیزان 

 جامد معلق و بررسی مقاومت نسبی و زمان گیرش

 1200بیش از 

در صورت 

استفاده از آب 

 غیر شرب 

ابتداي  در

 6پروژه 
     ASTM C1602ها طبق استاندارد كلیه آزمایش

 ماه 3هر 
ات ها، ذر، مقدار قلیايpHو سولفات محلول، مقدار  كلریدمیزان 

 جامد معلق و بررسی مقاومت نسبی و زمان گیرش

 توجه: -1

خريداری  بتن آماده استاندارددار بتني كه بصورت آماده از توليد كننده شود و شامل مقمنظور از حجم بتن مصرفي، مقدار بتني است كه در كارگاه ساخته مي -2

  باشد.نمي ،شودمي

پروژه در  سه كيلوگرم برداشته و تا انتهایحداقل بايد يک نمونه به مقدار  ،شوداز هر محموله سيمان خريداری شده كه برای ساخت بتن مسلح وارد كارگاه مي -3

 شود. بند نگهداریظروف هوابند و آب

يش ار آزمادر طول اجرای پروژه از هر معدن و هر نوع سنگدانه خريداری شده بايد يکبار مطالعات سنگ شناسي و يا آزمايش واكنش قليايي و همچنين يکب -4

 آنجلس و يا ميکرو دوال انجام گردد.لس

نيز  1-5-1-3های جدول ای آزمايشهای دوره، در بازرسي2و 1با اهميت  هایهای بازيافتي همانند سنگدانه معمولي است. فقط در سازهبازرسي و تواتر سنگدانه -5

 بايد انجام شود.

 برای سبکدانه به جای استفادها ز واحد وزن )تن( بايد از واحد حجم )متر مکعب ( استفاده شود.  -6

    ASTM C1602های كنترل كيفيت مطابق ايد كليه آزمايشهر زمان كه نسبت به تغيير مشخصات ظاهری آب شک بوجود آيد و يا منبع تامين آب تغيير نمايد ب -7
نابراين، ممکن است ها و قنوات تغيير نمايد، بها، چاهدر برخي از فصول سال، و يا در مواقع بارندگي ممکن است، ميزان مواد زيان آور آب در رودخانه انجام گردد.

 توان تواتر را به حالت عادی برگرداند.تي كه روال مشخصي داشته باشد، مينياز به تغيير در تواتر نمونه برداری احساس شود و در صور
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 بازرسي و كنترل كيفيت مصالح – 1جدول ادامه 

نوع 

 مصالح

درجه اهميت سازه 

 2800مطابق استاندارد 

 ايران

حجم بتن مورد 

 3m، 1مصرف 

برداری / تواتر نمونه

 بازرسي
 نوع بازرسي/ آزمايش كنترل كيفيت

 اف
اد

مو
ي

ياي
يم

 ش
ي

دن
زو

 

    

ي
س

لي
سي

ده 
دو

 

 4و  3، 2، 1گروه 

 - 600كمتر از 
ه با بررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات ارائه شده توسط كارخان

 مشخصات استاندارد یا مشخصات سفارش داده شده

 تن 20هر  1200تا  600بین 
و كنترل  هاي چگالی و همچنین شاخص فعالیت پوزوالنیآزمایش

 پروژه اولیهبا نتایج نتایج  ختی با مقایسهیکنوا

 تن 15هر  1200 از بیش
، چگالی و همچنین شاخص میکرومتر 45هاي ذرات بزرگتر از آزمایش

 پروژه لیهاوبا نتایج نتایج  و كنترل یکنواختی با مقایسه فعالیت پوزوالنی

ره 
ربا

 س
ی،

اد
ر ب

ست
اك

خ

ي
يع

طب
ن 

وال
وز

ع پ
وا

و ان
 

 4و  3، 2، 1گروه 

 - 600تر از كم
ه با بررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات ارائه شده توسط كارخان

 مشخصات استاندارد یا مشخصات سفارش داده شده

 تن 50هر  1200تا  600بین 
و كنترل  هاي چگالی و همچنین شاخص فعالیت پوزوالنیآزمایش

 پروژه اولیهبا نتایج نتایج  یکنواختی با مقایسه

 تن 30هر  1200 از بیش
، چگالی و همچنین شاخص میکرومتر 45هاي ذرات بزرگتر از آزمایش

 پروژه لیهاوبا نتایج نتایج  و كنترل یکنواختی با مقایسه فعالیت پوزوالنی

ده 
نن

رك
ی پ

ها
در

پو

ه(
رم

)ن
 

 4و  3، 2، 1گروه 

 - 600كمتر از 
با  انهبررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات ارائه شده توسط كارخ

 مشخصات استاندارد یا مشخصات سفارش داده شده

 تن 50هر  1200تا  600بین 
واختی و و كنترل یکن آور و رسبندي، چگالی و مواد زیانهاي دانهآزمایش

 پروژه اولیهبا نتایج نتایج  با مقایسه

 تن 30هر  1200 از بیش
واختی و كنترل یکن و آور و رسبندي، چگالی و مواد زیانهاي دانهآزمایش

 پروژه اولیهبا نتایج نتایج  با مقایسه

نه
دا

نگ
ر

 

 هر محموله - 4و  3، 2، 1گروه 
مقاومت  هاي مقایسه رنگ با رنگدانه استاندارد و آزمایش تاثیر برآزمایش

 فشاري

ف
يا

ال
 

 هر محموله - 4و  3، 2، 1گروه 
قاومت ماثیر بر هاي مقایسه رنگ با رنگدانه استاندارد و آزمایش تآزمایش

 فشاري
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  چهارمفصل  4

 فوالد

 

 تفسير  متن

 

 فوالد  1-4

 كليات  

این فصل شامل مشخصات كلی آرماتورهاي  4-1-1-1

یم فوالدي میباشد. آرماتورهاي فوالدي شامل میلگردها و س

 شوند.ها می

میلگردهاي فوالدي بصورت گرم نورد شده  4-1-1-2

 وداراي انواع ساده ایران( بوده و  INSO-3132)استاندارد 

 آجدار هستند. سیم هاي فوالدي از نورد سرد )استاندارد

ISIRI 11558 ایران( بدست آمده و در دونوع ساده و آجدار 

 تولید میشوند.

فصل دوام آرماتورها در  مالحظات در رابطه با3-1-1-4

 آمده است. ششم

هر نوع فوالد به صورت میلگرد یا سیم كه به  4-1-1-4

ه بن آیین نامه بعنوان فوالد تسلیح در بتن مسلح موجب ای

اراي دكار رود باید مطابق استانداردهاي معتبر تولید شده و 

 برگ شناسایی كارخانه سازنده باشد.

 انواع فوالد  

 انواع فوالدهاي مصرفی در بتن آرمه از نظر روش تولید،

 شکل رویه، جوش پذیري و شکل پذیري به شرح زیراند:

 ش تولیدرو 4-1-2-1

 فوالد نورد شده در حالت گرم ) گرم نورد شده(. -الف

فوالد اصالح شده در حالت سرد به وسیله عملیات  -ب

دن مکانیکی از قبیل پیچاندن، كشیدن، نورد كردن یا گذران

 از حدیده )سرد اصالح شده(.
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 تفسير  متن

 فوالد ویژه كه با عملیاتی مانند گرمایش و آبدادگی -پ

 مده(.سخت شده است )گرم عمل آ

 شکل رویه 4-1-2-2

 میلگرد آجدار -الف

 میلگرد ساده -ب

 جوش پذیري 4-1-2-3

 فوالد جوش پذیر كه با تجهیزات و روش هاي متداول -الف

 قابل جوشکاري است .

فوالد جوش پذیر مشروط كه در شرایطی معین با  -ب

 تجهیزات و روشهاي معین قابل جوشکاري است.

ي سایل متعارف قابل جوشکارفوالد جوش ناپذیر كه با و -پ

 نیست.

 پذیريشکل 4-1-2-4

فوالد از نظر شکل پذیري به سه رده زیر طبقه بندي می 

 شود:

تغییر شکل نسبی آن  -فوالد نرم كه منحنی تنش -الف

 داراي پله تسلیم مشهود است.

تغییر شکل نسبی  -فوالد نیم سخت كه منحنی تنش -ب

 ست.آن داراي پله تسلیم بسیار محدود ا

تغییر شکل نسبی آن  -فوالد سخت كه منحنی تنش -پ

 فاقد پله تسلیم است.

 قطر اسمي  

آرماتور به صورت كالف، شاخه، و شبکه هاي   4-1-3-1

جوش شده یا بافته شده در كارخانه، براي مصرف عرضه  

می شود و تفکیک میلگردها از هم بر اساس قطر اسمی 

 است.

قطري است كه در برگ  قطر اسمی میلگرد ساده 4-1-3-2

شناسایی ذكر می شود و معادل قطر دایره هم مساحت با 

 مقطع عرضی نظري میلگرد بر حسب میلیمتر است.

قطر اسمی، سطح رویه اسمی و سطح مقطع   4-1-3-3

اسمی میلگردهاي آجدار بترتیب برابر است با قطر، سطح 

 رویه، و سطح مقطع میلگردهاي ساده صاف هم وزن آنها.

در محاسبات وزن، سطح رویه و سطح مقطع  4-1-3-4

 7850میلگرد، قطر اسمی آن و جرم واحد حجم معادل 

 كیلوگرم در مترمکعب مالك قرار می گیرد.
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 بخش مصالح و مسائل اجرایی -آئین نامه بتن ایران  2018/06/12   58  

 تفسير  متن

ا میلیمتر ب 50تا  5قطرهاي اسمی میلگردها از   4-1-3-5

گامهاي مختلف، و قطر اسمی سیمهاي شبکه هاي جوش 

 میلیمتر می باشد. 5/0میلیمتر با گام  12تا  4شده از 

قطرهاي اسمی مرجح مورد مصرف در بتن آرمه  4-1-3-6

 بر حسب میلیمتر بشرح زیراند:

50  ،40  ،32  ،25  ،20  ،16  ،12  ،10  ،8  ،6  ،5   

 

 مشخصات مکانيکي  

 (kyf( و مقاومت مشخصه فوالد )yfتنش تسلیم )  1-4-1-4

آن مقاومت مشخصه فوالد بر اساس مقدار تنش تسلیم 

درصد  5تعیین می شود، و معادل مقداري است كه حداكثر 

 مقادیر اندازه گیري شده براي حد تسلیم ممکن است كمتر

از آن باشد. در مواردي كه تنش تسلیم فوالد به وضوح 

درصد تغییر  2/0مشخص نباشد مقدار آن معادل تنش نظیر 

 شکل نسبی ماندگار اختیار می شود.

ونه باید ثابت شود روابط زیر با آزمایش كششی هر آزم

 برقرارند:

ysu ff 25.1  obsysu ff ,18.1  )1-3(        و   

 بندي میلگردهاطبقه 4-1-4-2

میلگردهاي فوالدي براساس مقاومت مشخصه طبقه بندي 

شوند، طبقه بندي میلگردهاي مصرفی در بتن آرمه بر می

 حسب نوع فوالد به شرح زیر است:
S240 

S340 

S400 

S500 

بیانگر حداقل مقاومت مشخصه میلگرد بر  Sاعداد بعد از 

 حسب نیوتن بر میلیمتر مربع می باشند.

 هاآزمایش  4-1-4-3

د آزمایشهاي مختلف روي نمونه هاي میلگردهاي فوالدي بای

مطابق استانداردهاي  5-4-4و  4-4-4با رعایت بندهاي 

 زیر به عمل آیند:

 (.701یلگرد )دت آزمایش كششی م -

 (.703درجه )دت  180آزمایش تاشدگی به زاویه  -

 (.703آزمایش خم كردن و باز كردن خم میلگرد )دت  -
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 تفسير  متن

آزمایش كششی بعد از خم كردن و باز كردن خم  -

 (.702میلیمتر )دت  9میلگرد و سیم هاي با قطر كمتر از 

(. و )دت 704آزمایش پیوستگی میلگرد با بتن  )دت  -

705.) 

 (.706وصله هاي جوش شده میلگرد )دت آزمایش  -

 (.707آزمایش خستگی میلگرد )دت  -

تبصره : آزمایش كششی براي تمامی میلگردها و آزمایش 

 180خم كردن و باز كردن خم یا آزمایش تاشدگی با زاویه 

 درجه براي میلگردهاي سرد اصالح شده الزامی است.

 بردارينمونه  4-1-4-4

میلگردها بر اساس نتایج  مقاومت و سایر مشخصه هاي

در  آزمایش آزمونه هاي بریده شده از آنها تعیین می شوند.

ود شهر نمونه برداري باید یک نمونه به طول یک متر بریده 

 و آزمونه ها از این نمونه جدا شوند.

 برداريتواتر نمونه  4-1-4-5

یفیت تعداد و تواتر نمونه ها باید طوري باشد كه ارزیابی ك

ر هاتور مصرفی ممکن شود. براي این منظور باید از كل آرم

پنج  پنجاه تن و كسر آن ، از هر قطر و هر نوع فوالد حداقل

 نمونه برداشته شود . در صورت موافقت دستگاه نظارت می

نه توان از هر سه بندل پنج تنی میلگردهاي مشابه، یک نمو

 انتخاب كرد.

 د(ضوابط پذیرش میلگردها )یا فوال  4-1-4-6

مقاومت مشخصه فوالد وقتی منطبق بر طبقه مورد نظر و 

اي قابل قبول تلقی می شود كه عالوه بر تامین شرایط بنده

یکی از شرایط زیر هم برآورده  6-10-1-3و  1-4-10-1-3

 شود:

نمونه ، تنش  5نتایج آزمایش هاي كششی  الف( در میان

 تسلیم هیچکدام از آزمونه ها كمتر از مقاومت مشخصه

 فوالد نباشد.
ب( در صورت برآورده نشدن شرط )الف( باید یک سري 

رت نمونه مورد آزمایش قرار گیرد. در این صو 5دیگر شامل 

دق صآزمونه باید در رابطه زیر  10نتایج بدست آمده از كل 

 كنند:

(2-3)                                 106.0 Sff kym     

 بشرح زیرند: 10Sو  ymfكه در آن 
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در صورت برآورده نشدن شرایط بندهاي )الف( و )ب( 

 مقاومت مشخصه فوالد از نظر انطباق با طبقه مورد نظر،

 قابل قبول نخواهد بود.

 

 هاتغييرشکل  

 کل نسبیتغییرش-نمودار تنش  4-1-5-1

تغییر  –براي سهولت محاسبه می توان نمودار واقعی تنش 

شکل نسبی فوالد را با نموداري دو خطی جایگزین كرد. 

تغییر شکل نسبی فوالد در كشش و فشار  -نمودار تنش

 یکسان در نظر گرفته می شود.

 مدول االستیسیته 4-1-5-2

مدول االستیسیته براي تمامی میلگردهاي مصرفی در بتن 

مربع(  مگاپاسکال ) نیوتن بر میلیمتر 000/200آرمه برابر با 

 فرض می شود.

 ضریب انبساط حرارتی 4-1-5-3

ضریب انبساط حرارتی براي تمامی میلگردهاي مصرفی در 

به ازاي هر درجه سلسیوس  1×510بتن آرمه معادل 

 )سانتیگراد( است.

 پذيریشکل  

ش تاشدگی شکل پذیري میلگردها براساس آزمای 4-1-6-1

ا بدرجه یا آزمایش خم كردن و باز كردن خم  180با زاویه 

استفاده از فلکه استاندارد تعیین می شود. شکل پذیري 

میلگردها وقتی قابل قبول تلقی می شود كه ازدیاد طول 

درصد روي ده  8نسبی گسیختگی در آزمایش كششی از 

 درصد روي پنج برابر قطر میلگرد كمتر 12برابر قطر و 

 نباشد.
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 پذيریجوش  

جوش پذیري میلگردها به نحوه تولید و نیز  4-1-7-1

هاي تركیب شیمیایی فوالد آنها بستگی دارد . تمامی میلگرد

گرم نورد شده با تركیب شیمیایی متعارف ، داراي جوش 

پذیري مطلوب تلقی می شوند. میلگردهاي سرد اصالح شده 

 یت بسیار دارندو گرم به عمل آمده، به حرارت جوش حساس

و با روش هاي معمول جوش پذیر نیستند. وصله جوشی 

 این گونه میلگردها با رعایت ضوابط خاص میسر است.

 باشد. 3-5-2-8جوشکاري میلگردها باید مطابق بند 

 رده بندی آرماتورها 

بندي آرماتورها بر اساس تنش حد تسلیم رده 4-1-8-1

 است:1-4آنها مطابق جدول 

 

 هاده بندی ميلگردهاوسيمر -1-4جدول

 نوع میلگرد یا سیم  رده میلگرد

S240 میلگرد ساده 

S340  1[میلگرد آجدار[ 

S350 1[میلگرد آجدار[   

S400 1[میلگرد آجدار[   

S420 1[میلگرد آجدار[   

S500 1[میلگرد آجدار[   

S520 1[میلگرد آجدار[   

S500C 2[سیمهاي ساده و یا آجدار[  

 INSO-3132-2013کل آج مطابق استاندارد ش  ]1[
                               ایران

 ایران      ISIRI-11558شکل آج مطابق استاندارد  ]2[ 

 

،  𝑓𝑦بیانگر تنش حد تسلیم فوقانی میلگرد،   Sبعد از اعداد

بر حسب مگا پاسکال میباشند. رده هاي مشخص شده در 

م نوردیده معمولی میباشندكه براي میلگردهاي گر 1جدول 

ذكر شده  2در جدول 5-4مشخصات كششی آنها در بند 

است. در صورتیکه در فرایند ساخت تغییراتی در تركیبات 

با اهداف مشخص ایجاد شود،  شیمیایی ویا درروش ساخت 

 3-5-4در سمت راست رده میلگرد، مطابق آنچه در بند 
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 تفسير  متن

. در این آیین آمده است یک حرف التین اضافه خواهد شد

نامه، براي فوالدهاي سرد نوردیده وسیمهاي ساخته شده 

 S500Cایران، رده   ISIRI-11558مطابق استاندارد 

 بکار برده شده است.

 

طبقه بندی آرماتورها با توجه به روش  4-8-1-2

 ساخت

 آرماتورها از نظر روش ساخت به سه گروه زیر دسته بندي

 میشوند:

بر اساس استاندارد ایران  فوالد گرم نورد شده  -1

(INSO-3132-2013) 
فوالد سرد اصالح شده، كه بر اثر انجام عملیات  -2

ن مکانیکی نظیر پیچانیدن، كشیدن، نورد كردن یا گذرانید

د از حدیده، برروي میلگردهاي گرم نورد شده، در حالت سر

-ISIRI)بر اساس استاندارد ایران    بدست می آید

11558) 
ام ح شده یا فوالد ویژه، كه بر اثر انجفوالد گرم اصال -3

عملیات مکانیکی نظیر گرمایش و آب دادن برروي 

 میلگردهاي گرم نورد شده در حالت گرم بدست می آید.

 

 طبقه بندی آرماتورها از نظرشکل پذيری 4-8-1-3

م آرماتورهاي فوالدي از نظر شکل پذیري به سه دسته تقسی

 میشوند:

تغییر شکل  –منحنی تنش ، كه   (S240)فوالد نرم  -1

 نسبی آن داراي پله تسلیم مشهود است.

، (S420,S400,S350,S340) فوالد نیمه سخت  -2

تغییر شکل نسبی آن داراي پله تسلیم  –كه منحنی تنش 

 بسیار محدود است.

 –كه منحنی تنش  (S520,S500) فوالد سخت  -3

 تغییر شکل نسبی آن فاقد پله تسلیم است.
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 تفسير  متن

 اتورهاويژگيهای كششي آرم 

ویژگی هاي كششی آرماتورها باید مطابق با  1-9-1-4

 .باشد 2از رده هاي ارائه شده در جدول  مقادیر كششی یکی

 نسبت حداقل ،2 جدول در شده ذكر آرماتورهاي در 

 25/1 با برابر فوقانی تسلیم حد تنش به كششی مقاومت

 نسبت اقل حد شده نوردیده سرد آرماتورهاي در. باشد¬می

 .است 03/1 برابر فوق

 

 ويژگيهای كششي آرماتورها -2-4جدول 

 رده

عالمت 

مشخصه در 

 ایران

بندي از طبقه

 نظر شکل رویه

رده از نظر 

 شکل پذیري

مقاومت 

 كششی حداقل
2N/mm 

تنش حد تسلیم 

 فوقانی
2N/mm 

ازدیاد طول نسبی 
]1[ 

حداقل  حداكثر حداقل

5A 

 حداقل

10A 

S240  18 25 - 240 360 نرم ساده 240س 

S340  15 18 - 340 500 نیم سخت آجدار مارپیچ 340آج 

S350  2[ 17 455 350 500 نیم سخت آجدار مارپیچ 350آج[ - 

S400  12 16 - 400 600 نیم سخت آجدار جناغی 400آج 

S420  2[16 545 420 600 نیم سخت آجدار جناغی 420آج[ - 

S500  8 10 - 500 650 سخت آجدار مركب 500آج 

S500C  12 - 500 550 سخت آجدار  سرد 500آج - 

S520  13 675 520 690 سخت آجدار مركب 520آج - 

طول نسبی كافی است. در صورت عدم ذكر طول آزمون، طول حداقل انتخاب یکی از طولهاي آزمون براي تعیین میزان ازدیاد  ]1[

5A   باید مالك قرار گیرد. طولهاي𝐴5  و𝐴10 3132ستاندارد در اINSO   .ایران تعریف شده اند 

ممکن است  5Aمیلیمتر یا بیشتر است، حداقل مقدار مشخصه تعریف شده براي  32در خصوص میلگردهایی كه قطر اسمی آنها  ]2[

درصد  4ق به میلیمتر افزایش در قطر، كاهش یابد. حداكثر كاهش از حداقل مقادیر تعریف شده در جدول فو 3درصد به ازاي هر  2تا 

 شود.محدود می

 

 تفسير  متن

درآرماتورهایی كه استحکام الزم و نسبت  4-1-9-3

مقاومت كششی به تنش حد تسلیم حد اكثر در آنها مطابق 

به روش خنک كاري وبرگشت تحت كنترل )مانند  2جدول 
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وبراي آرماتورهائی T روش ترمکس( حاصل میشود حرف 

رگشت تحت كنترل تولید كه به روشی غیر از خنک كاري وب

، ودر آرماتورهایی كه با استفاده از عناصر   Uمیشوند حرف 

به  Aآلیاژي استحکام الزم در آنها محقق میشود، حرف 

انتهاي رده میلگرد در گواهینامه فنی صادره و نیز در نشانه 

  گذاري روي میلگرد درج میشود. 

 ويژگيهای خم پذيری  

ایش خمشی بر اساس نمونه آرماتور آزم 4-1-10-1

ایران باید قادر باشد دور یک فک  8103-1استاندارد 

درجه خم شده ودر محیط خارجی  180خمشی به اندازه 

آن هیچگونه ترك خوردگی قابل مشاهده با دید طبیعی 

ه ایجاد نشود. قطر فک خمشی متناسب با قطر آرماتور  بود

 میباشد. 3-4ومطابق جدول 

 

 در آزمون خمشقطر فک خمش   3-4جدول 

 

در صورت نیاز، آزمون باز خمش كه براي  4-1-10-2

تعیین میزان فرسودگی آرماتورهاي خم شده بکار میرود 

 ایران انجام شود. 8103-1باید مطابق استاندارد 

و خریدار، آزمون در صورت توافق تولید كننده 4-1-10-3

 باز خمش میتواند جایگزین آزمون خمش شود.

انجام یکی از دو آزمون خمش یا باز خمش از   4-1-10-4

طرف تولید كننده الزامی است، لیکن هردو مشخصه باید 

 توسط تولید كننده تضمین گردد.

 ويژگيهای جوش پذيری 

شرائط جوشکاري آرماتورهاي مورد استفاده  4-1-11-1

ح كردن بتن و حد اقل دماي مورد نیاز پیش جهت مسل

گرم و انجام عملیات جوشکاري باید بر مبناي استاندارد 

INSO-3132-2013 .ایران باشد 

 قطر فک خمش (d)قطر اسمي آرماتور 

𝑑 ≤ 16 3d 

16 < 𝑑 ≤ 32 6d 
32 < 𝑑 ≤ 50 7d 
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درجه  -18عملیات جوشکاري در دماي  4-1-11-2

 سلسیوس و پایین تر نباید انجام شود.

بعد از پایان جوشکاري، باید اجازه داد تا  4-1-11-3

د بیعی سرد شود. شتاب دادن به فرآیند سرآرماتور بطور ط

 شدن مجاز نمی باشد.

 

  ضوابط كلي 

ها ومیلگردهاي مصرفی در كلیه سیم 4-1-12-1

ر آرماتورهاي طولی و عرضی سازه هاي بتن آرمه باید آجدا

ها ویا میلگردهاي ساده فقط باشند. استفاده از سیم

 دردورپیچهامجاز میباشد.

ها و میلگردها باید از سیمتنش حد تسلیم   4-1-12-2

 یکی از دو روش زیر بدست آید:

در صد بر اساس استانداردهاي  2/0 روش جابجایی -الف 

 مناسب ملی و یا بین المللی

تعیین نقطه تسلیم بر اساس روش توقف نیرومطابق  -ب 

این    استانداردهاي مناسب ملی و یا بین المللی. استفاده از

دهایی مجاز است كه داراي یک ها ومیلگرروش براي سیم

 نقطه تسلیم كامال واضح و مشخص باشند.

هاي كمتریا مساوي با كرنش حد در كرنش 4-1-12-3

 محاسبه میشود: 1-4،از رابطه  𝑓𝑠، تنش فوالد  𝜀𝑦تسلیم، 

 𝜀𝑦  ≤ 𝜀𝑠               𝜀𝑠 = 𝐸𝑠 fs(  در صورتی كه  4-1)

، تنش فوالد  𝜀𝑦هاي بزرگتر از كرنش حد تسلیم، در كرنش

 :منظور میگردد 2-4مستقل از كرنش بوده و مطابق رابطه 

 𝜀𝑦 > 𝜀𝑠                     𝑓𝑦 =  𝑓𝑠صورتی كه        (4-2)

 

ها و ، براي سیم 𝐸𝑠ضریب االستیسیته،  4-1-12-4

 است.پاسکال مگا 2100میلگردها برابر با  

 
تنش حد تسلیم بکار برده شده در محاسبات  4-1-12-5

 ها و میلگردها بستگی به مشخصات فوالد مصرفیبراي سیم

ه در داشته و بر اساس نوع كاربري نباید از مقادیر داده شد

 5-4براي آرماتورها وسیمهاي آجدار، و جدول  4-4جدول 

 براي آرماتورها وسیمهاي ساده  بیشتر باشد.
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ها ومیلگردهایی كه براي كاربري نوع سیم 4-1-12-5

مشخص سازه اي استفاده میشوند باید براي آرماتورهاي 

و براي آرماتورهاي ساده مطابق  4-4آجدار مطابق جدول 

 باشد. 5-4جدول 

هاي جوشی هاي ساده و آجدار، وشبکهسیم 4-1-12-6

هاي ساده و آجدار باید مطابق ساخته شده ازسیم

 ها،ایران باشند.. در این سیمISIRI-11558  اندارد   است

 تعیین شوند. 2-8-4تنش حد تسلیم باید بر اساس بند

در سیم هاي آجدار، فقط استفاده از قطرهاي  4-1-12-7

اده میلیمتر مجاز میباشد. در صورت استف 16میلیمترتا  5/1

-لطو میلیمتر 16هاي بزرگتر از هاي آجدار با قطراز سیم

ها مشابه ي مهاري و وصله با منظور نمودن این سیمها

محاسبه  7-8-21هاي ساده، و با استفاده از بند سیم

 میگردد.

 

 برای آرماتورهای آجدارطولي و عرضي 4-4جدول 

 كاربری
محل مورد 

 استفاده

 ytfيا  yfحداكثر مقدار 

مجازبرای كاربرد در 

 مگاپاسکالمحاسبات، 

 شماره رده

 مالحظات های آجدارسيم ی آجدارميلگردها

خمش، نیروي 

محوري، حرارت و 

 انقباض

هاي سیستم

 برویژه زلزله
 - غیرمجاز 12-8-4بند  420

 1 همه رده هاي آجدار همه رده هاي آجدار 550 سایر موارد

آرماتورهاي 

محصوركننده و یا 

گاهی آرماتورهاي تکیه

 آرماتورهاي طولی

هاي سیستم

 برویژه زلزله
 2 همه رده هاي آجدار همه رده هاي آجدار 700

 2 همه رده هاي آجدار همه رده هاي آجدار 700 هادورپیچ

 - همه رده هاي آجدار همه رده هاي آجدار 550 سایر موارد

 برش

هاي سیستم

 برویژه زلزله
 - همه رده هاي آجدار همه رده هاي آجدار 420

 - همه رده هاي آجدار همه رده هاي آجدار 420 هادورپیچ

 - همه رده هاي آجدار همه رده هاي آجدار 420 برش اصطکاك

ها، خاموت

 هاها، تنگبست
 - همه رده هاي آجدار همه رده هاي آجدار 420

 پیچش
آرماتورهاي 

 طولی و عرضی
 - همه رده هاي آجدار همه رده هاي آجدار 420

 از است.استفاده از شبکه هاي آجدار جوشی نیز مج-1

 استفاده از فوالدهاي با كربن و كروم كم نیز مجاز است.-2
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 برای آرماتورهای دور پيچ ساده  5-4جدول 

 كاربری
محل مورد 

 استفاده

مجاز برای  ytfيا  yfحداكثر مقدار 

 مگاپاسکالكاربرد در محاسبات، 

 شماره رده

 ميلگردها و سيمهای ساده

آرماتورهاي 

 محصوركننده و یا

گاهی آرماتورهاي تکیه

 آرماتورهاي طولی

ها در دورپیچ

هاي ویژه سیستم

 برزلزله
700 

 همه انواع آرماتورهاي گرم وسرد نورد شده كه

 میباشند 2داراي ویژگیهاي جدول 

 700 هادورپیچ
 همه انواع آرماتورهاي گرم وسرد نورد شده كه

 میباشند 2داراي ویژگیهاي جدول 

 420 هادورپیچ برش
 همه انواع آرماتورهاي گرم وسرد نورد شده كه

 میباشند 2داراي ویژگیهاي جدول 

 420 هادورپیچ پیچش
 همه انواع آرماتورهاي گرم وسرد نورد شده كه

 میباشند 2داراي ویژگیهاي جدول 

 

 

 تفسير  متن

 در آرماتورهاي طولی آجدار در قابهاي ویژه و 4-1-12-8

ها و ایهپاجزاء آنها از جمله دیوار  دیوارهاي ویژه زلزله بر و

بند كه تحت اثر لنگر خمشی، نیروي محوري، تیرهاي هم

یر و یا هردو بصورت توام قرار میگیرند باید هر سه شرط ز

 ارضاء شوند:

گیري شده در آزمایشگاه از تنش تنش تسلیم اندازه -الف 

 مگاپاسکال 125، بیش از 𝑓𝑦حد تسلیم در محاسبات ، 

 شتر نباشد. بی

گیري نسبت تاب كششی به تنش حد تسلیم اندازه –ب  

      بیشتر  باشد. 25/1شده در آزمایشگاه از 

 200حداقل درصد ازدیاد طول در طول آزمون   -پ  

رابر میلیمتر ب 20تا  10میلیمتري براي آرماتورهاي به قطر 

ر میلیمت 35تا  22درصد، براي آرماتورهاي به قطر  14با 

 35براي آرماتورهاي به قطر بزرگتر از  درصد، و 12ابر بر

 درصد باشد. 10میلیمتر برابر  57میلیمتر تا 
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 پوشش بتن روی ميلگردها 

پوشش بتن روي میلگردها كه شامل همه  4-1-13-1

 آرماتورهاي طولی و عرضی عضو میباشند نباید از مقادیر

ن كمتر باشد. حد اقل مقدار ای 6-4جدول داده شده در 

پوشش به منظور تامین دوام اعضاء در محیط هاي خورنده 

كمتر  فصل ششمدر هر حال نباید از مقادیر ذكر شده در 

باشد. همچنین، حد اقل پوشش بتن نباید از پوشش مورد 

ر كمت 3نیاز براي مقاومت در برابر آتش سوزي مطابق فصل 

 باشد.

براي دسته میلگردها، پوشش بتن روي  4-1-13-2

 اشد.دها نباید از كوچکترین دو مقدار الف و ب كمتر بمیلگر

 قطر معادل دسته میلگردها -الف         

ك میلیمتر براي مواردي كه بتن برروي خا 75 –ب         

    50ریخته شده و با آن در تماس دایمی است، و 

ا بمیلیمتر براي مواردي كه بتن در تماس                

 .خاك ریخته نشده است

براي آرماتورهاي برشی كالهک دار، مقدار  4-1-13-3

پوشش بتن برروي كلیه قسمتها نباید از مقدار پوشش 

 آرماتورها در عضو كمتر باشد.

در محیط هاي خورنده ویا در سایر شرائط  4-1-13-4

محیطی غیر متعارف، مقدار پوشش حد اقل روي آرماتورها 

 ر حال نباید ازباید در صورت لزوم افزایش یافته ودر ه

 به منظور تامین دوام عضو فصل ششممقادیر داده شده در 

 كمتر باشد.

 نگهداری ميلگردها 

میلگردهاي فوالدي باید بدون تماس مستقیم با 1-14-1-4

از  هاي تمیز و عاري از رطوبت انبار شوند وزمین و در محل

ها جلوگیري به عمل زنگ زدگی و كثیف شدن سطح آن

 آید.

بندي مقاومتی و بسته به قطر و طبقهمیلگردها باید  

ار كارخانه تولیدي آنها، به صورت مجزا و قابل كنترل انب

 شوند.

 آرماتورهای برشي كالهک دار 2-4
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 تفسير  متن

آرماتورهاي برشی كالهک دار و ساخت آنها باید  4-2-1

 استاندارد مناسب ملی و یا بین المللی باشد. مطابق

 قطعات مدفون در بتن 3-4

بتن نباید برروي مقاومت سازه  قطعات مدفون در -1-3-4

 ویا ضد آتش بودن آن اثرات عمده داشته باشند.

ر جنس قطعات مدفون نباید برروي بتن و یا آرماتو -2-3-4

 اثرات نامطلوب بگذارد.

در صورت استفاده از قطعات مدفون از جنس  -3-3-4

آلومینیم، این قطعات باید داراي پوشش مناسب براي 

ین بتن و آلومینیم و بتن و فوالد جلوگیري از واكنش ب

 باشند.

 در مواردی كه  پوشش بتن روی ميلگرد برای اجزاء بتني -6-4جدول 

 ميلگردها نوع عضو شرايط محيطي سازه بتني
 پوشش روی ميلگردها

(mm) 

 75 كلیه میلگردها كلیه اعضاء بتن در تماس دائم با خاك است

بتن در تماس با هوا و یا تماس 

 ائم با خاك استغیر د
 كلیه اعضاء

 58تا  18میلگردهاي به قطر 

 میلیمتر
50 

 16هاي به قطر میلگردها و سیم

 میلیمتر و كمتر
40 

بتن در تماس با هوا و یا خاك 

 باشدن

 ها و دیوارهاها، تیرچهدال

 36میلگردهاي بزرگتر از قطر 

 میلیمتر
40 

میلیمتر و  34میلگردهاي قطر 

 ترنازك
20 

ها و پایهها، ستونتیرها، ستون

 اعضاي كششی

-ها، بستآرماتورهاي طولی، خاموت

 هاها و تنگها، دورپیچ
40 

 

 

 تفسير  متن

  
 تنيدگيهای پيشكابل 4-4ت

 تعريف 1-4-4ت 

كشیده كابل ها به عنوان یک تنیده و پسدر سیستم هاي پیشت 

بخش از تاندون ها بشمار می آیند كه  تاندون به مجموعه كامل 

هاي پوشش ها ومونتاژي شامل گیره ها، اجزاي كششی نظیر كابل
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 تنيدگيهای پيشكابل 4-4

 تعريف  

كابل ها اعضاي كششی هستند كه در اجزاي   4-4-1-1

تنیده براي ایجاد نیروي فشاري در بتن استفاده پیش

 شوند.می

شخصات كابل ها باید مطابق استاندارد ملی م   4-4-1-2

 باشد. 1-13250

هاي هنگام استفاده از حفاظت كاتدیک در سازه   4-4-1-3

 پیش تنیده باید جریان اعمالی در حدي باشد كه كابل ها

 دچار تردشدگی هیدروژنی نشوند.

به دلیل حساسیت زیاد این مواد نسبت به  4-4-1-4

تمام مراحل تولید، حمل، خوردگی، باید بطور كامل در 

بارداري، نصب و استفاده نهایی در مقابل خوردگی ان

 محافظت شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ميلگرد اتصال( داول بار  5-4

 تعريف  

ه كداول بارها میلگردهاي كوتاه و ساده )بدون آج( هستند 

ت براي اتصال مکانیکی دال هاي بتنی، بدون ایجاد محدودی

 ستفاده می شوند.حركت در راستاي افقی، ا

عایق در كاربردهاي نچسبیده و یا غالفهاي پرشده با دوغاب در 

 سیستمهاي چسبیده اطالق می شود.

كابلهاي چسبیده به صورت مستقیم در روش پیش كشیدگی و یا 

غیر مستقیم از طریق دوغاب تزریق شده در غالف در روش پس 

 كشیدگی به بتن می چسبد.

 شش عایق )معموال از جنس پلیكابلهاي نچسبیده به وسیله یک پو

ابل اتیلن فشرده( و ماده پر كننده )معموال گریس( كه فضاي بین ك

. عایق را پر می كند در برابر خوردگی محافظت می شوند  و پوشش

قطر خارجی پوشش، جرم پوشش در هر هر متر طول و جرم ماده 

 پركننده در هر متر طول كابل از جمله مشخصه هاي الزم است كه

 اید توسط تولید كننده به همراه گواهینامه مواد ارایه شود.ب

 توجه به كیفیت مواد مورد استفاده در غالفها، پوششهاي عایق،

ر دوغاب و گریسهاي مورد استفاده جهت اطمینان از حفاظت الزم د

ه مورد خوردگی بسیار حایز اهمیت است. در این رابطه می توان ب

 رد.استانداردهاي مرتبط مراجعه ك

انواع فوالدهاي پیش تنیدگی به چهار دسته ت -3-1-11-1-2

دیده و تقسیم می شوند: سیم كشیده شده به روش سرد، سیم آب

 و میلگرد دیده، سیم بافته شدهحرارت

كم و  (Relaxation)فوالد پیش تنیدگی می تواند با خواص رهایی 

 یا معمولی باشد.

  اي با میزان رهایی كمجهت آشنایی با الزامات مرتبط با كابله

(Low-relaxation strand)  به استانداردASTM A416  مراجعه

 شود.

مقدار  انتخاب نوع كابل باید با توجه به بارهاي سازه اي و محیطی و

 كشش اعمالی بر كابل ها باشد.

 داول بار ت-11-1-3

 

 

 

 ت مشخصات-3-1-12-2

ه انواع مختلفی داول بار موجود است كه با توجت -3-1-12-2-1

ي به هزینه و شرایط خورندگی محیط می توان انواع مختلف را برا

 مصرف در پروژه انتخاب كرد.

ز ابا توجه به ابعاد و ضخامت دال ها، طول و فاصله داول بارها 

 یکدیگر را می توان محاسبه كرد.

ي نظرخواهی
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غیر



 71    2018/06/12   فوالد – فصل چهارم 

 تفسير  متن

 مشخصات  

 60یا  40داول بارها باید میلگرد ساده گرید  3-1-12-2-1

 باشند. ASTM A615مطابق با 

  اي حمل و انبار شوند كه دچاربگونهداول بارها 1-2-5-4

 د.نگردنهرگونه فرورفتگی و تغییرشکل 

و در صورت  باشدداول بارها باید عاري از زنگ زدگی  

نگ باید قبل از اعمال اپوكسی، زاستفاده از پوشش اپوكسی 

 .زدگی هاي سطحی زدوده شوند

ي نظرخواهی
ط برا

د فق
ستنا
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   فصل پنجم 5

 كيفيت مقاومتی بتن

 

 تفسير  متن

 كليات 1-5
  

 نمقاومت مشخصه فشاری يا رده بت 
  

روزه، رده بتن نامیده  28مقاومت مشخصه فشاري  1-1-1-5

 می شود مگر اینکه طراح پروژه، سن دیگري را براي مقاومت

، مشخصه مقرر كرده باشد. طراح پروژه با توجه به نوع سازه

وزوالنی پفاصله زمان اجرا تا بهره برداري، نوع سیمان و یا مواد 

خصه را در و سرباره اي مصرفی می تواند سن مقاومت مش

پروژه قید كند. مقاومت مشخصه، مقاومتی است كه حداكثر 

 .درصد مقاومت هاي بتن سازه می تواند از آن كمتر باشد 10

 
 

مقاومت فشاري مشخصه بتن براي آزمونه هاي  2-1-1-5

ا بمیلی متر به ترتیب  100یا  150استوانه اي به قطر اسمی 

به  ملی ایرانمیلی متر )مطابق استاندارد  200یا  300ارتفاع 

یا  3205( كه طبق استاندارد شماره 1608-1و 3202شماره 

تهیه و در شرایط استاندارد نگهداري می شود و  2-1608

مورد آزمون مقاومت 1608-3 یا 6048، 3206طبق استاندارد 

فشاري قرار می گیرد تعریف شده است. در این موارد، بتن 

 رداري شود.نمونه ب 3201-1تازه باید طبق استاندارد 

 

 

 

 

آزمایش هاي مقاومت كششی و خمشی بتن نباید  3-1-1-5

مبناي پذیرش بتن در كارگاه باشد، مگر اینکه در مشخصات 

 فنی خصوصی پیش بینی شده باشد.

 

 روزه تعریف می شود. چنانچه 28بطور كلی رده بتن در سن  1-1-1-5ت 

رفرما سن دیگري براي مقاومت مشخصه مقرر شود باید با اطالع و توجیه كا

باشد و به وضوح در مدارك پروژه مانند نقشه و مشخصات فنی خصوصی 

ر، گردد. نتیجه مقاومت فشاري بتن در كارگاه نیز در این سن مقر قید

ین مورد قضاوت قرار خواهد گرفت، بدیهی است طرح مخلوط بتن نیز بر ا

اساس تهیه خواهد شد. در صورت عدم اظهار سن مقاومت مشخصه و یا 

وجه روز خواهد بود. در این صورت با ت 28فقط ذكر رده بتن، سن مزبور 

له زمانی ه، نوع سیمان و مواد پوزوالنی و سرباره مصرفی یا فاصبه نوع ساز

جازه طراح روز را تغییر داد مگر با ا 28اجرا تا بهره برداري نمی توان سن 

 پروژه و موافقت كارفرما. مقاومت مشخصه مانند بارهاي مشخصه سازه

 داراي تعریف احتمالی است.

 

میلی متري  200تا  150در صورتی كه آزمونه هاي مکعبی  -2-1-1-5ت

اي نظیر  براي تعیین مقاومت فشاري بکار رود، باید به آزمونه هاي استوانه

بعاد اخود تبدیل گردد. بهرحال رعایت حداقل مجاز نسبت قطر استوانه یا 

الزامی  5/3و  3مکعب به حداكثر اندازه اسمی سنگدانه به ترتیب برابر با  

 است.

رفیت صه بتن ها، براي پرهیز از افزایش ظامروزه با افزایش مقاومت مشخ

هند ددستگاه تعیین مقاومت فشاري بتن، آیین نامه هاي معتبر اجازه می 

ین حالت میلی متر كاهش یابد. در ا 100تا قطر استوانه یا ابعاد مکعب به 

د یا مکعب نیازي به تبدیل این مقاومت ها به مقاومت نظیر استوانه استاندار

 هد شد.جود ندارد بلکه صرفا تعداد آزمونه ها بیشتر خوامیلی متري و 150

 ودر صورتی كه در هر یک از مراحل نمونه برداري، تهیه و عمل آوري 

تیجه نتعیین مقاومت فشاري آزمونه ها از دستور استاندارد تبعیت نشود، 

 حاصله براي مقایسه با مقاومت مشخصه معتبر نخواهد بود.

 

 

ناشی از خمش چهار نقطه اي طبق  آزمایش كششی -3-1-1-5-ت

یا آزمایش كشش غیر مستقیم ناشی  490استاندارد ملی ایران به شماره 
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 تفسير  متن

 

 

 

 

 حداقل مقاومت مشخصه فشاري 

كیفیت بتن از نظر مقاومت فشاري باید بیشترین  1-2-1-5

صه اومت مشخمقدار حاصله از ضوابط زیر را برآورده كند كه مق

 فشاري یا رده بتن را مشخص می كند.

 الف: الزامات مقاومت فشاري سازه اي بتن

ب: الزامات حداقل مقاومت فشاري طبق جلد دوم این آئین 

 نامه )تحلیل و طراحی سازه هاي بتن آرمه(

 پ: الزامات حداقل مقاومت فشاري یا رده بتن از نظر دوام

 ششمطبق فصل 

 حداقل و تضمین دوره خاتمه تادستگاه نظارت باید  2-2-1-5

 پروژه، سابقه كامل نتایج هر كار پایان از پس سالیک تا

ح آزمایش هاي انجام شده بر روي بتن مصرفی در كارگاه و طر

هاي مخلوط مختلف و اجزاي بتن را نگهداري كند و همچنین 

حویل تباید یک نسخه دیجیتالی آنرا به كارفرما یا بهره بردار 

 دهد.

 

 

ي تعيين مقادير و نسبت های مخلوط مبان 2-5

 بتن )طرح مخلوط(

ر تعیین نسبت ها و مقادیر مخلوط و مواد تشکیل د  5-2-1

 دهنده بتن باید موارد زیر رعایت شود.

ین كارآیی و روانی بتن باید در پاي كار به نحوي تأم 5-2-2

ر دشود تا بتوان بتن را با توجه به وسایل موجود به سهولت 

ه و با وسایل تراكمی موجود یا در دسترس آنرا بقالب ریخت 

جاي داد و متراكم نمود. بتن باید  عضونحوي مناسب در 

که اطراف و البالي میلگردها را بطور كامل پر كند بدون این

 جداشدگی مشهود و آب انداختگی بیش از حد پدید آید.

 

می  647از فشار )شکافتی یا برزیلی( طبق استاندارد ملی ایران به شماره 

 تواند مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به حساسیت مقاومت كششی و خمشی به عوامل مختلفی مانند 

 توان در ابتدا رطوبت سطحی، و به منظور سهولت كنترل، می تغییرات

مت براي بتن مورد نظر، رابطه همبستگی مقاومت كششی یا خمشی با مقاو

ر فشاري را با توجه به طرح مخلوط بتن همان پروژه به دست آورد و د

 مراحل بعدي از این رابطه استفاده نمود.

 

 

 

 به الزامات حداقل مقاومت طراح پروژه معموال با توجه ت -5-1-2-1

ي الزم فشاري یا رده بتن از نظر سازه اي و یا دوام، حداقل مقاومت فشار

بتن از  را مساوي یا بیشتر از آنها انتخاب میکند. بدیهی است چنانچه رده

ازه اي نظر دوام تعیین كننده باشد، طراح باید از این رده براي طراحی س

 نیز استفاده نماید.

 

 

 

 

 

ه، بدیهی است دستگاه نظارت تا خاتمه دوره تضمین هر ساز ت -5-1-2-2

را مورد  نتایج كامل آزمایش ها را باید نگهداري كند و در صورت لزوم آنها

تري انجام استفاده قرار  دهد. در پروژه هاي مهم، این كار باید با دقت بیش

 شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ار ل و معطلی در پاي كروانی و كارآیی بتن در طول زمان حم ت -5-2-2

دستخوش كاهش و افت می شود. این كاهش كارآیی و روانی به نوع 

ی و سیمان، نسبت آب به مواد سیمانی، مواد افزودنی، عیار مواد سیمان

شرایط محیطی مانند دما و همچنین مدت زمان حمل و معطلی در پاي 

ه این توجه بكار و نوع وسیله حمل بستگی دارد. طراح مخلوط بتن باید با 

یرد تا موارد، روانی و كارآیی بیشتري را در ابتداي ساخت بتن در نظر بگ

اي كار پس از افت روانی و كارآیی، بتوان به روانی و كارآیی مطلوب در پ

 دست یافت.
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رده مقاومت بتن یا مقاومت مشخصه آن باید در  5-2-3

در نظر  4-5-6بند ومت هدف طرح مخلوط طبق محاسبه مقا

 گرفته شود.

محدودیت هاي حداكثر مجاز نسبت آب به مواد  5-2-4

سیمانی، حداقل و حداكثر مقدار مواد سیمانی با توجه به 

ظر شرایط محیطی حاكم در دوره بهره برداري و پایایی مورد ن

 باید طبق  فصل دوام در نظر گرفته شود.

 و مواد سیمانی مناسب یا مطلوب باید درنوع سیمان  5-2-5

طرح مخلوط با توجه به شرایط محیطی موجود در دوره بهره 

 برداري منظور شود. همچنین نسبت هاي مجاز مواد پوزوالنی

 و سرباره اي طبق فصل دوم و سوم باید در نظر گرفته شود.

 نسبت ها و مقادیر اجزاي مخلوط بتن باید به نحوي  5-2-6

ند كه با توجه به شرایط حاكم بر ساخت و نظارت تعیین شو

 بتن در كارگاه، اعم از دقت وسایل توزین و پیمانه كردن،

تغییرات و نوسانات كیفی احتمالی اجزاي بتن، تغییرات 

انات رطوبتی سنگدانه و انجام اصالحات رطوبتی با توجه به امک

آزمایشگاهی و تخصص نفرات موجود و خطاهاي اتفاقی ناشی 

تن بز انجام آزمایش مقاومت، انطباق بر رده مورد نظر براي ا

 مصرفی در كارگاه حاصل گردد.

 

 

كیفیت اجزاي بتن باید در تعیین مقادیر و نسبت   5-2-7

 هاي مخلوط بتن در نظر گرفته شود. همچنین این مواد باید

 از حداقل كیفیت مطلوب یا استاندارد برخوردار باشند.

 

 رده بندی بتن 3-5

روزه به  28رده بندي بتن بر اساس مقاومت مشخصه  5-3-1

 ترتیب زیر می باشد.
C6, C8, C10, C12, C16, C20, C25, C30, C35, C40, C45, 
C50, C55, C60, C65, C70 

روزه استوانه  28، بیانگر مقاومت مشخصه Cاعداد بعد از حرف 

اي بتن بر حسب مگاپاسکال )نیوتن بر میلی متر مربع( می 

رعایت ضوابط و مقررات  C50براي رده هاي باالتر از   باشد.

و هاي پر مقاومت( )با توجه به رفتار ترد بتنخاص طراحی 

 

 

وام رعایت حداقل رده مقاومتی با در نظر گرفتن الزامات د -2-1-2-6-ت

 و پایایی در همه موارد الزامی است.

 

 

گاه محدودیت هاي دیگري مانند حداكثر اندازه اسمی  -3-1-2-6-ت

 ممکن است مطرح باشد كه باید در نظر گرفته شود.

 

 

ه گاه نوع سیمان یا مواد سیمانی مجاز ذكر می شود و گا -4-1-2-6-ت

داكثر حسیمان یا مواد سیمانی غیر مجاز اعالم می گردد. عالوه بر رعایت 

ت حداقل نی یا سرباره اي در فصل دوام گاه الزم اسدرصد مجاز مواد پوزوال

 درصد مجاز براي تامین پایایی نیز رعایت شود.

 

ط براي انطباق با رده، معموال سعی می شود در طرح مخلو -5-1-2-6-ت

 بتن در آزمایشگاه، مقاومتی به نام مقاومت هدف كه بیش از مقاومت

اي هدر كارگاه و كاستی  مشخصه است، بکار رود تا با وجود شرایط ساخت

د، موجود و همچنین تغییراتی كه ممکن است در مصالح مصرفی  ایجاد شو

 مشکلی پیش نیاید.

الزم به ذكر است كه براي طرح مخلوط بتن نمی توان مقاومت مشخصه 

ز ارا براي تعیین نسبت آب به سیمان بکار برد و باید براي اطمینان 

یلی كه اق بر آن در كارگاه، بنا به دالدستیابی به مقاومت مشخصه و انطب

د ذكر شد، مقاومت بیشتري را كه مقاومت  هدف طرح مخلوط نام دارد م

ت نظر قرار داد كه از جمع مقاومت مشخصه و حاشیه ایمنی مقاومت بدس

 می آید.

 

ممکن است در مواردي حداقل كیفیت مطلوب بمراتب  -6-1-2-6-ت

  باالتر از حداقل استاندارد باشد.

 

 

 

 

و  براي بکارگیري رده خاص، رعایت حداقل رده از نظر سازه اي -3-5-ت

در  دوام ضرورت دارد. در بکارگیري از رده هاي مقاومتی، حداكثر خاصی

وابط خاص دنیا وجود ندارد اما به دالیلی ممکن است استفاده از روابط یا ض

اطق ت در مندر طراحی پیش بینی شود یا تغییراتی اعمال گردد. بدیهی اس

ت بتن مختلف كشور و با توجه به امکانات مرتبط با ساخت و كنترل و نظار

مکن مو شرایط اجرایی، طراح پروژه باید رده مناسبی را انتخاب نماید. 

است در پروژه هاي خاص یا مناطقی از كشور، محدودیت هایی توسط 

ي برا حصالذی محلینهادهاي فنی یا  مركز تحقیقات راه مسکن  شهرسازي

  حداكثر رده بتن مصرفی مطرح گردد.
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اجرایی الزامی است. در مورد بتن هاي سبکدانه با رده باالتر 

 نیز نیاز به رعایت ضوابط و مقررات خاص وجود دارد. C35از 

 

محدوديت روش های تعيين مقادير و  4-5

 مخلوط بتننسبت های 

ر و پایین تر، می توان مقادی C12براي بتن هاي رده  -5-4-1

و نسبت هاي مخلوط بتن را بر اساس تجارب قبلی و بدون 

 مطالعه آزمایشگاهی مشخص كرد.

ر و پایین تر، می توان مقادی C20براي بتن هاي رده  -5-4-2

نسبت هاي مخلوط بتن را به كمک یکی از روش هاي رایج یا 

ربی، بدون ساخت مخلوط آزمایشگاهی تعیین نمود، روش تج

مشروط بر اینکه مصالح مصرفی، منطبق بر استاندارد و 

مشخصات فنی عمومی پروژه باشد و محدودیت خاصی براي 

بتن مانند نسبت آب به مواد سیمانی مطرح نشده باشد و 

ول كارآیی و روانی، حداكثر اندازه و شکل سنگدانه، طبق جدا

 تجویزي یا استاندارد باشد.مخلوط هاي 

 

 

 

و باالتر، تعیین مقادیر و  C25براي بتن هاي رده  -5-4-3

 نسبت هاي مخلوط بتن باید با مطالعات آزمایشگاهی و ساخت

 مخلوط هاي آزمایشی همراه باشد. طرح مخلوط بتن باید قبل

از شروع عملیات اجرایی به همراه مستندات و نتایج 

ی و بتن ساخته شده  به نحو آزمایشگاهی مصالح مصرف

 مقتضی به تصویب دستگاه نظارت برسد.

 

 

 

 

 

در پروژه هاي خاص و همچنین براي بتن هاي خاص  -5-4-4

و باالتر، الزم است دستگاه نظارت  C40و براي بتن هاي رده 

درخواست انجام آزمایش حضوري آزمایشگاهی و كارگاهی بر 

صورت انطباق  بتن روي بتن مورد نظر را داشته باشد. در 

حاصله با خواسته هاي مورد نظر به لحاظ كارآیی و روانی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ننده كاین بتن ها به هیچ وجه سازه اي نیستند و به عنوان پر  -1-4-5-ت

 یا بتن نظافت بکار می روند.

 

 

در جداول مخلوط هاي تجویزي یا استاندارد در برخی  -2-4-5-ت

مشخصات فنی عمومی، مقادیري به چشم می خورد كه براي مصالح 

ت مصرفی رایج در كشور تامل برانگیز است. محدودیت خاصی از نظر نسب

ام جدي آب به سیمان در آنها مطرح نیست در مورد مقادیر سنگدانه نیز ابه

ري دیده از نظر رطوبتی وجود دارد و گاه در مورد حداكثر اندازه آنها تذك

نمی شود. همچنین مشخص نیست كه مقدار آب ذكر شده كدامیک از آب 

 آزاد یا آب كل یا آب مصرفی می باشد؟

ست. همچنین به نوع سیمان مصرفی و رده مقاومتی آنها اشاره اي نشده ا

ي در مورد سنگدانه درشت و ریز )گردگوشگی یا تیزگوشگی( و دانه بند

ون آنها نیز مطلبی ذكر نشده است. بهرحال اولویت با ساخت مخلوط آزم

ی مادي كه از بتن آماده استفاده آزمایشگاهی است. بدیهی است در مور

 شود این اطالعات توسط سازنده بتن باید ارایه گردد.

 

اح چنانچه طرح مخلوط بتن قبل از انتخاب پیمانکار توسط طر -3-4-5-ت

پروژه تهیه شده باشد باید مقادیر و نسبت هاي آن در مشخصات فنی 

ن پیمانکاراخصوصی پروژه به همراه نتایج حاصله درج شود و به اطالع 

ت شركت كننده در مناقصه برسد. در اغلب موارد در هنگام تهیه مشخصا

رح فنی خصوصی پروژه، مصالح مصرفی، انتخاب نشده و طراح پروژه نیز ط

ر دمخلوط بتن را تهیه نکرده است، بنابراین در عمل، طرح مخلوط بتن 

 مشخصات فنی خصوصی پروژه درج نمی شود. دستگاه نظارت می تواند

اید و درخواست انجام آزمایش حضوري  در آزمایشگاه  و یا كارگاه را بنم

ز اپس از آن نسبت به تصویب طرح مخلوط بتن اقدام نماید. بهرحال پس 

ر تایید نتایج آزمایشگاهی، تحت شرایط كنترل شده می توان بتن را د

 بتن كارگاه ساخت و مورد بررسی قرار داد. بدیهی است در مورادي كه از

 ردد.گآماده استفاده می شود این اطالعات توسط سازنده بتن باید ارایه 

 

نسبت به بتن هایی با مقاومت زیاد و یا بتن هاي خاص یا  -4-4-6-ت

پروژه هاي ویژه، حساسیت بیشتري وجود دارد. به ویژه افت كارآیی و 

روانی در طول مدت حمل از اهمیت زیادي برخوردار خواهد بود. استفاده 

ز وسایل خاص بتن ریزي یا شیوه هاي خاص بتن ریزي   و  پمپ كردن ا
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عدم جداشدگی، آب انداختن و دستیابی به مقاومت و دوام و 

پمپ پذیري مطلوب، طرح مخلوط مزبور به تصویب خواهد 

 رسید.

تعيين مقاومت فشاری هدف طرح  5-5

 مخلوط  بتن

 كلیات 

توجه به مقاومت فشاري هدف طرح مخلوط بتن با  1-1-5-5

 رده یا مقاومت مشخصه بتن و همچنین انحراف معیار مقاومت

فشاري كارگاهی یا حاشیه ایمنی مقاومتی، محاسبه و مشخص 

می شود تا احتمال عدم دستیابی به مقاومت مشخصه یا عدم 

 انطباق بر رده بتن در كارگاه به شدت كاهش یابد.

 

 انحراف معیار مقاومت 

 اف معیارمحدودیت هاي محاسبه انحر 1-2-5-5

چنانچه پرونده آزمایش هاي مقاومت فشاري  5-5-2-1-1

را  بتن در كارگاه موجود باشد می توان انحراف معیار مقاومت

محاسبه نمود. محدودیت هاي محاسبه انحراف معیار بصورت 

 زیر می باشد.

 نمونه متوالی در یک 30الف( نتایج آزمایش مقاومت فشاري 

نه ها ی مورد نیاز است. توالی نمویا دو گروه نمونه هاي متوال

از  در یک گروه، زمانی وجود دارد كه فاصله نمونه برداري ها

 یکدیگر بیش از سه روز نباشد.

 ب( در مواردي كه نتایج مقاومت فشاري متوالی در یک گروه

نمونه باشد، می توان نتیجه  10و بیشتر از  30كمتر از 

ی در یک ضریب اصالحمحاسبه انحراف معیار مقاومتی آنها را 

ضرب نمود كه از رابطه زیر بدست می آید و  1بزرگتر از 

 انحراف معیار تقریبی حاصل می گردد.

R = [0.75 + (
2

n
)

1
2] 

مود نپ( هنگامی می توان از نتایج مقاومتی نمونه ها استفاده 

 روز گذشته باشند و تغییر شدید و 45كه مربوط به حداكثر 

الح مصرفی بتن یا روش ساخت و محسوسی در كیفیت مص

 كنترل و نظارت و نفرات مرتبط با بتن مشاهده نشود.

بتن،  نیاز به كنترل دقیق را ایجاب می كند كه باید توسط دستگاه نظارت 

انجام شود. بهرحال ساخت كارگاهی در شرایط كنترل شده و دقیق پس 

از تایید نتایج آزمایشگاهی انجام خواهد شد تا نشان داده شود در عمل نیز 

 طرح مخلوط بتن نتایج مطلوبی را در بر دارد.

 

 

 مراجعه شود. 5-1-2-6و تفسیر ت  5-1-2-6به بند  -1-5-6-ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه توصیه اكید می شود تا در هر كارگاه بتن سازي، پروند -1-2-5-5-ت

ازه و نتایج آزمایش ها مانند روانی، دما، درصد هوا و وزن مخصوص بتن ت

ر سایر اطالعات مانند دماي هوا و شرایط محیطی د سخت شده به همراه

طوبت زمان ساخت بتن مانند تابش آفتاب، باد، باران و در صورت امکان ر

 ونسبی هوا ثبت و نگهداري شود. بدیهی است تاریخ و ساعت ساخت بتن 

 ریختن آن در قالب نیز باید قید گردد.

آزمونه  ومفهوم نمونه  هر نمونه شامل چند آزمونه )قالب( می باشد و نباید

 28ن با یکدیگر خلط گردد. براي مثال اگر در یک نمونه برداري، براي س

قی می روز دو آزمونه تهیه شود میانگین آنها بعنوان نتیجه یک نمونه تل

می باشد نآزمونه  10یا  30نمونه، همان  10یا  30شود. بنابراین مقصود از 

ی در اري مد نظر است. مفهوم توالنوبت نمونه برد 10یا  30بلکه نتیجه 

با مفهوم  اینجا صرفا براي محاسبه انحراف معیار قابل استفاده است و نباید

ن توالی نمونه ها در مبحث پذیرش بتن اشتباه گردد. در هر گروه ممک

نمونه  مجموع« الف»نتیجه نمونه موجود باشد اما در بند  30است كمتر از 

 نمونه باشد. 30نباید كمتر از  ها بهرحال در یک یا دو گروه

ریب ضچنانچه در یک گروه تعداد نتایج به حد نصاب نرسد از «ب »در بند 

 اصالحی انحراف معیار استفاده می شود.

آخرین نتایج مقاومتی به احتمال زیاد، انحراف معیاري مشابه انحراف معیار 

در  نتایج مقاومتی روزهاي آتی دارد مشروط بر اینکه تغییرات جدي

مصالح، نفرات یا دستگاه هاي توزین و پیمانه كردن و ساخت بتن و نحوه 

كنترل رطوبت و اصالح رطوبتی رخ نداده باشد. در صورتی كه چنین 
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 5ت( رده مقاومتی نمونه هاي مورد استفاده بیش از 

ته مگاپاسکال با رده مورد نظر براي طرح مخلوط اختالف نداش

 باشد.

 محاسبه انحراف معیار  5-5-2-2

باشند، مقدار الف( در صورتی كه نمونه ها مربوط به یک گروه 

، nو تعداد نمونه ها  ،f̅ها  انحراف معیار با توجه به میانگین آن

 بصورت زیر محاسبه می شود.

fi .مقاومت هر یک از نمونه ها می باشد 

S = √∑
(fᵢ − f)̅

2

n − 1

n

i=1

 

  2nو  1nها مربوط به دو گروه با تعداد ب: در صورتی كه نمونه

 2Sو  1Sزیر محاسبه می گردد. باشند، انحراف معیار بصورت 

ق انحراف معیار این دو گروه می باشد كه هر یک جداگانه طب

 رابطه فوق محاسبه می شود.

S = [
(n1 − 1)S1

2
+ (n2 − 1)S2

2

n1 + n2 − 2
]

1
2

 

 

د نبای C20و  C16پ: بهرحال، انحراف معیار كارگاهی براي رده 

ز نباید ا C40تا  C25هاي راي ردهمگا پاسکال، ب 5/2كمتر از 

درصد مقاومت فشاري مشخصه كمتر باشد و در مورد رده  10

مگا  4ز این مقدار انحراف معیار نباید كمتر ا C40هاي باالتر از 

 پاسکال باشد.

 تخمین انحراف معیار 5-5-2-3

هاي در صورتی كه پرونده نتایج آزمایش -5-5-2-3-1

تنی نباشد، یا هنوز در كارگاه ب مقاومت فشاري پروژه، موجود

رگاه ساخته نشده باشد، می توان از انحراف معیار پروژه یا كا

 مشابه استفاده كرد.

، اوال  به شرطی می توان از نتایج كارگاه مشابه استفاده نمودكه

ار شرایط كارگاه موجود مشابه پروژه یا كارگاهی باشد كه قر

قاومت مد، ثانیا   اختالف است از انحراف معیار آن استفاده نمو

 مگاپاسکال بیشتر باشد. 5مشخصه بتن دو پروژه نباید از 

-2-5-6همچنین انحراف معیار نباید از مقداري كه در بند 

 پ ذكر شده است كمتر باشد.-2

 

تغییراتی ایجاد شده باشد بهتر است از نتایج نمونه هایی كه پس از این 

 تغییرات اخذ شده اند براي محاسبه انحراف معیار استفاده نمود.

 

 

 

 

 میانگین عددي مقاومت نمونه ها صرفنظر از حجم متناظر -2-2-5-5-ت

ود. در با هر نمونه محاسبه می شود و در محاسبه انحراف معیار بکار می ر

ر می موردي كه دو گروه وجود دارد فقط تعداد نمونه ها در محاسبات بکا

رگاهی اكرود و احجام بتن هر گروه كاربردي ندارد. انحراف معیار مقاومتی 

مگاپاسکال كمتر شود. بهرحال ممکن  5/2بتن به ندرت ممکن است از 

ز ا، چنین انحراف معیارهاي پایین تر C16است براي رده هاي كمتر از 

 مگا پاسکال وجود داشته باشد. 5/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصالح مصرفی، وسایل ساخت بتن و تخصص و مهارت  -1-3-2-5-5-ت

ه و اجرا و نظارت بتن باید شباهت زیادي ب نفرات دست اندركار ساخت

كارگاه  كارگاه موجود داشته باشد تا بتوان از انحراف معیار آن پروژه یا

 استفاده كرد.
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در صورتی كه نتوان پروژه مشابهی با انحراف  -5-5-2-3-2

گاه دي كارمعیار مشخصی را یافت، می توان با توجه به رتبه بن

 از نظر كیفیت تولید، نظارت و كنترل كیفی، مقدار انحراف

 معیار مقاومتی بتن را تخمین زد.
 

 جدول تخمين انحراف معيار بر اساس رتبه بندی كارگاه

 رتبه كارگاه
 

 مقاومت مشخصه
 ج ب الف

16 5/2 5/3 5/4 

20 3 4 5 

25 5/3 5/4 5/5 

30 4 5 - 

35 4 5 - 

40 5/4 5/5 - 

45 5/4 - - 

 - - 5 و باالتر 50

در مواردي كه در جدول عددي وجود ندارد مقصود آنست كه در 

 چنین كارگاهی تولید چنین رده بتنی توصیه نمی گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-گاه اطالعات كاربردي مناسبی در دست نیست یا نمی -2-3-2-5-5-ت

راف توان مشابهت را تایید نمود و ممکن است هنوز نتایج مقاومت و انح

سطح  ومعیار وجود نداشته باشد اما بتوان با توجه به شرایط تولید بتن 

 د. اعمال نظارت و كنترل كیفی، نسبت به رتبه بندي كارگاه اقدام نمو

طراح  امتیاز هر پارامتر بین صفر و حداكثر موجود در جدول بسته به نظر

مخلوط مشخص و مجموع آن براي پارامترهاي مختلف در صورت 

ندي داشتن، محاسبه می گردد. و جایگاه كارگاه از نظر رتبه بموضوعیت 

 مشخص می گردد.

 
 جدول امتيازات سطح كنترل كيفي توليد بتن

پارامتر توليد، 

 نظارت و كنترل
 امتياز وضعيت كنترل كيفي

توزین یا پیمانه 

 كردن سیمان

وزنی با دقت هاي مختلف و یا حجمی با دقت 

 هاي گوناگون
20-0 

پیمانه  توزین یا

 كردن سنگدانه

وزنی با دقت هاي مختلف و یا حجمی با دقت 

 هاي گوناگون
20-0 

توزین یا پیمانه 

 كردن آب

وزنی با دقت هاي مختلف و یا حجمی با دقت 

 هاي گوناگون
20-0 

توزین یا پیمانه 

كردن افزودنی 

 شیمیایی

وزنی با دقت هاي مختلف و یا حجمی با دقت 

 هاي گوناگون
20-0 

ین یا پیمانه توز

كردن مواد پودري 

معدنی یا مکمل 

 سیمان

وزنی با دقت هاي مختلف و یا حجمی با دقت 

 هاي گوناگون
20-0 

یکنواختی كیفیت 

سیمان و مواد 

پودري مکمل 

 سیمان

یکنواختی كیفیت مقاومتی و آب غلظت نرمال و 

 ریزي سیمان

یکنواختی ریزي و خاصیت پوزوالنی و هیدرولیکی 

 سیمانمواد مکمل 

20-0 

یکنواختی كیفیت 

 سنگدانه

یکنواختی دانه بندي و درصد شکستگی و جذب 

آب سنگدانه هاي ریز و درشت و در صورت لزوم 

 اصالح طرح مخلوط بتن

40-0 

كنترل رطوبت 

سنگدانه و اصالح 

 مقادیر

تداوم در كنترل رطوبت سنگدانه ها بصورت 

 وه خودكار یا دستی و اصالح مداوم مقادیر سنگدان

 آب مصرفی

40-0 

كنترل روانی و 

 اصالح آن

 تداوم كنترل روانی بتن در كارگاه و عدم پذیرش

 اسالمپ غیر مجاز و اصالح بتن
40-0 

كنترل مقدار هوا و 

 اصالح آن

تداوم در كنترل درصد هواي بتن و عدم پذیرش 

 درصدهاي غیر مجاز و اصالح درصد مواد حبابزا
20-0 

نیروهاي متخصص 

ر كنترل و فعال د

 ساخت

وجود نیروهاي متخصص دست اندر كار تولید و 

 كنترل بتن و میزان دخالت آنان در این امور
30-0 

كنترل دماي مصالح 

 و بتن

 تداوم در كنترل دماي مصالح و بتن و عدم پذیرش

 دماهاي غیر مجاز و اصالح دما
10-0 

مکن طه، حداكثر امتیاز محداكثر امتیاز )در صورت موضوعیت نداشتن پارامترهاي مربو

 300كاهش می یابد( 

 ندرصد امتیاز ممک 80رتبه الف                                       بیش از 
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 حاشیه ایمنی مقاومت 

درصورتیکه هیچگونه اطالعاتی در مورد كیفیت ساخت و 

ایج اشته باشد و پرونده اي از نتكنترل و نظارت بتن وجود ند

یز آزمایش ها در دست نباشد و انحراف معیار پروژه مشابهی ن

 cf 0.1+5در دسترس نیست می توان حاشیه ایمنی را برابر با 

 مگاپاسکال، در نظر گرفت. 
 

 محاسبه مقاومت هدف طرح مخلوط 

در صورت محاسبه یا تخمین انحراف معیار،  -5-5-4-1

 مخلوط بتن، بزرگترین مقدار حاصله از دو مقاومت هدف طرح

 .رابطه زیر می باشد

𝑓𝑐𝑚 = 𝑓𝑐 + 1.34𝑠 
𝑓𝑐𝑚 = 0.9 ∗ 𝑓𝑐 + 2.33𝑠 

 
بهرحال مقاومت هدف طرح مخلوط نباید از مقاومت هدف بند 

كه با توجه به حاشیه ایمنی بدست می آید بیشتر  5-5-4-2

 باشد.

ات، الزم است در صورت عدم دسترسی به اطالع -5-5-4-2

از حاشیه ایمنی براي محاسبه مقاومت هدف طرح مخلوط 

 استفاده شود.

𝑓𝑐𝑚 = 1.1𝑓𝑐 + 5 

روش آزمايشگاهي تعيين مقادير و  6-5

 نسبت های مخلوط

 كلیات 

در ابتدا باید بر اساس مشخصات فنی پروژه و   5-6-1-1

محدودیت هاي اجرایی خواسته هاي مخلوط بتن در نظر 

سپس با توجه به اطالعات و نتایج آزمایشگاهی گرفته شود. 

مصالح مصرفی، باید طبق یکی  از روش هاي شناخته شده، 

مقادیر و نسبت هاي اولیه مخلوط بتن بدست آید. در مرحله 

بعدي باید بتن را در آزمایشگاه و با دقت و تحت شرایط كنترل 

 درصد امتیاز ممکن 60رتبه ب                                        بیش از 

 ممکن درصد امتیاز 40رتبه ج                                         بیش از 

 

 

ب یا  وبا توجه به امتیازات كسب شده می توان كارگاهی را در فاصله الف 

واهد خ ب و ج رتبه بندي كرد، و انحراف معیار آن نیز  متناسب با  رتبه 

رخی ببود. انحراف معیارها بر اساس مقاومت استوانه اي بتن و بر اساس 

 ت.تجربیات داخلی  و تجربیات سایر كشورها ارائه شده اس

 

ر حاشیه ایمنی ارائه شده به شدت تابع ضوابط پذیرش بتن د -3-5-5-ت

ی بتن و كارگاه و انطباق با رده می باشد. حاشیه ایمنی در آئین نامه قبل

رایه امگا پاسکال بیشتر از مقادیر  5/1تا  1مبحث نهم مقررات ملی بین 

 5/1دار ن، مقشده در این آئین نامه می باشد، زیرا در رابطه اول پذیرش بت

 مگاپاسکال وجود داشت كه در این بازنگري حذف شده است. 

 

 

 

 

 

 

روابط محاسبه مقاومت هدف طرح مخلوط بتن بر اساس  -1-4-5-5-ت

 ضوابط پذیرش بتن در كارگاه ارائه شده است. فرض بر آن است كه با

تفاده درصد و با اس 9استفاده از رابطه اول احتمال عدم پذیرش در حدود 

ط درصد خواهد بود، مشرو 1ز رابطه دوم احتمال عدم پذیرش در حدود ا

استفاده  بر اینکه شرایط كارگاه و ساخت بتن متناظر با انحراف معیار مورد

 باشد.

 

 

 

 

با استفاده از حاشیه ایمنی، مقاومت هدف طرح مخلوط  -2-4-5-5-ت

د فاصله زیادي با مقاومت مشخصه خواهد داشت كه ناشی از عدم وجو

اولین  اطالعات در مورد كیفیت تولید و كنترل و نظارت بتن می باشد و در

ف هاي متعدد می توان انحرافرصت و پس از ساخت بتن و نمونه برداري

 معیار را محاسبه و مقاومت هدف طرح مخلوط جدید را اصالح  نمود.

 

 

 

 

 حباید اذعان نمود كه اجباري براي استفاده از یک روش طر -1-6-5-ت

 مخلوط خاص وجود ندارد. توصیه می شود براي ایجاد رویه یکسان، از

 روش ملی طرح مخلوط بتن استفاده گردد.

مهمترین اقدام در هر روش طرح مخلوط، ساخت مخلوط آزمایشی و 

كنترل نتایج و اصالح مقادیر و نسبت ها براي دستیابی به خواسته ها می 

ي نظرخواهی
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غیر



 بخش مصالح و مسائل اجرایی -آئین نامه بتن ایران  2018/06/12   80  

 تفسير  متن

شده ساخت و آزمایش هاي الزم را بر روي بتن تازه و سخت 

ه انجام داد. چنانچه نتایج این مخلوط با خواسته هاي مورد شد

نظر انطباق و نزدیکی نداشته باشد باید تغییراتی در مقادیر و 

نسبت هاي مخلوط بتن، در جهت دستیابی به خواسته ها 

 ایجاد كرد تا طرح مخلوط نهایی آزمایشگاهی حاصل گردد.

اي محدودیت هرعایت حداكثر اندازه مجاز سنگدانه با توجه به 

 و الزامات مشخصات فنی ضرورت دارد.  عضوهندسی 

 

 در با كه داد نشان دیبا مخلوط، طرح روش هر در -5-6-1-2

 ياجزا مطلق حجم ،يعمد ریغ ای يعمد يهوا گرفتن نظر

 درصد. شد خواهد مکعب متر کی برابر درصد 1 بیتقر با بتن

 گرفته رنظ در دیبا زین ازین مورد يعمد ریغ و يعمد يهوا

 .شود

 

 در مخلوط آزمایشی آزمایشگاهی، كارآیی و روانی -5-6-1-3

طلوب بدست آمده باید نزدیکی قابل قبولی با كارآیی و روانی م

اي پداشته باشد. كارآیی و روانی مطلوب بتن در كارگاه و در 

 كار توسط متقاضی طرح مخلوط مشخص می شود.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وش هاي مختلف، نتیجه نهایی باشد و باعث می شود علیرغم بکارگیري ر

هاي مخلوط نزدیک به هم باشد. بهرحال چارچوب و الزامات این طرح

 بخش باید رعایت گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طلق براي دستیابی به این خواسته، الزم است از رابطه حجم م -2-6-6-ت

رتی براي یافتن آخرین مجهول در طرح مخلوط بتن استفاده نمود. به عبا

 1 م اجزاي بکار رفته و هواي موجود در آن باید با تقریبمجموع احجا

 درصد، برابر یک متر مکعب شود.

 

 

 

 

 در صورتی كه كارآیی یا روانی خاصی ارائه نشده باشد می -3-6-6-ت

رارگیري قتوان با توجه به نوع بتن، نوع وسیله حمل و ریختن، ابعاد و طرز 

ا طبق رود، كارآیی یا روانی ، درهمی میلگردها و امکانات تراكمی موجعضو

 جداول زیر بعنوان راهنما انتخاب نمود.
 

 جدول راهنماي اولیه براي انتخاب كارایی و روانی بتن معمولی )اسالمپ(

رده 

 اسالمپ

بازه 

اسالمپ 
(mm) 

 موارد كاربرد

1S* 40-10 

 قطعات حجیم یا نیمه حجیم غیرمسلح یا كم میلگرد كه با جام

 ته می شود و با وسایل تراكمی لرزشی پریا وسایل مشابه ریخ

 .قدرتی متراكم می گردد. بافت دانه بندي خیلی درشت تا درشت

S2 90-50 

ی قطعات تیر و دال با حجم میلگرد كم تا متوسط و شالوده های

ی مبا حجم میلگرد متوسط كه با وسایلی بجز پمپ و لوله ریخته 

ط استفاده می شود و از وسایل تراكمی لرزشی با قدرت متوس

 شود. بافت دانه بندي درشت تا متوسط.

S3 
150-

100 

قطعات دیوار، ستون با حجم میلگرد متوسط یا تیر و دال و 

پ و شالوده نازك با حجم میلگرد زیاد و همه بتن هایی كه با پم

سط لوله ریخته می شوند و از وسایل تراكمی لرزشی با قدرت متو

 دانه بندي متوسط تا ریز.یا كم استفاده می گردد. بافت 

S4 
210-

160 

 قطعات دیوار و ستون نسبتا نازك با حجم میلگرد زیاد و بتن

 وهایی كه با پمپ و لوله در قطعات پر میلگرد ریخته می شود 

ا از وسایل تراكمی لرزشی ضعیف یا دستی استفاده می گردد و ی

 ریز ديبتن ریزي با لوله ترمی و عدم امکان تراكم. بافت دانه بن
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ی چنانچه قرار باشد اسالمپ از حداكثر مقدار خاص -5-6-3-1

جاوز تتجاوز نکند، اسالمپ مخلوط آزمایشی نباید از این مقدار 

درصد كمتر از حداكثر  20كند و همچنین نباید بیش از 

 اسالمپ مجاز باشد.

چنانچه اسالمپ به صورت متوسط یا هدف  -5-6-3-2

 30تا  20د، اسالمپ مخلوط آزمایشی باید  خواسته شده باش

ه با میلی متر براي قطعات پیش ساخته بکار می رود ك 10با اسالمپ كمتر از  S0* رده 

راي این بوسایل تراكمی خاص متراكم می شود و براي قطعات سازه اي درجا كاربردي ندارد. 

 بتن ها آزمایش اسالمپ اعتبار ندارد و باید از آزمایش هاي دیگر استفاده شود.

تقریبا  میلی متر با آزمایش اسالمپ 210تن هایی با اسالمپ بیشتر از ** كنترل روانی ب

 استفاده شود. SF0امکانپذیر نمی باشد و  باید از جدول راهنماي بعدي، رده 

 

 

د تراكم جدول راهنماي اولیه براي انتخاب كارآیی و روانی بتن هاي آسان تراكم و خو

 )جریان اسالمپ(

رده 

جریان 

 اسالمپ

بازه جریان 

اسالمپ 
(mm) 

 موارد كاربرد

0SF* 550-450 

 براي قطعات نازك یا با حجم میلگرد زیاد و وسایل

، بافت دانه (ECC)تراكمی ضعیف، بتن آسان تراكم 

 20بندي ریز تا خیلی ریز، حداكثر اندازه سنگدانه 

 میلی متر. 25میلی متر و گاه تا 

SF1 650-550 

لی زیاد با براي قطعات نازك یا با حجم میلگرد خی

پیچیدگی كم در قالب بندي و حركت افقی محدود 

ازه متر، بافت دانه بندي خیلی ریز، حداكثر اند 5تا 

 میلی متر یا كمتر. 20سنگدانه 

SF2 750-650 

براي قطعات خیلی نازك یا با حجم میلگرد خیلی 

زیاد، داراي پیچیدگی در قالب بندي و حركت افقی 

كثر ي فوق العاده ریز، حدامتر، بافت دانه بند 10تا 

 میلی متر یا كمتر. 5/12اندازه سنگدانه 

3SF* 850-750 

براي قطعات خیلی نازك یا با حجم میلگرد فوق 

 والعاده زیاد، داراي پیچیدگی زیاد در قالب بندي 

متر، بافت دانه بندي فوق العاده  10حركت افقی 

 تر.ممیلی متر یا ك 5/12ریز، حداكثر اندازه سنگدانه 

بخاطر مشکالت طرح مخلوط بتن و جلوگیري از جداشدگی و آب  SF3*بکارگیري رده 

یلی متر تجاوز م 5/12انداختن نیاز به تدابیر خاص دارد و حداكثر اندازه سنگدانه آن نیز از 

 نمی كند.

 

ه بندي جدول راهنماي بافت دانه بندي مخلوط سنگدانه بتن با توجه به توان دان

 اصالح شده فولر تامسون
بافت دانه 

 بندي

خیلی 

 درشت
 ریز متوسط درشت

خیلی 

 ریز

فوق 

 العاده ریز

بازه 

 n توان 

0.67-

0.6 

0.6-

0.5 

0.5-

0.4 

0.4-

0.3 

0.3-

0.2 
0.2-0.1 

 

ر هر متر میلگرد شالوده و دال با توجه به وزن میلگرد د درهمیجدول راهنماي 

 *مکعب بتن

درهمی 

 میلگرد

خیلی 

 كم
 زیاد متوسط كم

خیلی 

 زیاد

فوق 

العاده 

 زیاد

 ازه وزنب

در گرم )كیلو 

 متر مکعب(

كمتر 

 75از 

75-

125 

125-

175 

175-

225 

225-

300 

بیش از 

300 

 ضرب می شود 5/1*این مقادیر براي تیر و ستون و دیوار در 
 

چنانچه اسالمپ طرح مخلوط كمتر در نظر گرفته شود در عمل  -1-3-6-6-ت

یا  داشتن اسالمپ مجاز، مقاومت بتن كاهش یابد و)در كارگاه( ممکن است با 

 احتمال جداشدگی و آب انداختن بیشتر گردد.

ي نظرخواهی
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غیر



 بخش مصالح و مسائل اجرایی -آئین نامه بتن ایران  2018/06/12   82  

 تفسير  متن

درصد باالتر از اسالمپ هدف باشد. بهرحال اسالمپ بدست 

 میلی متر بیشتر شود. 210آمده نباید از 

چنانچه بازه خاصی از اسالمپ یا جریان اسالمپ  -5-6-3-3

ه مورد نظر باشد، توصیه می شود روانی بتن در نزدیکی كران

 د.فوقانی بازه مربوطه باش

 

چنانچه براي بتن خود تراكم، بیشینه جریان  -5-6-3-4

اسالمپ قید شده باشد، الزم است جریان اسالمپ مخلوط 

درصد كمتر از حداكثر جریان اسالمپ  5آزمایشی بیش از 

 نباشد.

 

چنانچه براي بتن خود تراكم، جریان اسالمپ  -5-6-3-5

وط هدف یا متوسط درخواست شده باشد، جریان اسالمپ مخل

 درصد بیش از جریان اسالمپ هدف در 10تا  5آزمایشی باید 

 نظر گرفته شود.

 

درصورتیکه حداقل درصد هوا مشخص شده باشد   -5-6-3-6

ي درصد از هوا 10درصد هواي مخلوط آزمایشی نباید  بیش از 

 قید شده بیشتر شود. اگر حداكثر درصد هوا قید شده باشد،

درصد از  5/7د بیش از درصد هواي مخلوط آزمایشی نبای

مقدار مشخص شده كمتر باشد. چنانچه متوسط درصد هوا 

یکی قید گردد باید مخلوط آزمایشی با دو  درصد هوا براي نزد

ود شبا حداقل و حداكثر مقدار حاصله از رواداري مجاز ساخته 

 )مطابق فصل پذیرش(.

 چنانچه حداقل یا حداكثر دماي مجاز در بتن قید -5-6-3-7

هایی با دمایی نزدیک به باشد، توصیه می شود بتن شده

حداقل و همچنین نزدیک به حداكثر دماي مجاز ساخته شود 

مت درجه سلسیوس( و نتایج روانی، مقاو 2)با حداكثر اختالف 

 .و دوام در این شرایط دماي ساخت و قالب گیري كنترل گردد

 

دوام با توجه به زمان بر بودن تعیین مقاومت و  -5-6-3-8

بتن، الزم است سه مخلوط آزمایشی با سه نسبت آب به 

ه ( ساخته و ارائ02/0سیمان نزدیک به هم )با اختالف حدود 

دف شود تا به احتمال زیاد یکی از آنها به مقاومت و دوام ه

 نزدیک باشد.

 

 

 

 رواداري منفی براي اسالمپ مخلوط آزمایشی مناسب نیست و در -2-3-6-6-ت

وجود بآزمایشگاه باید بیشترین رواداري مثبت بکار رود تا در عمل مشکل خاصی 

ان میلی متر باشد، باید جری 210بیش از نیاید. چنانچه اسالمپ بدست آمده 

 اسالمپ اندازه گیري و گزارش شود و مبناي كار كنترل قرار گیرد.

 

توصیه می شود اسالمپ یا جریان اسالمپ مخلوط آزمایشی بیش  -3-3-6-6-ت

انی جریان درصد كمتر از كرانه فوق 5درصد كمتر از كرانه فوقانی اسالمپ و  10از 

 اسالمپ نباشد.

 

 

 

ر یخ ددرصد هوا تاثیر قابل توجهی بر روانی، مقاومت و عملکرد بتن  -4-6-6-ت

تن بزدن و آب  شدن پی در پی دارد. بنابراین ممکن است ساخت دو طرح مخلوط 

ز آن عملکرد مورد نیاز باشد تا اثر این مقادیر هوا بر روانی و مقاومت و مهم تر ا

رد در عمل تهیه طرح مخلوط مو بتن از نظر دوام كنترل شود، شایان ذكر است

 نظر دشوار می باشد.

 

 

تغییر  در دماي زیاد، رفتار بتن با افزودنی و بدون افزودنی به شدت -5-6-6-ت

و دراز مدت  می كند و عالوه بر تاثیر آن بر روانی و افت آن، بر مقاومت كوتاه مدت

یده دمتفاوتی و دوام، اثرات چشمگیري را خواهد داشت. در دماي كم نیز وضعیت 

 می شود. بنابراین در كارهاي مهم، توصیه می شود طرح مخلوط تابستانی و

 زمستانی بصورت جداگانه تهیه و ارائه شود.

 

-پس از تعیین مقاومت و دوام و رسم منحنی نسبت آب به سیمان -6-6-6-ت

ب دوام، می توان طرح مخلوط مناس-مقاومت یا رسم منحنی نسبت آب به سیمان

یه طرح بت آب به سیمان مربوطه را مشخص نمود و ارائه داد تا در زمان تهبا نس

 مخلوط صرفه جویی نمود.

 

 

 

 

 

 

 

ا بدر طرح مخلوط مقاومت محور، نسبت آب به مواد سیمانی متناظر  -7-6-6-ت

طرح  مقاومت هدف طرح، كمتر از نسبت آب به مواد سیمانی متناظر با دوام هدف

ه دوام رود، بنابراین احتمال دستیابی ببتن بکار می می باشد و در طرح مخلوط

ست امورد نظر زیاد خواهد بود. در صورت عدم دستیابی به مقاومت هدف، الزم 

ت مقادیر تغییر مناسبی در نسبت آب به مواد سیمانی طرح اعمال نمود. در این حال

رصد د 10اجزاي بتن نیز باید اصالح شود. چنانچه، مقاومت بدست آمده بتن تا 

قابل قبول  بیشتر از مقاومت هدف باشد، می توان بنا به نظر كارفرما طرح مذبور را

 تلقی نمود.

در طرح مخلوط دوام محور، نسبت آب به مواد سیمانی متناظر با دوام  -8-6-6-ت

هدف طرح، كمتر از نسبت آب به مواد سیمانی متناظر با مقاومت هدف طرح 
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چنانچه در طرح مخلوط مقاومت محور، مقاومت  -5-6-3-9

طرح باشد می توان درصد مقاومت هدف  ±5بتن در محدوده 

ی مخلوط آزمایشی را قابل قبول دانست. در این حالت دستیاب

 به دوام هدف ضروري است.

چنانچه در طرح مخلوط دوام محور، نتیجه به  -5-6-3-10

درصد دوام  ±10دست آمده در آزمایش دوام در محدوده 

 هدف طرح باشد می توان مخلوط آزمایشی را قابل قبول تلقی

دف ن حالت مقاومت بدست آمده  باید از مقاومت هنمود. در ای

 طرح نیز بزرگتر باشد.

 ارائه طرح مخلوط نهايي 7-5

، در طرح مخلوط نهایی ارائه شده به كارگاه براي ساخت بتن

ه باید موارد زیر ذكر شود. بدیهی است اطالعات عمومی پروژ

شامل نام پروژه، متقاضی طرح و دست اندر كاران اجرا 

ید اور، نظارت و پیمانکار( و محل اجرا باید ق)كارفرما، مش

 گردد.

اطالعات مربوط به خواسته هاي پروژه در  

 ارتباط با بتن

 الف: مقاومت مشخصه در سن مورد نظر یا رده بتن

 آن ب: روانی و كارآیی مورد نیاز در پاي كار و محدودیت هاي

  مقررپ: دوام مشخصه در سن 

 و محدودیت هاي آنت: لزوم مصرف پوزوالن و سرباره 

 ث: فاصله زمانی حمل و معطلی ها

ج: موقعیت و محل جغرافیایی اجرا به همراه شرایط محیطی 

 مرتبط با خاك،  آب و هوا

چ: محدودیت هاي نسبت آب به سیمان، حداقل و حداكثر 

 عیار مواد سیمانی

 ح: نوع وسیله ساخت، حمل و ریختن بتن و تراكم

قل ت دال، فاصله میلگردها و حداخ: حداقل ابعاد اعضا، ضخام

 ضخامت پوشش بتنی روي میلگردها

 د: میزان درهمی و شلوغی میلگردهاي قطعات مختلف

ه و ذ: نوع قطعات بتنی )تیر، دال، دیوار، ستون، شمع، شالود

)... 

ی و ر: نوع اجرا )پیش ساخته و درجا( یا شیوه اجرا )بتن پاش

 غیره(

رود. بنابراین دستیابی به مقاومت هدف بکار می باشد و در طرح مخلوط بتنمی

طرح كامال متصور است. بدیهی است در صورت عدم دستیابی به دوام هدف، الزم 

است در نسبت آب به سیمان طرح، تغییر الزم را اعمال نمود و مقادیر اجزاي بتن 

 را دوباره محاسبه كرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترل وط به طرح مخلوط نهایی بتن به كنارائه متحدالشکل اطالعات مرب -7-5-ت

و تصویب آن در اسرع وقت كمک خواهد نمود. همچنین این فهرست كمک می 

 یفتد.كند تا طراح مخلوط بتن همه موارد را در نظر بگیرد و موضوعی از قلم ن
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 ، مسلح، پیش تنیده(از نظر طراحی )ساده عضوز: نوع 

نند ژ: سایر خواسته ها و محدودیت هاي مرتبط با بتن تازه ما

وزن مخصوص، جداشدگی، آب  انداختن، درصد هوا، زمان 

 گیرش، دما و ...

ي،  س: سایر خواسته ها و محدودیت ها مانند زمان قالب بردار

اعمال پیش تنیدگی، وزن مخصوص بتن سخت شده، شیوه 

ریع شده، بتن الیافی، حبابدار، خود خاص عمل آوري تس

 تراكم، سبک و سنگین

اطالعات مربوط به مصالح مصرفی در طرح  

 مخلوط

الف: نوع سیمان، محل تولید و سایر مشخصات فیزیکی و 

 شیمیایی آن

ب: نوع سنگدانه ریز و درشت، محل تولید یا تامین و 

مشخصات فیزیکی و شیمیایی  آن شامل دانه بندي، درصد 

، مدول ریزي، چگالی و جذب میکرومتر 75ه از الک گذشت

آب، درصد ذرات پولکی و سوزنی، درصد شکستگی، سایش و 

، دكلریدوام در برابر عوامل جوي، مقادیر یون هاي سولفات و 

 آور نتایج آزمایش هاي واكنش زایی با قلیایی ها و مواد زیان

 پ: محل تامین آب و مشخصات فیزیکی و شیمیایی آنها

امین نوع مواد پوزوالنی و سرباره اي یا پودر سنگ و محل ت ت:

 به همراه مشخصات فیزیکی و شیمیایی آنها

ث: نوع مواد افزودنی شیمیایی، محل تامین به همراه 

مشخصات فیزیکی و شیمیایی آنها بویژه چگالی، درصد مواد 

، رنگ، خواص اصلی و جنبی و نحوه مصرف و انبار pH جامد،

 محدودیت هاي مصرف كردن و سایر

ج: نوع الیاف مصرفی و محل تامین به همراه مشخصات 

 فیزیکی و مکانیکی شامل چگالی، طول، قطر، شکل و ...

اطالعات مقادیر و نسبت هاي مخلوط و نتایج  

 مخلوط آزمایشی

 الف: مقاومت هدف طرح مخلوط

 ب: دوام هدف طرح مخلوط

 پ: اسالمپ اولیه در هنگام ساخت بتن

 نراف معیار یا حاشیه ایمنی و نحوه محاسبه یا تخمیت: انح

 ث: حداكثر اندازه اسمی سنگدانه مصرفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رح اد سیمانی طبق روش ملی طدر مورد ارائه و ذكر نسبت آب به مو -3-7-5-ت

به  مخلوط یا برخی روش هاي شناخته شده معتبر در دنیا می توان به نسبت آب

ا نیز ذكر ر)ضریب تاثیر( بکار رفته  kمواد سیمانی معادل نیز اشاره نمود و مقدار 

 كرد. این نسبت آب به مواد سیمانی معادل بصورت زیر تعریف می شود.

(
𝑊

𝐶𝑚
)

𝑒

=
𝑊𝑓

𝐶 + 𝐾𝑃
 

 در حالیکه نسبت آب به مواد سیمانی بصورت زیر تعریف می گردد.

(
𝑊

𝐶𝑚
) =

𝑊𝑓

𝐶 + 𝑃
 

P  مقدار پوزوالن یا سرباره می باشد و𝑊𝑓  .مقدار آب آزاد طرح مخلوط استK 

و براي برخی مواد مانند دوده سیلیسی بزرگتر از  1براي برخی مواد، كوچکتر از 

 ی باشد. براي اطالعات بیشتر به روش ملی طرح مخلوط بتن مراجعه نمایید.م 1

ی نسبت آب به مواد سیمانی معادل براي مشخص كردن مقاومت متناظر در منحن

ه بمقاومت در روش طرح مخلوط بکار می رود  -هاي نسبت آب به مواد سیمانی 

 ردد.ف تعیین می گعبارتی این نسبت آب به مواد سیمانی با توجه به مقاومت هد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به دالیل مختلفی از جمله نوسانات كیفی مصالح مصرفی، دقت در  -1-8-5-ت

توزین و پیمانه كردن و ساخت بتن و كنترل نسبت آب به سیمان و غیره، ممکن 

است انحراف معیار مقاومت و مقاومت میانگین تغییر كند و حتی انطباق با رده 
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 تفسير  متن

 ج: نسبت آب به سیمان یا مواد سیمانی طرح

 نها(چ: عیار سیمان و مواد سیمانی )به تفکیک به همراه نام آ

 ح: مقدار آب آزاد

 خ: مقدار آب كل

 نها(راه نام آد: مقدار افزودنی هاي شیمیایی )به تفکیک به هم

 ذ: مقدار سنگدانه هاي ریز و درشت اشباع با سطح خشک )به

 تفکیک(

 ر: مقدار سنگدانه هاي ریز و درشت كامال خشک )به تفکیک(

 ز: درصد هواي بتن )فرضی و اندازه گیري شده(

 ژ: ذكر درصد سهم سنگدانه ها

 س: دانه بندي مخلوط سنگدانه بتن و مدول نرمی مخلوط

 ص بتن متراكم تازه )محاسباتی و اندازه گیريش: وزن مخصو

 شده(

ي ص: نتایج روانی و كارآیی در زمانهاي مختلف بویژه در پا

 كار پس از حمل و معطلی ها

 ار ض: دماي بتن تازه در زمان ساخت و در زمان متناظر پاي ك

ط: نتایج مشاهدات یا اندازه گیري در مورد جداشدگی، اب 

 انداختن، گیرش و ...

 تشریح وضعیت ظاهري بتن ظ:

 ع: نتایج آزمایش مقاومت فشاري بتن در سنین مختلف بویژه

 در سن مقاومت مشخصه

 غ: نتایج آزمایش هاي دوام در سنین مورد نیاز

ف: نتایج سایر آزمایش هاي بتن سخت شده مانند چگالی، 

مقاومت خمشی یا كششی، ضریب ارتجاعی و غیره در صورت 

 نیاز

اب به مواد سیمانی با مقاومت و دوام در ق: رابطه نسبت 

 صورت ساخت حداقل سه طرح مخلوط آزمایشی

 تغيير مقاومت فشاری هدف طرح مخلوط 8-5

پس از ساخت بتن در كارگاه و كسب اطالعات كافی  -5-8-1

اف از نتایج آزمایش هاي متعدد مقاومت فشاري، می توان انحر

ود. همچنین معیار واقعی مقاومتی در كارگاه را محاسبه نم

ن میانگین مقاومت نمونه ها نیز قابل محاسبه است. براي ای

 د.نتیجه نمونه مقاومتی وجود دار 30منظور معموال نیاز به 

در صورتی كه انحراف معیار بدست آمده جدید، كمتر  -5-8-2

از انحراف معیار محاسباتی یا تخمینی قبلی باشد و براي 

 10و بیشتر از  30ورتی كه تعداد نتایج نمونه ها كمتر از دچار مشکل شود. در ص

باشد می توان مقدار انحراف معیار را نیز با توجه به ضریب اصالحی آن بدست 

 آورد.

 

 

 وبا اعمال دقت بیشتر در ساخت بتن و كنترل نسبت آب به سیمان  -2-8-6-ت

اومت معیار مق یا وجود نوسانات كیفی كمتر در مصالح مصرفی، ممکن است انحراف

رش و بتن در كارگاه كاهش یابد. بنابراین در صورتی كه فاصله مناسبی در پذی

دیهی بانطباق با رده وجود داشته باشد می توان مقاومت هدف طرح را كاهش داد 

اهش است در این حالت احتمال افزایش نسبت آب به سیمان در طرح جدید و یا ك

مورد  هر صورت نباید ضوابط مربوطه را در عیار سیمان وجود خواهد داشت كه در

دن مقاومت دوام نقض كند. در بسیاري از پروژه ها در صورت مواجه شدن با  زیاد بو

ان را ها، بدون توجه به ضوابط دوام، عیار سیمان را كاهش یا نسبت آب به سیم

 افزایش می دهند كه عملی نادرست محسوب می شود.

 

ر دجمله كاهش كیفی مصالح مصرفی یا كاهش دقت بنا به دالیلی از  -3-8-6-ت

ایش ساخت بتن و كنترل نسبت آب به سیمان، ممکن است انحراف معیار جدید افز

وجه یابد و همچنین سطح مقاومت بتن ها كاهش یابد. در این حالت باید ضمن ت

بیشتر به ساخت بتن و كنترل نسبت آب به سیمان، مقاومت هدف طرح مخلوط 

برسد. با  ر باال برد كه احتمال عدم انطباق با رده به مقدار ناچیزيبتن را آنقد

ط افزایش مقاومت هدف طرح مخلوط، هیچگونه مشکلی براي دوام و ضوابط مرتب

مواد  با آن )بجز حداكثر مجاز عیار سیمان( بوجود نمی آید كه با مصرف بیشتر

 ز غلبه نمود.كاهنده آب یا روان كننده می توان بر این مشکل احتمالی نی
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 تفسير  متن

هیچیک از نتایج مقاومتی انطباق با رده یا مقاومت مشخصه، 

نمونه ها كمتر از مقاومت مشخصه نباشد، می توان با توجه به 

انحراف معیار جدید، مقاومت هدف طرح جدید را بدست آورد 

و به كمک آن طرح مخلوط جدیدي را ارائه داد مشروط بر 

اینکه عیار مواد سیمانی و نسبت آب به مواد سیمانی جدید، 

 ا برآورده نماید.ضوابط مربوط به دوام ر

در صورتی كه مقاومت میانگین جدید كمتر از  -5-8-3

مقاومت هدف طرح باشد یا عدم انطباق با رده حاصل شود، 

الزم است با افزایش حاشیه ایمنی، مقاومت هدف طرح را 

بیش  افزایش داد. در این حالت، انحراف معیار مقاومتی موجود،

ن د. بدیهی است در ایاز انحراف معیار فرضی قبلی خواهد بو

 حالت نیز باید طرح مخلوط جدیدي را ارائه كرد.
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 ششم  فصل 6

 پایائی )دوام( بتن

 تفسير  متن

 كليات 1-6
  

اد و مواز سیمان هیدرولیکی شده ساخته  بتنیا دوام پایایی 

، حمالت جوي با عواملمقابله  برايبتن توانایی به سیمانی 

 فرآیند منجر به  زوال و هرگونه ، فرسایش، سایششیمیایی

مورد محیطی پایا در شرایط  شود. بتنمی قاطالو خرابی 

و قابلیت قابل قبول اولیه  كیفیت ، حد اقلنظر، شکل

در  كند.میرا حفظ بتنی هاي مورد نظر از سازهبرداري بهره

دوام بتن ارائه  يبرا یطیمح یطشرا يبندطبقه( 1جدول )

ضوابط و الزامات  ي،بندطبقه ینشده است. بر اساس ا

 ارائه خواهد شد. يبعد يهامربوطه در بند

 بتن هایديدگيآسيب انواع  2-6

 در بتن فوالد مدفون خوردگي  

  محافظشوند الیه هاي میارائه در ادامه كه دالیلی اگر بنا به

ــیمان          یاییت زیاد خمیر سـ یل قل   مجاور  خوردگی  كه بدل

ــوند  ــطح میلگرد یا فوالد مدفون در بتن ایجاد می ش از  ،س

ــیژن  بین ــور اكس در فوالد به  ، خوردگی و آب بروند، با حض

ــورت  نده  صـ مه  پیش رو بد   میادا با افزایش   یا حجم و 

صوالت   داخلی   هايمیلگردها، تنشدر اطراف  آهنزنگ مح

ــدن و  و  خوردن تركطبله كردن،   موجب  در بتن خرد شـ

 شود.  می ریختن پوشش روي فوالد

ــیدن غلظت  یونمی خوردگی كلرید به  هاي تواند بر اثر رس

یاد خمیر      )بحرانی( حد معین  یت ز یای یا از بین رفتن قل  و 

یا  اكســید كربن گاز ديســیمان ســطح میلگرد بدلیل نفوذ 

 بتن، آغاز گردد. داخل بهنفوذ اسید 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
محافظ  یهال 12تر از باال pHبا  یدر بتن همواره 1-2-6ت 

 فوالد زدگی زنگ از جلوگیري موجب كه ایدیبوجود م یداريپا

 آستانه حد یا بحرانی حد به كلرید یون غلظت چنانچه. شودمی

یون  بحرانی غلظت. رودمی بین از محافظ الیه برسد، خوردگی

 ارتباط مختلفی عوامل به و نیست یکسان هابتن همه در كلرید

 یا و بتن سیمان خمیر شدن كربناته بدلیل pH كاهش با. دارد

 بین از محافظ الیه ،9 حد به رسیدن و دیگر اسیدي عوامل

 .رودمی

اه همچون محیط كارخانه هاي سیمان، نیروگ هایی اقلیم ریز در

هاي  هاي گازي یا حرراتی، پاالیشگاه  هاي نفت و گاز، كارخانه

 پر تردد شهري،آهک پزي، تونل هاي راه و راه آهن و مناطق 

 كربناته شدن بتن از اهمیت بیشتري برخوردار است.
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  حمله سولفاتي  

  مجاوریا خاك موجود در آب سولفات هاي علت نفوذ یونبه 

با  شــوند كه ایجاد میدر بتن  شــوندهمنبســط ، موادي بتن

شی   باعثزمان و با حضور رطوبت  گذشت   بتن   سطح فروپا

ــورت  مرور بهبه و خرابی  گرددمی داخل به  پیش روندهصـ

ــترش بتن  یابد. همچنین وجود مقادیر بیش از حد   میگسـ

شکیل دهنده بت   یون سولفات در اجزاي ت ن نیز ممکن  هاي 

 است در شرایط خاص منجر به خرابی بتن گردد.

و  زدنيخ بر اثر  چرخه ديدگي آسيب   

 شدنآب 

سیب  به  در بتن شدن   و آبزدن  یخبر اثر چرخه  دیدگی آ

شــود.  میمشــخص آن و فروپاشــی خوردگی ترك  صــورت

ــیب این علت  ــاط دیدگی آس ــخت پیش رونده بتن انبس س

 .پی در پی است شدنو آب زدن  یخبراثر چرخه  شده

 و فرسايشسايش   

 بتنسطح  از رويآب و یا حركت  در اثر عبور  وسایل نقلیه

به دیدگی آسیب  و یا وزش بادهاي حامل ذرات ریز ساینده،

از به آغاز و در نهایت بتن از سطح ذراتی جدا شدن صورت 

مقاومت شود. با افزایش منجر میاز بتن متی قسرفتن بین 

را  آنو فرسایشی سایشی مقاومت توان میبتن فشاري 

 داد.افزایش 

 هاسنگدانهقليايي واكنش   

ــنگدانه   از حاالت  در برخی 6-2-5-1 هاي   با كانی   هایی سـ

واكنش   و در حضور رطوبت سیمانقلیایی هایی با  زاواكنش

ــول این كه دمی ده ــبب  واكنش محص ــاطس در حد   انبس

انبساط   . دراثر این فاصل خمیر سیمان و سنگدانه می شود    

تن     و ترك  دری گ می  داخلی قرار    هــاي تنش   تحــت ، ب

ایجاد  بتن جسم در تمامی دیدگی  آسیبنوع  خورد. اینمی

سیب  عکس  و بهد وش می  سطح    دیگركههاي دیدگی آ از 

  میبتن تخریب باعث  ،شــوند، از درونمیشــروع  رجیخا

این آسیب دیگی صرفا  در محیط هاي مرطوب امکان  د. گرد

 پذیر است.

 

 ممکن منیزیم سولفات مانند هاسولفات برخی ت 1-1-1-6

 رد شوند، بتن چسباننده مواد تجزیه و رفتن بین از باعث است

ن خطرناكتری .آوردنمی بوجود را زیادي چندان انبساط حالیکه

م، ات سدیم و پتاسیها به ترتیب سولفات منیزیم، سولفسولفات

و سولفات كلسیم می باشند. سولفات كلسیم به مقدار كم در 

حی تواند در آب هاي سطشود بنابراین مقدار آن نمیآب حل می

نحالل با زیر زمینی از حد معینی تجاوز كند در حالیکه قابلیت ا

 سولفات هاي منیزیم، سدیم و پتاسیم به مراتب بیشتر است و

 است كه اثرات زیان بار شدیدتري نسبت بههمچنین ثابت شده 

 سولفات كلسیم دارند.

 

در صورتیکه نمکهاي یخ زدا در آب مجاور سطح ت  2-1-1-6

ن بتن وجود داشته باشد، اثرات مخرب آن در یخبندان و آب شد

هاي پی در پی بمراتب بیشتر می شود و پوسته پوسته شدگی 

ها را را بوجود می آورد. در ضمن ممکن است خوردگی میلگرد

 نیز بصورت توام بوجود آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
س  یمان،س  هايیاییمنظور از قل 1-5-1-1-1  یمسد  یدهاياك

O2Na  س شد یم O2K یمو پتا سنگدانه  یكه با برخ با  يهااز 

ــ ــیسـ نات  یا  یلیسـ ند یواكنش م یكرب به  ده یل همین .   دل

ــنگدانه   ــکوك هاي  سـ ، مانند اوپال   زایی واكنش توانایی   به مشـ

و دیمیت ، تريكوارتز، كریستوبالیت از اشکال  ، بعضی  لسدونی ك

 برخیو  هایلیسی س  يهاسیلیسی از گروه سنگدانه   هاي شیشه  

سنگدانه  هایتاز دولوم باید قبل از مصرف   یكربنات يهااز گروه 

ــی  به تدر   ي. واكنش ها یرند قرار گمورد بررسـ و  یجمورد نظر 

ســـال و در   5طوب پس از گرم و مر يها  یطمعموال  در مح

سرد، پس از   يها یطمح ست آثار     10مرطوب و  سال ممکن ا

 گذارد. یشخود را به نما
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 تفسير  متن

 بندی شرايط محيطي طبقه 3-6

ــرایط محیطی از دیدگاه دوام    طبقه  -1در جدول  بندي شـ

 بتن ارائه شده است.

 

ا ( در تطابق شرایط ملی ب1بندي ارائه شده در جدول )رده -1جدول 

-1 و استاندارد ملی ایران به شماره ISO 22965-1استاندارد جهانی 

 ارائه شده است. 12284

حل بر اساس شرایط محیطی دریایی مشابه با سواه ارائه شدبندي طبقه

 زیادجنوبی ایران كه در آن دما و غلظت امالح موجود در آب دریا 

هاي دریایی نظیر شمال باشد تهیه شده است. براي سایر محیطمی

ت، كشور كه دما و غلظت امالح موجود در آب دریا به مراتب كمتر اس

 ت شرایط حداكثر انطباق صورتبندي با رعایطبقهباید انتخاب نوع 

توان بندي شرایط محیطی میطبقهبه عنوان مثال براي انتخاب یرد. گ

 تر استفاده كرد. از شرایط یک درجه مالیم

 

 بندی شرايط محيطي از ديدگاه دوام بتن طبقه -1جدول 

 توصيف شرايط رده مشخصه بندیرده رديف
هايي از شرايط محيطي مشابه با نمونه

 ندیبرده

1 
خطر خوردگی یا حمالت شیمیایی وجود 

 ندارد
X0 

بتن غیر مسلح یا سایر فلزات مدفون در 

بتن: تمام شرایط محیطی به غیر از شرایطی 

آب شدن،  -هاي یخ  زدنكه در آن پدیده

 سایش یا حمالت شیمیایی ایجاد شود.

-- 

 براي بتن مسلح: خیلی خشک
ت بسیار ها با رطوببتن در داخل ساختمان -

 كم

2 

به غیر  كلریدهاي خوردگی ناشی از یون

 از آب دریاي شور

 )بتن داراي میلگرد  یا سایر فلزات مدفون

 كلریدهاي كه در تماس با آب حاوي یون

زدا بوده  هاي یخباشند كه شامل نمکمی

 ولی منبعی غیر از آب دریاي شور دارند(

XCD1 رطوبت متوسط 
 كلریدهاي سطوح بتنی در معرض یون -

 موجود در هوا

XCD2 استخر شنا - مرطوب، به ندرت خشک 

XCD3 
بتن مسلح در تماس مستقیم با خاك آلوده 

 كلریدبه یون 

هایی از ساختمان كه در تماس با قسمت -

خاك مهاجم است و در زیر سطح آب 

زیرزمینی واقع شده است )آب براحتی می 

 ند(تواند از سطح به داخل نفوذ پیدا ك

XCD4 هاي تر و خشک شدنچرخه 

هایی از ساختمان كه در معرض بخش -

 ي قرار دارد،كلریدپاشش 

 ها،ساختمان هاي محوطهروسازي -

 هاپاركینگ دال -

3 

آب  كلریدهاي خوردگی ناشی از یون

دریاي شور )بتن داراي میلگرد یا سایر 

هاي فلزات مدفون كه در تماس با یون

هاي از آب دریا یا نمکناشی  كلرید

 موجود در هوا(

XCS1 
موجود  كم هايبتن مسلح در معرض نمک

 ریا خیلی دور از د در هوا و
 ساحل  دور از هاي ساختمان -

XCS2 
یا درون خاك آب دار یا  بطور دائم  غرقاب

 مرطوب

هاي دریایی كه در هایی از ساختمانبخش -

 آب دریا قرار دارند.

سازه كه در خاك ساحلی بخش هایی از  -

 یا پایین تر از سطح كف دریا قرار دارند.

XCS3 

موجود زیاد هاي بتن مسلح در معرض نمک

یا  تماس مستقیم با آب دریابدون در هوا و 

 پاشش

 ساختمان هاي نزدیک ساحل -

XCS4 نواحی در معرض پاشش و جزر و مد 
هاي دریایی در هایی از ساختمانبخش -

 ش و جزر و مدمعرض پاش
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 بندی شرايط محيطي از ديدگاه دوام بتن طبقه -1جدول ادامه 

 كربناته شدنخوردگی ناشی از  4

XCA1 شرایط خشک یا همیشه مرطوب 

سطوح بتن مسلح و یا حاوي فوالد پیش  -

تنیده كه در محوطه بسته داخلی سازه قرار 

دارد، به استثناي محیط هاي داخلی سازه 

 ی دارند.كه رطوبت باالی

سطوح بتنی حاوي میلگرد و فوالد پیش  -

تنیده كه همواره درون آب بدون عوامل 

 رسان مغروق باشد.آسیب

XCA2  شرایط غالبا  مرطوب و به ندرت خشک 
سطوح بتن مسلح كه در طوالنی مدت در  -

 ها.معرض آب باشد همچون بسیاري از پی

XCA3 شرایط با رطوبت محیطی متوسط 

ح خارجی بتن مسلح كه توسط سطو -

سایبان از بارش مستقیم باران مصون 

 هستند.

سطح بتن مسلح حاوي میلگرد یا فوالد  -

تنیده كه در معرض رطوبت  زیاد پیش

 هستند همچون محیط حمام و آشپزخانه.

 شهرهابتن در مناطق گرم و خشک و كالن

XCA4 هاي تر و خشک شدنچرخه 

یلگرد یا فوالد سطوح بتن مسلح حاوي م -

هاي تر و چرخهتنیده كه در معرض پیش

 خشک شدن هستند.

5 
زدن و آب هاي یخبتن در معرض دوره

 شدن و در محیط مرطوب قرار دارد

XFT0   درجه اشباع كم 
یخ زدن و آب شدن  چرخهاحتمال چند  -

 وجود دارد.   در سالمحدود 

XFT1 

 درجه اشباع متوسط  

زدا  وجود اي یخاحتمال حضور نمک ه

 ندارد

احتمال  چرخه یخ زدن و آب شدن وجود  -

 دارد. 

XFT2 
 درجه اشباع زیاد 

 دا وجود دارد زاحتمال حضور نمک هاي یخ 

احتمال چرخه یخ زدن و آب شدن در  -

 اجزاء قائم رخ می دهد.  

XFT3 
 درجه اشباع زیاد 

 زدابا احتمال وجود  نمکهاي یخ 

دن و آب شدن  در اجزا چرخه هاي یخ ز -

 قائم  رخ می دهد.

6 
 بتن در معرض حمالت سولفاتی قرار دارد

 (ندارد وجود توجهي قابل كلريد يون)اما 

XS1 احتمال حمالت سولفاتی متوسط 

هایی از سازه بتنی كه در معرض بخش -

هاي سولفات موجود در آب و خاك یون

 مجاور قرار دارند.

XS2 اتی شدیداحتمال حمالت سولف 

هایی از سازه بتنی كه در معرض بخش -

هاي سولفات موجود در آب و خاك یون

 مجاور قرار دارند.

XS3 احتمال حمالت سولفاتی خیلی شدید 

هایی از سازه بتنی كه در معرض بخش -

هاي سولفات موجود در آب و خاك یون

 مجاور قرار دارند.

7 
 -بتن در شرایط بروز واكنش قلیایی 

 قرار دارد نگدانهس

XAS1 هاي سیلیسیواكنش ناشی از سنگدانه 

هایی از سازه بتنی كه ممکن است بخش -

زا و سیمان هاي سیلیسی واكنشبا سنگدانه

 پر قلیا ساخته شده و داراي رطوبت باشند.

XAS2 واكنش ناشی از سنگدانه هاي كربناتی 

هایی از سازه بتنی كه ممکن است بخش -

زا و سیمان هاي كربناتی واكنشنهبا سنگدا

 پر قلیا ساخته شده و داراي رطوبت باشند.
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 تفسير  متن

در پايايي افزايش برای ويژه  ضوابط 4-6

 مختلفمحيطي  شرايط

 بتن نفوذپذيریمؤثر بركاهش عوامل   

موارد را با رعایت آن باید نفوذپذیري بتن پایایی افزایش براي 

 داد: )د( تقلیل)الف( الی 

 ؛مناسباز سیمان استفاده  -الف

 ؛استفاده از آب و سنگدانه هاي مناسب -ب

 ؛عیار سیمان سازي بهینه -پ

به استفاده از نسبت جایگزینی مناسب مواد پوزوالنی یا ش -ت

 ؛سیمانی

 ؛بتنهاي  مخلوط  نسبتو مناسب صحیح  انتخاب -ث

ها،  كنندهمانند روان  شیمیایی هاي از افزودنیاستفاده  -ج

 ؛هواساز و... مواد حباب

مواد سیمانی به آب  نسبت و محدود نمودنكاهش  -چ

 ؛(و پوزوالن و مواد شبه سیمانی )سیمان

 ؛دقت در حمل و ریختن و پرهیز از جداشدگی –ح 

 ؛مناسبهاي  و روش با وسایلحداكثر تراكم  تأمین -خ

 ؛مناسبهاي  با روشو كافی دقیق  آوري عمل -د

 ایجاد پوشش مناسب بر سطح بتن. -ذ

الزامات برای بتن مسلح در معرض   

 كلريدهای يون

 ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن 1-2-4-6

شرایط    2در جدول  ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن براي   ،

 ارائه شده است. كلریدهاي محیطی در معرض یون

 

 

 

  

 

 

 

 بطور مثال ؛د رعایت این موارد بر اساس اهمیت نیست  توجه شو  -6-3-1

 نسبت آب به سیمان اهمیت بیشتري می تواند داشته باشد.

ــد.  موثر با كلریدرعایت بند )الف( می تواند در كاهش نفوذپذیري یون   ش

ــت بر كاهش نفوذپذیري در برابر آب یا هوا تاثی        ر  در حالیکه ممکن اسـ

 چندانی نداشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ــت كه  4و  3، 2در جداول  ت -6-4-2-1   آغاز خوردگیفرض بر آن اسـ

شتر      25سازه در حدود   شد. بنابراین چنانچه نیاز به عمر بی جود  وسال با

ر تغییر دارد باید معیارهاي مورد نظر با توجه به طراحی دوام بر اساس عم

 نماید.  

ص    وچنانچه رویار شد تو سواحل دریاي خزر، مد نظر با شود، ئی در    یه می 

ــرایط رویاروئی در جداول        در نظر 5و  4، 3، 2یک درجه تخفیف، در شـ

 گرفته شود.

  ،در شرایطی كه مصرف مواد جایگزین سیمان اجباري نیست  2جدول در 

  می توان حداكثر اندازهزا اســـتفاده شـــود در صـــورتی كه از مواد حباب

 سنگدانه یا نسبت آب به سیمان را افزایش داد.
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 كلريدهای ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرايط محيطي در معرض يون -2ول جد

 نوع سيمان انتخابي بندی طبقه طبقه بندی
حداقل مقدار 

سيماني  مواد
3Kg/m 

حداكثر نسبت آب به مواد 

 سيماني

 حداقل رده بتن

 )مقاومت مشخصه(

1 XCD1 
 و (2( و )1نوع ) 1سیمان پرتلند

 10SR –CEM I   2 مان آمیختهسیو 
325 5/0 C30 

2 
XCS1 
XCD2 

 

 و (2( و )1نوع ) 1سیمان پرتلند

 10SR –CEM I   2آمیخته سیمانو 
325 45/0 C35 

3 XCS2 
XCD3 

 ( و2( و )1نوع ) 1سیمان پرتلند

 CEM I – SR10  با مواد پوزوالنی یا

 2آمیخته سیمان سرباره یا

350 40/0 C35 

4 
XCD4 

XCS3 
XCS4 

 ( و2( و )1نوع ) 1ندسیمان پرتل

 CEM I – SR10  با مواد پوزوالنی یا

 2سیمان آمیخته سرباره یا

375 37/0 C40 

 باشد.مجاز نمی براي مقاطع بتن مسلح 5هاي نوع استفاده از سیمان شور و حاشیه آن، هاي دریاییدر محیط . همچنینداشته باشد A3Cدرصد  10تا  6سیمان پرتلند باید بین  -1

قادیر مناسب )براي دوده  مبا حداقل هاي طبیعی یا مصنوعی  روباره، خاكستر بادي و پوزوالن س دوده سیلیس،   تركیب سیمان پرتلند با مواد جایگزین سیمان نظیر   شامل آمیخته  هايانسیم  -2

استفاده شود، مقدار   د مشابه  یا موارچنانچه از دوغاب دوده سیلیس   .هستند  (رصد د 10درصد، زئولیت و متاكائولن،   15درصد، پوزوالن طبیعی یا خاكستر بادي،    25درصد، سرباره،    5سیلیس،  

 تبعیت نماید. از حداقل مقدار فوقباید  بتندوده سیلیس موجود در حداقل 

هاي الزم به منظور جلوگیري از  دامباید اق ،داكثر مقدار مجازگردد. در صورت لزوم استفاده از مواد سیمانی به مقدار بیش از ح   كیلوگرم در متر مکعب محدود می 425حداكثر مواد سیمانی به   -

 ترك خوردگی ناشی از خشک شدن و كاهش حرارت ایجاد شده در قطعات حجیم، اعمال گردد و كیفیت كار توسط مهندس ناظر تایید گردد.

انه، باید حداكثر مقدار سیمان  میلی متر می باشد و  در صورت كاهش حداكثر اندازه سنگد    20انه حداقل و حداكثر مقادیر سیمان هاي ارایه شده در این جدول بر اساس حداكثر اندازه سنگد     -

 به نسبت افزایش یابد. افزایش حداكثر اندازه سنگدانه در چنین شرایطی توصیه نمی شود.

 مگاپاسکال كاهش داد. 5توان حداقل رده بتن را زا، میحبابمواددر صورت مصرف  -

 

 

 در بتن مسلح از نظر خوردگي فوالد برای ساخت جديد)اوليه( كلريد هایكثر مجاز يونحدا -3جدول 

 بتنی عضونوع 

 بر حسب درصد وزنی مواد سیمانیبه اولیه  كلریدنسبت 

 قابل حل در آب

طبق استاندارد ملی ایران 

 8947به شماره 

 قابل حل در اسید

طبق استاندارد ملی ایران به 

  8946شماره 

 08/0 06/0 *ش تنیدهبتن پی

یدها بتن آرمه اي كه در زمان بهره برداري در معرض رطوبت و كلر

 .XCD3, XCD4, XCS3, XCS4 مطابق رده  قرار گیرد
08/0 1/0 

یدها بتن آرمه اي كه در زمان بهره برداري در معرض رطوبت و كلر

 .XCS1, XCS2, XCD1, XCD2مطابق رده  قرار گیرد
1/0 13/0 

اي كه در زمان بهره برداري در معرض رطوبت بدون بتن آرمه 

 باشد. كلریدهاي تماس با یون
15/0 20/0 

از  بتن آرمه اي كه در زمان بهره برداري در حالت خشک باشد یا

 رطوبت محافظت شود.
30/0 40/0 

براي  است، بدیهی در نظر گرفته شده XCD4 ،XCS3و  XCS4, XCD3این الزامات با فرض قرارگرفتن در شرایط رده  -*

 شرایط رویاروئی مالیم تر می توان از مقادیر ردیف بعدي استقاده كرد.
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 های نفوذپذيری بتن مسلح برای اعمال دوام در شرايط محيطي مقادير مجاز مشخصه آزمايش -4جدول 

 طبقه بندی                    

 آزمايش

 مجاز مشخصه مقادير

1 2 3 4 

، XCS3 . XCS4شرایط XCD2 ،XCD3شرایط  XCS1 ،XCS2ط شرای XCD1شرایط 
XCD4 

روز(  28ساعته )در سن جذب آب نیم -1
Water absorption test 

BS 1881, Part 122, 

 درصد 2 حداكثر درصد 5/2 حداكثر درصد 3 حداكثر درصد 5/3حداكثر 

 عمق نفوذ آب تحت فشار  -2

 روز( 28)در سن 
INSO 3201-5 

 میلیمتر 20حداكثر  میلیمتر 30حداكثر  میلیمتر 45حداكثر  یمترمیل 60حداكثر 

 1 به روش تسریع شده كلریدنفوذپذیري  -3

RCPT  روز( 28)در سن  

INSO 20793  

 كلمب 1500حداكثر  كلمب 2500حداكثر  كلمب 3500حداكثر  -

  روز( 28)در سن  RCMT كلریدمهاجرت  -4

   INSO 21479الف   روش   

   INSO 21479 ب  روش   
- 

- 

 mm/v.h(  045/0(حداكثر

 s)/2m(12-e*18حداكثر

 mm/v.h( 03/0(حداكثر

 s)/2(m12-e*12حداكثر

 mm/v.h( 02/0(حداكثر
 s)/2m(12-e*8حداكثر

اي ونر )سن ر نقطهامقاومت الکتریکی چه -5

 (متر-اهم)2 روز( 28
AASHTO T 358- 

  200 حداقل 150حداقل   100 حداقل  75 حداقل

  روز( 28)در سن  2هدایت الکتریکی  -6

 (mS/m)حداكثر، 
ASTM C1760  

20 15 10 5/7 

متر استفاده گردد معیارهاي مندرج میلی 200*100میلیمتر داده شده است، در صورتی كه از استوانه  300*150مقاومت هاي الکتریکی چهار نقطه اي ونر براي آزمونه هاي استوانه اي  -1

 ضرب گردد. 25/1در جدول باید در 

قدار مقاوت الکتریکی حجمی بتن ضرب شود، م 1000( رابطه معکوس دارد. بنابراین چنانچه معکوس هدایت الکتریکی در عدد 6مقاومت الکتریکی حجمی، با هدایت الکتریکی بتن )ردیف -2

 ونر است.متر بدست می آید و معموال  در حدود دو  سوم مقاومت الکتریکی چهار نقطه اي  –بر حسب  اهم 

 تذكرات مهم:

اده شود اجازه داده می شود با روز در نظر گرفته شده است، چنانچه از سیمان هاي آمیخته یا مواد پودري معدنی جایگزین سیمان به جز دوده سیلیس استف 28آزمایشهاي فوق سن 

روز  28و از معیارهاي مربوط به  روز انجام شود 90یا  56مل سیمان، آزمایش هاي فوق در سن نظر نگارنده مشخصات فنی پروژه، با توجه به میزان كندي پیشرفت هیدراته شدن مواد مک

 استفاده گردد تا اطمینان بیشتري بوجود آید.

الزامی است. در مورد ستون  4و  3 ،2در شرایط رویاروئی ستون هاي  6تا  3براي طرح مخلوط به همراه دو آزمایش از دیف هاي )جذب آب و نفوذ آب(  2یا  1هاي شماره انجام آزمایش -

 الزم است انجام شود. 6و  5صرفا  یک آزمایش از ردیف هاي  2یا  1عالوه بر آزمایش هاي ردیف  1

، صرفا می توان از آزمایش 1ی شرایط ضرورت دارد. در مورد شرایط رویاروئ 6تا  3به همراه یکی از آزمایش هاي ردیف هاي  1در رابطه با كنترل بتن در كارگاه انجام آزمایش ردیف  -

از ساحل، آزمایش ردیف متري  1000له جزر و مد یا پاشش آب دریا و یا تا فاصشرایط نیز انجام شود. در  6یا  5استفاده نمود هر چند توصیه می شود از یکی از آزمایش هاي  1ردیف 

 اجباري است. 6تا  3به همراه دو  آزمایش از بین آزمایش هاي ردیف  1

 

 تفسير  نمت

 

 های كلريد در بتنمقدار مجازيون 2-2-4-6

، میلگردها در برابر خوردگی منظور حفاظت   به   6-4-2-2-1

ســخت  در بتند در آب و یا در اســیحل كلرید قابل  حداكثر

در شـــده  نباید از مقادیر حد اكثر مجاز دادهروزه،  28شـــده 

 تجاوز كند. 3جدول 

پ     6-4-2-2-2 مال  هاي دوام در طراحی،  به منظور اع ارامتر

هاي جذب آب، نفوذ آب و عالوه بر مقاومت مشخصه، آزمایش

  

بتن سخت شده باید از نمونه پودري درون بتن  كلریدیون  1-3-2-2-1

می توان  پذیر نباشد،امکان انجام آزمایش فوق، در شرایطی كه بدست آید. 

سیمان، آب، مواد افزودنی  ،اجزا تشکیل دهنده بتن شامل كلریدمقدار یون 

مجموع آن را بر حسب و  وردبدست آرا  شیمیایی و معدنی و سنگدانه،

 3 جدول محلول در اسید كلریدبا مقادیر درصد وزنی سیمان محاسبه و 

بر حسب درصد وزنی  كلریدهايمقادیر حد اكثر مجاز یون د.نمومقایسه 

را  كلریدهاي سیمان ذكر شده است. در صورتی كه قرار باشد مقادیر یون

كیلوگرم  سیمان بر حسبعیار م است، بر حسب وزن بتن تعیین گردد، الز

بر هر مترمکعب را بر وزن مخصوص بتن سخت شده خشک، تقسیم شود 

بر حسب وزن سیمان ضرب گردد.  كلریدو مقدار حاصل، در مقدار یون 

كیلوگرم بر مترمکعب و وزن  375براي مثال چنانچه عیار سیمان بتن 
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 تفسير  نمت

هاي الزم براي شــود. محدودیتانجام می كلریدهاي نفوذ یون

 آورده شده است.   4هاي نفوذپذیري در جدول آزمایش

 
 

 ميلگردهاروی بتني پوشش   3-2-4-6

 با حداقلمیلگردها برابر است روي بتنی پوشش  6-4-2-3-1

ــله    ــطح بتن تا نزدیکترین فوالد بین فاصـ ارماتور  از ، اعم سـ

 .یا سیم آرماتوربندي می باشد. یا عرضیطولی 

-3-1بند مطابق  بتنیپوشش  ضخامت   مراعات 6-4-2-3-2

هاي  2-3 هاي  ، در مورد انت ــتقیم میلگرد ها و  در كفمسـ

نباشـــند  یا تعریق جوي شـــرایط در معرض  كه هاییســـقف

 .نیستالزامی 

ــتفاده از نرم   6-4-2-3-3 ــورت اس هاي  افزارها یا مدلدر ص

هاي    مقادیر ضـــخامت پوشـــش دطراحی بر اســـاس دوام بای

مده از این روش    ــت آ ها را مالك قرار داد. در غیر این  بدسـ

شش  ضخامت  صورت   سب  بتنی پو شرایط میلگردها متنا  با 

ــوو نوع  محیطی ــده اید از مقادیر داده مورد نظر نب عض در ش

 .و موارد )الف( و )ب( كمتر باشد 5جدول 

 قطر میلگردها   -الف 

 هاسنگدانهاسمی اندازه بزرگترین چهار سوم  -ب 

ــورتی 6-4-2-3-4 ــطحداراي  بتن كه در صـ ته   سـ و فرورف

پوشش   ( باشد، ضخامت   شکستگی  دار یا داراي )نقشبرجسته  

 شود.گیري ها اندازهفرورفتگیباید در عمق 

مامی      6-4-2-3-5 ها و ت عات  میلگرد حه  قط ــف هاي  و صـ

ــده بینی پیش  فوالدي ــعه آتی براي ش ــاختمان توس باید  س

 شوند.محافظت خوردگی در مقابلمناسب  بنحوي

در صورتیکه الزم باشد عضوي داراي درجه  6-4-2-3-6

بتن در روي پوشش  ادي معینی باشد، حداقل ضخامتپآتش

ه جلد دوم آئین نام 2پیوست برابر حریق باید ضوابط مندرج 

 را تأمین نماید.بتن 

 

 

 
ميلگردها )ميليمتر(  روی بتن پوششضخامت مقادير حداقل  -5جدول 

  خورنده كلريدی در شرايط محيطي

عب باشد، كیلوگرم بر متر مک 2250مخصوص بتن خشک سخت شده، 

نسبت  كلریدنسبت به بتن باید، درصد یون  كلریدبراي محاسبه درصد یون 

 تقسیم نمود. 6به وزن سیمان را بر عدد 

 

 

ز ات به عبارت دیگر، فاصله سطح بتن تا نزدیکترین فلز اعم  1-3-2-3

پوشش  فوالد یا سایر موارد كه در مقابل خوردگی محافظت نشده اند )بدون

شش سیم قالب بندي، یا اقالم مدفون در بتن بعنوان پومحافظ(، مانند 

 بتنی محسوب می شوند.
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 تفسير  نمت

 عضونوع 

 نوع شرايط محيطي

(1) 
XCD1 

(2) 

XCS1  و
XCS2 

(3) 

XCD2  و
XCD3 

(4) 

XCS3 ،
XCD4 

تیرها اصلی و 

 ستون ها
45 50 60 75 

دال ها و  تیر 

 و تیرچه فرعی
35 40 50 60 

دیوار ها و 

 پوسته ها
30 40 45 55 

 90 75 60 50 شالوده ها

صورتیکه حفاظت  - سطحی  در  سب  بتن هاي  شش    با مواد منا شود، مقادیر پو اعمال 

 كاهش داد. درصد 20توان تا بتنی را می

 5ندازه رده بتن به او باشــد،  2بیشــتر از حداقل رده مندرج در جدول رده بتن  اگر -

  .اهش دادمیلیمتر از مقدار پوشش ك 5توان مگاپاسکال باالتر از حداقل رده باشد، می

 شود. اضافهدرصد  15 میلیمتر، مقادیر پوشش باید 36براي میلگرد با قطر بیش از  -

 

وردگي الزامات برای بتن مسلح در خ  

 ناشي از كربناته شدن

مشخصات بتن و مقادير حداقل مقاومت برای  1-3-4-6

 تامين دوام در برابر خوردگي ميلگرد ناشي از كربناته شدن

تنیده باشـــد،  در صـــورتیکه بتن حاوي میلگرد یا فوالد پیش

شده در جدول      شخص  ست با توجه به رده م ضوابط   1الزم ا

 شــایان ذكر اســت كهرا تامین نماید.  6ارائه شــده در جدول 

ضوابط این فصل شرایط خاص محافظتی بتن همچون اعمال    

شش  سطحی و یا آرماتورهاي خاص مانند آرماتورهاي  پو هاي 

  شود. در چنین مواردي الزم است كه بانزن را شامل نمیزنگ

ــده  ــتفاده ش ــالح اس از تامین  ،توجه به كیفیت و عملکرد مص

شی از   سازه در  برابر خوردگی نا شدن اطمین  دوام  ان كربناته 

 حاصل گردد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه شده  6در محاسبات مقدار حداقل سیمان كه در جدول  1-3-3-1

ل ها به صورت ذیاست، الزم است مقدار سیمان با لحاظ كردن افزودنی

 ح گردد:اصال

 نافزودنی + سیمان = سیما(× (K))ضریب اصالح سیمان           ( 1)

ي، ( مقادیر ضریب اصالح سیمان براي خاكسترباد1الزم است در رابطه )

ه گدازي تعیین گردد.  این مقادیر بدوده سیلیسی و سرباره كوره آهن

 اند.( و با جزئیات بیشتر در ادامه ارائه شده7صورت خالصه در جدول )

ه بكه حداكثر نسبت جایگزینی پوزوالن طبیعی یا خاكستربادي در صورتی

 درصد باشد، مقدار ضریب اصالح 25مجموع وزن مواد سیمانی كمتر از 

شود. منظور می 4/0سیمان براي خاكستر بادي یا پوزوالن طبیعی برابر 

واد درصد م 25درصد از اثر مازاد بر  25هاي جایگزینی بیش از در نسبت

هاي آمیخته محدودیت شود. در سیمانپوزوالنی مذكور صرفنظر می

 درصد كاهش یابد.  20درصد بایستی به  25نسبت 

گردد. لحاظ می  0/2مقدار ضریب اصالح سیمان براي دوده سیلیسی برابر 

ته درنظر گرف 10/0حداكثر نسبت دوده سیلیسی به سیمان بایستی برابر 

ی به درصد دوده سیلیس 10آن از اثر مازاد بر شود و در مقادیر بیش از 

 گردد.عنوان ماده سیمانی صرفنظر می

ر د 6/0گدازي بایستی برابر ضریب اصالح سیمان براي سرباره كوره آهن

 0/1نظر گرفته شود وحداكثر مقدار سرباره نسبت به سیمان در نسبت 

واد سیمانی گروه م توان سرباره را درقرار داشته باشد. در مقادیر باالتر نمی

 قرار داد.
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  ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن مسلح برای شرايط محيطي خوردگي ناشي از كربناته شدن -6جدول 
                              وليو حداقل مقدار سيمان برای بتن معم مواد سيمانيرده مقاومت فشاری،  حداكثر نسبت آب به 

 يلگردپوشش م                   

 

 مشخصات طرح مخلوط

 

شرايط 

 25 30 35 40 45 50 55 60  محيطي

C20 

60/0 

275 

C20 

60/0 

275 

C20 

60/0 

275 

C20 

60/0 

275 

C20 

60/0 

275 

C20 

60/0 

275 

C20 

60/0 

300 

C20 

60/0 

300  

 رده مقاومتحداقل 

 حداكثر نسبت آب به مواد سیمانی

 حداقل عیار مواد سیمانی

XCA1 

C25 

60/0 

275 

C25 

60/0 

275 

C25 

60/0 

275 

C25 

60/0 

300 

C25 

55/0 

300 

C25 

55/0 

300 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 رده مقاومتحداقل 

 حداكثر نسبت آب به مواد سیمانی

 حداقل عیار مواد سیمانی

XCA2 

C25 

55/0 

300 

C25 

55/0 

300 

C25 

55/0 

300 

C25 

55/0 

300 

C30 

50/0 

300 

C30 

50/0 

300 

C40 

45/0 

350 

- 

- 

- 

 رده مقاومتاقل حد

 حداكثر نسبت آب به مواد سیمانی

 حداقل عیار مواد سیمانی

XCA3 

C25 

55/0 

300 

C25 

55/0 

300 

C25 

5/0 

300 

C25 

5/0 

300 

C30 

45/0 

300 

C30 

45/0 

350 

C40 

45/0 

350 

- 

- 

- 

 رده مقاومتحداقل 

 حداكثر نسبت آب به مواد سیمانی

 حداقل عیار مواد سیمانی

XCA4 

 
 

 ريب اصالح مقدار سيمان با در نظر گرفتن مواد مکمل سيمانيض -7جدول 
نسبت به  ،درصدحداكثر  نوع ماده مکمل سیمانی

 وزن مواد سیمانی

ضریب اصالح 

 سیمان

 مشخصات الزم

4/0 25 پوزوالن طبیعی 1  و  3432استانداردهاي ملی ایران شماره  

3433 
0/2 10 دوده سیلیسی 2 13278استاندارد ملی ایران شماره    

6/0 50 سرباره كوره آهنگدازي 3 3517استاندارد ملی ایران شماره    
4/0 25 خاكستر بادي 4  EN 450-1 

هاي آمیخته ندرصد لحاظ گردد. در سیما 25درصد نسبت به مواد سیمانی، نسبت جایگزینی برابر  25هاي جایگزینی بیش از سبتندر  4و  1

 یابد.كاهش می %20نسبت مذكور به 
 درصد در نظر گرفته شود. 10درصد نسبت به مواد سیمان، نسبت جایگزینی برابر  10هاي جایگزینی بیش از سبتندر  2
 .درصد در نظر گرفته شود 50درصد نسبت به مواد سیمان، نسبت جایگزینی برابر  50هاي جایگزینی بیش از در نسبت 3
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 تفسير  متن

 الزامات دوام بتن برای حمله سولفاتي 

هاي بتنی در تماس با یونهاي ســولفات در ســازه 6-4-4-1

فاتی         ــول له سـ جات مختلف در اثر حم با در معرض خرابی 

هســـتند. منشـــا یونهاي ســـولفات ممکن اســـت خاك، آب 

شند. در  زیرزمینی، آب دریا، پساب  صنعتی و ... با ن چنی هاي 

سی         سئله مهند سازه بتنی باید به عنوان یک م شرایطی، هر 

 بررسی و ارزیابی شود. گرفته و مستقال  ویژه در نظر

سطح آب زیرزمینی      6-4-4-2 سازه بتنی كه همواره باالي 

سولفات از   قرار می ست در اثر مهاجرت یونهاي   گیرد ممکن ا

 فضــاهاي مویینه خاك در معرض حمله ســولفاتی قرار گیرد.

خاك  بنابراین این نوع ســازه ها نیز باید حداقل رده مرتبط با

 برآورده نماید. و آب را

سولفاتی، نوع    6-4-4-3 براي بتنهاي در معرض خطر حمله 

سیمانی و حداقل       سبت آب به مواد  سیمانی، حداكثر ن مواد 

 8روزه باید مطابق با جدول  28مقاومت فشــاري مشــخصــه  

،  كلریدرعایت این موارد براي حمله توام ســـولفات و  باشـــد.

ینی و خاك هاي  بویژه در آب دریاي شـــور یا آب هاي زیرزم

 شور، الزم نمی باشد .

تعیین مقدار یون ســـولفات محلول در آب موجود  6-4-4-4

ــتاندارد   ASTM C 1580در خاك باید بر اســـاس روش اسـ

 انجام پذیرد.

  
شد، براي وقوع حمله سولفاتی نیاز به وجود رطوبت كافی می با 1-3-4-4

ه ببه حمله مخرب بنابراین صرف وجود سولفات در خاك نمی تواند منجر 

تواند یدرون زمین یا ایجاد نم موئینه مه بتن گردد. بدیهی است نشت آب ب

 شرایط حمله سولفاتی را فراهم آورد.

ب هنگامی كه تنها بخشی از سازه مدفون و یا در تماس با خاك و یا آ

 تواند منجر به باقی ماندن غلظتسولفاتی است، تبخیر مستمر آب می

 هاي سولفات در بتن شود. در نتیجه وقوع حملهیونبسیار زیادي از 

در  یونهاي سولفات موجود یادرغم غلظت نه چندان زسولفاتی شدید، علی

تواند یا زیرزمینی  می یبودن آب سطح يمنبع آن، محتمل است. جار

غلظت یونهاي  همان دارايحمله سولفاتی شدیدتري نسبت به آب ساكن 

 ایجاد كند. ،سولفات

از  ت  نم موئینه حاوي سولفات می تواند از درون بتن بیرون 1-3-4-2 

ین ارتفاع اخاك یا آب، باال بیاید و حمله سولفاتی خود را به انجام رساند. 

 می تواند حتی تا یک متر نیز برسد.

مراجعه  5-3-1 بندبه  كلریدت براي حمله توام سولفات و  -6-4-3-1

 شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخلوط و خواص بتن برای شرايط محيطي خوردگي ناشي يون های سولفات   ضوابط طرح -8جدول 
شرايط 

 محيطي

مقدار يون سولفات  محلول در 

 ( در خاك )%وزني(4SOآب )

مقدار يون سولفات 

(4SO( در آب )mg/l) 

نوع مواد 

 *سيماني

حداكثر نسبت آب به 

 مواد سيماني

 28حداقل مقاومت فشاری 

  MPa**روزه

X0 ≤ 1/0 ≤150 20 بدون محدودیت بدون محدودیت 

XS1 1/0 – 2/0 150- 1500 
مقاومت سولفاتی 

 متوسط
5/0 25 

XS2 2/0 – 0/2 1500 – 10000 
مقاومت سولفاتی 

 زیاد
45/0 30 

XS3 ≤ 0/2 ≤10000 
مقاومت سولفاتی 

 زیاد
4/0 35 

 و تفسیر مربوطه مراجعه شود. 11-4-2-1و  10-4-2-1، 9-4-2-1جهت نوع مواد سیمان و مواد سیمانی به بند  *
رچند، براي بتن معمولی نیز توصیه می الزامی می باشد. زیرا كنترل نسبت آب به مواد سیمانی عمال  در بتن هاي سبکدانه میسر نمی باشد. هرعایت این محدودیت براي بتن هاي سبکدانه ** 

 گردد.
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آب باید بر  تعیین مقدار یون ســولفات موجود در  6-4-4-5

ب یا براي آ 2353ملی ایران به شماره   اساس روش استاندارد  

ندارد                   تا ــ با اسـ طابق  ید م با ــور،  هاي شـ یا آب  یا   در

 ASTM D 4130 .انجام پذیرد 

سیمان با مقاومت سولفاتی متوسط سیمانی است        6-4-4-6

ــتاندارد  ــیمان "كه در آزمایش اس تعیین تغییر طول مالت س

  )اسـتاندارد ملی  "ه در محلول سـولفات هیدرولیکی قرار گرفت

شماره   ساط كمتر از  17107ایران،  صد  05/0(، مقدار انب  در

ــد 10/0ماه و  6پس از  ــد.    1پس از  درص ــته باش ــال داش س

سیمان 2سیمان پرتلند نوع   واع هاي آمیخته، تركیب ان، انواع 

ــیمانهاي پرتلند با مقادیر مناســـبی از افزودنیهاي معدنی   سـ

هاي یسی، خاكستر بادي، سرباره، انواع پوزوالن   نظیر دوده سیل 

ــورت برآورده كردن الزام فوق می ر دتوانند طبیعی و ... در ص

 رده سیمانهاي با مقاومت سولفاتی متوسط قرار گیرند.

سیمان با مقاومت سولفاتی زیاد سیمانی است كه       6-4-4-7

تاندارد      ــ ــیمان  "در آزمایش اسـ تعیین تغییر طول مالت سـ

  )اسـتاندارد ملی  "ی قرار گرفته در محلول سـولفات هیدرولیک

شماره   ز پس ا %05/0(، مقدار انبساط كمتر از  17107ایران، 

 يها، انواع سیمان5سال داشته باشد. سیمان پرتلند نوع     یک

سب    سیمانهاي پرتلند  با مقادیر منا ی از آمیخته، تركیب انواع 

ي،  افزودنیهاي معدنی نظیر دوده ســـیلیســـی، خاكســـتر باد

كردن  سرباره، انواع پوزوالنهاي طبیعی و ... در صورت برآورده

ی توانند در رده ســـیمانهاي با مقاومت ســـولفاتالزام فوق می

 زیاد  قرار گیرند.

وي استفاده از سیمانهاي پرتلند آهکی و یا بتن حا  6-4-4-8

نات          پركننده  یا كرب ــیم و  نات كلسـ ند  كرب هاي معدنی  مان

شرایط م  سولفاتی رده هاي  منیزیم در   حیطی با خطر حمله 

XS1 ،XS2  وXS3    در هواي ســرد و براي رده هايXS2  و

XS3 .در شرایط محیطی معتدل و گرم نیز مجاز نیست 

ز به دلیل احتمال تشدید حمله سولفاتی، استفاده ا 6-4-4-9

ــایر تندگیركننده     ــیم، سـ هاي  نمک هاي حاوي   كلرید كلسـ

ــیم ــیمیایی حاوي كلراید در    و یا هر نوع افزودن  یكلسـ ی شـ

 XS1 ،XS2 شرایط محیطی با خطر حمله سولفاتی رده هاي   

 مجاز نیست. XS3و 

 

دیر مربوط به آب با مقا 2353ملی ایران به شماره  استاندارد 1-3-4-8 

 میلی گرم در لیتر می باشد. استاندارد 40تا  5سولفات بین 

ASTM D 4130 دریا با مقادیر یونهاي هاي شور و آب مربوط به آب

 . میلی گرم در لیتر است 25سولفات بیش از 
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شرايط رويارويي با الزامات دوام بتن برای  

 آب دريا

شرایط      6-4-5-1 سته به  شدت حالت رویارویی با آب دریا ب

 تواند مختلف باشد:ذیل می

 :و ذوب شدن هاي تر و خشک شدن و یا یخ زدن   الف( چرخه

ــش  ــبب بروز این ناحیه جزر و مدي و ناحیه پاش می تواند س

شود  سیب  پدیده  سازه در آ ضعیت  . در این حالت  پذیر ترین و

ــب براي جلوگیري از هوازدگ  باید تدابیر    و ردقرار دا ی، مناسـ

 حمله سولفاتی، خوردگی آرماتور و فرسایش به عمل آید.

راق كامل، خطر ب( اســتغراق كامل یا جزیی: در حالت اســتغ

د و همچنین وش می رغم اشباع بودن بتن كمتر  زدگی علییخ

ــیژن كاهش    ــی اكس ــترس احتمال خوردگی به دلیل عدم دس

 یابد.می

باالي         پ ناحیه جزر و مدي و نیز  باالتر از  هاي  ــمت ( در قسـ

ناحیه پاشش، به دلیل عدم تر شدن بتن، خطر خرابی كاهش  

 یابد.می

ــیمان، مقاومت در      A3C با افزایش میزان   2-5-4-6 در سـ

ید افزایش می  مت در        برابر نفوذ یون كلرا قاو ما م بد، ا رابر بیا

كاهش می     فاتی  ــول با       حمله سـ یا  لذا در محیط آب در بد.  یا

ــیمان  غلظت زیاد یون ــتفاده از س ــولفات، اس هاي كلراید و س

 .گرددتوصیه می %10تا  %6بین  A3Cبا مقدار پرتلند 

هاي د   6-4-5-3 به    در محیط  یایی، همچنین می توان  ر

ها از سایر سیمان   2جدول جاي سیمان هاي توصیه شده در    

 به همراه مقادیر مناســبی از مواد جایگزین ســیمان اســتفاده

 كرد.  

ي هاعالوه بر حمله سولفاتی بیرونی كه در آن یون  6-4-5-4

ــده و موجب خرابی      فات از محیط خارج وارد بتن شـ ــول سـ

حمله سولفاتی داخلی وجود دارد كه   شوند، نوع خاصی از  می

 انبساط ناشی از تشکیل اترینگایت در بتن سخت شده     اثر در 

ــوم  می ــکیل تاخیري اترینگایت موس ــد. این پدیده به تش باش

به منظور جلوگیري از وقوع این نوع خرابی، كنترل    ــت.  اسـ

ــولفات موجود در ــی از مواد  میزان س مخلوط بتن اولیه )ناش

آوري ها( و نیز عدم عملآب و افزودنی ســیمانی، ســنگدانه،  

درجه ســانتیگراد ضــروري  70حرارتی بتن در دماهاي باالي 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

در مناطق سرد، حمله سولفاتی ممکن است به    ت  4-5-4-6

ان العاده شدیدي بروز نماید كه با عنوصورت نوع خاص و فوق

   شود.تی شناخته میحمله سولفاتی تومازای
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الزامات دوام بتن در معرض چرخه  

 زدن و آب شدن يخ

شدن در بتن می تواند    6-4-6-1 چرخه هاي یخ زدن و اب 

ــی بتن گردد.براي كاهش       منجر به ترك خوردگی و فروپاشـ

و جدول الزامات زیر  دز این پدیده بایآســیب دیدگی ناشــی ا

 .رعایت گردند 10

سی عملکرد دوام بتن در برابر چرخه    6-4-6-2 یخ براي برر

 اســتاندارد ملی ایران به توان از آزمایشمیزدن و آب شــدن 

 استفاده نمود.   19227 شماره

خه     6-4-6-3 یابی دوام در برابر چر یخ زدن و آب براي ارز

مک   شــــدن  مایش از می توان، هاي یخ زدا  به همراه ن   آز

 نمود.استفاده  17041 ملی ایران به شماره استاندارد

ستاندارد        6-4-6-4 شود الزامات ا صیه می  به  ایرانملی تو

 رعایت شود. در مورد سالمت سنگدانه،  302 شماره

مال كه   بتنی  6-4-6-5  و آبزدن یخ  دارد در معرض احت

یخ زدن و آب شـــدن در حضـــور اثر چرخه یا تحت شـــدن 

ــاز حباب  دا قرار گیرد  باید با مواد افزودنی    زیخهاي  نمک  سـ

صد حباب    ساخته    تازه باید طبقهوا در بتن  شود. مقدار در

ــتاندارد ملی ــماره اس گیري اندازه 3520و  3823 ایران به ش

فشاري مقاومت كه باشد. در صورتی  12جدول  و مطابقد وش

  شده مقادیر درج  توانبیشتر باشد، می  مگاپاسکال   35از  ،بتن

 داد.درصد كاهش  یک میزانرا به در جدول 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ر در برابدر بحث دوام و معیارهاي آن آزمون سالمت سنگدانه  1-3-6-6

یخ زدن و آب شدن، بحث برانگیز است و نمی توان بطور كامل به آن 

 .  وداطمینان نم

یا  5-6-2-1و  4-6-3-1چنانچه با آزمایش طبق بندهاي  1-3-6-7

دن زسته به مورد نشان داد كه عملکرد بتن در شرایط یخ ها بدیگرآزمون

واي هو آب شدن متوالی داراي عملکرد قابل قبولی است می توان از جباب 

 .كمتري  استفاده كرد

 

 

 

 

 

  شدن آب و زدن يخ های چرخه رويارو با مناطق در بتن الزامات -10جدول 

 شرايط محيطي
حداقل درصد هوای 

 كل مورد نياز

نسبت آب حداكثر 

 به مواد سيماني

حداقل رده مقاومت 

 فشاری بتن

XFT0 - 55/0 C 25 

XFT1 

 12طبق جدول

55/0 C25 

XFT2 45/0 C30 

XFT3 40/0 C30 
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 شدنو آب  زدندر برابر يخ مقاوم بتن هوا برای هایحبابمقدار كل  -12جدول 

حداكثر اندازه اسمي 

 سنگدانه )ميليمتر(

 درشرايط محيطي *درصد هوا مقدار 

XFT3  وXFT2  XFT1 

5/9 5/7 6 

5/12 7 5/5 

19 6 5 

25 6 5/4 

38 5/5 5/4 

50 5 4 

63 5/4 5/3 

صرف محل طرح مخلوط و در مقدار هوا در رواداري براي *  صول كیفیت  م   به ف

  بتن و كنترل و پذیرش بتن مراجعه شود.

 

 

 تفسير  متن

 

واكنش برای كنترل  الزامات دوام بتن 

 سنگدانه - قليايي

 كليات 1-7-4-6

ي برخی از سنگدانه هاي سیلیسی و كربناتی فعال با اكسیدها

می  تركیب در محیط مرطوب  )O2O, K2Na(قلیایی ســیمان 

انبساط بتن همراه است    با هد و محصوالت واكنشی حاصل   وش 

ین ( می گردند. اه بروز تركهاي نقشــه اي )موزائیکیو منجر ب

س  سم بتن ایجاد  نوع آ و به  ددمی گریب دیدگی در تمامی ج

از سطح خارجی   معموال  هاي دیگري كهعکس آسیب دیدگی 

 بتن شروع می شوند، از درون باعث تخریب بتن می شود.

پال،       ــی نظیر او ــیلیسـ نه سـ گدا ــن كلســــدونی،   چرت، سـ

شکال كوارتز دگرگون      ضی از ا ستوبالیت، تري دیمیت، بع كری

س        سیلی شه هاي  شی توانایی واكنش زایی با قلیایی   ،یشده و 

هاي ســیمان را دارند. از ســنگهاي كربناتی، واكنش قلیایی    

 سنگ هاي آهکی دولومیتی نیز گزارش شده است.برخی 

 

 

 

 

 

  

 
آزمایش سنگ شناسی به تنهایی براي تشخیص واكنش زایی  1-3-7

 دي تکمیل گردد. سنگدانه كافی نیست و باید با آزمایشهاي بع

وري بطور معمول نتایج واكنش زائی سنگدانه ها را در آزمایش مالت منش

تقسیم می « فعال»و « مشکوك«، «غیر فعال«تسریع شده به سه بخش 

ي منشور در صورتیکه میزان انبساط در آزمایش تسریع شده  مالتكنند. 

باشد.  اده میسنگدانه قابل استف در محدوده غیر فعال قرار گیرد، استفاده

 ، در محدوده مشکوك قرار گیرددر صورتیکه میزان انبساط این آزمایش 

ساط و چنانچه میزان انب آزمایش درازمدت منشور بتنی صورت پذیردد بای

ن در محدوده فعال قرار گیرد توصیه می شود كه از آن سنگدانه در بت

گیرد  ال قراراستفاده نشود مگر در آزمایش منشور بتنی در محدوده غیر فع

از حد  و یا با استفاده از روش هاي كنترل انبساط، میزان آن را به كمتر

 مجاز كاهش داد.

در صورتیکه میزان انبساط در آزمایش درازمدت منشورهاي بتنی از 

ر بتن حداكثر مجاز كمتر شود، سنگدانه غیرفعال بوده و می توان آن را د

  مصرف نمود.

 در آزمایش دراز مدت منشور بتنی بیش ازدر صورتیکه میزان انبساط 

وشهاي رحداكثر مجاز باشد بایستی از مصرف سنگدانه اجتناب نمود و یا با 

اي فعال و یا تركیبی از سنگدانهپیشگیرانه مثل كاهش قلیاهاي سیمان 

 و یا كاربرد مواد پوزوالنی، انبساط را كنترل نمود.غیر فعال 

یی ها به روش شیمیاسیلیسی سنگدانه-یگیري واكنش قلیایآزمایش اندازه

یج آن نیز وجود دارد كه نتا 7882مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 

، می توان قابل اعتماد نمی باشد، اما بدلیل هزینه كم و زمان كوتاه آزمایش

 بعنوان آزمایش اولیه به همراه دیگر آزمایش ها بکار رود.
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 سنگدانه  -ارزيابي واكنش قليايي  2-7-4-6

 سیلیسیهاي سنگدانه  6-4-7-2-1

سی       سیلی سنگدانه هاي  شخیص امکان واكنش زایی   ،براي ت

 هاي زیر صورت پذیرد.ت آزمایشالزم اس

شخیص كانی هاي فعال        -الف سی براي ت شنا سنگ  آزمایش 

 ؛13552مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 

ها به روش ها با قلیاییآزمایش قابلیت واكنش ســـنگدانه -ب

ستاندارد ملی ایران به         شده مطابق ا سریع  شوري ت مالت من

 ؛8753شماره 

ــ -پ ــی تغییر اطآزمایش قابلیت انبسـ پذیري به روش بررسـ

شور  سنگدانه   طول من شی از واكنش  ها با قلیایی  هاي بتنی نا

 ؛8149مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 

ســـیلیســـی مواد  –آزمایش قابلیت واكنش زائی قلیائی  -ت

سیمانی و سنگدانه بروش مالت منشوري تسریع شده، مطابق 

 .17106با استاندارد ملی ایران به شماره 

 هاي كربناتیسنگدانه 6-4-7-2-2

  بایدبراي تشخیص امکان واكنش زایی سنگدانه هاي كربناتی 

 هاي زیر صورت پذیرد:آزمایش

ــنگ -الف ــخیص كانی نگاريآزمایش سـ هاي فعال  براي تشـ

 13552به شماره  نمطابق استاندارد ملی ایرا

ــید -ب ــیمیایی تعیین اكسـ هاي كربناتی مطابق آزمایش شـ

 CSA A23.2-26Aندارد كانادا به شماره استا

هاي زائی ســنگدانهگیري پتانســیل واكنشآزمایش اندازه -پ

یران كربناتی با روش استوانه سنگی مطابق با استاندارد ملی ا   

 .7656به شماره 

ــاط -ت ــی تغییر آزمایش قابلیت انبسـ پذیري به روش بررسـ

ها  قلیاییها با طول منشورهاي بتنی ناشی از واكنش سنگدانه   

 .ASTM C1105مطابق با استاندارد 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل صورت نیاز به مصرف سنگدانه فعال، كاهش قلیائیت معاد در 1-3-7-3

راه حل دیگر پیشگیرانه است. در   )O2k 0.658+   O2Na (سیمان

ر ددرصد بیشتر شود.  6/0هیچ حالتی معادل قلیایی سیمان نبایستی از 

 4/0بعضی سنگدانه هاي فعال مقادیر كمتر قلیاها در سیمان و تا حد 

ر مجاز د تا از میزان انبساط به كمتر از حداكثدرصد الزم است آزمایش شو

 اطمینان حاصل شود.
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های پيشگيرانه از واكنش قليايي روش3-7-4-6

 هاسنگدانه

  ،ملهاي استاندارد و پس از ارزیابی كادر صورتیکه در آزمایش

ــود، بهترین روش     ــخیص داده شـ ــنگدانه واكنش زا تشـ سـ

شگیرانه  شد )به    ،پی سیمان و بتن می با  كاهش قلیائی معادل 

ــل  ــو 2فص ــگیرانه دیگر كاربرد مواد د(. مراجعه ش روش پیش

مکمل ســـیمان نظیر پوزوالن هاي طبیعی، خاكســـتر بادي،  

شد. براي      سیلیس می با سرباره كوره هاي آهنگدازي و دوده 

ــنگدانه       ــاط سـ  باید  اطمینان از كاهش و كنترل میزان انبسـ

ستاندارد واكنش قلیایی  سی    آزمایش هاي ا سنگدانه   -سیلی

شده با مقادیر  سیمان انجام و   هاي ذكر  مختلف ماده مکمل 

ساط هاي كمتر از حداكثر مجا  ز، پس از اطمینان از میزان انب

همچنین  نوع پوزوالن و درصد جایگزینی آن را مشخص نمود.

كاهش نســبت آب به ســیمان، كاهش عیار ســیمان و كنترل 

شیمیای    ستفاده از برخی از افزودنی هاي  ی رطوبت در بتن و ا

ــی   بعنوان راه حل كنت  ــیلیسـ یایی سـ رل این نوع واكنش قل

 شناخته می شود.

 

 الزامات دوام بتن برای سايش و فرسايش 

ــ     بتن  6-4-8-1 ــایشـ مل سـ قرار  یهائی كه در معرض عوا

جام تمهیدات الزم       می با ان باید  یاز    ،گیرند  را  مقاومت مورد ن

 دارا باشند.

ش   انواع كف  6-4-8-2 سای  یهاي بتنی كه در معرض عوامل 

 اند.  بندي شدهطبقه 13گیرند در جدول قرار می

ــده در جدول   6-4-8-3 ــاس طبقع بندي ارایه ش ، 13بر اس

 14جدول  درحداقل مقاومت فشاري و حداكثر اسالمپ الزم   

 .ارایه شده است

ــرفی براي        6-4-8-4 ــیمانی مصـ حداقل و حداكثر مواد سـ

 15هاي بتنی مقاوم در برابر ســایش در جدول ســاخت كف

 است. آورده شده

توان می ،كفبتن  یبراي افزایش مقاومت ســایشــ  6-4-8-5

، مقاومت سایشی بیشتر   با كوچکتر  سنگدانه حداكثر اندازه از 

ــتیک  دوده ــیره السـ ــیلیس، پلیمر شـ ــتایرن بوتادین سـ اسـ

(S.B.R.یا تركیبی ) .همچنین پرداخت  از آنها اســتفاده نمود

والنی تر صحیح تر و اصولی تر سطح، عمل آوري مناسب و ط    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( .S.B.Rمقادیر پیشنهادي دوده سیلیس و شیره الستیک ) 1-3-8-5

آورده شده است. استفاده همزمان دوده سیلیس  ت-2و  ت-1در جداول 

 گردد.ب افزایش مقاومت سایشی میسب .S.B.Rو پلیمر 
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سطح       سخت بر  شش مواد ریز  )افرایش رده عمل آوري( و پا

 بتن و پرداخت آن، نیز می تواند بکار روند.  

هاي مصرفی سنگدانهبراي تعیین مقاومت سایشی   6-4-8-6

ی   بتن كفدر  مایش  دبا ــ     از آز ــایشـ قاومت سـ روش  هب  یم

ــماره  لس ــتاندارد ملی ایران ش ــتفاده  (8447آنجلس )اس اس

 .نمود

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

هاي بتنی با استفاده  كف یسایش   مقاومتحداكثر   6-4-8-7

و  755-2، 20185هاي از آزمایش اســتاندارد ملی به شــماره

 .باشد 15جدول مطابق با الزامات  دبای 17308

 

 

)تفسير( مقادير پيشنهادی دوده سيليسي )جايگزين  -1جدول 

 ها سيمان( برای انواع كف

درصد دوده سیلیسی پیشنهادي به  نوع كف

 وزن مواد سیمانی

1 - 

2 5 

3 7 

4 8 

 

شيره الستيک ) S.B.R)تفسير( مقادير پيشنهادی  2جدول 

  هارای انواع كفاستايرن بوتادين( ب

 *SBRمقادیر  نوع كف

1 - 

2 5 

3 10 

4 15 

درصد ارایه  50مایع با درصد جامد  SBRدرصد پیشنهادي براساس -*

 شده است.

 

هاي بتنی براي سنجش میزان و یا مقاومت در برابر سایش كف  1-3-8-7

ها تحت عوامل اند. این آزمایشچندین آزمایش استاندارد پیشنهاد شده

پاشی هاي فوالدي و ماسهاي، گلولههاي سمبادهایش دهنده نظیر چرخس

هاي هها در استانداردهاي ملی ایران به شمارپذیرد. این آزمایشصورت می

 اند.آورده شده 17309و  17308، 17307

 
 های بتنيبندی انواع كفطبقه -13جدول 

 پرداخت سطحي صتمهيدات خا مورد استفاده نوع ترافيک عبوری بندیطبقه

 ترافیک انسانی 1

ادارات، فضاهاي تجاري، 

آموزشی، مسکونی و 

 مشابه

، و مناسب پرداخت سطحی یکنواخت

، LA40با سختی سایشی  طبیعی سنگدانه

 2رده  آوريعمل

 ماله معمولی 

2 
ترافیک انسانی و ترافیک 

 ماشینی سبک

هاي طبقاتی، پاركینگ

فضاهاي مذهبی، اداري و 

 خدماتی

با  معمولی سنگدانهیح كامل سطحی، تسط

، 3رده  آوري، عملLA35سختی سایشی 

 مناسب پركندرز درزها با پر كردن 

 معمولی مکانیکیماله 

3 

ترافیک ماشین آالت 

صنعتی با چرخ الستیکی 

 متوسط

هاي طبقاتی و پاركینگ

هاي صنعتی كف روباز،

 معمولی

سنگدانه با سختی زیراساس آماده شده، 

درز درزها با ، پر كردن LA30سایشی 

مقاومت در برابر سایش،  مناسب، پركن

 3رده  آوريعمل

 هاي فلزي سخت معمولی با تیغه مکانیکیماله 

4 

ترافیک ماشین آالت 

چرخ الستیکی ا بصنعتی 

 یا چرخ فوالدي سنگین

هاي صنعتی با كف

ترافیک سنگین و بارهاي 

هاي ، پاركینگايضربه

عتی روباز ماشین آالت صن

 و سنگین

سنگدانه با سختی  زیراساس آماده شده

درز درزها با پر كردن ، LA25سایشی 

، انتقال بارهاي سنگین،  مناسب پركن

 4رده  آوريمقاومت در برابر سایش، عمل

هاي فوالدي یا معدنی براي سخت كننده

هاي با تیغه مکانیکیكشی سطح بتن و ماله

 فلزي سخت 
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 (*كنندهها )بدون روانمقاومت و اسالمپ برای انواع كفرده  الزامات  14جدول 

 (mmحداكثر اسالمپ ) (MPaمقاومت فشاری )رده حداقل  نوع كف

1 C20 90 

2 C25 90 

3 C30 70 

4 C35 40 

مپ طرح مخلوط بیشتر حداكثر میزان اسالمپ ارایه شده در جدول، مقادیر اسالمپ قبل از افزودن روان كننده می باشد ضمنا نباید از اسال -* 

 باشد. پس از افزودن روان كننده، محدودیتی وجود ندارد مگر اینکه در طرح مخلوط محدودیتی پیش بینی شده باشد.
 

 های بتنيحداقل و حداكثر سيمان مصرفي برای كف -15جدول 

 حداكثر اندازه سنگدانه
(mm) 

حداقل و حداكثر سيمان مصرفي در 

 متر مکعب بتن

25 375-300 

19 400-325 

13 425-350 

10 450-375 

 

 های بتني حداكثر سايش قابل قبول در انواع كف -16جدول 

 بندیطبقه

 ها كف

حداكثر سايش قابل قبول، 

mm بروش چرخ پهن ،
ISIRI 20185, 755  

حداكثر سايش قابل قبول، 
2cm50/3cm بروش بوهم ،

ISIRI 20185, 755 

 (mm)حداكثر سايش قابل قبول 

آزمايش  Aروش ر اساس ب

 17308ملي استاندارد 

1 26 26 1 

2 23 20 0.8 

3 20 18 0.6 

4 17 16 0.4 

 

 

 تفسير  متن

 

 در مقابل آتشبتن  الزامات دوام 

ــل       ــوص الزامات دوام بتن در مقابل آتش به فصـ در خصـ

 وع گردد.جمربوطه در مقررات ملی ساختمان ر

 های بتن مسلحتخمين عمر مفيد سازه  

هاي تایید شده آزمایشگاهی و استفاده از مدل 6-4-10-1

عددي كه بر اساس عملکرد مواد و مصالح مشابه آنچه در 

گیرد، جهت استفاده در تخمین عمل مورد استفاده قرار می

هاي بتن مسلح در شرایط محیطی به ترتیب عمر مفید سازه

 بتنی مجاز است: ذیل بر حسب اهمیت سازه

 (Deterministic Modelsعی )هاي قطمدل -الف

 (Probabilistic Modelsهاي احتماالتی )مدل -ب

  
 

 

 

 

 هاي بتن مسلحتخمین عمر مفید سازه  1-3-10

    ــاس دوام می توان از جهت تخمین عمر مفید و طراحی بر اسـ

Model Code 2010  فدراســیون بین( المللی بتنFIB  یا گزارش )

ــرا RILEMكمیته فنی  CSL-130شـــماره  یط بومی  با توجه به شـ

 كشور استفاده كرد.

 سازي مونت   هاي احتماالتی، از شبیه توان جهت توسعة مدل می

كارلو با توجه به ضــریب تغییرات مشــخصــات مواد و مصــالح و شــرایط   

 اجرائی واقعی بهره جست.

 سباتی  افزارهايبرخی نرم شگاه ها و مراكز تحقیقاتی   محا در دان

شور، كه   ساس  داخل ك شور     ب مطالعات دوامبر ا سواحل جنوبی ك تن در 
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مدل عمر مفید توسط مهندسین مشاور تهیه و جهت تایید     

سی    شرایط اجرائی واقعی، مورد برر و  و اثبات انطباق آن با 

 گیرد.تایید قرار می

ــاس مکانیزم        مدل  6-4-10-2 هاي عمر مفید باید بر اسـ

ــرایط محیطی مورد تایید        خرابی موثر غالب    با توجه به شـ

 قرار گیرند.

ستفاده       6-4-10-3 شرایط اجرایی مورد ا صالح و  مواد و م

ــالح   ودر مدل عمر مفید، باید حداكثر تطبیق با مواد و مص

 شرایط اجرائی واقعی را داشته باشند.

هاي مهم توصیه اكید می شود، عمر مفید سازه 6-4-10-4

 XCS4و  XCD4، XCS3حیطی و استراتژیک در شرایط م

احتماالتی تخمین عمر مفید كه  را به یکی از روش هاي

ط مبتنی بر قابلیت اعتماد باشد و پس از تائید نتایج توس

 قطعی، برآورد شود. مدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ست  توسعه یافته  شرایط محیطی،      ا،هداده توجه بهبا  ،ا مشخصات بتن و 

  خوردگیزمان شروع با در نظر گرفتن را به سادگی عمر مفید بتن مسلح  

به می       ــ حاسـ ماالتی م ند  با روش احت مای با این  . همچنین مین نرم  توان 

سازه   افزارها بتنی، مشخصات بتن و   با در نظرگیري عمر مفید الزم براي 

 را مشخص نمود.روي میلگردها پوشش بتنی ضخامت 

 هاي قطعی براي تخمین عمر مفید به شرح ذیل است:هایی از مدلمثال

  كلريدطراحي بر اساس دوام در مقابل نفوذ يون 

سازه به منظور پیش سلح در محیط بینی عمر مفید  هاي خورنده،  هاي بتن م

صلی خ  كلریدكه یون  شد،  رابی میعامل ا بینی عمر هاي پیشاز مدل دبایبا

ــتفاده نمود. معادله كلی تخمین عمق نف       وذ  مفید مربوط به همان ناحیه اسـ

ص     كلریدیون  ست، ب شار ا ورت  كه تابع قانون دوم فیک و از طریق تئوري انت

 آمده است. پ-1رابطه 

 پ(-1)
( , ) 0 , 0

,

( ) 1
2

x t S x

app c

a x
C C C C erf

D t


 
    
  

 

 

 ( , )x tC در عمق  كلرید: مقدارx    سطح سازه(m0x= در زمان )t    درصد[

 وزن سیمان[

0C اولیه بتن ]درصد وزن سیمان[ كلرید: مقدار 

,S xC  در عمق  كلرید: مقدار𝜟𝒙  در زمانt وزن سیمان[ ]درصد 

x كلرید: عمق متناسب با مقدار 𝑪(𝒙,𝒕) [m] 

a : ی روي میلگردپوشش بتنضخامت [mm] 

x           از   كلرید : عمق ناحیه همرفت )الیه بتن كه تا آن ناحیه فرآیند نفوذ

 [mm] كند(قانون انتشار دوم فیک تبعیت نمی

,app cD 2در بتن ]  كلرید: ضریب انتشارmm year] 

erf :تابع خطا 

ــبه و  را محا  tزمان   ،تواند با تعیین و قرار دادن كلیه پارامترها     طراح می سـ

 بدینوسیله زمان آغاز خوردگی در این حالت را پیش بینی نماید.

 
 ساس دوام در   طراحي شي از كربناته  برابر بر ا خوردگي نا

 شدن

ــورتیکه خوردگی ارماتور در اثر نفوذ گاز     ــید كربن درصـ پدیده     و دي اكسـ

 كربناته شـــدن بتن صـــورت پذیرد پیش بینی عمر مفید بر اســـاس رابطه

 خواهد بود. پ-2

 0.5at=x                                          (                پ-2)       

شده بتن،  xدراین رابطه  ست  aزمان و  t عمق نفوذ كربناته  كه   پارامتري ا

 مشخصات بتن وابسته است. به شرایط محیطی و

مهندس طراح میتواند با كاربرد رابطه فوق در منطقه مورد نظر و قرار دادن       

زمان الزم براي آغاز ، aو پارامتر  (xروي آرماتور ) یپوشــش بتنضــخامت 

ید.      و خوردگی ما ید را پیش بینی ن جه عمر مف پدیده امروز در    در نتی این 

و همچنین ریز اقلیم هاي خاص كه قبال شهر هاي پر جمعیت و پر ترافیک  
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 آرماتورهادوام  

ــفحات فوالدي پیش بینی       آرماتورها و تمامی قطعات و صـ

ه آینده ساختمان باید به نحوي مناسب در   شده براي توسع  

 مقابل خوردگی محافظت شوند.

حفاظت آرماتورها در مقابل خوردگي وزدودن  6-4-11-1

 زنگ آنها

ها را     6-4-11-1-1 ماتور كه      آر هایی  به ویژه در محیط 

ی       با نگ زدگی و خوردگی وجود دارد  مال ز بر روي  داحت

ــب قرارداد و   ــکوهاي مناس ــکوهاي بتنی ویا س از تماس س

و  يكلریدمســتقیم آنها باخاك كه ممکنســت داراي امالح 

به هر حال وضعیت سطحی  خودداري نمود. سولفاتی باشند

 بررسی شود. دمیلگردها از نظر خوردگی قبل از مصرف بای

ــطح میلگرد ها داراي زنگ خوردگی   6-4-11-1-2 اگر س

ست ممکن    سیار نازك و در حد میکرونی ا  یکنواخت ولی ب

در صورت مشکوك بودن    تنها رطوبت عامل آن باشد. ست  ا

-10-2 -1آزمایش هاي الزم در بند   دي بای كلریدبه عامل 

برروي میلگردها انجام شود. زنگ زدگی نازك و یکنواخت 1

سیب آج ها و   عدم كاهش قطر میلگرد را می توان از عدم آ

شخیص داد.  شی      از روشبراي اطمینان می توان  ت سه پا ما

 رد و تعیین قطر آن استفاده نمود.برروي میلگ

وضـــعیت ســـطح آرماتورها  در صـــورتیکه  6-4-11-1-3

اي عدم آلودگی آنها به یونه     از بوده و 1-4-1-2مطابق بند   

ستفاده       كلرید شد می توان از انها ا شده با صل   اطمینان حا

 نمود.

در صورتیکه زنگ آرماتور بصورت یکنواخت   6-4-11-1-4

شد بای شده،   و پوسته و ضخامت زیاد   را زنگ زدایی  نآ دبا

روش مناسب براي زنگ زدایی استفاده از ماسه پاشی   نمود.

برس یا  روش از بکار بردن باید  فشــار می باشــد.پریا آب  و

چه   ــی فر ناب نمود كشـ نگ را   ،اجت زیرا این روش فقط ز

ست، كه داراي    شده ا شد،  گاز  زیادغلظت ذكر  براي   دي اكسید كربن می با

  هاي بتن آرمه اهمیت زیادي دارد.سازه

 ه نمود.ابع معتبر مانند منبع زیر مراجعتوان به منبراي اطالعات بیشتر می

 طریقت. ، امیر كبیر امیر دانشگاه-دكتري رساله-بتن كربناسیون
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پس از زنگ زدایی باید كاهش قطر میلگرد  صیقل می دهد.

ــخیص ز را در نظر گرفت. ــورت آنگ زدگی تش رماتورها بص

یکنواخت و ضــخیم بر این اســاس اســت كه هیچگونه آثار 

هاي آنها مشـــاهده نمی  تخریب در آرماتورها به ویژه در آج

شــود و پس از زنگ زدایی و تمیز كردن آنها از قطرشــان   

 یک میلیمتر كاسته می شود.  از كمتر

ــت بای  6-4-11-1-5  از داگر خوردگی از نوع حفره اي اس

کارگیري  ناب نمود.    ب  این خوردگی عمدتا از   آرماتورها اجت

 ي و باعث ایجاد حفره هاي میکرونی و میلیمتريكلریدنوع 

شود.     سطح آرماتورها می  سیاري در  شدت      ب صورتیکه  در 

تشخیص كه  آسیب می بیند هاابتدا آج ،خوردگی زیاد باشد

ست.      شاهده نظري امکان پذیر ا صورت م شی    آن ب هیچ رو

دودن كامل زنگ خوردگی حفره اي در دست نیست   براي ز

ها در درون      و لت وجود حفره  به ع ــود  حتی اگر تمیز شـ

ه ب به هنگام بارگذاري      ارماتورها تمركز تنش بوجود امده و   

 ویژه بارهاي لرزه اي خطرناك می باشد.

خوردگی احتمال براي محیط هاي ویژه كه   6-4-11-1-6

ــدید می   ارماتورها   ــد میتوان براي   و قطعات فلزي شـ باشـ

شتر  شده با     ،از آرماتورهاي روي اندود ،محافظت بی شش  پو

 .استفاده نمودهاي غنی شده با روي یا اپوكسیاپوكسی ها 

ــامل  ، خوردگی آرماتور از نظر محیط هاي ویژه   مواردي شـ

ــت ــازه در طول بهره برداري در معرض یون هاي   اس كه س

ها  حیطز انواع این ما یا كربناته شدن قرار می گیرد. و كلرید

ــور ،می توان محیط هاي دریایی نمک  ،در معرض آبهاي ش

ــش نمک در این محیط ها و مناطق       هاي یخ زدا و  یا پاشـ

صنعتی با غلظت زیاد گاز دي اكسید كربن را نام     شهري و 

 برد.

  دویژگی ها و خواص این نوع آرماتورها بای       6-4-11-1-7

ستانداردهاي ملی   یا   و 10448 و18358 و2177مطابق با ا

 بین المللی معتبر باشد.سایر استانداردهاي 
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 فصل هفتم 7

 قالب بندی و درزهای بتن

 تفسير  متن

 

 قالب بندی 1-7

 ريفاتع 

 زمانی تا را بتن كه است موقت ايقالب: سازه 1-1-1-7

 و بتواند وزن خود برسد كافی مقاومت به و سخت شده كه

 .كندمی نگهداري كند، تحمل را و بارهاي وارده

 بندي: مجموعه مرتبط با ایجادمجموعه قالب 2-1-1-7

  تازه و سخت شده می باشد كه شامل: بتن نگهدارنده سازه

 بتن است(، بدنه، و با تماس )بخشی از قالب كه در رویه

ند بادب بند، كالف،، پشتشمع مانند اعضاي نگهدارنده تمام

 .و سایر موارد استو چپ و راست 

 كه است ارتفاع در كار موقت داربست: سکوي 3-1-1-7

 است متصل معلق صورت به زمین روي بر هانگهدارنده با

 استفاده مصالح و ابزار كارگران، داشتنبراي نگه كه

شود، كه شامل، شمع بندي و پایه هاي قائم، صفحات می

یره افقی، زیر سري ها، بادبندها، وسایل تنظیم ارتفاع و غ

 باشد.می

 براي كه مورب یا عمودي شمع )پایه(: اعضاي 4-1-1-7

 بتن، و قالب وزن زنده حین ساخت و بارهاي تحمل

 .به كار می روند  و طراحی

 در كافی تعداد به كه هاییپایه اطمینان: شمع 5-1-1-7

سازهدر حین قالب برداري باقی می  اعضاي یا و دال زیر

دا  پایه ها، مجدبرداري و برداشتن قالب از پس ماند و یا 

عضو  زیاد از حد افتادگی )خیز( از تا نصب می گردد،

 .شود جلوگیري خمشی

  

 

 

 

 
وب ت منظور از سایر موارد، قطعاتی مانند ت نگ، ك ش و چ 10-1-1-1

می  ه قراراندازه )فاصله نگهدار( است كه در قالب بندي مورد استفاد

 گیرند.
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 عضوي مهاري هايمیلههاي مهاري: میله 6-1-1-7

 در هاقالب داشتن نگه براي كه هستند یا فشاري كششی

 .شوندمی استفاده جانبی نیروهاي مقابل

 عملکرد قالب 

  د شکل،موقت، وظیفه ایجا به عنوان سازه قالب 1-2-1-7

تا زمان سخت  را سازه اعضاي نهایی سطوح و حدود ،ابعاد

هاي شدن و كسب مقاومت كافی بتن در محدوده رواداري

 مجاز ابعادي، به عهده دارد.

 

 

 

 

 
قالب باید بتن تازه را تا قبل از دستیابی به  2-2-1-7

هاي متعارف حفظ و لرزشه مقاومت كافی، در برابر ضرب

از طوبت بتن و نشت شیره آن كند. همچنین از كم شدن ر

د قالب باید بتوان جلوگیري نماید.سطح در تماس با قالب 

ا در میلگردها و سایر اجزا و قطعاتی كه داخل قرار دارند ر

 محل مورد نظر نگاه دارد.

 اصل سه باید بنديقالب و قالب طراحی در 3-2-1-7

یه الزامات ارا .شود گرفته نظر در اقتصاد و ایمنی كیفیت،

ر این دستورالعمل در جهت افزایش ایمنی، دوام و شده د

 و درباشد میاي پایداري سازه در شرایط اقلیمی و منطقه

بع و باید از دیگر منا است،مواردي كه الزاماتی ارایه نشده

 المللی استفاده شود.مدارك معتبر ملی یا بین

 جنس قالب ها 

مواد  از توانمی را آن متعلقات و هاقالب جنس 1-3-1-7

 تحمل را وارده بارهاي  ختلف انتخاب نمود به شرط آن كهم

و  بتن ظاهر اشند. همچنین بایدبرخوردار ب ایمنی از و كنند

 .بودن حفظ كند صرفه به مقرونرا ضمن  نظر مورد عضو

 

 

 

 

 

 

 

بش ت در مناطق گرم، بویژه وقتی قالب فلزي در برابر تا 10-1-2-1

کل مستقیم آفتاب قرار گیرد می تواند به داغ شدن قالب و ایجاد مش

 وبراي افزایش ناگهانی دماي بتن تازه در مجاورت قالب بیانجامد 

ه بفاوت سطوح رو به آفتاب و پشت هاي متهمچنین در اثر تغییر شکل

ات آن و نیز بین خود قالب و بتن درون آن، گوشه ها و لبه هاي قطع

رد بتنی، آسیب می بیند و در هنگام قالب برداري می تواند بصورت خ

فلزي  شده یا ترك خورده در آید. در مناطق سرد نیز هنگامیکه از قالب

چنین را بوجود آورد و هم استفاده می گردد، می تواند مشکالت مشابهی

 موجب سرد شدن سریع بتن مجاور قالب شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ت جنس قالب -7-1-3

 آلیاژي آلومینیوم فوالد، چوب،ت  جنس قالب می تواند از  10-1-3-1

 الیاف و محصوالت ی و پلیمري، بتن، آجر و سفالپالستیکمواد  و

باید از جنس آلومینیوم باشد زیرا با شود. رویه قالب ن انتخاب ايشیشه

ي نظرخواهی
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غیر



 111    2018/06/12   قالب بندي و درزهاي بتن– فصل هفتم 

 تفسير  متن

 

 

 

 

 

 
ها و یا نیاز در صورت طراحی خاص براي قالب 2-3-1-7

  مشخصات آن در قالب و جنس بایدبه ایجاد نماي ویژه 

 صورتاین غیر شود. در ذكرخصات فنی خصوصی پروژه مش

انتخاب   رامورد نظر  قالب جنس كه است مجاز سازنده

در  رویه قالب مجاز نمی باشد، زیرا اسیدهاي موجود نماید.

شیره چوب كیفیت بتن مجاور آن را كاهش می دهد و 

 باعث دیرگیري بتن نیز می گردد.

 مکرر دفعات به قالبهاتوان از می هرچند 3-3-1-7

 براي همچنین و ایمنی به لحاظ مسائل اما كرد، استفاده

تعداد  كه میشود توصیه قطعات، شکلرواداري و  حفظ

دفعات استفاده از آن ها بر اساس نظر دستگاه نظارت 

 مشخص گردد.

 

 بلوكهاي مانند ماندگار قالبهاي از هاستفاد 4-3-1-7

انند مپلیمري مجاز است. اما استفاده از مواد  بتنی یا سفالی

 مجازماندگار  قالب عنوان بهشده  استایرن منبسطپلی

در مواردي كه امکان آتش سوزي در سطح  مگر ،نمیباشد

بتن وجود نداشته باشد یا دستورالعمل هاي محافظت در 

 مقابل آتش سوزي رعایت گردد.

 

 

 

 

 

 

آهک موجود در بتن تركیب می شود و گاز هیدروژن تولید می كند و 

 سطح بتن به قالب می چسبید و نماي نامطلوبی را بوجود می آورد. 

 نند:ما آن متعلقات و چوبی قالبهاي ساخت براي چوب انواعاستفاده از 

 ز است. بدیهی است چوبچهارتراش و تخته چندال مجا ،الوار ،تخته

هاي عمل آوري شده یا تزیق شده از كیفیت و دوام بیشتري 

 برخوردارند.

 تحمل قابلیت كاهش و سختی كاهش سبب چوب در رطوبت وجود

 ساخت براي چوب مجاز رطوبت حداكثر بنابراین. شودمی آن تنش

رطوبت زیاد در چوب، بویژه در مناطق خشک  قالب، 20 درصد است.

خشک شدن سطح آن موجب تاب برداشتن و اعوجاج آن می  بدلیل

ستفاده اگردد، كه عمال  كاربرد آن را بعنوان قالب غیر ممکن می سازد. 

زیرا  از چوب تازه براي قالب بندي بعنوان رویه قالب مجاز نمی باشد،

اسیدهاي موجود در شیره چوب كیفیت بتن مجاور آن را كاهش می 

 نیز می گردد. دهد و باعث دیرگیري بتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدون روكشچندال  تختهت توصیه می شود از قالب هاي  10-1-3-3

یا محصوالت الیاف شیشه  ستیکیپال قالبهاياز  مرتبه، 10حداكثر 

ه مرتبه استفاد 30 حداكثر فوالدي قالبهاياز  و مرتبه، 20 حداكثر

عداد ستفاده از قالب هاي تخته چند الیه روكش دار، تدر صورت اشود. 

 دفعات استفاده، بسته به جنس روكش افزایش می یابد. به هر حال،

تاثیر  دقت در قالب بندي و قالب برداري، و شرایط انبار كردن قالب ها

 به سزائی در تعداد دفعات استفاده از قالب دارد.

 

 تیرچه سقفهاي سفالی معموالً در یا بتنی هايبلوكت -10-1-3-4

 .میمانند باقی سازه در دائمی طور به كه میشوند استفاده بلوك و

هاي تیرچه و بلوك به جاي بلوك گاهی از پلی استایرن براي سقف

شود و یا در ساخت قطعات موسوم به پانل سه بعدي به كار استفاده می

دهد. یکی از سوزي را افزایش میشود كه خطر ناشی از آتشمیگرفته 

دالیل استفاده از پوشش بتنی بر روي میلگردها، تأخیر رسیدن حرارت 

، این سوزي به آرماتور است. اما با استفاده از پلی استایرنناشی از آتش
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 و قالب بندی نوع قالب 

ون اع گوناگقالب و قالب بندي از دیدگاه هاي مختلف به انو

 تقسیم می گردد.

 پیش ساخته بودن یا درجا ساخت؛ 

 ماندگار یا غیر ماندگار؛ 

 قالب اعضاي مختلف سازه؛ 

 .بر اساس نوع حركت قالب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( دال) افقي قالب  7-1-4-1

قالب دال شامل: رویه بدنه قالب ، تیرچه ،   7-1-4-1-1

 .است شمع و اصلی تیرهاي

 ،میگیرد قرار بتن سطح تماس  در كه قالب  رویه 7-1-4-1-2

برخوردار باشد و سطح یکنواخت و بافت  مطلوب كیفیت از باید

 . كند تأمین را بتن نظر مورد

 صورتی در. گیرد قرار ها تیرچه روي بر باید بدنه7-1-4-1-3

 ها آن توان می شوند، می انتخاب چوب جنس از ها تیرچه كه

 هايتیر روي بر تیرچهها. نمود انتخاب چهارتراش یا الوار از را

 ،باشند چوبی اصلی تیرهاي چنانچه. میشوند داده قرار اصلی

 . گردند انتخاب چهارتراش یا الوار نوع از میتوان

 قرار پایهها یا شمعها روي بر اصلی تیرهاي 7-1-4-1-4

 .میكنند تحمل را قالب مجموعه وزن كل كه میگیرند

 قائم های قالب  7-1-4-2

معمولی نباید  زمان به شدت كاهش می یابد. بنابراین از پلی استایرن 

تهیه شده  اده شود، مگر آن كه با مواد ویژه مقاوم در برابر آتشاستف

 باشد. بدین منظور الزم است الزامات استاندارد .... رعایت شود.

 

 نوع قالب و قالب بندی 10-1-4

امروزه اغلب قالب ها از نوع پیش ساخته یا نیمه پیش ساخته می 

ز دست رد خود را اباشند، استفاده از قالب هاي درجا ساخت بتدریج كارب

ا تخته داده اند ساخت قالب هایی مانند تیغه آجري یا قالب هاي چوبی ب

 و الوار در كارگاه ها بندرت و در موارد خاص كاربرد دارد. 

قالب  گاه از قالب هاي ماندگار بدلیل غیر قابل دسترس بودن در هنگام

سی، دستر برداري، استفاده می شود. امروزه در سقف ها علی رغم امکان

قالب ها بصورت ماندگار باقی می مانند تا سطح تخت و مسطحی را 

ن بوجود آورند همچنین در درزهاي انبساط یا انقطاع، بویژه در بی

صفحات  دیوارها، ستون ها و شالوده هاي مجاور، از قالب ماندگار بویژه

 پلی استایرن منبسط شده، استفاده می گردد.

ن تیر عضاي افقی، مانند، دال یا قسمت زیریقالب ها می توانند براي ا

ونه تیر استفاده شوند، یا براي براي اعضاي قائم مانند ستون، دیوار، گ

ي )وجه جانبی تیر( و شالوده ها بکار روند. همچنین ممکن است برا

 ساخت سقف هاي شکسته، شیب دار یا قوسی، بکار گرفته شوند. 

اي هدي نیز، موثر است. قالب نوع حركت قالب در تقسیم بندي قالب بن

فقی، باالرونده براي اعضاي قائم یا مایل، قالب لغزنده براي سطوح ا

سطح ماعضاي قائم یا مایل و قالب هاي جهنده یا پرنده براي دال هاي 

 سقف، در چهار چوب همین تقسیم بندي ها قرار می گیرند.

زائی است ال و اجانواع قالب با توجه به نوع عضو افقی یا قائم داراي اشک

 كه در زیر بدان پرداخته شده است.
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 تفسير  متن

 دیوار قالب 7-1-4-2-1

 بندهاي پشت و بدنه رویه،: شامل دیوار قالب اجزاي

 .است افقی و عمودي

 .باشد 2-5-1-7 بند با مطابق باید رویه

 و میدهند تشکیل را تکیهگاه عمودي پشتبندهاي

ایجادكننده تکیهگاه  كه كمركشها یا افقی پشتبندهاي

 باید افقی پشتبندهاي. هستند عمودي پشتبندهاي براي

 اهمفر آنها میان از امهاره میله نصب امکان تا باشند زوجی

 ه،بدن بعنوان الیه چند تخته از استفاده صورت در .شود می

 .شود عوض مقائ و افقی بند پشت نصب ترتیب است ممکن

 ستون قالب  7-1-4-2-2

 پشتبندهاي فقط. است دیوار قالب ندمان ستون قالببندي

 هب. میشوند جایگزین گیره یا( كالف) یوغ با افقی و قائم

 یا فلزي طوقهاي كمک به ستون قالبهاي دیگر عبارت

 .میشوند نگهداري چوبی

 می نامیده گیره فلزي طوقهاي و یوغ چوبی طوقهاي

 .شوند

، میكنند تغییر فشار حسب بر گیرهها یا یوغها فواصل

 .باشد می قالب پائینی قسمت در فشار ینتربیش

 طراحي قالب 

 كليات 1-5-1-7

ي بر اساس بارها باید قالبها ،ساخت عملیات شروع از قبل

 باید  طراحی روش. شوند طراحی وارده و مقاومت اجزا،

 مطابق یا و سین مشاور یا دستگاه نظارتمهند تأیید مورد

 دهرچن ،شدبا المللیمعتبر ملی یا بین هايدستورالعمل با

 مسئولیت نهایی به عهده پیمانکار است. 

 طراحی براي قالب مشخصات ،قالبو نوع  جنس اساس بر

 و برشی مقاومت ،خمشی مقاومت مجاز مقادیر قبیل از

 بتناجزاي قالب  لهیدگی یا رفتگیفرو شدن جاري تنش

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كمركش یا  تفاصله نگهدار یا چوب اندازه

پشت بند 

 16افقی

 رویه تخته چندال

 بند عموديپشت

 مهار مایل

 پی

 

 كش یا میل مهار

رویه تخته چندال 

 و بدنه

تیر 

 14اصلی

صفحه 

 زیر سري

شم

 ع

نوار زیر 

 سري

 بادبند

تیرچه
13 

استفاده از تخته الیه 

 در جهت ضعیف

فاده از تخته الیه است

 در جهت قوي

شکل استفاده از تخته اليه در 

 امتداد ضعيف و قوی

 شکل جزای قالب افقي
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 تفسير  متن

 معتبر ملی یا آییننامههاي یا ،استانداردها با مطابق باید

 بین المللی باشد. 

 شوند طراحی نحوي به سازه اعضاي انواع براي باید قالبها

 با مطابق هاآن وضعیت و ارتفاع ،شکل ،ابعاد كه

 .باشد 7-1-7بند  يرواداريها

 محاسبه 5-1-7 بند با مطابق باید قالب بر وارده رهايبا

و عمودي باید   افقی قالبهاي اجزاي تمام طراحی و شوند

 بر اساس این بارها انجام شود.

سبه  در  كه قالب طراحی مبانی   ابعاد وبدنه  ضخامت  محا

ــله   و   5-1-7 بند  طبق بکار میرود باید    قالب   اجزاي فاصـ

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بارها ی وارده بر قالب 2-5-1-7

 بارهاي قائم: شامل بارهاي قائم زنده و مرده می باشد.

 بندهاي آن، پشت افقی و قالب ها بارهاي مرده شامل: وزن

 شده گذاشته كار اقالم سایر و آرماتورها تازه، وزن بتن وزن

 بتن است. در

 
 

 

 
و مشخصات فوالد به مقررات ملی ساختمان  براي مقادیر مجاز ت-10-1-6-2

باید توجه شود كه قالب یک  هاي فوالدي مراجعه شود. مبحث طراحی سازه

 سازه موقت است و سازه دایم نیست.

هاي الوار و تخته چندال به عنوان راهنما جاز تنش( در جدول زیر مقادیر م2

به هر  [.Concrete form designهاي اجرا و ارائه شده است. ]كتاب روش

حال تمام مقادیر در جداول و فرمول هاي ارائه شده در این بخش تفسیر 

طراحی قالب، جنبه راهنما دارد. تعیین دقیق مقادیر باید بر مبناي استاندارد 

ط انجام شود و فرمول ها بر اساس تعداد دهانه ها توسط طراح قالب هاي مربو

 محاسبه گردد.

 

 

 
 های چوبجدول محدوده مقادير مجاز تنش

 هاتنش

هاي چوب به محدوده مقادیر مجاز تنش
(MPa) 

 الوار
 تخته چندال

 مرطوب خشک

 6 8 12تا  6 20تنش خمشی

 3/0 0/1تا  4/0 2/1تا  1 21تنش برشی

 - - 5تا  4 كششی تنش

 9تا  8 10تا  9 12تا  8 مدول االستیسیته

مقاومت فشاري عمود به 

 الیاف
 - - 5/2تا  5/1

مقاومت فشاري به موازات 

 الیاف
 - - 3/1تا  9/0

 5  - 22تنش لهیدگی

 

های متداول توان از فرمول( برای محاسبه خصوصیات الوار بر اساس مقطع چوب می1
 ده کرد:به شرح زیر استفا

bd
I 

2

12

 ممان اینرسی و 

گیر

 ه

 بدنه 

 یوغ
گ

 وه

 بدنه 
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 تفسير  متن

 ا،ه ذرگاهگ كار، وسایل افراد، وزنكه شامل: بارهاي زنده 

مصالح  كردن انبار از حاصل موقت ارهاي، بكار سکوهاي و

 ، می باشد. باد باالي به رو فشارو 

 بارهاي مرده باید با توجه به جنس قالب، ضخامت قالب و

اجزاي آن و وزن بتن تازه با توجه به ضخامت و چگالی 

ود چنین وزن آرماتورها با توجه به نقشه هاي موجآن، و هم

 محاسبه گردد. 

د بار زنده قائم باید توسط طراح محاسبه گردد، اما نبای

 كمتر از حداقل ذكر شده باشد. 

 به هر حال مجموع بارهاي زنده و مرده بر اساس محاسبات

 در نظر گرفته شود، اما نباید از حداقل ذكر شده، كمتر

 باشد.

ر در نظر گرفته شود. د Kpa 4/2كمتر از  نباید بار زنده

 جهیزات موتوري یا ویژه، حداقل بارصورت استفاده از ت

 فرض گردد. Kpa 6/3زنده باید 

 تركیب بارهاي مرده و زنده نباید كمتر از همچنین 

8/4KPa باشد و در صورت استفاده از تجهیزات موتوري 

 در نظر گرفته شود. Kpa 6نباید كمتر از 

 قالب   بر وارد جانبی  بارهاي   مهمترین -جانبی   هاي بار 

 :از عبارتند

 تازه؛ بتنبار ناشی از فشار جانبی  -

 باد؛جانبی  مکش و فشاربار ناشی از  -

)مانند: روانی، دما، زمان گیرش و     اگر مشخصات بتن 

شار جانبی بتن طبق رابطه  باید ، معلوم نباشد...(    1-10ف

شار  جانبی بتن بر  در نظر گرفته شود. در غیر اینصورت، ف
 محاسبه می شود.0 و0 بندهاياساس 

 كه در آنها:

bF ،تنش خمشی =MPa 

W ،بار یکنواخت =KPa/m بر هر متر دهانه 

Z3اساس مقطع،  = مدول یاmm 

 I ،4= ممان اینرسیmm 

Lكننده= طول دهانه یا مركز به مركز عضو حمایت 

 
10-1       P = ρgh  

 كه در آن:

bd
Z 

2

6
 و اساس مقطع 

 سطح مقطع است. Aارتفاع مقطع و  dعرض مقطع،  bکه در آنها: 
خصات آن الیه از نوع ترکیبی است )چوب و چسب(، مش چند از آنجایی که تخته( 2

آیند. ه دست مید، بلکه بر اساس آزمایش بتوان با محاسبه تعیین کررا نمی Z, Iشامل 
ی از تنش برشالیه، در محاسبات چند همچنین به دلیل مقطع غیرمستطیلی تخته 

VQفرمول 

Ib
Ib 32شود. بنابراین در این بخش مقادیر ثابت برش غلتاستفاده می 

Q

 

ای محاسبه تنش در باالی تراز مورد نظر بر ، لنگر استاتیک سطح واقعQشود. ارائه می
هانه بارگذاری دحول تار خنثی است )جدول زیر(. در جدول زیر منظور از تارها در جهت 

نی به موازات ها و تارها در جهت عمود بر دهانه بارگذاری یعگاهیعنی عمود بر تکیه
د و برای کسب باشنها است. مقادیر ذکر شده در جدول جهت راهنمایی میگاهتکیه

 ال مراجعه شود.مقادیر دقیق باید به مدارک و مستندات کارخانه تولیدکننده تخته چند

 

 روي رب كه( بدنه یا قالب) خارجی  لرزاننده از استفاده صورت در 10-1-7-16

 افزودنی مواد حاوي بتن از استفاده صورت در یا و میشود نصب قالب

جبرانكننده جمع شدگی و یا سیمانهاي منبسط  كننده، فشار جانبی 

 .باشد هیدرواستاتیک فشار از بیشتر حتی میتواند
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 تفسير  متن

P  فشار جانبی به ،Kpa 

ρ  چگالی بتن تازه به ،𝒌𝒈
𝒎𝟑⁄  

g  ثابت نیروي ثقل برابر با ،N/kg 81/9  

h .ارتفاع )عمق( بتن تازه به متر ، 

 

طراحی باید بر ، پایین قالب پمپ میشوداگر بتن از 

بدلیل     ρ𝑔ℎكامل هیدرواستاتیک  برابر فشار 25/1اساس 

 منظور نمودن اثر پمپ، انجام شود.

 

براي بتنها با اسالمپ 160 : ستونبتن فشار جانبی 

میلیمتر یا كمتر كه جایدهی بتن در قالب ستون معمولی  

فاع  1/2 متر یا نده داخلی معمولی انجام     به  ارت با لرزان كمتر 

محاســبه  2-10می شــود، فشــار حداكثر باید بر اســاس رابطه 

 شود.

   (10-2  )
max w c

R
P C C /

T /

 
   

785
7 2

17 8 

 كه در آن :  

Kpa فشار جانبی به ، P 

R تن ریزي ارتفاعی ، نرخ بm/h 

T دماي بتن در زمان بتن ریزي به سلسیوس ، 

𝐶𝑤  1-10، ضریب چگالی طبق جدول . 

𝐶𝑐    2-10ضــریب  نوع ســیمان و افزودنی طبق جدول  

 است. 

 

جانبی   حداكثر  𝑃𝑚𝑎𝑥فشــــار  طه        1-10كه از راب

باشــد، اما در   (30𝐶𝑤)محاســبه می شــود، نباید كمتر از 

 باشد. ρ𝑔ℎهیچ موردي نباید بیشتر از مقدار 

 

 

 

 

 

 

 
 Cwضريب چگالي بتن،  1-7جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در تفسیر تشریح گردد كه منظور هر لیفت بتن است در صورت 

 امکان با شکل نشان داده شود
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 تفسير  متن

 
 

 cC، نوع سیمان و افزودنی یب ضر 2-7جدول 

 
 كه است ييايميش يموادافزودن نوع هر شامل ها كننده ري*كندگ

 .دارند یريكندگ تيخاص

 

براي قالب دیوارها : دیواربتن روي قالب فشار جانبی 

بتن  است و ارتفاع  m/h 2 كه نرخ بتنریزي كمتر از 

ــدمتر  4ریزي كمتر از  رابطه  فشار جانبی از می باش

 .محاسبه می شود 10-3

 10-3      
max w c

R
P C C /

T /

 
   

785
7 2

17 8 

ــار جانب 𝑃𝑚𝑎𝑥ی حداكثر فش ــبه  3-10كه از رابطه   محاس

باید كمتر از    ــود، ن ــد، اما در هیچ      (30𝐶𝑤)می شـ باشـ

 باشد. ρ𝑔ℎموردي نباید بیشتر از مقدار 
اع و ارتف m/h  2براي قالب هایی كه نرخ بتن ریزي  بیشتر از 

ــتر از   رخ نمتر و براي همه دیوارهایی با     4بتن ریزي نیز بیشـ

طه    m/h 5/4تا   2بتن ریزي  جانبی از راب   4-10، فشــــار 

 محاسبه می شود:

10-4    

max w c
R

P C C /
T / T /

 
     

1156 244
7 2

17 8 17 8 
 

محاسبه  4-10رابطه  كه از xmaP حداكثر فشار جانبی 

موردي اما در هیچ ، باشد   (30𝐶𝑤) نباید كمتر از، میشود

 باشد. ρ𝑔ℎنباید بیشتر از 
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 تفسير  متن

باید فشار  ، چنانچه از بتن خودتراكم استفاده میشود

شار جانبی بر اساس   در نظر ρgh كامل هیدرواستاتیک  ف

گرفته شود، مگر آن كه آزمایش یا دادههاي قــبــلــی، 

ضــرورت بکارگیري فشــارهاي جانبی دیگري را نشــان    

 بدهد.

  عدبُ هیچ كه هستند عمودي اعضاي ستونها تعریف، به بنا

 عمودي اعضاي دیوارها و نیست متر 2 از بزرگتر آن مقطع

 متر 2 از بزرگتر    آن مقطع    بعد یک حداقل كه هستند

ــتفاده در بنابراین ،است   هنکت این رعایت فوق روابط از اسـ

 .است ضروري

 بارهاي ویژه: مهمترین بارهاي ویژه عبارتند از : 

 نامتقارن؛ ریزيبتن از ناشی بار 

 بتن؛ پمپ و آالتماشین از حاصل ضربه 

 رد كارگذاشته اقالم و ها قالب در باال به رو نیروهاي 

 بتن؛

 حمل جام از بتن تخلیه اثر نظیر دینامیکی اثرهاي 

 بتن؛

 قالب؛ ههايگاتکیه نامتقارن نشست از حاصل بارهاي 

 بتن؛ كردن متراكم و لرزاندن از ناشی بارهاي 

 ،فشار پیش تنیدگی بر قالب 

 آكنده. پیش بتن در تزریقی دوغاب فشار 

 

 دال قالب طراحي 3-5-1-7

 وبدنه  ضخامت محاسبه براي كه قالب طراحی مبانیدر 

ورد م زیر مواردبکار میرود باید  قالب اجزاي فاصله و ابعاد

 :توجه قرار گیرد

 ؛7-1-5-2 بند طبق طراحی بارهاي دبرآور -

 ها؛تیرچه فواصل تعیین وبدنه   ضخامتتعیین   -

 اصلی؛ تیرهاي فواصل تعیین و هاتیرچه ابعاد تعین -

 یا هاشمع فواصل تعیین و اصلی تیرهاي ابعادتعیین  -

 ها؛پایه

 ها؛شمع طراحی -

 بادبندها. طراحی -

  ديوار قالب طراحي 4-5-1-7
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 تفسير  متن

لب    طراحی براي ید    دیوار قا ــرح به  ییها گام  با  زیر شـ

 :برداشته شود

 ؛2-5-1-7 بند طبق طراحی برآورد بار -

 تعیین ضخامت بدنه و فواصل پشت بندهاي عمودي.  -

 فواصل و عمودي بندهايپشت ابعاد تعیین -

 افقی؛ بندهايپشت

 مهارها؛ میله واصلف  و افقی بندهايپشت ابعاد تعیین -

 .(بادبندها) مایل هايكنندهحمایت طراحی -

 از ناشی بار اساس بر مهاري هايمیله فواصل

 تنش كه صورتی در. شودمی محاسبه افقی بندهايپشت

 رفتگیفرو  مجاز تنش از بیشتر مهاري هايمیله بر وارده

 یا و كاهش هامیله فواصل باید باشد،( باربري سطح تنش)

 . یابد افزایش هاهمیل قطر

 تیرهاي ها،تیرچه مانند بدنه، نگهدارنده اجزاي فواصل

 مجاز مقادیر براي باید افقی و عمودي بندهايپشت اصلی،

. شوند محاسبه خیز و برشی تنش خمشی، تنش

 یا اجزا فواصل مجاز حداكثر محاسبه براي كه هاییفرمول

 دهانه دتعدا اساس بر باید شوند،می استفاده دهانه طول

 تا چند دهانه انتخاب شود.  دهانه یک بارگذاري

ــت و تیرها  ،بدنه    مجاز  افتادگی )خیز(   در باید   بندها  پشـ

 ناهمواري و مســطح تقریبا  بتن ســطح كه باشــد حدي

شد ناچیز   در كه شود محدود  L/400 به بایداین خیز  .با

ــت ها حائل   بین آزاد دهانه   L آن ــورت در. اسـ   تائید   صـ

 افزایش داد .   را مجاز خیز توانمی ورمشا مهندسین

ــبه   براي ــمع محاسـ   تنش یا  رفتگی فرو تنش باید   ها، شـ

ــطح ــلی تیرهاي بین بار تحمل س ــمع و اص  از كمتر هاش

 .  باشد مجاز تنش

 عمودي هايقالب براي بادبندها یا مورب اعضايطراحی 

  باید جانبی بارهاي و باد بار مقابل در افقی هايقالب و

 .ودش انجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و است قالب جنس تابع لهیدگی یا فرورفتگی مجاز ت تنش -17-1-1-3

معتبر ملی یا بین  هايدستورالعمل یا و استانداردها به باید آن تعیین براي

 عنوان راهنما مراجعه شود. به ... تفسیر بند به یا المللی و

 

 
 مقطع تخته چندال خصوصیات  جدول 

 

ها و تیرهاي اصلی باید بر ( براي محاسبه فواصل اعضاي نگهدارنده مانند تیرچه3

ن مقدار اساس تعداد دهانه بارگذاري، خمش، برش و خیز محاسبه شود. كمتری

حداكثر طول دهانه قابل قبول فاصله بر مبناي خمش، برش و خیز باید به عنوان 

اند با فرض بارگذاري بر هایی كه در این بخش ارائه شدهدر نظر گرفته شود. فرمول

ها، بر روي تیرچه بدنه بیشتر است. به عبارت دیگر  دهانه و یا  3با  بدنه روي 

تکیه دارد. همچنین  هاي مهاريها و میلهمركشبندهاي عمودي، كتیرها، پشت

 از جنس تخته چندال است.  بدنه فرض شده است كه 

 

 هاي كنترل فواصل اعضاي قالب( فرمول4

bf* كنترل تنش خمشی:  z
L /

w
 3 16  

  * كنترل تنش برشی: 

ضخامت 
تخته 
 چندال

(mm) 

 ریها در جهت دهانه بارگذامتر، تار 1با عرض 
ه ها در جهت عمود به دهانمتر، تار 1با عرض 

 بارگذاری

)4I(mm )3Z(mm )21b/Q(mm )4I(mm )3Z(mm )21b/Q(mm 

6 10313 3043 4145 1290 466 4165 

12 90000 13000 10000 25000 5800 5120 

18 246000 23100 14840 98000 13300 8040 

22 404000 31400 18110 206000 22700 12760 

25 583000 39600 19840 369000 3400 14850 
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 بندی اجرا و بازرسي قالب 

قالب باید با مواد مناسب  داخلیسطح  7-1-6-1

ن روغسپس با استفاده از مواد رهاساز )اندود و درزبندي، 

-موادي كه میاز هرگونه  استفاده .پوشش داده شود (قالب

مجاز  ،تواند تاثیر نامطلوب بر سطح بتن داشته باشد

 لودهآ بدون كه برد كار به چنان باید را مواد این .باشدنمی

اي یکنواخت و میلگردها، روي سطوح قالب الیه شدن

 نازك بوجود آورد.

 

 

 

د موا عاري از درون قالبها باید كامالً تمیز و   7-1-6-2

 یا دشوار قالبها كف به دسترسی مواردیکه در .باشدزائد 

 و بازدید هايدریچه تعبیه با باید باشد، ممکن غیر

 ریزيبتن از قبل قالب كردن تمیز امکان قالب هايكفشوي

 كرد. فراهم را

 كامالً محکم باشند ودر جاي خود قالبها باید  7-1-6-3

هیچگونه درز یا حفره در آنها مشاهده نشود تا از احتمال 

 اجتناب گردد. شیره و مالتخروج 

د و باش قائمباید كامالً )پایه ها( ها شمعامتداد   7-1-6-4

 باید با نصب صفحات، اگر شمعها بر روي زمین قرار دارد

یا فلزي از كافی بودن سطح باربري  مناسب چوبی

 اطمینان حاصل كرد.

درز  ،اجراي قالبها باید با درز ساخت 7-1-6-5

منطبق باشد. ( )جمع شدگی انقباض جداكننده و درز

در  باید نصب بند،به نوار آب همچنین در صورت نیاز

 .دستور كار قرار گیرد

باید در محلهاي مورد  فاصله نگهدار )لقمه( 7-1-6-6

در حین بتن نصب شده باشند و و به تعداد كافی نظر 

 از جاي خود حركت نمایند.نباید  ریزي

sf براي تخته الوار : bd
L

/ w

0 9

 

sf  براي تخته چند ال :  Ib
L

/ w Q
 
0 6

  

* كنترل خیز، با فرض آن كه مقدار مجاز خیز برابر با 

L

است:  27

bf z
L /

w
 0 81

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل ت به طور كلی معموال  دو ماده بر روي سطح قالب اعما-10-1-8-1

ها، لبباز كردن قا كه براي تسهیل در 26شود. اندودها یا درز بندهامی

ح درزبند كردن سطح براي جلوگیري از نشت شیره،  و بهبود دوام سط

ی شوند. مواد رهاساز، موادي هستند كه از چسبندگتماس استفاده می

 كنند. تا حد امکانبرداري را آسان میسطوح تماس جلوگیري و قالب

اساز را د رهقالب ها را باید قبل از جاگذاري آرماتورها، نصب كرد و موا

حد  بر روي آن اعمال نمود تا از آلودگی میلگردها جلوگیري شود. تا

ا و آب بتواند امکان باید از مواد رهاساز با گرانروي كم استفاده نمود تا هو

دم توجه عاز فاصله بتن و قالب در هنگام تراكم یا رو زدن آب عبور كند. 

یجاد اممکن است باعث  به این امر، یا مصرف زیاد از حد مواد رهاساز،

حفرات هواي سطحی و بدمنظر شدن سطح بتن، پس از قالب برداري 

یا  شود. این پدیده بویژه در مورد قالب هاي غیرجاذب )قالب فوالدي

 پالستیکی(، بیشتر رخ می دهد.

شدن ت استفاده بیش از حد از مواد رهاساز موجب جمع-10-1-8-2

آور  معمول ترین مواد اضافی زیانآن در كف قالب می شود، كه یکی از 

 هاي بریده شده آرماتوربندي، قطعات چوب، گرد وخواهد بود. سیم

-هخاك، گل و الي، برف و یخ، خرده هاي پلی استایرن یا قطعات كیس

 هاي كاغذي یا پالستیکی از جمله مواد زائد درون قالب محسوب می

 شود.
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 تفسير  متن

 هاي دال در طبقاتشمع يامتدادهم رعایت  7-1-6-7

الزامی امتداد شمعهاي طبقات زیرین  به باالتر نسبت

زیرین كافی نباشد و  مگر آن كه ضخامت دال، نیست

احتمال برش تو رفتگی یا لهیدگی و یا ممانهاي خمشی 

 دال زیرین وجود داشته باشد.  پیشبینی نشده در

تن قالب زیرین اعضاي بتنی، باید هنگام برداش 8-6-1-7

« نانهاي اطمیپایه»پایه هایی را به نام  زیربا رعایت بند 

در صورت لزوم در زیر این سطوح نصب كرد یا باقی 

گذاشت تا از بروز تغییر شکل هاي تابع زمان در این 

 قطعات جلوگیري نمود. 

 با تیرهاي براي اطمینان هايپایه بینیپیش  7-1-6-9

 5/2 از بیشتر بطولطره  تیرهاي متر، پنج از بزرگتر دهانه

ره ط هايدال و متر، سه از بزرگتر دهانه با هايدال متر،

 هايپایه تعداد. است اجباري متر نیم و یک از بیشتر بطول

 سه از هرحال به آنها فاصله كه باشد طوري باید اطمینان

 متر تجاوز نکند. 

 

 رواداری قالب  

هاي در سازهي ابعاد اعضاي بتنی روادار  7-1-7-1

و همچنین رواداري انحراف از امتداد و محل متعارف 

باشد، مگر  3-10قرارگیري باید مطابق با الزامات جدول 

هاي اینکه مهندسین مشاور و یا دستگاه نظارت، رواداري

 دیگري را در مشخصات فنی قید كرده باشد.

 قالب برداری  

ر، باید حداقل مقاومت الزم ناظ طراح یامهندس  1-8-1-7

هاي و پایه ي اعضاي خمشیهابتن جهت بازكردن قالب

كه حداقل ، را اعالم نماید. در موارديآن هااطمینان 

 آزمایش كه است، درصورتیمقاومت بتن ذكر نشده

 حداقل به بتن مقاومت رسیدن از حاكی آگاهی هايآزمونه

 سطوح هايقالب توانمی باشد، مشخصه مقاومت درصد 70

برداشت و براي پایه هاي اطمینان نیز این زمان  را زیرین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
باید از         ت حداقل ق  -10-1-8-8  150طر یا بعد مقطع پایه اطمینان چوبی، ن

ــد. در مورد پا       5/1متر در ارتفاع  میلی یه هاي   متري از پائین پایه كمتر باشـ

 دد.محاسبه گرها باید با در نظر گرفتن اثر كمانش فلزي ظرفیت باربري آن
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 تفسير  متن

درصد  90متناظر با رسیدن مقاومت آزمونه هاي آگاهی به 

 مقاومت مشخصه می باشد.
 

ضاي بتنی و   -10-1-9-1 ست براي رعایت رواداري ابعاد اع ف  انحرات بدیهی ا

الب بندي    آن ها از امتداد و محل قرارگیري باید ایت رواداري ها را در مورد ق        

کار برد.  كه در حین بتن ریزي، و پس از آن         ب قت نمود  ید د با همچنین 

ــده در جدول      ، در قالب    3-10تغییرات جدي و خارج از رواداري هاي ذكر شـ

ــده با بندي بوجود نیاید. بنابراین قالب ها بقدر كافی محکم و ــند تا مهار ش ش

خرین  امکان حركت یا خیز زیاد از حد و انحراف در هنگام بتن ریزي پس از آ      

 مراحل تنظیم و كنترل نداشته باشند.

 

 

 بندیقالب هایرواداری 3-10 جدول

 رواداری شرح ردیف

 

1 
 انحراف

 الف

 

-نجك و هانبش دیوارها، ها،پایه ها،ستون سطح و لبه در

 ها

 طول متر 3 هر در میلیمتر 6

 طول كل در میلیمتر 25 حداكثر

 قائم امتداد از
 ب

 

 و شیارها كنترل، درزهاي ها،ستون نمایان گوشه براي

 مهم و نمایان برجسته خطوط دیگر

 طول متر 6 هر در میلیمتر 6

 طول كل در میلیمتر 12 حداكثر

 

 هايتراز یا سطوح از انحراف 2

 

 الف

 

-نبش تیرها،زیرین سطح ها،ها،سقفدال نزیریسطح در

 هاحایل برچیدن از قبل هاكنج و ها

 طول متر 3 هر در میلیمتر 6

 طول متر 6هر یا چشمه هر میلیمتردر 9

 طول كل در میلیمتر 19 حداكثر

 هانقشه در شده مشخص
 ب

 

 نمایان هايپناهجان ها،زیرسري ها،درگاه درنعل

 مهم و نمایان برجسته خطوط دیگر و افقی يشیارها

 طول متر 6 هر در میلیمتر 6

 طول كل در میلیمتر 12 حداكثر

 

3 

 و دیوارها ها،ستونانحراف

 موقعیت از جداكنندههايتیغه

 ساختمان پالن در شدهمشخص

 میلیمتر 12 چشمه هر در

 میلیمتر 12 طول متر شش هر در

 میلیمتر 25 ولط كل در حداكثر

 میلیمتر + 6 هاغالف و دیوار و كف در واقع بازشوهاي موقعیت و اندازه از انحراف 4

 

5 

 و هاستون  عرضی مقطع  در اختالف

 دیوارها و هادال ضخامت و تیرها

 میلیمتر 6 نقصانی جهت در الف

 میلیمتر 12 اضافی جهت در ب

 

6 

 هاشالوده

 الف
 هااندازه اختالف

 پالن در

 میلیمتر 12 نقصانی

 میلیمتر 50 اضافی

 مركز از خروج یا جابجایی ب

  امتداد در شالوده عرض درصد دو

  بیش برآنکه مشروط نظر مورد طول

 .نباشد میلیمتر 50 از

 ضخامت پ

 به نسبت ضخامت كاهش

 شده تعیین آنچه

 درصد 5

 به نسبت ضخامت افزایش

 شده تعیین آنچه

 ندارد ودیتیمحد

 میلیمتر + 3 پله ارتفاع پله معدودي تعداد در الف هاپله 

ي نظرخواهی
ط برا

د فق
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 تفسير  متن
تایج             77--11--88--22 ید بر اســـاس ن با مت فشـــاري بتن  قاو م

ــده در كاهاي عملآزمونه رگاه )نمونه آگاهی( تعیین آوري ش

هاي آزمایش دیگري مانند:  توان از روششــود. همچنین می

ــمیت(،   آزمایش ــت )چکش اش ــیدن، عدد بازگش بیرون كش

روش بلوغ، آزمایش مقاومت در برابر نفوذ، و بیرون كشــیدن 

 بتن از سطح نیز براي این منظور استفاده نمود .

ــوند ها باز می  زمانی كه قالب       77--11--88--33 نباید هیچگونه    ، شـ

یا هیچ          حد و  جاج بیش از  یا اعو تادگی(  کل )اف ــ تغییر شـ

باز       یل  بدل هدي از خرابی در بتن  ــوا لب   شـ قا یا       كردن  ها 

 ها، بروز نماید.برداشتن شمع

آوري، قالب  كه قبل از اتمام دوره عمل در مواردي   77--11--88--44

جام می  مل      برداري ان مه ع ید در مورد ادا با ــود،  یا  شـ آوري 

 ت حرارتی از بتن تصمیم گیري شده باشد.  محافظ

ها و ســقف هاي تیرها،گاه قالب ها و شــمعتکیه    77--11--88--55

كافی جهت                قاومت  به م كه بتن  مانی  تا ز ید  با دیوارها را ن

 تحمل بارها، نرسیده باشد، برداشت.

شود،  بندي باید بگونهبندي و شمع قالب    77--11--88--66 اي اجرا 

ه ان به راحتی و بدون آسیب و ضرب  ها را بتوكه هر یک از آن

 .   كرد باز بتن به

 بتن دالهاي و دیوارها از متشــکل هايســازه براي   77--11--88--77

 به هايوارهقالب یا تونلی قالبهاي با كه هاییسازه  نظیر آرمه،

ــاخته  بزرگ ابعاد  ــوند،  سـ   و اطمینان  هاي پایه   برچیدن   شـ

ــ مجاز  متر ده تا هايدهانه در را آنها  مجدد  برپایی   دمی باشـ

 از پس بالفاصـــله اطمینان هايپایه زدن كه آن بر مشـــروط

در عمل اطمینان حاصل شود كه هیچ     و باشد  قالب برداشتن 

 نوع ترك یا تغییر شکل نامطلوب بروز نخواهد كرد.

 جزیی نظر مورد عضو كه صورتی در كلی طور به    77--11--88--88

 اطمینان يهاپایه توانمی موقعی باشد،  پیوسته  سیستمی   از

شت  را شده و    ریزيبتن هم آن مجاور قطعات تمامی كه بردا

  دال، یا تیر كه درصورتی  .مقاومت الزم را بدست آورده باشند  

هاي ارایه شــده تنها در صــورتی ت  اســتفاده از روش-7-1-10-2 

ــتگی بین نتایج آزمایش    ــت كه رابطه همبسـ و هاي فوق مجاز اسـ

مقاومت فشاري واقعی بتن مورد استفاده در سازه مورد نظر بدست    

ــاري     ــورت متناوب نیز با انجام آزمایش مقاومت فشـ آمده و به صـ

آوري شده در كارگاه، صحت سنجی شده و توسط      هاي عملآزمونه

 ناظر یا محاسب، مورد تائید قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ها و ســطوح ونت  بعنوان یک قاعده كلی، قالب ســت-7-1-10-7

 ها باز كرد.توان قبل از قالب تیرها و دالعمودي را می

 

 از تفسیر آبا آورده شود 1-3-4-9ت   -8-10-1-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میلیمتر + 6 پله كف 7

 متوالی هايپله در ب

 میلیمتر + 1.5 پله ارتفاع

 میلیمتر + 3 پله كف

ي نظرخواهی
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 تفسير  متن
ــره ــده طراحی یکسـ ــد، شـ  اطمینان  هايپایه تواننمی باشـ

 ریزيبتن آن طرفین هاي دهانه   كه  آن مگر برچید  را ايدهانه  

ــده ــند ش ــت به را مالز مقاومت نیز آن بتن و باش  آورده دس

 .باشد

كه طراح پروژه حداقل مقاومت بتن را      در مواردي   77--11--88--99

ــد، می   براي بازكردن قالب    توان به عنوان  ها ذكر نکرده باشـ

ستفاده كرد. زمان  4-10راهنمایی، از جدول شده ا   هاي ارایه 

ها یا ساعاتی است كه   در این جدول نشان دهنده مجموع روز 

ست و لزوما         5از  دماي اطراف بتن بیش سیوس  ا سل درجه 

 مدت مورد نظر، روزها یا ساعات متوالی نیست.

 

شونده،  هاي زود سخت كه از سیمان در مواردي    77--11--88--1010

ارد هاي مقاومت زیاد و یا مومواد افزودنی تسـریع كننده، بتن 

ستفاده می   برداري را با  توان مدت زمان قالبشود، می مشابه ا

كه یا ناظر، كاهش داد همچنین در مواردينظر مهندس طراح 

درجه سلسیوس  باشد، یا   5دماي محیط اطراف بتن كمتر از 

ه هاي دیرگیر، مواد افزودنی كندگیر و موارد مشــاباز ســیمان

 د.برداري را افزایش داباید مدت زمان قالبشود، استفاده می

یک  ازكه نسبت بار زنده به بار مرده، در مواردي   77--11--88--1111

برداري را مطابق جدول توان مدت زمان قالببیشتر است، می

 كاهش داد. 10-4

مقادیر مقاومت بتن كه در به عنوان توصــیه،     77--11--88--1212

 نباید كمتر از، تعیین میشود 1-10-1-7 بند

 MPa 5/3   ــخامت زیاد یا ــایی با ضـ براي قالب جانبی اعضـ

ــازه هاي كوچک         ــیبدار و یا سـ ــطوح شـ  قالب رویی در سـ

و وجه  ستون ،دیوارهاي عمودي قالببراي  MPa  5قوسدار، 

14 براي قالب زیرین   تیرها و دالها  MPa و كناري تیرها  

 .باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
حداقل مدت قالب برداري، می تواند با تغییر دماي متوســط دســتخوش  

قدار بلو          بت فرض كردن م ثا طه بلوغ و  به راب با توجه  ر دغ تغییر گردد، 

ماي          مدت ذكر شـــده، می توان براي هر د جدول و  ندرج در  ماي م د

سط كمتر از   سیوس مدت قالب برداري را از رابطه زیر    30متو سل   درجه 

 محاسبه كرد:

𝑎1(𝑡1 + 10) = 𝑎2(𝑡2 + 10)  
 

سوس برابر     10بطور مثال اگر مدت قالب برداري، در دماي  سلی ا  بدرجه 

درجه سـلیسـوس حداقل زمان     18براي دماي روز باشـد و بخواهیم   14

 قالب برداري را بدست آوریم، خواهیم داشت:

14(10 + 10) = 𝑎2(18 + 10)  
𝑎2 =  روز10
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 مدت زمان توصيه شده برای باز كردن قالب 4-7جدول

 

 تفسير  متن
 

 برداشتن پايه های اطمينان  

 آبای قدیم آورده شود مطابق

  

 

 

 

 

 نوع عضو يا قالب

 حداقل زمان بازكردن قالب بر حسب دمای متوسط مجاور بتن* )سطح بتن(

 يا بيشتر 25 15 10 5

هاي عمودي )مانند: ستون قالب

 ساعتو جدار جانبی تیرها(، 
16 12 10 8 

تیرچه هاي سقف مانند تیرچه 

بلوك یا سقف هاي وافل )با 

 750فاصله تیرجه هاي كمتر از 

 میلی متر(

4 3 5/2 2 

 های فرعي و اصليتير

بار زنده 

ای سازه

كمتر از بار 

 مرده

بار زنده 

ای سازه

بيشتر از 

 بار مرده

بار زنده 

ای سازه

كمتر از بار 

 مرده

بار زنده 

ای سازه

بيشتر از 

 بار مرده

بار زنده 

ای سازه

كمتر از بار 

 مرده

بار زنده 

ای سازه

بيشتر از 

 بار مرده

بار زنده 

ای سازه

كمتر از بار 

 مرده

بار زنده 

ای سازه

بيشتر از 

 بار مرده

 ر، روزمت 3با دهانه آزاد كمتر از 

متر و  6تا  3با دهانه  آزاد بین 

 قالب قوس، روز

 متر و ، روز 6با دهانه  بیشتر از 

9 

18 

28 

5/5 

9 

18 

7 

14 

21 

4 

7 

14 

5/5 

11 

16 

3 

5/5 

11 

4 

8 

12 

5/2 

4 

8 

 دال يک طرفه

بار زنده 

ای سازه

كمتر از بار 

 مرده

بار زنده 

ای سازه

بيشتر از 

 بار مرده

بار زنده 

ای سازه

از بار كمتر 

 مرده

بار زنده 

ای سازه

بيشتر از 

 بار مرده

بار زنده 

ای سازه

كمتر از بار 

 مرده

بار زنده 

ای سازه

بيشتر از 

 بار مرده

بار زنده 

ای سازه

كمتر از بار 

 مرده

بار زنده 

ای سازه

بيشتر از 

 بار مرده

 متر، روز 3با دهانه خالص كمتر از 

 متر، روز 6تا  3با دهانه خالص بین 

 متر، روز 6دهانه خالص بیشتر از با 

5/5 

9 

14 

4 

5/5 

9 

4 

7 

10 

3 

4 

7 

3 

5/5 

8 

5/2 

3 

5/5 

5/2 

4 

6 

2 

5/2 

4 

ل دال یکطرفه می هاي دو طرفه باید بر اساس نظر مهندس محاسب یا ناظر اقدام شود. حداكثر زمان آن معاددر مورد دال -

 باشد.

قالب برداري  درصد زمان 100ها، حداقل درصد و در دال 50حداقل  هاي اطمینان( در تیرهاها )پایهشود شمعتوصیه می -

 .انندقالب زیرین، همچنان بعنوان پایه اطمینان بعد از قالب برداري سطح زیرین، در زیر اعضاء، باقی بم

تقلیل ظر باشد، ندر صورتیکه عمل آوري تسریع شده یا نحوه قالب بندي یا حركت خاص قالب )مانند قالب لغزان(، مورد  -

 زمان هاي فوق امکان پذیر است.

اومت اولیه بیشتر مانند رده  می باشد. براي سیمان هاي با مق 325با رده مقاومتی  2و  1* این  زمان ها براي سیمان هاي پرتلند نوع  

ي آمیخته، و گاه سیمان ااین زمان ها كمتر خواهد شد و براي سیمان هاي با مقاومت اولیه كمتر، مانند سیمان ه 3و نوع  525و  425

ود سخت كننده می توان این ز، این زمان ها ممکن است افزایش یابد. در صورت استفاده از مواد افزودنی دیرگیر كننده یا 5پرتلند نوع 

ي نظرخواهی زمان ها را بطور متناسب افزایش یا كاهش داد.
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 لب برداری سازه های چند طبقهقا 

 ACIو  تفسیر آبا 1-3-4-9  1-11-1-10

 نکات اجرايي قالب بندی های ويژه 

  لغزان قالب 7-1-11-1

ساس  را بر لغزنده قالب   قائم لغزنده قالب حركت، به جهت ا

ا  بافقی تقسیم بندي می كنند كه   لغزنده قالب شیبدار و  یا

نده  ه، فقط به قالب لغز   توجه به دامنه كاربرد این آئین نام       

 عمودي پرداخته شده است.

لب لغزان یکی از روش        قا با  خت  هاي اجراي  روش ســـا

مان      پروژه ند ســـاخت مان به، برج    هایی  ند مرت هاي   هاي بل

پل      یه  پا خابراتی،  ها، برج   م ــیلو نده    ها، سـ نک كن ،  هاي خ

جازه         و غیره می ها دودكش لب لغزان ا قا با  باشـــد. اجرا 

ــازه یا المامی ــورت یکپارچه دهد س بدون  و بی وقفه، ن بص

ــاختهدرز  ــ اجرائی س د و در نهایت مدت زمان اجرا نیز وش

ــازه    هاي   كاهش یابد. همچنین از این روش براي برخی سـ

ــاحل و برخی          ــکوهاي حفاري در فرا سـ خاص مانند، سـ

 .اي استفاده شده استهاي هستههاي جنبی نیروگاهسازه

و مورد دســتگاه   بهتجر با شــخص توســط باید لغزنده قالب

 هانقشه . شود  كنترل قالب حركت و نصب  هنگام درنظارت 

ست  و كار سکوي  قالب، جک، جانمایی باید شان را  هادارب  ن

 .دهد

ستیک  جنس از توانمی را قالب رویه صفحه  سلح  پال  به م

یاف،  ته  فلز، ال ندال،  تخ ته  چ ها  از تركیبی یا  چوب تخ   آن

 .كرد انتخاب

ــو ــوب لغزنده قالب مهم اجزاي از یوغ عض ــود،می محس   ش

 .شود آن به خاص توجه باید قالب ساخت در بنابراین

  دهزن بار مرده، باید عالوه بر بارهاي قالب سکوي طراحی در

 .گرفت نظر در KPa 2/7را حداقل 

 بتن جانبی فشـــار ها،كمركش و بادبندها قالب، طراحی در

 :كرد محاسبه 5-10رابطه  از توانمی را تازه

10-5                     

R
P C

T /
 


1

524
17 8     

 ::آنآن  دردر  كهكه

P:  وارده به قالب از بتنوارده به قالب از بتن  فشارجانبیفشارجانبی،،  KPa؛؛ 

1C:  مقدار ثابت كه برابر باKPa 8/4 ؛می باشد 

 

 

 

 

 

 

كنند و ها را در فواصل منظم حمایت میها، كمركش( یوغ1

ها ها به كمركشا از جکدهنده قالب رنیروهاي حركت

ومت كند تا در مقابل نیروي جانبی بتن تازه، مقامنتقل می

 كند. 

 ها وظایفی به شرح زیر  دارند:( كمركش2

 نگه داشتن بدنه قالب  در جاي خود   -

 الب ها  به صفحه رویه قانتقال نیروي باالبرنده از یوغ -

 حمایت  سکوهاي كار و داربست . -

 

 
 قالب لغزندهشکل اجزای 
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 تفسير  متن
R  ::  ریزي،ریزي،بتنبتن  نرخنرخ  m/h؛؛ 

 T:  قالب،قالب،  دردر  بتنبتن  دمايدماي  C°°. 

 

نده بر             هاي مرده و ز بار ید عالوه بر  با نده  باالبر  نیروي 

ــطکاك و  ــبندگی بین بتن و قالب، غلبه نماید تا         اصـ چسـ

 امکان حركت قالب رو به باال فراهم آید.  

 

 

 

 

 

ــیدن  اتمام  به تا باید قالب حركت ــازه رسـ انجام    مداوم سـ

در حین باال رفتن  هانقشــه طبقباید  بازشــوهاقالب  شــود.

شوند    صب  حداقل . قالب در محل مورد نظر پیش بینی و ن

ــرعت و حداكثر   ــط     قالب   حركت  سـ باید قبل از اجرا توسـ

  شخص باتجربه، بر اساس تغییرات دمایی )شرایط اقلیمی(،   

یار از     بتنو روانی  كارایی  ــ یه بتن و بسـ مان گیرش اول ، ز

به  عواملی كه قابل پیش بینی نبوده و می تواند موثر باشد، 

 .  كمک آزمایش، مشخص گردد

ــاغول ــاعت 4 هر حداقل باید قالب بودن تراز و ش  یکبار س

ــود ترلكن ــاغول و تراز كنترل براي. شـ  از باید   كردن شـ

 .شود استفاده دقیق ابزارهاي
 

  بتن پيش آكنده قالب 7-1-11-2

 

 

 

 بتن درون مجراهای و هالوله 2-7

ــالب، آب، مجراهاي و هالوله قراردادن 7-2-1  و بخار، فاض

 در یا ها،آن محور امتداد در و هاســتون و تیرها بتن در گاز

 در جز هاآن صفحه میان موازاتبه و ايحهصف  قطعات بتن

ست  ممنوع 0 بند در مندرج موارد  و هالوله دادن عبور از .ا

  تا باید هم شــده  ذكر امتدادهاي بر عمود مذكور مجراهاي

 

 

 

 

 

 

ــبندگی ت   تنش 10-1-13-1-8 ــطکاكی و چس  و بتن اص

ز ا .گیرند  می نظر در 3 تا  KPa  5/2  بین معموال  را قالب  

ضــرب تنش چســبندگی اصــطکاكی در مســاحت ســطح در 

ــطکاك و         تماس با قالب، نیروي الزم براي غلبه بر این اصـ

ــت می آید، تاخیر در باال بردن       ــبندگی بدسـ قالب یا     چسـ

ــالمپ آن     ــبنده بوده بتن ها و كم بودن اسـ ها معموال   چسـ

حركت قالب را با مشکل مواجه می كند. حركت سریع قالب، 

شد اما ممکن   هرچند موجب كاهش نیروي باالبرنده خواهد 

شده از         شره كردن بتن خارج  شکل یا  ست، موجب تغییر  ا

 قالب گردد.

 

ها      10-1-13-1-9 یه  لب لغزان ال قا ي بتن معموال  ت  در 

ــد و عمال  بین      متر خواهد  میلی 250تا   150باید نازك باشـ

ر د .اثرگذار می باشــد 5-10رابطه  1Cبود. این امر بر مقدار 

ــده مد نظر قرار   ــورتیکه تراكم زیادي براي بتن ریخته ش ص

 .كیلوپاسکال افزایش یابد 2/7ممکن است تا  1Cگیرد مقدار 

 

 

 

 

شتر وجود      ت  در موارد 10-1-13-1-10 سیت بی سا یکه ح

ساعت یکبار از تراز بودن قال     شود هر دو  صیه می  ب دارد، تو

 و شاغول بودن حركت آن، اطمینان حاصل شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود استفاده آبا تفسیر از

ي نظرخواهی
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غیر



 بخش مصالح و مسائل اجرایی -آئین نامه بتن ایران  2018/06/12   128  

 تفسير  متن
 هالوله اطراف باید ضرورت صورت در. كرد پرهیز امکان حد

 .شود تقویت مناسب حويبن مجراها و

ــتمر بارندگی   كه  مناطقی  در 7-2-2  توانمی ندارند،   مسـ

ــاختمان براي ــه تا هايس  بتن داخل در را ناودان طبقه، س

ــتون ــروط كرد دفن س ــبات انجام در كه این بر مش  محاس

 گرفته نظر در خالی ناودان، توسط شده اشغال فضاي سازه،

 .شود

ــاي داخل از مجراها و هالوله  دادن عبور 7-2-3   خالی فضـ

  قابل كه این بر مشروط  مجوف مقطع با هايستون  و تیرها

 .است بالمانع باشند، تعویض قابل و بازدید

ــاتی  مجراهاي و هالوله كردن دفن 7-2-4 ــیس   برقی و تاس

 این بر مشــروط اســت، مجاز 0 بند در مندرج موارد در جز

 شوند. رعایت 2-7 بند ضوابط سایر كه

له  7-2-5 هاي  و ها لو ید    آلومینیومی مجرا با عات  در ن   قط

  شده  محافظت موثر طرزي به كه آن مگر شوند  دفن بتنی

شند   آلومینیوم و بتن میان شیمیایی  تركیب كهطوري به با

  دفوال و آلومینیوم بین شــیمیاییالکترو انفعال و فعل نیز و

 .نباشد پذیر امکان

 دیوارهاي نیز و طبقات هايپوشش بنديقالب در 7-2-6

 تاسیسات نیاز مورد مجراهاي و هالوله عبور باید باربر،

 تا شود، بینیپیش مربوط هاينقشه مطابق برقی و مکانیکی

 موارد در. نشود الزم ریزيبتن اتمام از پس بتن تخریب

 ریزيبتن و بنديقالب زمان در هاسوراخ تعبیه كه طرارياض

 با فقط دیوار یا دال كردن سوراخ باشد، نشده بینیپیش

 .است مجاز مصوب و مناسب وسایل از استفاده
 و ها،ســـتون داخل پالســـتیکی هايلوله قراردادن 7-2-7

 آنها پركردن بشــرط قالب مهارهاي میل عبور براي دیوارها

ــ مالت با ــیمان هماس ــت مجاز برداري،قالب از پس س . اس

ــورتی ــد حدي در هالوله این قطر و تعداد كه درص  كه باش

ــتر بتن مقاطع  از هیچ یک ــد 3 از بیشـ   نیابد، تقلیل درصـ

 .كرد صرفنظر هاآن داخل كردن پر از توانمی

 كه مجراهایی و هالوله توســط شــده اشــغال ســطح7-2-8

  نباید شــوندمی ندف ســتون بتن در خود هايبســت همراه

 عضو  مقاومت محاسبه  كه مقطعی سطح  درصد  3 از بیشتر 

 نیاز مورد سوزي آتش اثر با مقابله براي یا بوده اساس  آن بر
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 تفسير  متن
ــت ــد  اسـ  در باید   مجراها  و ها لوله  گونه  این عالوه به . باشـ

 گیرند. قرار ستونمركز   حوالی

باید عملکرد       7-2-9 ــوبه هر حال ن تاثیر قرار    عضـ تحت 

 در صورت برآورده نشدن شروط فوق باید اثر مجراها   . گیرد

 در مقاومت ستون ها منظور شود.

ضو  كل ضخامت  از نباید آنها بیرونی ابعاد 7-2-10  مورد ع

 .باشد بیشتر نظر

 بایدن هم مجاور مجراي یا لوله دو هر مركز تا مركز فاصله

 .باشد كمتر آنها عرض یا قطر برابر 3 از

 

 درزها 3-7

 درزهاندی و ضرورت ب، تقسيماهميت 

هاي بتنی ضروري درزها به دالیل متعدد براي سازه

 1درز ساخت ،شامل ،باشند. به طور كلی درزها به سه نوعمی

  3و درز جداكننده)جمع شدگی(  2)اجرایی( ، درز انقباض

هاي از توقفبدلیل شوند. درز ساخت تقسیم می (4انبساط)

 نظر گرفته درریزي در عملیات بتنپیش تعیین شده 

مانند  ،شود. براي جبران تغییرات حجمی بتنمی

شدگی و تغییرات حرارتی، از درز انقباض استفاده جمع

 شود. درزهاي جداكننده، یا انبساط، سازگاري در تغییرمی

كنند. این تغییر هاي اعضاي مختلف سازه را فراهم میشکل

ها ناشی از تغییرات دما است كه سبب انقباض و شکل

شود. به طور انبساط اعضاي بتنی در امتدادهاي مختلف می

در بتن در ها كلی این درزها براي جلوگیري از ایجاد ترك

 ند.وشمینظر گرفته 

 

 )اجرائي(درز ساخت  

 دلیل ایجاد درز 7-3-2-1

ریزي به صورت ها امکان عملیات بتندر بسیاري از سازه

مه بتن ریزي را و نمی توان به یکباره ه وجود ندارد پیوست

در یک نوبت بدون ایجاد درز سرد به انجام رساند. بنابراین 

الزم است بخشی از بتن پس از آرماتور و قالب بندي ریخته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اي و نوع سازه به ت   درزها بر اساس عضو سازه-10-3-1

هاي متعدد مانند، دال متکی بر زمین، ساختمان، پل، هگرو

هاي حجیم تقسیم هاي بتنی و بتنتونل، منابع آب، رویه

الب شوند. اما بر اساس محدوده كاربرد  این آئین نامه، مطمی

به درزهاي ساختمان و دال روي زمین محدود شده است. 

ي هاي این فصل در دو بخش تفکیک شدهبنابراین توصیه

 اند. رزها  ساختمانی و درزهاي متکی بر روي زمین ارائه شدهد

 

 

 

 

 

ت  درز سرد عمال  یک درز اجرائی كنترل نشده -10-3-2-1

بدون رعایت محل قطع و آماده سازي الزم براي بتن ریزي 

جدید می باشد. درز سرد به هیچ وجه در بتن ریزي پذیرفته 

ینی درز ساخت نیست و باید از آن پرهیز نمود. عدم پیش ب

بزرگ ممکن است به ایجاد درز سرد بویژه در  عضودر یک 

شرایط هواي گرم كمک نماید، زیرا بتن ریزي بصورت الیه به 

الیه اجرا می شود و چنانچه سطح بتن ریزي زیاد باشد، فاصله 

زمانی بتن ریزي الیه دوم نسبت به الیه اول ممکن است 

را در الیه اول فرو برد و آنقدر زیاد شود كه نتوان لرزاننده 

پیوستگی بین دو الیه را تامین نمود. تقسیم كردن سطوح 
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 تفسير  متن
شود و سپس بخش دیگر بر روي بخش قبلی یا در كنار آن، 

اجرا گردد. فصل مشترك دو بتن ریزي متوالی را، درز 

ظرفیت  :ي مانندعوامل متعدد اجرائی )ساخت( می نامند.

 و تعداد نفرات اجرایی ، و وسایل حمل و ریختن كنمخلوط

حجم كننده تعیین محدودیت هایی از جمله مدت اجرا،

باشند. در اجراي میدر شرایط خاص محیطی  بتناجراي 

بین  پیوستگی كاملتامین باید اصلی درز ساخت هدف 

ید انتقال ریزي باشد. به عبارت دیگر باهاي متوالی بتنبخش

برشی فراهم شود و یکپارچگی خمشی در كل عضو تنش 

 بتنی حفظ گردد.

 

 محل درز 7-3-2-2

هاي ساخت باید دقت ویژه مبذول شود در انتخاب محل درز

با  تا یکپارچگی سازه تحت تأثیر قرار نگیرد و از طرف دیگر

ظاهر ساختمان سازگار باشد. محل مناسب درزهاي ساخت 

تعداد درزهاي اجرایی باید توسط  ي است.اتابع عضو سازه

یش پطراح پروژه و یا دستگاه نظارت، در كمترین مقدار الزم 

هاي بینی شود. درزهاي اجرایی باید بطور دقیق در نقشه

كارگاهی منعکس گردد. بهرحال موقعیت درزهاي اجرایی 

ن نباید بصورت تصادفی در محل یا زمان دلخواه مانند پایا

 ر نظر گرفته شود.ساعات كاري د

 

 هاموقعيت درزهای ساخت در تيرها و دال -

ها، توصیه براي درزهاي ساخت عمودي در تیرها و دال

و مقاطعی عمود بر آرماتور اصلی  ،شود كه محل درزهامی

ه باشد. درزها باید در وسط دهان یبرشتنش هاي با حداقل 

دهانه تعبیه شود. درزهاي ساخت میانی یا در یک سوم 

دال  ها مجاز نیست. تیرها بادر تیرها و دالو شیبدار قی اف

تیرها از نوع در  مگر ریزي شودبه صورت یکپارچه بتن

ریزي تیرها و دال به طور شود بتنتوصیه میكه عمیق، 

نشست خمیري و جمع شدگی جداگانه انجام شود تا 

 خوردگی در محل اتصال نشود.تیرها سبب ترك عمودي

ل عمود بر محور طولی تیر و دا ید كامال درزهاي ساخت با

اشند ب)با ایجاد قالب موقت(، زیرا اگر به صورت مورب  باشند

 .شوندمی بتنی عضو باربري ظرفیتسبب كاهش 

بزرگ به سطوح كوچکتر با پیش بینی درز ساخت، امکان 

 ایجاد درز سرد را از بین می برد.

 

 

 

 

 

 

 

 

ت  طراح یا دستگاه نظارت می توانند با توجه -10-3-2-2

اتی و نفرات به توان كاري سازنده كه شامل امکانات تجهیز

می باشد، موقعیت درزهاي را بسته به حجم بتن ریزي ممکن 

در یک یا چند نوبت كاري مشخص نمایند. اما نمی توان در 

 پایان یک نوبت كاري در محل دلخواه درز اجرایی را بوجود

 آورد.

 

 

 

 

 

ا هاز رها كردن بتن بصورت شیبدار یا مورب در تیرها و دال 

 باید خودداري نمود.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورتیکه قبل از سخت شدن بتن ستون یا دیوار بتن تیر 

یا دال ریخته شود معموال  بدلیل نشست خمیري اعضاي قائم 

هاي افقی در شود، ترككه در اثر آب انداختن بتن ایجاد می
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 تفسير  متن
 ديوارها و هاموقعيت درزهای ساخت در ستون -

و  هاستون در ریزيبتن دیوارها، و هاستون ساخت براي

 . شودمی انجام طبقه هر دال یا و تیر زیر تا دیوارها

ــتون تیرها یا دال   مانی   ها یا دیوارها را تا ز    هاي متکی بر سـ

كه این اعضــاي قائم حالت خمیري دارند، نباید بتن ریزي 

 نمود.

 ها را باید بصــورت یکپارچه با بتنبتن تیرها و ســر ســتون

دال ریخت مگر آنکه در نقشه یا مشخصات فنی خالف آن     

 تصریح شده باشد.

امکانات و  تابع دیوارها در عمودي اجرایی زهايدر محل

 توسط كه است سازه ظاهر با سازگاريتوان اجرایی و یا 

 بینیپیش درزها محل اگر. شودمی تعیین مشاور مهندسین

.  است ریزيبتن هايمحدودیت تابع درز محل باشد، نشده

 از باید باشد، جانبی برش تحت درز محل چنانچه

 . شود استفاده بار دهندهانتقال میلگردهاي

 

 

 

 اجرای درز 7-3-2-3

 درزهاي افقی 7-3-2-3-1

 آب پ رفشاربا باید  بلیسطح بتن قدر درزهاي اجراي افقی 

ر دباید  بلیتمیز گردد. رطوبت بتن قیا ماسه پاشی، زبر و 

حالت اشباع با سطح خشک باشد. زبر كردن سطح حدود 

 . امکان پذیر استنیز با هر وسیله مناسب دیگر  بلیبتن ق

اتصالی  الیه یک از توانمی ،دستگاه نظارت تائید صورت  در

 بتن سطح  روي میلیمتر  100 حداكثر ضخامت به مالت

الیه  این. شود ریخته بعدي بتن سپس و كرد استفاده بلیق

اتصالی باید داراي نسبت آب به مواد سیمانی بیشتر از نسبت 

شد. حداكثر اندازه آب به مواد سیمانی بتن اصلی نبا

سنگدانه در این الیه اتصالی بهتر است به یک چهارم 

همچنین روانی  حداكثر اندازه اسمی بتن اصلی محدود شود،

این مالت باید بقدري زیاد باشد كه عمال  بتواند در پستی و 

بلندي هاي ایجاد شده در سطح بتن قبلی جاي گیرد، بدون 

شود. در ساخت حد فاصل اعضاي قائم و افقی ایجاد می

باید پس از تکمیل بتن هایی با قالب تونلی به ناچار ساختمان

ها نسبت به ریختن بتن ریزي اعضاي قائم و تراكم مجدد آن

 دال اقدام نمود تا احتمال ترك خوردگی كاهش یابد.

در  در دیوارها نیز نباید درز ساخت بصورت شیبدار باشد. گاه

ی مستون هاي بلند )مرتفع( بدالیلی از درز اجرایی استفاده 

 توصیه می شود با تمهیداتی از گردد كه باید افقی باشند.

ایجاد درز اجرایی افقی در وسط ارتفاع ستون یا دیوار 

خودداري نمود. توصیه می شود از ایجاد درزهاي اجرایی 

تفاع نزدیک به هم نیز خودداري شود. ایجاد پاشنه بتنی )به ار

زله سانتی متر( در پاي ستون یا دیوار در مناطق زل 20تا  10

ز اشد، براي نصب قالب ستون و دیوار باید اخیز مجاز نمی ب

 كه است قرار راهکارهاي دیگري استفاده نمود. همچنین اگر

نیاز  ساخت، درز محل در ممکن است باشند، آببند دیوارها

طابق باشد هرچند كه ایجاد درز اجرایی م آببند به تعبیه نوار

د اناین آئین نامه و آماده سازي آن و ریختن بتن جدید می تو

( تا حد زیادي به آببندي این درزها )بصورت افقی یا عمودي

 .منجر گردد

ز اتوصیه می شود، از ریختن یکپارچه دیوارها با طول بیشتر 

خوردگی خوداري شود و درز متر براي جلوگیري از ترك 5/7

اجرایی عمودي پیش بینی گردد. این طول با توجه به 

ار سیمان یا مواد استعداد جمع شدگی بتن بویژه بدلیل عی

 سیمانی می تواند كمتر یا زیادتر شود.

 

ت  بطور كلی زبر و خشن بودن سطح بتن -10-2-3-2-1

قبلی می تواند درگیري مکانیکی )قفل و بست( مناسبی را 

بوجود آورد. ایجاد كلیدهاي برشی در سطح بتن قبلی می 

ن تواند این درگیري را بمراتب افزایش دهد. در صورتیکه بت

بلی، آب بتن جدید را جذب نماید، می تواند جمع شدگی ق

دو  ناگهانی در بتن جدید بوجود آورد و از همان ابتدا اتصال

 بتن را تضعیف نماید. اشباع كردن بتن قبلی با یک یا چند

ردن كبار آب دادن یا در حین استفاده از آب پرفشار براي زبر 

بر اینکه سطح، مانع جذب آب بتن جدید می گردد، مشروط 

له تا زمان شروع بتن ریزي سطح بتن قبلی از حالت اشباع فاص

 نگیرد.

معموال  در صورتیکه حداكثر اندازه اسمی سنگدانه بتن اصلی 

میلی متر باشد استفاده از یک مالت با  25تا  20حدود 

میلی متر توصیه می  6تا  5حداكثر اندازه اسمی كوچکتر از 

دازه اسمی سنگدانه مالت، به شود. كوچکتر بودن حداكثر ان
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استفاده از دوغاب خالص  آنکه به تراكم نیاز داشته باشد.

 باشد.سیمان در درزهاي اجرایی مجاز نمی
 

 درزهای عمودی 7-3-2-3-2

ا براي ایجاد درز اجرایی عمودي بهتر است از یک توري ب  

 چشمه ریز یا رابیتس بعنوان قالب موقت استفاده نمود. 

ایجاد قالب موقت عمودي با توري چشمه ریز یا ورق هاي  

ارد ضرورت دارد. بهرحال سوراخ هاي رابیتس یا سایر مو

در  توري یا رابیتس نباید چنان باشد كه بتن از آن رد شود.

صورتیکه سطح زبري ایجاد نشده باشد، بتن جوان باید را 

  زبر، خشن و مضرس نمود.

را  باقیماندن توري یا رابیتس در محل درز اجرایی ابهاماتی

مکن است از نظر پیوستگی دو بتن بوجود می آورد و م

موجب زنگ زدگی آن ها و مشکالت بعدي مرتبط با آن 

گردد. نشت آب از این منطقه و محل امکان پذیرتر می 

گردد. در صورتیکه امکان برداشتن آن ها در تمام مقطع 

جود وجود ندارد، اكیدا  توصیه می گردد، توري یا رابیتس مو

 در ضخامت پوشش بتنی روي میلگرد برداشته شود.

ز این باید در اسرع وقت این توري یا رابیتس ها را بنابرا

سطح بتن جدا نمود. سطح خشن و زبر ایجاد شده، قبل از 

بتن ریزي جدید در كنار بتن قبلی، باید بصورت اشباع 

 درآید.

رن در صورتیکه قالب موقت از نوع فلزي، چوبی یا پلی استای

 باشد و سطح صافی را ایجاد كند الزم است زبر كردن و

خشن سازي سطح مشابه درز افقی در دستور كار قرار گیرد 

 و اشباع سازي نیز انجام گردد.

در صورت تائید دستگاه نظارت می توان از التکس هاي 

پلیمري یا دوغاب سیمانی حاوي التکس یا اپوكسی هاي 

آبدوست در سطح بتن قبلی استفاده نمود، در این حالت 

ز اجود ندارد و باید قبل نیازي به اشباع سازي بتن قبلی و

خشک شدن التکس یا دوغاب سیمانی حاوي التکس و از 

ها یا اپوكسی اعمال شده بتن جدید را دادن چسبناكی آن

 ریخت. 

 در سطوح عمودي با ارتفاع زیاد، ایجاد شکستگی و پله اي

شود. همچنین ایجاد كلیدهاي كردن درز اجرائی توصیه می

 واقع گردد.برشی مناسب می تواند مفید 

همراه روانی بیشتر، ضمن ثابت نگاه داشتن نسبت آب به 

سیمان نیاز به آب و سیمان را به شدت باال می برد و به 

تر را خودي خود منطقه با ت ردي بیشتر و جمع شدگی افزون

ایجاد می كند بنابراي توصیه می شود با استفاده از یک فوق 

مکان مقدار آب و سیمان را كاهش داد، روان كننده، تا حد ا

 تا اتصال بهتري بوجود آید.  

 

 

 

 بدیهی است، شیره یا مالت بتن از توري یا رابیتس رد شده

 و در پاي مقطع انباشته شده باشد، باید قبل از بتن ریزي

تن بجدید همه این شیره یا مالت برداشته شود. لرزاندن زیاد 

ا رابیتس باعث حذف مالت در مجاورت این توري هاي ریز ی

یا شیره و شن نما شدن بتن قبلی می گردد و باید از آن 

 پرهیز شود.

 از آنجا كه التکس ها یا دوغاب سیمانی حاوي التکس داراي

مقدار آب قابل توجهی است، امکان جذب آب آن توسط بتن 

لکه بقبلی وجود دارد اما مانع ایجاد اتصال مناسب نخواهد شد 

ت دادن آب این الیه زودتر سفت شده و مهلت بدلیل از دس

آورد. از طرفی اشباع سازي سطح كاري كمتري را بوجود می

وي بتن قبلی با آب قبل از اعمال التکس یا دوغاب سیمانی حا

مره گردد، زیرا ممکن است مانع پلیالتکس معموال  توصیه نمی

هاي آبدوست استفاده شدن التکس گردد. چنانچه از اپوكسی

ود، موضوع جذب آب توسط بتن قبلی منتفی است و نیازي ش

 به اشباع سازي احساس نمی شود.
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 شدگي()جمع درزهای انقباض 

 دليل ايجاد  7-3-3-1
است که ن شدخشکناشی از شدگی جمع ،دلیل ایجاد درز انقباض

بدون شود. تنش کششی در بتن منجر به تنش کششی در بتن می
 شود، اما تمام اعضای بتنی سازهخوردگی نمیسبب ترک قید،

خوردگی ه باعث ترککبنوعی دارای قید داخلی یا خارجی هستند 
های روی زمین دیوارها و دال برایمعموال  شود. درز انقباض می

های ناشی از های طبقات، تنششود. برای دالاستفاده می
  ردد.شدگی باید با مقدار و توزیع مناسب آرماتور جبران گجمع

 

 محل درز انقباض در ديوارها 7-3-3-2

 مقدار ، فواصل درزهاي انقباض تابع كیفیت بتن

آرماتور حرارتی است. فواصل  و شدگی، شرایط محیطیجمع

توان از مقادیر شود، اما میمی طراح مشخصدرزها توسط 

  :ذكر شده به شرح زیر به عنوان راهنما استفاده كرد

بر متر براي دیوارهاي بدون بازشو یا یک تا سه برا 5/7 -

 .، هركدام كوچکتر باشدارتفاع دیوار

 یوارها با بازشوهاي متعدد.متر براي د 6 -

یر هایی از ساختمان كه از نظر ارتفاع و شکل تغیدر محل -

 كند. می

 درزهاي انقباض باید در تمام طبقات در یک امتداد باشند

، در غیر اینصورت )به جز طبقه اول و كنار بازشوها(

  شود.بینی نشده بین درزها ایجاد میخوردگی پیشترك
 
 
 
 

 رز انقباض در ديوارهااجرای د 7-3-3-3

درز انقباض سطح مقطع بتن و آرماتور كاهش داده در محل 

درصد كاهش  25سطح مقطع بتن حدود معموال  شود. می

یابد تا از ضعیف شدن و تشکیل ترك در آن محل می

اطمینان حاصل شود. از نقطه نظر آرماتور، دو نوع درز كامل 

فقط بخشی از  . در درز انقباض جزئی،وجود داردو جزئی 

اما در  كنددرصد( از محل درز عبور می 50آرماتور )حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت : 10-2-4-2

ر د( در شکل زیر موقعیت درزهاي انقباض بعنوان راهنما 1

 یک ساختمان نشان داده شده است.

 
Aد. متر باش 6 : فواصل درزها در دیوارها با بازشوهاي متعدد 

B ون متر در دیوارها بد 5/7:  فواصل درزها نباید بیشتر از

 بازشو باشد. 

C متري از نبش ساختمان در نظر  5تا  3: درزها در فاصله

 گرفته شود )در صورت امکان(.

Dها : در طبقه اول، محل درزها در امتداد چهارچوب درب

 باشد. 
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شود. درز انقباض كامل، تمام آرماتور در محل درز قطع می

محل قطع آرماتور بطور كلی در درزهاي كامل و جزئی باید 

 باشد.فاصله داشته میلیمتر از محل درز  50

 

 درزهای جداكننده يا انبساط 

 درز دليل ايجاد 7-3-4-1
ها . این قیدمقید هستند ساختمان یا اعضای ساختمان تا حدی 

های حرارتی شود. تنشمیدما های ناشی از تغییرات منجر به تنش
های قابل تابع تغییرات دما است. بعضی تغییرات دمایی سبب تنش

های قابل منجر به تنشدما شوند، اما تغییرات کم مالحظه می
 شود. اغماض می

 

 اجرای درز  7-3-4-2
های ساختمان حد کافی باشد که از تماس بخش درعرض درز باید 

اکثر در دو طرف درز جلوگیری کند. در تعیین عرض درز باید حد
معموال   در نظر گرفته شود. عرض درز ،دمای مورد انتظارتغییرات 

ی عرض بیشتر بدلیل نشست چرخشمیلیمتر است  150تا  25بین 
  ورد استفاده قرار گیرد. یا زلزله می تواند م

ن به هر حال مقدار دقیق عرض درز باید توسط طراح تعیی

 شود. 

 

 محل درز 7-3-4-3
فواصل درزهاي انبساط تابع مقدار حركت  7-3-4-3-1

مجاز اعضاي  یا كرنش هاي ها)انبساط و انقباض( و تنش

شود.  طراح مشخص اي است. فواصل درزها باید توسط سازه

 است. متر  60تا  30 بین معموال   فواصل درزها

باید از میان تمام جداكننده و انبساط  درز 7-3-4-3-2

در برخی موارد الزم است تمام ضخامت  سازه عبور كند.

 شالوده را نیز طی نماید.

 

 زمين متکي بردرزهای دال  

دهند كه دال تا حدي زمین اجازه می متکی بردرزهاي دال 

جلوگیري شود. دالیل  آن گیخوردحركت كند تا از ترك

Eو عبور كند.: در باالي طبقه اول، درز از وسط بازش 

Fصیه : در محل تغییر ارتفاع و امتداد چهارچوب ایجاد درز تو

 می شود. 

 

 

 

توصیه می شود كه مقدار دقیق درصد كاهش سطح 

 مقطع بتن توسط مشاور تعیین گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
قید مهای حرارتی نتیجه مستقیم تغییرات حجم بین نقاط ( تنش1

غییرات تا انبساط ناشی از شده در سازه هستند. برآورد انقباض ی
-C/6)حدود  αحرارتی، با ضرب کردن ضریب انبساط حرارتی 

ای ( در طول سازه در تغییرات دما، حاصل می گردد. بر10×10
 50ن متر طول با افزایش دما به میزا 60مثال یک ساختمان با 

رزهای دمیلیمتر انبساط خواهد داشت.  30درجه سلسیوس به مقدار 
دون های ساختمان جدا شوند تا بدهند که بخشه میانبساط اجاز

بض و دهی و عملکرد اثر بگذارند به راحتی منقآن که بر سرویس
 ورند.ای بوجود نیامنبسط شوند و تنش های حرارتی قابل مالحظه

ر استفاده ( گاهی واژه درز جداکننده و درز انبساط به جای یکدیگ2
ز جداکننده آرماتور است. در درشوند. تفاوت آنها در استفاده از می

های میله شوند،ای جدا میکه حرکت بین اعضای سازه
ی توان با مشود. اما در درز انبساط، دهنده بار استفاده نمیانتقال

در جهت دیگر  ها، برش را در یک امتداد انتقال داد واستفاده از میله
نبساط نیز ی ااجازه حرکت آزاد را داد. بهرحال در بسیاری از درزها

 آرماتور وجود ندارد.
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شدگی، تغییرات دما، تنش ها شامل جمعحركت دال

نشست دال است. در صورت مقید بودن دال، تنش  و خمشی

ها بیشتر از شود كه اگر این تنشكششی در دال ایجاد می

خوردگی وجود مقاومت كششی بتن باشد، احتمال ترك

 دارد. 

 

 درز ساخت 7-3-5-1
 يجاد درزدليل ا  7-3-5-1-1

دلیل ایجاد درز ساخت دال روي زمین مشابه درز ساخت 

 ذكر شده است. 1-3-11در ساختمان است كه در بند 

 اجرای درز  7-3-5-1-2

ریزي درزهاي ساخت قبل از بتن ی حاشود كه طرتوصیه می

ده جداكنن با درزهايدرزها این تعیین شود تا امکان انطباق 

ساخت را بتوان با درزهاي فراهم شود. اگر محل درزهاي 

داول یا  6برشی كلید ازتوان انقباض منطبق كرد، می

د. استفاده كر 2-2-6-11طبق بند  7)میلگرد انتقال دهنده( 

فراهم نشود،  ضباقاگر امکان انطباق درزهاي ساخت و ان

 9هایا ضخیم كردن لبه 8دهنده توان از درزهاي پیوند می

 استفاده كرد. 

ن ریزي بین بتن قدیم و جدید زیاد است و بتاگر فاصله بتن

 دهندهتوان از درزهاي پیوند دال غیرمسلح است، می

 با طول دوختهاي استفاده كرد. در این نوع درزها از میله

 میلیمتر در درون بتن دو طرف 750میلیمتر در فاصله  750

هایی با دال درشود. درز )بتن قدیم و جدید( استفاده می

 250 تا  225میلیمتر، و   200 تا  125بین  ضخامت

تر میلیم 16و  13باید  دوختها میلیمتر به ترتیب قطر میله

 باشد.

از  در دالهاي بسیار نازك، كه بار كمی روي آن ها می باشد 

 .شودمی استفاده  ي درزهاضخیم كردن لبهروش 

 هاي دال در درز ساخت،ها، لبهبراي كاهش خیز در این دال

 شود. اجرا میتر ضخیم

 محل درز 7-3-5-1-3

شود ذكر شد، توصیه می 2-1-6-11طور كه در بند همان

اق كه محل درز ساخت با درز انقباض یا درز جداكننده، انطب

 داشته باشد. 

 درز انقباض 7-3-5-2
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 دليل ايجاد 7-3-5-2-1

مشابه درز انقباض در در دال دلیل ایجاد درز انقباض 

هاي روي است. در دال 1(-2-3-11مطابق بند )ساختمان 

، زمین به دلیل اختالف شرایط محیطی در باال و پایین دال

 شود. هاي دال خم میشدگی، لبهدر صورت جمع

 اجرای درز 7-3-5-2-2

 هاي روي زمین مطابق با اجراي درزاجراي درز انقباض دال

 ،است. درزهاي انقباض 2-3-11انقباض ساختمان در بند 

كنند. بنابراین هاي كوچکتر تقسیم میبه دال كل دال را

مسلح  باید انتقال بار بین درزها در نظر گرفته شود. اگر دال

هاي انقباض در نظر گرفته باشد و آرماتور نیز براي تنش

باید  پذیرد. در غیر اینصورت،شده باشد، انتقال بار انجام می

 نده( داول )میلگرد انتقال ده كننده یا برشی  از  كلید

 استفاده كرد. 

هاي شکل داده ، با استفاده از قالببرشی  براي ساخت كلید

گردد. شده، در جدار سطح بتن قدیم كام و زبانه ایجاد می

متر كها با ضخامت این نوع انتقال دهنده بار نباید براي دال

 میلیمتر استفاده شود.  150از 

ط ن آج در وسها با سطح صاف و بدو، میلهداول در درزها با 

 ها نباید با بتنشوند. اما این میلهتعبیه میدال  ضخامت

پیوستگی داشته باشند ، تا امکان حركت بتن فراهم شود. 

یا گریس عدم هاي خاص رنگیا با اندود كردن باید 

ها در ایجاد شود. میله ها و بتنپیوستگی بین میله

ابع شوند و قطر آنها تتعبیه میمیلیمتري  300فاصله

 275تا  125ضخامت دال از براي ضخامت دال است. 

 یابد.میلیمتر افزایش می 30تا  20ها میلیمتر، قطر میله

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 محل درز 7-3-5-2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ت : 10-2-6-2-2

 درز انقباض  -

 

 
 

 درز انقباض با كام و زبانه )كليد برشي( -

درز ایجاد شده با قالب 

 
  

 دهنده باردرز انقباض با ميله انتقال -

 

 درز
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 تفسير  متن
هاي كوچک درزها باید دال روي زمین را به مساحت

مستطیل یا مربع شکل تقسیم كنند. به هر حال، نسبت 

 باشد. فواصل بین 5/1طول به عرض درزها نباید بیشتر از 

 برابر ضخامت دال باشد. 36تا  24طرف باید هر درزها در 

نسبت بتن با شدگی زیاد باشد )مانند اگر بتن مستعد جمع

تر كم مقادیرزیاد آب به سیمان یا مقدار زیاد سیمان( باید 

 انتخاب شود . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درز جداكننده يا انبساط 

 دلیل ایجاد درز 7-3-6-1

به هاي جداكننده در دال روي زمین اجازه دادن هدف درز

ا، حركت افقی و عمودي بین دال و اعضاي سازه مانند دیواره

 ها است.ها و پیستون
 اجرای درز 7-3-6-2

دیگر  اي  كامال  جدا شود. به عبارتاعضاي سازه باید  ازدال 

سازه اي از اعضاي باید با فاصله مناسب كل ضخامت دال 

 گردد. جدا 
 محل درز 7-3-6-3

 باشد. 1-3-6-11محل درز باید مطابق با بند 

 

 

 
 ار سبد ميلگرد های انتقال ب -

 
 

 درز محل:  ت 10-2-6-2-3

 فاصله شود می توصیه زمین بر متکی هاي¬دال از بسیاري در

 ها¬بتن زیرا نکند تجاز دال ضخامت برابر 27 تا 18 از  درزها

. هستند برخوردار زیادي شدگی جمع از معموال  مصرفی

 بدون) بیشتر روانی و بزرگتر اسمی اندازه حداكثر از زمانیکه

 از است بهتر شود می گرفته بکار( كننده روان از استفاده

 .نمود استفاده پائینی كرانه

 

 
 

 

 

 

 

صاف با اندود رنگ  میله
 رنگ
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 های ايجاد درزهاروش 

ا ی جداكنندهتوان از دو روش نوارهاي براي ایجاد درزها می

می  جداكننده اره كردن استفاده كرد. در روش نوارهاي 

از نوارهاي پیش ساخته فوالدي یا پالستیکی بهره توان 

  گرفت.

 . روشمی شودستفاده اریزي قبل از بتن  از نوار جداكننده

دن شود. اما زمان اره كرریزي انجام میاره كردن پس از بتن

اشد از اهمیت زیادي برخوردار است. بتن نباید آنقدر تازه ب

بتن شود و نباید  ن كن شدكه عملیات اره كردن سبب قلوه

ناشی از خوردگی طوالنی گردد كه تركآنقدر زمان 

ساعت  24تا  12. این زمان معموال بین خ دهدشدگی رجمع

 توصیه می شود.

 

 مواد درزگیر 7-3-7-1
 اهمیت مواد درزگیر  7-3-7-1-1

ر پ ،درزهاي انقباض و جداكننده باید با مواد مناسب درزگیر

ب چسبندگی مطلوانعطاف پذیر و داراي شوند. این مواد باید 

زگار سا  ور كم با سطح بتن باشند. نفوذپذیري آنها باید بسیا

باشند و ، و تابش آفتاب( دمابا شرایط و بارهاي محیطی )

 یمیایی آنها تغییر نکند. ساختار ش

 انواع مواد درزگیر 7-3-7-1-2
ستیک مواد االستومر كه رفتار االستیک به جاي پالامروزه از 

اد از مو. شوداستفاده می یپذیري مناسباز انعطافو دارند، 

آسفالت،  ،مانند (،هاترموپالستیک) پالستیک گرما نرم

هاي ها نیز به عنوان پركنندهسنگ و امولسیونقطران ذغال

ها( نیز، )ترموست هاگرماسختشوند. درزها استفاده می

 باشند.تیل و نئوپرن براي پر كردن درزها مناسب میومانند ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 و میلیمتر 20 حداقل فاصله این معموال  ت-10-2-7-2

 .  شود می گرفته نظر در میلیمتر 50 حداكثر

 

 

 

 

 

 

 درزها ايجاد ت روش های-10-2-8
محیط هاي مصرفی و همچنین دماي بسته به نوع سیمان و افزودنی

نک ، زمان اره كردن بتن متفاوت خواهد بود. در هواي خمجاور بتن

اده اي استفهاي آمیخته پوزوالنی یا سربارهدر صورتیکه از سیمان

 36ساعت و تا حد  24شده باشد، ممکن است این زمان فراتر از 

 ساعت باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ت  انواع مواد درگير -10-2-8-2-2

ی ها، شامل مواد مختلفی همچون پلماستیکمواد االستومري شبیه 

نده ها مواد پركنبوتن، پلی ایزوبوتیلن و غیره هستند، كه در آن

درصد  ± 3شود، و داراي قابلیت تغییر شکل مختلفی استفاده می

 باشند. می

ها )گرما نرم( داراي نوع گرم اجرا و سرد اجرا مواد ترموپالستیک

و قیر الستیکی از جمله این مواد  باشند.  مواد قیري، قطرانی،می

 توانند باشند.درصد می ±5باشند و داراي قابلیت تغییر شکل می

شوند بدون آنکه دستخوش این مواد در گرما نرم و سرما سخت می
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 تفسير  متن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، به پرایمرها براي استفاده از مواد درزگیر معموال  نیاز

می  نوارهاي جداكنند، و مواد پشت بند )فتیله درز پركن(

 باشد كه براي بکار گیري آن ها باید به دستورالعمل هاي

 تشریحی یا دستورالعمل تولید كننده مراجعه نمود.

 

 

ها باید به این مواد گرما تغییر شیمیایی گردند.براي استفاده از آن

 ها ریخت.آن داد تا نرم و روان شوند و در درز براحتی بتوان

آزاد  هاي )گرما نرم( سرد اجرا، این مواد معموال  باترموپالستیک

 شوند.ها یا شکست امولسیون در تماس با هوا سخت میكردن حالل

ها را درجه سلسیوس آن 50گاه ممکن است براي سهولت اجرا تا 

ین اهاي اصالح شده از ها و بوتیلها، وینیلگرم نمود. آكریلیک

درصد  ±7ها د درزگیر هستند. حداكثر تغییر شکل آندست موا

 است.

مواد ترموست )گرما سخت( داراي دو دسته هستند. دسته اول 

بصورت شیمیایی عمل آوري می شوند، مانند پلی سولفید، 

تا  -40سیلیکون، اورتان و مواد پایه اپوكسی.  این مواد از دماي 

ها ییر شکل آن+ درجه سلسیوس عملکرد مناسبی دارند و تغ80

 ها به نسبت گران است. دسته دومدرصد است.  اما قیمت آن 25±

شوند. كه آزاد كننده حالل هستند و بدین ترتیب عمل آوري می

مله وسولفوناته و مواد خاص نئوپرن و بوتیل از جكلریدپلی اتیلن 

ت و نسب درصد هستند ±7ها هستند. این مواد داراي تغییر شکل آن

د دما داراي حساسیت كمتري می باشند. قیمت این موا به تغییرات

 از سایر مواد االستومري ارزانتر است.

ه به هر حال مصرف كننده باید نیازهاي خود را به اطالع فروشند

 تصور دربرساند تا ماده مناسب پروژه در اختیار وي قرار گیرد. 

 اهیشگآزمای بررسی به نسبت باید معتبر، مدارك و اسناد ارائه عدم

 وردم شرایط همان با آنها گذشته  عملکرد از یا و شود اقدام مواد

 .كرد استفاده نظر
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 هشتم فصل 8

 بتن ساخت و اجرای

 تفسير  متن
  

 نيروی انساني 1-8

الزم است نیروي انسانی با دانش و تجربه كافی به  8-1-1

منظور كنترل تجهیزات تولید، كیفیت مصالح و بتن، تامین 

نیروي انسانی بخش تولید و اجراي بتن باید داراي شود. 

بر مدرك تحصیلی مرتبط، پروانه مهارت فنی یا گواهینامه معت

از مراجع ذیصالح باشند. مدارك آموزش و توانمندي نیروي 

ر انسانی باید در محل تولید و اجراي بتن نگهداري شده و د

 دسترس كارفرما یا خریدار بتن باشد.

 ريزیبتنسازی محل آماده 2-8

ند كلیه مواد زاید درون قالب یا محل بتن ریزي، مان  8-2-1

 وگل و الي، برف و یخ، برگ و سایر مواد گیاهی، مواد سست 

كم مقاومت از جمله خردهاي پلی استایرن، مواد و قطعات 

بندي باید از محل اضافی ناشی از آرماتوربندي و قالب

 ریزي زدوده و برداشته شود.بتن

ها باید به شیوه مناسب تمیز شده و با روغن قالب -8-2-2

 قالب )ماده رهاساز( مناسب، پوشش داده شود.

 

 

 
 

حتی هنگــامیکــه تجهیزات تولیــد بتن مطــابق الزامــات        -1-1

ــتفاده      و روش ،گرددعملکردي تامین می  ــب اسـ هاي تولید مناسـ

سنل تولی  می یت د، توانایی كنترل تجهیزات تولید، كیفشود، اگر پر

تن با به صورت پایدار را نداشته باشند، دستیابی به ب     مصالح و بتن 

 كه كیفیت بتن به راحتی تحت جاآنكیفیت پایدار دشــوار اســت. از

ــانی كه بتن را تاثیر عوامل مختلف قرار می ــصـ گیرد، براي متخصـ

 مرتبط با كیفیتكنند، داشتن دانش كارشناسی و تجربه    تولید می

 تولید بتن داراي اهمیت است. 

 

 
 

ــب مواد زاید روي كیفیت و ظاهر           -2-1  با توجه به تاثیر نامناسـ

لب      قا کاري  ی     بتن، قبل از روغن یه مواد زا تا كل ــت   با  دها الزم اسـ

اســتفاده از فشــار هوا، جارو، یا هر روش مناســب دیگر كه مورد   

 ه شود.پذیرش دستگاه نظارت است، زدوده و برداشت

 

 

لب     -2-2 قا کاري  فاده از روغن        براي روغن ــت با اسـ ید  با ماده  ها  (

ــاز(  ــتورالعمل رهاس ــب و طبق دس هاي تولیدكنندگان روغن مناس

ود شــها نمود. باید دقت ســاز، اقدام به روغنکاري قالبقالب و قالب

ستورالعمل تولیدكننده روغن قالب     ضخامت الیه روغن طبق د كه 

 روغن قالب روي سطح قالب شره نکند. باشد. ضمنا  الزم است

 

ــالح بتن قدیمی یا   با  جدید   به منظور تماس بهتر بتن    -2-3 مصـ

مانی، همچنین جلوگیري از جذب آب بتن     ــاخت به   ،سـ كه منجر 

صالح بنایی كه در  بتن قدیمی و شود، باید  شدگی بتن می جمع م

ــتند، به اندازهجدید تماس با بتن  ــند كه باعث ماي هس رطوب باش

ش آب مخلوط بتن نشــود، همچنین داراي آب اضــافی نباشــد. مک

 مصالح بنایی بتن قدیمی یا به جدید  درصورتی كه عدم اتصال بتن  

 كرد. مد نظر باشد باید از ورقهاي نایلونی یا مواد مشابه استفاده
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قبل از بتن ریزي، الزم است، بتن قدیمی و مصالح  -8-2-3

بنایی كه در تماس با بتن هستند، باید به صورتی مرطوب 

فی شوند كه حفرات آنها اشباع ولی سطح آنها عاري از آب اضا

 باشد.

 

 وریزي كامال تمیز كلیه میلگردها باید قبل از بتن -8-2-4

عاري از زنگ سست پوسته شده و مواد آالینده مانند گل، 

روغن، گریس و سایر عواملی كه باعث كاهش چسبندگی 

 شود )مانند یخ و برف(، باشد.میلگرد به بتن می

 

هاي قبل از ریختن بتن روي مقطع بتن قبلی، الیه -8-2-5

 بتن قبلی باید به نحو مناسبی  زدوده شود. ضعیف سطح

 

 پيمانه كردن مصالح و اختالط بتن 3-8

 لياتك 

خت بتن باید با كیفیت مورد نیاز و به صورت یکنوا  8-3-1-1

 و همگن تولید شود.

 

 

 

تجهیزات و روش هاي مورد استفاده براي  -8-3-1-2

 كردن و اختالط مصالح باید با توجه بهسازي، پیمانهذخیره

 ملکرد مورد نیاز، انتخاب و تامین گردد. این تجهیزات وع

 ها باید به تایید دستگاه نظارت برسد.روش

 

 

شود.      -2-4 ضافی چسبیده به میلگرد باید زدوده  ر دهرگونه مواد ا

روي میلگرد ایجاد شود ته شده پوسصورتیکه یک الیه زنگ سست 

ستفاده از فشار مناسب آب      ست تا با ا پاشی یا  ، ماسه پرفشار  الزم ا

سبت به زدودن زنگ      سب مورد پذیرش دستگاه نظارت، ن روش منا

قدام نمود.  نگ بر روي میلگرد حتی در       ا نازك ز هاي  یه  وجود ال

صورت پاك كردن پوسته هاي زنگ زدگی، مشکلی را بوجود نمی     

 آورد.

ستفاده از     الیه - 2-5 سطح بتن قبلی را می توان با ا ضعیف   هاي 

شار آب )به میزان   سه  300تا  200ف سیمی،    بار( ما شی یا برس  پا

ــال بهتري بین بتن قدیم و جدید        زدود.  بدین ترتیب امکان اتصـ

 فراهم می گردد.

 

 

 

 

ید بتن   -3-1-1 فاده ا      ،به منظور تول ــت یاز، اسـ ز با كیفیت مورد ن

ستفاده از روش  تجهیزات  سب، ا سب و با عملکرد منا  هاي تولید منا

شند،         ضمین كیفیت پایدار بتن با صانی كه قادر به ت ص شتن متخ دا

سی یکنواختی و همگنی       ست براي برر ست. الزم ا داراي اهمیت ا

سالمپ، مقدار    بتن، ویژگی اختالطدر  صوص، ا هایی مانند وزن مخ

ــی آزمای ي پیمانه  هاي  ابتدا و انت هوا، مقدار مالت و مقاومت در     شـ

ندازه  تا  ا ها  گیري و كنترل گردد  جاز    اختالف آن  حدوده م در م

 قرار گیرد. 2جدول 

 

 اســتفاده از تجهیزات با عملکرد مناســب، از اهمیت زیادي 3-1-2

 الزامات كیفی اینبا طبق نحتی از مصــالح ماگر  ،برخوردار اســت

ستفاده شود،    آیین  وسان در نسبت  نبدلیل  امانامه در ساخت بتن ا

ن، كردن و اختالط بتخطاهاي سامانه پیمانه  ناشی از اجزاء مخلوط 

ند   ظه       می توا بل مالح قا چار تغییرات  یت مخلوط بتن را د اي كیف

 نماید.

هاي        ند ید در ب مات عملکردي براي تجهیزات تول  4-3و  3-3الزا

سازي، هاي بتن. عوامل موثر در انتخاب سامانهه استشدشرح داده 

مات         نظیر ید بتن و الزا یاز براي تول عت مورد ن ــر كار، سـ : حجم 

سامانه بتن      ستفاده از آنها، كارآمدي  ستانداردهایی كه با ا سازي  ا

 شود، می باشند.تعیین می

ه سـازي به سـامانه انتقال مصـالح، انداز   ظرفیت تولید مجموعه بتن

سایل پیمانه   صالح، حجم و ، تعداد و كردنمحفظه ذخیره و توزین م

 ها بستگی دارد.كندازه مخلوطان

 شوند:بندي میصورت زیر دسته سهسازي به هاي بتنمجموعه

 كنترل دستی -1

 نیمه خودكار -2
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 سازی تجهيزات ذخيره 

اي ذخیره اجزاء تشــکیل دهنده بتن باید به گونه -8-3-2-1

ر و جابجا شوند كه مشخصات آنها به مقدار قابل توجهی تغیی   

 نامه حفظ شود.صات این آییننکند و انطباق آنها با مشخ

هاي ویژه از ســوي در صــورت ارائه دســتورالعمل -8-3-2-2

اء سازي و نگهداري اجزكننده اجزاء بتن در مورد ذخیرهتامین

 موارد، باید رعایت شود.این بتن، 

 

هاي  ســـازي ســـیمان و افزودنیتجهیزات ذخیره -8-3-2-3

شد كه رطو     معدنی باید بگونه شده با ساخته  بت به داخل اي 

ــیمان و افزودنی هاي  محفظه ذخیره، نفوذ نکند. همچنین سـ

ا  ضــمنا  الزم اســت ت معدنی باید بطور جداگانه ذخیره شــوند.

شوند.     سیلوهاي جداگانه ذخیره و نگهداري  سیمان در   انواع 

ــیلو باید حداقل بیشــتر از ســه برابر متوســط حجم   حجم س

 مصرف روزانه باشد.

 

 

 

 

 

 

 تمام خودكار  -3

ستی براي كارهاي كوچک   يساز مجموعه بتناز  با روش كنترل د

ستفاده می    سرعت تولید كمی دارند، ا صورت    كه نیاز به  شود. در 

یش ش كنترل دستی با استفاده از افزاساز با روافزایش ظرفیت بتن

ــرعت پیمانه ــتر از حد مجاز، كردن، خطاهاي پیمانهسـ كردن بیشـ

 ندمی توا نیز هاي نیمه خودكارخواهد شــد. این ایراد براي ســامانه

 .باشدصادق 
 
 

 

ــدن محدوده   -3-2-1 ــرایط محیطی، مخلوط شـ هاي مختلف  شـ

آور با مواد زیانبا هم و آلوده شــدن مصــالح ســنگدانه ها اي اندازه

 تواند باعث تغییر مشخصات مصالح شود. می

مل     -3-2-2 ند شــــا مدت      این موارد می توان هداري،  ماي نگ د

ــرایط رویارویی با  ــرایط رطوبتی محل نگهداري و شـ نگهداري، شـ

  .دباشن اشعه خورشید

 

 

سیمان و افزودنی    -3-2-3 سیلوي ذخیره  هاي معدنی باید به یک 

ــده گونه ــاخته ش ــیمان به هیچ وجه در كف یا اي س ــند كه س باش

 ،سیلوتوصیه می شود نماند.  هاي سیلو به صورت ساكن باقیگوشه

ستم هوادهی )یا تركیبی      مجهز به لرزاننده، سی ز اضربه زن یا یک 

ــیلو براي جلوگیري از طاق زدن ذرات پودر،     ها( در خروجی سـ آن

 گر سیمانمصالح اطمینان حاصل شود. ا یکنواختشد و از تخلیه با

سیلو به دیگ مخلوط    ستقیم از  شود،    نتواند بطور م ستاده  كن فر

قرار باالي دیگ مخلوط كن كه در  اي ذخیره يسیلو به الزم است  

حداقل از دو توصیه می شود   شود. همچنین  داده می شود، منتقل  

ــیلوي ــتفاد  س ــیمان اس ــود. در مواردي كه یک نوع  هذخیره س ش

صیه می    سیمان از كارخانه هاي متفاوت  شود، تو د گردی تهیه می 

هاي  گاه بدلیل داغ بودن سیمان د.ندر سیلوهاي جداگانه انبار گرد

ــرف، از           بل از مصـ ماي آن ق كاهش د گاه و لزوم  كار به  ورودي 

 سیلوهاي بیشتري استفاده شود.
 

چون كیفیت بتن به راحتی تحت تاثیر نوســانات رطوبت  -3-2-4

كه اقدامات كنترلی انجام شود تا  گیرد، الزم است  سنگدانه قرار می 

رطوبت سنگدانه، در قسمت هاي مختلف آن یکنواخت باشد. براي    

ــازي در محوطه، ایجاد دیواره   تجهیزات ذخیره هاي جداكننده    سـ

صالح با اندازه  هاي مختلف، و نیز ایجاد براي جلوگیري از اختالط م

ــدید رطوبتی بدلیل عوامل       ــقف براي جلوگیري از تغییرات شـ سـ

ــت. همچنین باید از مخلوط     ج وي، از اهمیت زیادي برخوردار اسـ

سنگدانه     سایر  ها، گ ل و الي،  آالیندهاي گیاهی، یخ، برف و شدن 
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باید داراي  ســنگدانه هاســازي ات ذخیرهتجهیز -8-3-2-4

ازه ساختاري باشند كه مصالح بطور جداگانه بسته به نوع، اند    

ــدگی       به گونه   بندي و دانه  اي ذخیره گردند كه دچار جداشـ

ــوند. همچنین تجهیزات ذخیره  ــازي باید داراي یک     نشـ سـ

سب به گونه  سنگدانه    زهکش منا شد كه مقدار رطوبت  اي با

.  درآیددوده قابل قبول و بصــورت یکنواخت بتواند در یک مح

 .باشند سازي، داراي ظرفیت كافیالزم است تجهیزات ذخیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

هاي شــیمیایی   ســازي افزودنی تجهیزات ذخیره -8-3-2-5

شند تا این افزودنی   ساختاري با نه و  ها بطور جداگاباید داراي 

سته به نوع به گونه  شوند كه از هرگون ب ا  به آلودگی اي ذخیره 

ــات، ایجاد   ــخص ــینیمواد خارجی، تغییرات در مش در  ته نش

ــایر مواردي كه كیفیت آنها هاي مایع،افزودنی   یخ زدگی و س

شیمیایی به  افزودنی دهد، جلوگیري گردد.را كاهش می هاي 

شوند كه از جذب رطوبت و    شکل پودر باید بگونه  اي ذخیره 

 شدن آنها جلوگیري شود.كلوخه

 

ــتفاده از     -8-3-2-6 به منظور جلوگیري از بروز خطا در اسـ

ضح   اجزاء بتن، هر یک از واحدهاي ذخیره  سازي باید بطور وا

 گذاري و مشخص شوند.عالمت

 

 

 

جلوگیري شود. ضمنا  الزم است یک شیب آرام براي زهکشی      غیره

شود. براي تجهیزات ذخیره  سیلویی،   موثر در كف ایجاد  سازي نوع 

زدانه باید طوري طراحی شود تا سازي مصالح ریكف سیلوي ذخیره

جام   ــی موثر ان نه    گردزهکشـ گدا ــن خارج كردن سـ هاي  د و براي 

ــربه زن باید  جمع ــیلو، ابزاري مانند لرزاننده یا ض ــده در كف س ش

تامین شــوند. حتی براي تجهیزات ذخیره نوع ســیلویی، ایجاد یک 

ــقف باالي محفظه تغذیه براي جلوگیري از نفوذ باران از اهمیت  س

ي برخوردار اســت. به منظور به حداقل رســاندن نوســانات در زیاد

سنگدانه     سنگدانه، براي مثال   mm75/4 - 25توزیع اندازه ذرات 

به محدوده       ید  ــیم و  mm5/75-12/4و  mm5/12 -25با تقسـ

بطور جداگانه ذخیره و پیمانه شــود. همچنین الزم اســت اقداماتی 

ــود تا از یخ  ــنگدانه یا افزایش انجام شـ ــنگدانه   زدگی سـ دماي سـ

صورت لزوم، تجهیزات آب   شانه  پجلوگیري گردد. در  شی مانند اف  ا

 نیز باید فراهم شود.

 

یت افرودنی     -3-2-5 ید كیف تأی كه براي      براي  یایی  ــیم هاي شـ

نان وجود        مدت ذخیره می طوالنی ها اطمی یا از كیفیت آن ند  ــو شـ

توصیه  آنها را قبل از استفاده، آزمایش نمود. توصیه می شودندارد، 

ــینی ــود جهت جلوگیري از ته نشـ یک  ،مواد افزودنی مایع می شـ

یا گردش مخلوط كه       كن  ــود. در مواردي  یه شـ نده در آن تعب ده

ــاخته می  هاي ذخیره یا لوله مخزن ــوند،هاي انتقال از فوالد سـ  شـ

 ها صورت پذیرد. اقدامات الزم براي جلوگیري از خوردگی لوله

 

 

 

ــیلوه -3-2-6 ــیمان باید عالمتروي هر یک از س گذاري )یا اي س

ش    شماره  صله مورد نیاز قابل رویت با شود بطوریکه از فا د. گذاري( 

مدارك و مســتندات مربوطه به نوع   توصــیه می شــود  همچنین 

 شماره بر اساس  تولید سیمان و مشخصات بارنامه    سیمان، كارخانه  

شــد. در اتاق كنترل و واحد كنترل كیفیت وجود داشــته با ،ســیلو

، مواد افزودنی شــیمیایی و  دانهگذاري مشــابه براي ســنگ  متعال

 معدنی نیز باید صورت پذیرد. 

الزم اســـت تا روي ســـیلوهاي ســـیمان و مواد افزودنی  -3-2-7

د. گیري از محتویات سیلوها تعبیه شو  اي براي نمونهمعدنی، دریچه

ــنگی باید به گونه       ــالح سـ ــد كه امکان    محل ذخیره مصـ اي باشـ

ــن  ــی پرس ــترس ــگاه، كارگاه تولید یا ناظر تولید براي دس ل آزمایش

م گیري از مصالح فراهم باشد. همچنین الزمشاهده ظاهري و نمونه

شیر     شیمیایی یا آب نیز داراي  ست تا مخازن افزودنی  هایی براي ا

 گیري از محتویات آنها باشند.نمونه
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 تفسير  متن
ــرایط ذخیره -8-3-2-7 ــازي اجزاء بتن باید به گونهش اي س

ــ ــد كه امکان تهیه نمونه از آن براي انجام آزمایش میس ر باش

 باشد.

 

 
 

 

و پيمانه كردن اجزاء  تجهيزات توزين 

 بتن 

  تجهیزات مورد نیاز براي توزین هر یک از مصالح  -8-3-3-1

كردن هر یک باید سازگار با فرایند تولید بتن و قادر به پیمانه 

 از مصالح با دقت مورد نیاز باشد.

 

 

  تجهیزات مورد نیاز براي توزین هر یک از مصالح  -8-3-3-2

ــی  برداري مورد بازر بهره اي، قبل و در طی باید بطور دوره   سـ

 شود. واسنجیمناسب  بطورقرار گیرد و 

 

دقت باسـکول مورد اسـتفاده تحت بار آزمایشـی      -8-3-3-4

 درصــد از كل ظرفیت باســکول یا  ±15/0اســتاتیکی، باید 

قت  ، هر كدام كه بزرگتر بود، باشد. د مواد درصد وزن  ± 4/0 

سکول باید به  ش    با  تائید مراجع د و بهوصورت ادواري، وارسی 

 ذي صالح برسد.

ــالح باید مطابق طرح مخلوط  -8-3-3-5 بتن مورد نظر  مصـ

  پیمانه شـــود. بدین منظور الزم اســـت اطالعاتی مانند نوع و

 در محل پیمانه كردن بتن به صورت مکتوب  مقدار اجزاء بتن

تغییر رطوبت ســنگدانه بر روي  در دســترس اپراتور باشــد. 

ــبت   ــالمپ و نسـ ــت. بنابراین رطوبت اثر گذ w/cاسـ ار اسـ

ــنگدانه   ــدید         سـ ــب و یا تغییرات شـ ها،  باید در تواتر مناسـ

ــود و از آنها در فر رطوبتی، اندازه  كردن  یند پیمانه   آگیري شـ

 .دگرداستفاده 

 

 
 

 

 

 

 

با توجه به حجم بتن، ابعاد و اهمیت  توصــیه می شــود،  -3-3-1

شود. عال     سب براي تولید بتن انتخاب  وه سازه، تجهیزات توزین منا

صالح ب    ستفاده براي توزین هر یک از م اید بر این، تجهیزات مورد ا

ز كردن هر یک از مصـــالح در محدوده دقت مورد نیاقادر به پیمانه

 ارد.دباشد. نوع الکتریکی تجهیزات توزین به دیگر انواع آن برتري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها از          -3-3-5 نه  گدا ــن بت سـ قدار رطو ــخص كردن م براي مشـ

شعه         هاییروش ستفاده از ا سریع )از جمله: ا شک كردن  مانند: خ

 میاســتفاده مادون قرمز، مایکروویو یا ســایر ابزار خشــک كردن(، 

سب در كارگاه با توجه به عواملی مانند زمان م  شود. روش  ورد منا

خه         عداد چر كار، ت جام  یاز براي ان قت آزمون و  هاي آزم ن ون، د

ی شود. اصالح مقادیر آب و سنگدانه م   می بودن، انتخاب اقتصادي  

ــتفاده از اندازه  ــ زدانهیرگیري رطوبت تواند با اسـ ــب لهیبوسـ  نصـ

ــگرهاي رطوبتی در محفظه  ــنگدانه  ریز یا در حسـ هاي ذخیره سـ

 .انجام گیرد، آنهامحل خروجی 

 

 

ــخطاهاي  -3-3-6 ــالح توزین و پیمانه كردن مصـ امل، خطاي شـ

ها و         چه  طاي عملکردي دری ــکول )تجهیزات توزین( و خ باسـ

مربوط به تجهیزات پیمانه خطاهاي شـــیرهاي مختلف می باشـــد.

سایل پیمان    می كردن سی روزانه و نگهداري و سیله بازر به  هتواند بو

ــایل پیمانه                كردنمقدار قابل توجهی كاهش یابد، عدم دقت وسـ

 اسنجی تعیین شود. وسیله وزنه هاي وتواند بهمی
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صرف     ،سنگدانه  ،سیمان  -8-3-3-6 صورت م مواد  ویخ در

ــو     ــورت وزنی، توزین شـ آب و  د. ن افزودنی پودري باید به صـ

ــیمیایی مایع میهاي افزودنی ــورت حجمی یا  ش توانند به ص

صه      وزنی اندازه شخ شوند. براي بتن هایی با مقاومت م گیري 

ی  مگاپاسکال و كمتر پیمانه كردن سیمان و یا سنگدانه م 25

ــورت خطاهاي     ــود؛ در هر ص ــورت حجمی انجام ش تواند بص

نه   ما ید     پی با یا حجمی ن قادی  بزرگتركردن اعم از وزنی  ر  از م

 باشد.   1در جدول داده شده 

 

عدنی در طرح مخلوط مورد    اگر افزودنی -8-3-3-7 هاي م

یمان صورت تجمعی با ستوان آنها را بهاستفاده قرار گیرد، می

 1گیري طبق جدول وزن نمود، مشــروط بر اینکه دقت اندازه

ــیمان و افزودنی معدنی را باید از یک قیف          ــد. البته سـ باشـ

به  ــایر متوزین  که  طور مجزا از سـ ــمن آن واد، وزن نمود، ضـ

 سیمان باید قبل از افزودنی معدنی توزین گردد.

 

صــورت تجمعی با هم   ها را بهتوان ســنگدانهمی -8-3-3-8

 1گیري طبق جدول وزن نمود، مشــروط بر اینکه دقت اندازه

 .باشد

ــیمیایی بطور همزمان در  -8-3-3-9 اگر از چند افزودنی شـ

یمانه  پد آنها را به صورت جداگانه  شود، بای تولید بتن استفاده  

نده افزودنی     یدكن که تول ها ر ، پیشنمود، مگر این ا اختالط آن

 مجاز اعالم نماید.

پیوسته،  كنمخلوطدر صورت استفاده از  -8-3-3-10

توانند به صورت وزنی و یا به صورت سنگدانه و سیمان می

ید باگیري نگیري شوند. به هرحال خطاي اندازههحجمی انداز

 شود. خطا باید بر 1بزرگتر از مقادیر داده شده در جدول 

مبناي جرم تعیین گردد و درصورت پیمانه كردن حجمی 

هاي تبدیل حجم هر یک از مصالح به وزن، در دوره لهیبوس

 ، محاسبه شود.كنمخلوطزمانی مشخص، بسته به ظرفیت 

 

 
 

ــیمان و افزودنی   -8-3-3و  3-3-7 هاي معدنی   در مواردي كه سـ

شــوند، و تفاوت بین جرم خالص یک اي تهیه میصــورت كیســهبه

ــده در محدوده  ــه و مقدار جرم چاپ ش خطاي قابل پذیرش  كیس

نه صورت تعداد كیسه، پیمابه نندتواناست، می  1مندرج در جدول 

 شوند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیمیایی باید در محفظه افزودنی -3-3-9  هاي مجزا پیمانه وهاي 

كن ریخته همزمان با آب یا مصــالح مرطوب به داخل دیگ مخلوط

ند ها نباید در تماس مستقیم با مصالح خشک مانشود. این افزودنی

 هاي خشک قرار گیرد.سیمان یا سنگدانه

 

تند كه مخلوط كن هایی هســپیوســته هاي كن مخلوط -3-3-10

صورت      سته بتن تولید می كنند و اجزاء بتن نیز به  صورت پیو  به 

ــوند. در این نوع مخلوط كن ها  ــته وارد مخلوط كن می شـ پیوسـ

صورت   ها معموال  به، آب و افزودنیدانهمقدار اجزاء بتن شامل سنگ  

سیمان مورد نیاز     ساس مقدار  حجمی و مطابق طرح مخلوط و بر ا

صورت ن    ساعت و به  شوند. در  گیري میسبتی از آن، اندازه در هر 

ــتفاده از یک مخلوط ــت تجهیزات  هنگام اس ــته، الزم اس كن پیوس

ــنجی بای  اندازه ــود. این واس ــنجی ش د گیري قبل از آغاز كار ، واس

گیري وزن هر یک از مصـــالح كه در طی یک زمان بوســـیله اندازه

 ثابت تأمین شده است، انجام گردد.
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 تفسير  متن

 ها و اختالط بتنكنمخلوط 4-8

طور كامل مخلوط بتن باید بهمصالح تشکیل دهنده  -8-4-1

شوند تا بتن یکنواخت و همگن به دست آید. مخلوط كردن 

 بتن به صورت دستی براي تولید بتن سازه اي مجاز نیست.

 

ست آوردن یک بتن همگن، الزم است  منظور به دبه -3-4-1

كنی با عملکرد مناسب و در مصالح مطابق طرح مخلوط در مخلوط

 مدت زمان اختالط الزم، مخلوط شوند. مخلوط كن هاي بتن به دو

ي نوع كلی، ناپیوسته و پیوسته تقسیم می شوند. در مخلوط كن ها

به  آنهانا پیوسته، پس از پیمانه كردن مقادیر اجزاء بتن و ورود 

مخلوط كن، عملیات اختالط صورت می گیرد و سپس بتن تولید 

 شده تخلیه می گردد. بدین ترتیب با تکرار این چرخه بارگیري،

اختالط و تخلیه، این نوع مخلوط كن ها نوبت به نوبت بتن می 

 سازند. در مخلوط كن هاي پیوسته، اجزاء به صورت پیوسته و به

ان وارد مخلوط كن می شوند و صورت نرخ حجم یا وزن بر زم

عملیات اختالط و تخلیه نیز به صورت پیوسته صورت می گیرد. 

یوسته عمده مخلوط كن هاي مورد استفاده براي تولید بتن از نوع ناپ

 می باشند.

 

 اجزاء بتن گيریخطاهای مجاز در اندازه -1جدول 

 دهنده بتناجزاء تشکیل
 ها )%(گیريخطا در اندازه

 شدهبیشتر از مقدار تعیین شدهاز مقدار تعیین كمتر
 +1 -2 آب

 +2 -1 بصورت همزمان افزودنی معدنیسیمان و سیمان، 
 +3 -3 هر سنگدانه

 +2 -2 بصورت تجمعی هاسنگدانه
 +2 -1 افزودنی معدنی

 +5 -3 افزودنی شیمیایی، الیاف
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 تفسير  متن

شد كه عملکرد مخلوط كن باید به نحوي با -8-4-2

در مدت زمان اختالط مورد نظر، حداكثر تغییرات در 

دانه بتن، مقاومت جرم حجمی مالت، مقدار درشت

فشاري، حباب هوا و اسالمپ بتن در قسمت هاي 

 باشند. 2مختلف بتن تولید شده مطابق الزامات جدول 

 
 هاي ناپیوسته به دو نوع گرانشی )بشکه اي( وكنمخلوط -8-4-2

هاي با محور كنشوند. براي نوع بشکه اي، مخلوطمی نیرویی تقسیم

ثابت و مخلوط كن هاي با محور كج شونده وجود دارند. 

د هاي با محور قائم ماننكنهاي نیرویی، در انواع مخلوطكنمخلوط

هاي با محور افقی در دو نوع كناي و مخلوطهاي تابهكنمخلوط

ایی مخلوط كن و كفایت وجود دارند. كار دومحورهو  محورهتک

گیري تغییرات در نتایج آزمون مقاومت اندازه لهیوسبهاختالط 

 فشاري، تعیین مقدار حباب هوا و مقدار اسالمپ نمونه هاي بتن

شود. گرفته شده از بخش هاي مختلف بتن تولید شده، تعیین می

توان را تأمین نکند، اغلب می 2اگر نتایج آزمایش، الزامات جدول 

كن، هاي مخلوطكن مناسب نیست یا تیغهكه ساختار مخلوط گفت

 ساییده شده و یا مدت زمان اختالط ناكافی است. 

هاي بتن ، نمونههاكنمخلوطهاي یکنواختی براي انجام آزمایش

ز بتن درصد ا 85درصد و  15جهت مقایسه باید بعد از تخلیه تقریبا  

ه درصد آخر بتن تخلی 10درصد اول و  10گرفته شود. دقت شود از 

 شده نمونه برداري نشود.

د كن بتن از نوع نیرویی براي بتن سفت، بتن با سیمان زیامخلوط

( هاي ویژه )بتن سبک، بتن پرمقاومت و بتن باروانی زیادو بتن

كن نوع كلی، زمان اختالط الزم در مخلوط طوربهمناسب است؛ 

خلوط ماشد. كامیون هاي تر بتواند از نوع گرانشی كوتاهنیرویی می

وعی كن بتن كه عمدتا براي انتقال بتن به كار می روند در واقع ن

 مخلوط كن گرانشی بشکه اي با محور ثابت هستند كه روي كامیون

 نصب شده اند.

ص باید مرتبا  با فواصل زمانی مورد نیاز براي تشخی هاكنمخلوط

شده به بدنه چسبیدن بتن یا مالت سخت به علتمشکالت احتمالی 

باید از نظر  كنمخلوطهاي و پره ها، بازرسی گردند. همچنین تیغه

ي زیاد قدربهتغییرات مشاهده شده  اگرفرسودگی بازرسی شوند. 

هاي قید باشند كه عملکرد دستگاه مورد شک قرار گیرد، آزمایش

باید انجام گیرد تا مشخص شود كه تعمیر و یا  2شده در جدول 

ي نظرخواهی مورد نیاز است یا خیر. تعویض دستگاه
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حجم بتن كه در كامیون مخلوط كن ساخته  -8-4-3

می شود نباید بیش از دوسوم حجم كل دیگ آن باشد. 

همچنین حجم بتن مخلوط شده كه با كامیون مخلوط 

درصد حجم كل دیگ  80كن حمل می شود، نباید از 

 آن تجاوز كند.

باشد حداقل زمان اختالط بتن باید به نحوي  -8-4-4

كه مخلوط همگن حاصل گردد. زمان اختالط پس از 

ورود همه اجزاء بتن به درون دیگ مخلوط كن مورد 

 5/1محاسبه قرار می گیرد. این زمان نباید كمتر از 

كن هاي گرانشی )به جز كامیون دقیقه براي مخلوط

نیرویی با  كندقیقه براي مخلوط 1كن( و مخلوط

ر گرفته شود )براي هر متر مکعب در نظ 75/0ظرفیت 

ثانیه اضافه شود(.  15متر مکعب اضافی،  75/0

 بکارگیري زمان كمتر در صورتی مجاز است كه با توجه

 بتوان ثابت كرد كه همگنی الزم بوجود 2-4-3به بند 

كن به عنوان می آید. در مواردي كه از كامیون مخلوط

دور  100الی  70، باید مخلوط كن استفاده می شود

ابق با سرعت تعیین شده )سرعت تند( توسط مط

كارخانه سازنده بچرخد تا الزامات یکنواختی بتن 

 حاصل شود.

بر حداكثر زمان اختالط نباید بیشتر از سه برا -8-4-5

ده زمانی كه قبال  بعنوان حداقل زمان اختالط تعیین ش

 است، باشد.

 

 

 

كن باید قبل از آغاز به سطح داخلی مخلوط -8-4-6

الت مفرایند اختالط و در اولین پیمانه،  آغشته به  كار

درصد به وزن آب و مواد سیمانی و  10تا  5شود یا 

 ماسه اضافه شود.

 
با توجه به اینکه هنگام بارگیري مصالح به داخل دیگ  -8-4-3

كن، مجموع حجم اجزاء تشکیل دهنده بتن، بیشتر از حجم مخلوط

ر از بتن تازه تولید شده است، باید حجم پیمانه بتن به مراتب كمت

كن باشد تا عمل اختالط بخوبی انجام گردد و حجم دیگ مخلوط

 ح آن بیرون نریزد.مصال

 

ابل كن به مقدار قزمان الزم براي اختالط كافی در مخلوط -8-4-4

كن، حجم مخلوط، طرح توجهی به نوع مخلوط كن، ظرفیت مخلوط

مخلوط بتن، نوع افزودنی و روش تغذیه مصالح بستگی دارد. 

-هكن را بتوان اندازهمچنین، اگر تغییرات شدت جریان برق مخلوط

چنانچه شدت جریان در حین اختالط بصورت ثابت و گیري كرد، 

وان پایدار درآید، مدت زمان رسیدن به این وضعیت را می توان بعن

مپ حداقل زمان اختالط پیشنهادي در نظر گرفت. براي بتن با اسال

 كم، بتن خودتراكم، بتن حاوي افزودنی معدنی خیلی ریز )مانند

 ا بتن پرمقاومت و بتنهاي شیمیایی یدوده سیلیس( یا افزودنی

ط تر شود. براي اختالالیافی، بهتر است كه زمان اختالط طوالنی

 بتن هاي ویژه به فصل مربوطه مراجعه گردد.

 

 

 

 

 

 

اگر بتن براي یک مدت طوالنی مخلوط شود، به ویژه در  -8-4-5

كن نیرویی، یا مواردي كه سنگدانه، سخت نبوده و مورد مخلوط

ن در ی سنگدانه، زیاد است، نه تنها كارایی بتاسم حداكثر اندازه

یابد بلکه افت اسالمپ آن با گذشت زمان زمان تخلیه كاهش می

ودر پشود؛ بدلیل خرد شدن سنگدانه، و افزایش مقدار نیز بیشتر می

سنگ و سایش بدنه مخلوط كن و افزایش دما و كاهش حباب هواي 

ت. در كامیون عمدي، حداكثر مدت زمان اختالط محدود شده اس

مخلوط كن حداكثر تعداد چرخش دیگ )مجموع دوران كند و تند( 

 دور محدود شود. 300نیز باید به 

ظر در پیمانه اول نمی توان به بتن با طرح مخلوط مورد ن -3-4-6

كن دست یافت زیرا یک بخش از مالت آن به سطح دیواره مخلوط

ن بتن جهت جبرا می چسبد. بنابراین باید مقدار مناسبی از مالت

یک  این نقیصه در پیمانه اول اضافه گردد یا پس از ساخت و تخلیه

 مالت، بتن مورد نظر را ساخت.
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ترتیب و آرایش ورود اجزاء به داخل مخلوط  -8-4-7

كن به نحوي باشد كه باعث دشواري در دستیابی به 

 بتن همگن نگردد.

 

 

 

ل از تخلیه در مخلوط كن هاي ناپیوسته، قب -8-4-8

بتن پیمانه قبلی، نباید مصالح پیمانه جدید وارد 

 كن شود.مخلوط

ي ها باید بعد از اتمام هر نوبت كاركنمخلوط -8-4-9

و یا ایجاد وقفه طوالنی بین نوبت هاي بتن سازي، 

 شسته شوند.

هاي پیوسته باید مطابق الزامات كنمخلوط -8-4-10

كه شند. زمانی، با6043استاندارد ملی به شماره 

گیرد، بخش كن پیوسته مورد استفاده قرار میمخلوط

 اول بتن ساخته و تخلیه شده نباید استفاده شود.

هاي باید سابقه كار روزانه همه مخلوط -3-4-11

ساخته شده در كارگاه به طور تفصیلی و مشتمل بر 

مشخصات بتن از جمله موارد زیر، ثبت و نگهداري 

 شود:

 ریزي؛ ان اختالط و بتنتاریخ و زم -

ء مقادیر بکار رفته براي اختالط مصالح و نوع اجزا -

 بتن؛

 هاي بتن تازه؛نتایج آزمایش -

 ریزي؛دماي بتن و دماي محیط در هنگام بتن -

هاي ریخته شده در محل نهایی و حجم تقریبی بتن -

 سازه. 

 بازرسي و كنترل تجهيزات توليد 

طمینان ایجاد نماید كه كنترل تجهیزات باید ا 8-5-1

گیري، سازي، تجهیزات توزین و اندازهتجهیزات ذخیره

گیري مقدار كن و ابزار كنترلی، مانند اندازهمخلوط

چون ترتیب و آرایش مناسب بارگیري مصالح به داخل  -3-4-7

ي بندكن، زمان اختالط، نوع و دانهكن بسته به نوع مخلوطمخلوط

ند، كها تغییر میودنیسنگدانه، مقدار آب، مقدار سیمان و نوع افز

ا شده و تطابق آن باین امر باید با توجه به مشخصات بتن مخلوط

تعیین شود. ورود سیمان و ماسه قبل از بقیه  2الزامات جدول 

مصالح می تواند باعث دشواري در اختالط خصوصا براي مخلوط 

كن هاي گرانشی گردد. همچنین آرایش محل ورود سیمان، 

ابی شت می تواند در دشواري اختالط و زمان دستیسنگدانه ریز و در

 به مخلوط همگن تاثیر بسزائی داشته باشد.

 

 

 

 

 

در مخلوط كن هاي پیوسته در شروع ساخت بتن و یا  -3-4-10

ب، تغییر طرح مخلوط، به دلیل امکان تولید بتن با كیفیت نامطلو

 نباید مورد استفاده قرار گیرند.
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 تفسير  متن
ها، در شرایط كاركرد خوبی رطوبت موجود در سنگدانه

قرار دارند و مطابق الزامات استاندارد باشند. تواتر 

ارائه  3جدول  ها براي تجهیزات درها و آزمایشبازرسی

 شده است.
 

 ها در توليد مخلوط همگنكنی مخلوطالزامات كارآمد -2جدول 

 تغييرات، درصد* حداكثر مجاز  موضوعات

   8/0  بتنجرم حجمی 

 6 دانه مقدار درشت

  5/7 )میانگین نتایج سه آزمونه( روزه 7مقاومت فشاري، 

  20 مقدار هوا

 30 مقدار اسالمپ

ط سبتن تخلیه شده از مخلوط كن تعیین می شود و سپس این اختالف بر مقدار متو %85و  %15*مقدار اختالف بین نتیجه دو نمونه گرفته شده از حدود 

 نتیجه دو نمونه تقسیم شده و به صورت درصد ارائه می گردد.

 
 تواتر كنترل تجهيزات -3جدول 

 تواتر حداقل هدف بازرسی/آزمایش تجهیزات ردیف
 یک مورد در هفته - با الزامات براي اثبات تطابق بازرسی چشمی و مخزن سنگدانه انباشته  1

2 

 تجهیزات توزین

 بازرسی چشمی
براي اثبات اینکه تجهیزات توزین در 

 .شرایط  تمیز و عملکرد صحیح هستند
 روزانه -

 3-3براي تامین الزامات بند  آزمایش تجهیزات توزین 3

 در زمان نصب -

 *ايبه صورت دوره -

 در زمان تردید -

4 

ش( )سنجوسایل پیمانه

 مواد افزودنی شیمیایی 

 بازرسی چشمی 
گیري  براي اثبات اینکه تجهیزات اندازه

 تمیز و داراي عملکرد صحیح هستند
 ابتداي كار روزانه  -

5 
آزمایش تجهیزات اندازه گیري و 

 تخلیه كامل
 3-3براي تامین الزامات بند 

 در زمان نصب -

 بعد از نصب *ايبه صورت دوره -

 یددر زمان ترد -

 3-3براي تامین الزامات بند  گیريآزمایش تجهیزات اندازه آب  وسایل پیمانه 6

 در زمان نصب -

 بعد از نصب *ايبه صورت دوره -

 در زمان تردید -

7 

گیري تجهیزات اندازه

مستمر مقدار رطوبت 

 هاسنگدانه

مقایسه مقدار واقعی با مقدار قرائت 

 سنجشده توسط رطوبت
 دیر صحیحبراي اثبات مقا

 در زمان نصب -

 بعد از نصب *ايبه صورت دوره -

 در زمان تردید -

8 

 سیستم پیمانه كردن

 بازرسی چشمی
اثبات اینکه تجهیزات پیمانه كردن به 

 كندطور صحیح كار می
 روزانه

9 

مقایسه  جرم واقعی اجزا بتن )روش 

 مناسب بسته به سیستم پیمانه كردن(

و در  در یک پیمانه با جرم هدف

موردي كه پیمانه خودكار ثبت 

 شود با توجه به جرم ثبت شده می

 براي وارسی تطابق

 در زمان نصب -

 بعد از نصب *ايبه صورت دوره -

 در زمان تردید -
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 براي وارسی تطابق واسنجی مطابقت با استاندارد مرتبط تجهیزات آزمایش 10

 *ايبه صورت دوره -

براي تجهیزات تعیین مقاومت  -

 فشاري، حداقل یکبار در سال

11 
ها )شامل كنمخلوط

 كن(هاي مخلوطكامیون
 *ايبه صورت دوره - وارسی سایش پره ها و دیگ بازرسی چشمی

 تواتر، بسته به نوع تجهیزات و حساسیت آن در زمان استفاده و شرایط تولید كارخانه دارد. *
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 ريزی و تراكم انتقال بتن، بتن 5-8

 كليات 

 باید قبل از ،براي حصول بتن با كیفیت مورد نظر 8-6-1-1

ریزي و تراكم ، بتنریزي جزئیات برنامه انتقال بتنشروع بتن

 بتن مشخص و تائید شده باشد. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 كليات -8-4-1

ود ریزي در نظر گرفته شبل از شروع بتنمالحظات اصلی كه باید ق

 شامل موارد زیر است:

 بندی بتن ريزیبرنامه زمان -الف

فی، ریزي باید با در نظر گرفتن عوامل مختلبندي بتنبرنامه زمان

ریزي با سایر تهیه شود، از جمله: نوع و شکل سازه، ارتباط بتن

ه، حجم كل بندي كلی پروژزمان پروژه و برنامهعملیات اجرایی

ریزي، روش تامین، فاصله حمل و حجم بتن كه در هر مقطع بتن

 زمانی باید تامین شود و صعوبت اجرایی هر بخش. 

 تجهيزات و نيروی انساني  –ب 

ریزي و آالت الزم براي انتقال بتن، بتننوع، ظرفیت و تعداد ماشین

مانند  تراكم و همچنین نیروي انسانی باید با در نظر گرفتن مواردي

ی وضعیت كارگاه، نوع و شکل سازه، فاصله حمل بتن، ابعاد مقطع

هاي ریزي مقطع، دستورالعملریزي شود، حجم بتنكه باید بتن

د ریزي، حجم بتن قابل تامین، ظرفیت و تعداریزي، آهنگ بتنبتن

 لرزاننده ها، نوع مصالح و طرح مخلوط بتن تعیین شود.

 مسيرهای انتقال بتن -ج 

 هاي انتقال بتن باید به نحوي تعیین و انتخاب گردند كهمسیر

له حمل تر بتن بوجود آید و زمان و فاصتر و سریعامکان انتقال ساده

 به حداقل ممکن برسد.

مقطع بتن ريزی، محل درزهای اجرائي و روش آماده  –د 

 سازی درزها 

ریزي در هر نوبت ریزي باید براساس حجم قابل بتنمقطع بتن

ن شود. این حجم بر اساس حجم بتن قابل تامین، برنامه تعیی

بندي اجرا، شکل مقطع، ظرفیت بتن ریزي، زمان مجاز زمان

 گردد.ریزي و موقعیت درزهاي اجرائی تعیین میها حین بتنتوقف

زم الچنانچه به دلیل مالحظات اجرائی، در نظر گرفتن درز اجرائی 

 باید با در نظر گرفتن ها مشخص نشده باشد، محل آنو در نقشه

رز دتنشها در مقطع، مالحظات دوام و نحوه آرماتورگذاري در محل 

 وو با تایید ناظر انتخاب شود و از انتخاب آن بصورت تصادفی 

 وبراساس پیشرفت كار اجتناب نمود. جزییات در فصل قالب بندي 

 درز ارئه شده است.

 ترتيب و نرخ بتن ريزی  -هـ 
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مان مجاز از ساخت بتن تا اتمام ز 

 ريزی بتن

اي مجاز )براي دم به عنوان یک زمان حداكثر 8-6-2-1 

ریزي درجه سانتیگراد( عملیات بتن 25محیطی كمتر از 

 ساعت 2ریزي و تراكم( باید حداكثر تا )شامل انتقال، بتن

 درجه 25پس از ساخت بتن اتمام یابد. در دماي باالتر از 

 ساعت محدود گردد.  5/1سانتیگراد این زمان باید به 

 ازچرخان  دیگدر صورت استفاده از وسایل حمل بتن بدون 

هاي فوق نیم ساعت  زمان ،محل تولید تا محل بتن ریزي

 كاهش می یابد.

 

 

 

 

 

 

 

 انتقال بتن 

 كليات 8-6-3-1

انتقال بتن از مخلوط كن تا محل نهایی بتن  8-6-3-1-1

 هدر رفت بتنیا از  گیباید چنان صورت گیرد كه از جدا شد

همچنین انتقال بتن باید به نحوي باشد كه  جلوگیري شود.

 هاي متوالی از دست نرود.ریزي ت خمیري بتن بین بتنحال

 

 ریزي در هر مقطع باید با در نظر گرفتن شکلترتیب و نرخ بتن

ریزي، توقف هاي مجاز، سازه، وضعیت تولید بتن، ظرفیت بتن

ه تجهیزات موجود و همچنین مالحظات مربوط به رانش بتن در بدن

ها قالب ها و سیستم نگهداري قالب انتخاب شود. در برخی سازه

بارگذاري  ها، تیرهاي یکسره و قوس ها عدم توجه بهمانند سقف

ا خرابی تواند منجر به ناپایداري قالب و یناشی از بار بتن تازه می

 ها شود.سیستم نگهدارنده قالب

 

 ريزی زمان مجاز از ساخت بتن تا اتمام بتن -4-2

آن،  با توجه به تغییر كیفیت بتن تازه در طول زمان پس از تولید

 حداقل ممکن ریزي و تراكم بهبهتر  است زمان انتقال بتن، بتن

برسد. در اغلب كارهاي اجرائی به دلیل محدودیت هاي مختلف، 

ریزي در یک زمان كوتاه وجود ندارد. این امکان اتمام بتن

اي محدودیت ها شامل محدودیت در انتقال بتن، تولید بتن، مسیره

هی انتقال، موقعیت عضو سازه و همچنین محدودیت در تراكم، انبو

محدودیت در تجهیزات و نیروي انسانی  و درهمی آرماتورها و

ریزي با در موجود، می باشد. بنابراین ضروري است كه برنامه بتن

 ها تهیه گردد.نظر گرفتن این محدودیت

ن ریزي، حداقل اسالمپ مورد نیاز، با رعایت زماچنانچه در بتن

خت تا مندرج در این آئین نامه تامین نشود، باید زمان مجاز از سا

سالمپ زي كاهش یابد و یا با تغییراتی در طرح مخلوط مانند اریبتن

ل برطرف اولیه بیشتر و یا استفاده از مواد افزودنی دیرگیر این مشک

 شود.

از  استفاده از مواد افزودنی دیرگیر، روش موثري براي جلوگیري 

 باشد و استفاده از مواد افزودنی روانكاهش )افت( اسالمپ می

ه می هایی كه به اسالمپ بیشتر نیاز دارند، توصیكننده براي بتن 

 گردد.

 

 

 كليات -4-3-1

 جداشــدگی بتن و ایجاد درز ســرد، دو پدیده نامطلوب در انتقال 

 بتن و بتن ریزي می باشد، كه توجه به آن ضروري است.

حل بتن           تا م ید بتن  حل تول قال از م به دو بخش: انت قال بتن  انت

زي به درون قالب، تقسیم بندي می ریزي، و انتقال از محل بتن ری

گردد. روش انتقال باید امکان تحویل بتن در محل نهایی با حفظ         

كیفیت كه شـامل نسـبت آب به سـیمان، اسـالمپ، درصـد هوا و      
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 محل توليد بتن تا محل بتن ريزی انتقال بتن از  8-6-3-2

ریزي از بتن آماده استفاده كه در بتنهنگامی 1-2-3-6-8

باید رعایت  6044 شمارهبه شود، ضوابط استاندارد ملی می

 گردد.

حجم  ،شودمی ط بتن در مخلوط كن مركزي مخلو هنگامیکه

كن كامیون مخلوطدرصد حجم كل دیگ  80از نباید بتن 

 هیچ آبی ،اختالطاولیه تجاوز كند. بعد از افزوده شدن آب 

بتن  نباید به بتن اضافه گردد. چنانچه نیاز به افزایش روانی

اد در محل مصرف باشد با تایید دستگاه نظارت می توان از مو

 مساويبا نسبت آب به سیمان روان كننده و یا دوغاب سیمان 

 تن،ب بتن اصلی استفاده نمود. در صورتیکه اسالمپ ازكمتر یا 

به كمک  ،با نظر دستگاه نظارت ،ر از حد مجاز باشدیشتب

افزودن سیمان و در صورت لزوم ماسه، نسبت آب به سیمان 

 تامین گردد. پس از افزودنمی تواند  ،ورد نظرو اسالمپ م

دور با سرعت  70كن یگ كامیون مخلوطد مصالح جدید، باید

. همچنین باید دقت تا بتن همگن حاصل گردد دتند بچرخ

 دشوشود محدودیت حداكثر سیمان مصرفی نیز مراعات 

 باید اطمینان حاصل شود كه روش انتقال بتن امکان تخلیه 

آسان بتن، جلوگیري از جداشدگی در هنگام انتقال بتن و 

 .مقدور می سازددرصد هوا  حداقل تغییر در اسالمپ و

 انتقال بتن از محل بتن ريزی تا درون قالب 8-6-3-3

 انتقال بتن با پمپ  8-6-3-3-1

ها، لهجزئیاتی مانند نوع پمپ، قطر لو ،ریزي با پمپقبل از بتن

ها و نرخ تخلیه بتن باید مشخص گردد. همچنین مسیر لوله

و ریختن حمل پمپ پذیري بتن باید طوري باشد كه امکان 

 .میسر باشد سهولتبا بتن 

ــد را فراهم نماید. پارامترهاي مختلفی باید براي یکنواختی می باش

سب انتقال بتن مد نظر قرار گیرد،  از  انتخاب روش و تجهیزات منا

جمله طرح مخلوط بتن، دسـترسـی ها، نرخ تحویل بتن در محل،   

ــرایط آب و هوایی. این پارامترها        ــتگاه تولید بتن و شـ محل ایسـ

ــادي روش انتقال   ــب و در عین حال اقتص تعیین كننده نوع مناس

 بتن هستند.

 

 انتقال بتن از محل توليد بتن تا محل بتن ريزی -4-3-2

ن تا محل بتن ریزي با روش هاي انتقال بتن از محل تولید بت

 مختلفی نظیر كامیون مخلوط كن، تسمه نقاله، جام بتن كه روي

كامیون و یا ریل حمل می گردد، فرغون، دامپر و كامیون حمل 

 شود. بتن با و یا بدون هم زننده انجام می

صیه با توجه به محدودیت زمان تولید بتن تا اتمام بتن ریزي، تو

 اخت تا تخلیه بتن به حداكثر یکساعت محدودمی شود كه زمان س

اد گردد. در غیر اینصورت براي زمان هاي بیشتر، می توان از مو

ز اافزودنی دیرگیر استفاده نمود. در هر حال كل زمان ذكر شده 

 ماید.را تامین ن 2-4ساخت بتن تا اتمام بتن ریزي باید شرایط بند 

باشد، مپ بتن باال میدر مواردي كه فاصله حمل زیاد است یا اسال

ن بهتر است كه از كامیون حمل بتن با دور كم، براي انتقال بت

ا كمتر یسانتی متر و  5استفاده نمود. در مواردي كه بتن با اسالمپ 

 یابد )یا كمتر ازكیلومتر انتقال می 10براي فواصل كمتر از 

توان از دامپ تراك یا جامی كه توسط ماشین حمل یکساعت( می

شود، استفاده كرد كه در این حالت باید از عدم جداشدگی یم

اطمینان حاصل شود بگونه اي كه  تغییرات در اسالمپ و درصد 

 هوا كم باشد. 

 

 

 

 

 

 انتقال بتن با پمپ -4-3-3-1

بتن ریزي بکمک پمپ، سرعت بتن ریزي نسبت به سایر روش ها 

منظور  الزم به افزایش می یابد، كه البته نیازمند برنامه ریزي هاي

تعیین نوع و تعداد پمپ ها، طرح مخلوط مناسب و لوله گذاري 

 صحیح می باشد.
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قطر لوله باید براساس نوع و كیفیت بتن، حداكثر اندازه 

سنگدانه، وضعیت پمپ كردن، ایمنی و نرخ پمپ كردن 

انتخاب شود. موقعیت پمپ باید به نحوي انتخاب شود كه 

 حداقل طول و خم در لوله هاي پمپ وجود داشته باشد.

سمی اندازه احداكثر باید نسبت در انتقال بتن به وسیله پمپ، 

 33/0از  ،سنگدانه به كوچکترین قطر داخلی لوله انتقال بتن

 باشد. كمتر

سرعت   ،براساس سرعت تخلیه بتنباید تعداد و نوع پمپ 

 شود.ریزي در مقطع و شرایط آب و هوائی  انتخاب بتن

 تجهیزات پمپ باید طوري طراحی و تهیه گردد كه امکان بتن

 سته بوجود آید. زمانیکه احتمال قطع بتن به مدتریزي پیو

بینی پیشریزي وجود دارد، باید در حین بتنطوالنی  نسبتا 

 روشهائی براي جلوگیري از افت كیفیت بتن صورت گیرد.

ه به پمپ بتن باید بتواند فشار الزم براي انتقال بتن با توج

 د. طول لوله ها )افقی و عمودي( و نوع بتن را تامین نمای

ا یدوغاب الزم است از پمپ،  باقبل از شروع بتن ریزي اصلی 

به منظور لغزنده كردن سطوح داخلی لوله و با هدف مالت 

الت یا ماده شود. این دوغاب فجلوگیري از گرفتگی لوله ها است

 نباید داخل قالب ریخته شود.

دقت شود لوله هاي انعطاف پذیر در فواصل نزدیک به پمپ 

 د.استفاده نشو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریزي با پمپ است. پذیري مناسب بتن شرط الزم براي بتنپمپ

ود بنابراین در طرح مخلوط بتن پمپی باید مالحظاتی از جمله وج

 خمیر كافی در بتن و افت اسالمپ ناشی از گذشت زمان تا شروع

ریزي با پمپ و همچنین افت اسالمپ ناشی از پمپ كردن در بتن

ت و ریزي، باید نوع، موقعینظر گرفته شود. لذا قبل از شروع بتن

تن و ها، نرخ تخلیه بها، نوع و قطر لولهها، مسیر لولهتعداد پمپ

 سایر موارد مشخص شود.

شکل و درصد ذرات ریز موجود در ماسه نقش اساسی در پمپ 

ن دارد. ماسه گرد گوشه براي بتن پمپی از ارجحیت پذیري بت

ره میلی متر )شما 3/0برخوردار است.  درصد ذرات گذشته از الک 

اره میلی متر )شم 15/0درصد و گذشته از الک  30تا  15( بین  50

 درصد، وزن ماسه توصیه می گردد.  10تا  5( بین 100

یت سنگدانه، ظرفها بعد از تعیین حداكثر اندازه قطر مناسب لوله

ش قطر شود. توان مورد نیاز پمپ با افزایریزي و غیره تعیین میبتن

یابد كه ممکن است مزیت محسوب شود، ولی ها كاهش میلوله

ائی ها منجر به صعوبت در جابجباید دقت شود كه قطر باالتر لوله

با  لوله ها و در نتیجه كاهش بازدهی كل كار نشود. در بتن ریزي

یلیمتر م 125تا  100هایی با قطر داخلی اكثر موارد از لوله پمپ در

 150ر ریزي با احجام زیاد، از لوله با قطگردد. در بتناستفاده می

 شود. متر هم استفاده میمیلی

 براي كاهش فشار پمپ و گرفتگی لوله ها باید با انتخاب مسیر

د. اهش داها را به حداقل ممکن كمناسب، طول لوله ها و تعداد خم

 ها و یا در محل كاهش مقطع لوله، آشفتگی جریاندر نزدیکی خم

شود.  و افت فشار رخ می دهد كه می تواند منجر به گرفتگی لوله ها

غییر مقطع تدر این موارد باید از خم با شعاع زیاد و از لوله هائی كه 

 تدریجی دارند استفاده نمود.

از  ته با پمپ، باید قبلبراي بوجود آوردن شرایط بتن ریزي پیوس

پمپ،  بتن ریزي، با انجام بازرسی، از تمیزي سطوح داخلی لوله هاي

عدم پوسیدگی و سایر عیوب، اطمینان حاصل شود و با در نظر 

آالت حمل كافی از محل تولید تا پمپ، بتن بطور گرفتن ماشین

اي مداوم تامین گردد. همچنین تجهیزات و نیروي انسانی الزم بر

 وي داخلی پمپ و باز و بسته كردن و جابجائی لوله ها درشستش

 نظر گرفته شود.

پذیري در زمان توقف عملیات پمپ كردن و با توجه به كاهش پمپ

تواند منجر ها میبتن با گذشت زمان، تخلیه نکردن بتن داخل لوله

ها گردد. همچنین با توجه به احتمال كاهش به گرفتگی در لوله
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ها، الزامی است در توقف هاي طوالنی اخل لولهكیفیت بتن در د

تواند به ها مینسبت به خالی كردن لوله ها اقدام گردد. این توقف

دلیل تغییر شیفت كاري، بارندگی شدید در حین پمپ كردن و یا 

 دالیل دیگر اتفاق بیفتد.

ر از موارد دیگري كه ضروري است مد نظر قرار گیرد انتخاب مسی

 ها، سکوي كار با موقعیتها، مهار كافی لولههمناسب براي لول

 باشد.مناسب می

ریزي مطمئن و پیوسته انتخاب پمپ مناسب مهمترین شرط بتن

هاي مشابه و ریزي در سازهاست. حداكثر توان پمپ از سابقه بتن

 آید.یا با آزمایش عملی قبل از بتن ریزي اصلی، بدست می

گردد، معادله زیر محاسبه می اگر چه فشار مورد نیاز پمپ با كمک

صد در 80شود كه این فشار از اما انتخاب پمپ به نحوي انجام می

 توان اسمی پمپ بیشتر نگردد.

 

 axmP=)طول لوله معادل افقی( * )افت فشار در هر متر لوله افقی( 

 

زان افت فشار در هر متر لوله افقی براساس اطالعات موجود از می

آید. در شکل قطر لوله و اسالمپ بدست می سیمان، نرخ بتن ریزي،

تا  20 مقادیر معمول افت فشار براي بتن، با حداكثر اندازه 3-1 -4

 میلیمتر نشان داده شده است. در صورت استفاده از حداكثر 25

فوق  میلیمتر میزان افت بدست آمده از نمودار 38اندازه سنگدانه 

 400ار سیمان بیش از درصد افزایش یابد. در صورتیکه عی 10باید 

الیکه حكیلوگرم بر متر مکعب باشد، افت فشار بیشتر خواهد بود، در 

ست كیلوگرم بر متر كعب افت فشار ممکن ا 400تا  300براي عیار 

زایش كمتر شود. استفاده از برخی افزودنی هاي پودري معدنی به اف

یا كاهش افت فشار منجر می شود. عدم مصرف مواد روان كننده 

 اعث افزایش شدید افت فشار در لوله هاي پمپ می گردد. دانهب

تر( ممیلی  5/9 – 75/4بندي هاي نسبتا  ریز و كمبود ذرات میانی )

زگوشه تاثیر قابل مالحظه اي در افت فشار دارد. وجود ماسه هاي تی

 3/0و شکسته بویژه داراي پودر سنگ كم و فاقد ذرات ریزتر از 

 فت فشار می گردد.میلی متر باعث افزایش ا

ــبه طول  ــد. براي محاسـ این نمودار براي طول لوله افقی می باشـ

هاي  له ها، تغییر مقطع و لو معادل لوله افقی در لوله هاي قائم، خم     

 شود.استفاده می 1-3-4منعطف از جدول

ي نظرخواهی
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غیر



 157    2018/06/12   ساخت و اجراي بتن– فصل هشتم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ر مقادیر تقریبی افت فشار براي بتن هاي با عیا -1-3-4شکل 

تا  20حداكثر اندازه سنگدانه  كیلوگرم بر متر مکعب، 300حدود 

 میلیمتر و با مواد افزودنی هوازا و كاهنده آب 25

A=mm   B=inch 
 

 طول معادل لوله افقي -1-3-4جدول شماره 

طول معادل 

لوله افقی 

 )متر(*

قطر اسمی لوله 

 )میلیمتر(
 ردیف واحد

3 

4 

5 

100 

125 

150 

 لوله قائم یک متر

 150به  175از   3

 125به  150از 

 100به  125از 

لوله  یک عدد

 **مخروطی

درجه با  90خم  6

 شعاع نیم متر

 خم لوله یک عدد

لوله انعطاف  متري 8تا  5 عضوهر  20

 پذیر

 * مقادير برای بتن های معمولي مي باشد.

** مقادير برای لوله مخروطي با طول يک متر و بر اساس قطر لوله كوچک 

 تر تعيين مي شود.

 

ک پمپ با توجه به طرح مخلوط و خواص بتن تازه بازده حجمی ی

متغیر می باشد و به دلیل تراكم پذیري بتن، بازده واقعی از بازده 

ریزي زمان هایی براي باشد. همچنین در هنگام بتننظري كمتر می

گردد. بنابراین در هنگام ها و تراكم بتن صرف میجابجایی لوله

ید این زمان ها و بازده حجمی محاسبه نرخ جابجایی بتن با پمپ، با

بتن در نظر گرفته شود كه در نتیجه ظرفیت تخلیه بتن از پمپ 

ها ریزي مقطع در نظر گرفته شود. تعداد پمپباید بیشتر از نرخ بتن

براساس ظرفیت مورد نیاز تخلیه بتن از پمپ، ظرفیت تخلیه هر 
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 بتن ريزی با جام   8-6-3-3-1

جام باید به شکلی ساخته شده باشد كه جداشدگی در هنگام 

بارگیري و تخلیه بتن به حداقل برسد. همچنین از خروج 

جام جلوگیري در خروجی ته بودن شیره بتن در هنگام بس

 شود. 

كه در جام همزن وجود ندارد، نگهداري طوالنی مواردي در

. جام سبب بروز مشکالتی در تخلیه آن می گرددبتن در جام 

باید به نحوي باشد كه در صورت باز شدن دریچه تمامی بتن 

تخلیه شده و سطح جام تمیز شود. شیب  خود، بر اثر وزن

یزي، رریزي در مقطع، ترتیب بتنپمپ، ابعاد بلوك، حجم كل بتن

ریزي، ظرفیت سیستم تولید بتن، ظرفیت تراكم بتن، تعداد نرخ بتن

هایی ریزيگردد. براي بتنریزي و غیره تعیین میهاي بتنموقعیت

كه باید بصورت پیوسته انجام شود، توصیه اكید می گردد یک پمپ 

 در نظر گرفته شود. اضافی )آماده بکار(

ریزي با پمپ، م بتنرود در هنگادر شرایطی كه انتظار می

هایی وجود داشته باشد، توصیه می شود عملکرد پمپ، صعوبت

لی و فشار واقعی مورد نیاز و وضعیت تخلیه بتن از لوله بصورت عم

 قبل از شروع بتن ریزي مورد آزمایش قرار گیرد.

آنها  برخی مواردي كه باید در برنامه ریزي براي پمپ كردن بتن به

 رد به شرح زیر است.توجه بیشتري صورت گی

 هاي با عیار كم یا زیاد؛ پمپ كردن بتن -الف

 متر؛ سانتی 8پمپ كردن بتن هاي با اسالمپ كمتر از  -ب

 آب؛  پمپ كردن بتن با یا بدون مواد افزودنی هوازا یا كاهنده -ج

 ریزي در هواي سرد یا گرم؛بتن -د

 ي زیاد؛ هاریزي از ارتفاع باال به پائین یا در طولبتن -هـ

هاي نهاي سبکدانه، پرمقاومت، خودتراكم، الیافی و سایر بتبتن -و

 خاص.

ریزي اصلی براي ریزي آزمایشی قبل از بتندر این موارد انجام بتن

گیري افت فشار واقعی و تغییر در كیفیت بتن پمپ شده اندازه

 توانشود. درصورت عدم امکان انجام آزمایش واقعی میتوصیه می

 هاي مشابه استفاده نمود.طالعات پروژهاز ا

 در پمپ كردن بتن بویژه در هواي گرم دماي بتن می توانند به

و مقدار قابل مالحظه اي افزایش یابد. خنک كردن لوله پمپ بنح

 مقتضی بویژه در پمپاژهاي طوالنی توصیه می گردد.

 

 بتن ريزی با جام -4-3-3-2

گاه تولید بتن و یا وسایل ریزي با جام، بتن از دستدر روش بتن

انتقال بتن از محل تولید به محل بتن ریزي )نظیر انتقال از كامیون 

ریزي( مخلوط كن به داخل یک جام و حمل جام به محل بتن

انتقال داده می شود.  این روش به دلیل اینکه جام با حركت در 

ریزي تواند بتن را به محل نهایی بتنجهت افقی و عمودي می

ند، آسان و كاربردي است. همچنین این روش نیازمند افزایش برسا

باشد. براي ریزي با پمپ( نمییا اصالح اسالمپ )مانند روش بتن

شود. توصیه می حمل جام بطور معمول از جرثقیل استفاده می

شود تخلیه بتن از زیر و مركز جام صورت گیرد در صورتیکه بازشو 
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درجه كمتر باشد و اندازه دهانه آن باید  60د از جدار جام نبای

 باشد.برابر حداكثر اندازه اسمی سنگدانه هاي بتن بزرگتر  8از 

 

 

 

بتن ريزی با سرسره بتن )ناوه( و لوله )سرسره   8-6-3-3-1

 قائم(

 به عنوان یک قاعده كلی، استفاده از لوله نسبت به سرسره

 بتن ارجح است.

شود، شیب سرسره باید به رفته میوقتی سرسره بتن بکار گ

 2حدي باشد كه از جداشدگی جلوگیري شود و نباید از 

ه عمودي ب 3همچنین نباید از  افقی كمتر باشد. 3عمودي به 

 افقی بیشتر باشد. 2

سازه سرسره و روش بکار گرفته شده نباید منجر به 

 .جداشدگی بتن گردد

وله حداقل قطر ل لوله می تواند صلب و یا انعطاف پذیر باشد.

اسمی  برابر حداكثر اندازه 6و در پایین لوله  8در باال باید 

 . باشدسنگدانه 

 محدودیتی در مورد ارتفاع بتن ریزي با لوله وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 ساير تجهيزات انتقال بتن  8-6-3-3-1

باید  ،در صورت استفاده از تسمه نقاله براي انتقال بتن

گیري از تغییر نسبت آب به سیمان تمهیدات الزم براي جلو

یط آب و روانی بتن بر اثر تابش آفتاب، بارش باران و سایر شرا

 بتن دگیشگرفته شود. براي جلوگیري از جدا و هوایی در نظر

ل باید از صفحات مانع و لوله هاي قیفی شکدر هنگام تخلیه 

 ،مقطع و قبل از تخلیه دریا در بین راه در انتهاي تسمه نقاله 

 استفاده كرد.

سره اي باشد، احتمال جدا داراي خروج از مركز یا بصورت سر

 شدگی در بتن بشدت وجود دارد. 

ن اندازه خروجی در ارتباط با حداكثر اندازه اسمی و روانی بت

قل مشخص می شود، و بهتر است مقدار آن به مراتب بزرگتر از حدا

 اندازه ذكر شده باشد. 

 

 بتن ريزی با سرسره -4-3-3-3

دهد و را افزایش می انتقال بتن با سرسره بتن احتمال جداشدگی

پذیرد،  استفاده از بتن با اسالمپ باال كه براي تسهیل كار صورت می

ز لوله اكند. بنابراین در حالت كلی استفاده وضعیت را نامطلوبتر می

شود. در صورتیکه بتن بطور پیوسته از سرسره پایین توصیه می

غییر تن تآید، باید یا شیب افزایش پیدا كند و یا طرح مخلوط بنمی

تن با شود قبل از اجراي بتن اصلی، امکان انتقال بیابد. توصیه می

 سرسره با كیفیتی مناسب مورد آزمایش قرار گیرد. سرسره باید

طوري طراحی و ساخته شود كه در محل درزها استحکام كافی 

دا جداشته باشد كه بر اثر نیروي قائم بتن در محل درزها از هم 

ر فاده از سرسره بتن توصیه اكید می شود دنشود. در هنگام است

انتها از قیف قائم براي كاهش جداشدگی استفاده گردد. شکل 

نه ها برابر اسمی سنگدا 8سرسره بهتر است نیم دایره و قطر آن از 

 بیشتر باشد.

 قبل و بعد از استفاده از سرسره بتن، سطح سرسره باید با آب

 شستشو شود.

ح االمکان به سطخروجی قیف باید حتی ریزي دهانهدر هنگام بتن

یاد زنهایی بتن نزدیک باشد. همچنین بتن بطور ناگهانی و با حجم 

تمال در یک محل ریخته نشود تا نیازي به جابجائی افقی بتن كه اح

، كند، نباشد. در صورتیکه در هنگام تخلیهجداشدگی را زیاد می

 ط شود. دوباره مخلو جداشدگی اتفاق بیفتد بتن قبل از استفاده باید

 

 ساير تجهيزات انتقال بتن -4-3-3-4

گیرد، استفاده از هایی كه بصورت پیوسته انجام میریزيدر بتن

تسمه نقاله انتخاب مناسبی است. در صورت استفاده از چندین 

تسمه نقاله، این قطعات باید به نحوي چیده شوند كه اختالف تراز 

شیب آنها به نحوي باشد كه از  بین آنها زیاد نباشد و همچنین

هاي زیاد با تسمه جداشدگی جلوگیري شود. در حمل با مسافت

هاي مناسب استفاده شود، تا تابش آفتاب و یا نقاله باید از پوشش

بارش باران و یا سایر عوامل جوي كیفیت بتن را تغییر ندهد. 
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  (یل حمل مانند فرغون )چرخ دستیدر صورت استفاده از وسا

اده در صورت استف ،متر 300ا یمتر و  60فاصله حمل نباید از 

د از تجاوز كند و در هر حال بای یا دامپر )فرغون موتوري( از

 جلوگیري شود.دگی بتن جداش

استفاده از هر وسیله حمل، چنانچه منجر به جداشدگی در 

 ارگیري و تخلیه نشود، مجاز می باشد. ب

 

 بتن ريزی 

 كليات 8-6-4-1

در بارندگی شدید بتن ریزي باید قطع گردد و سطح بتن 

میلیمتر بر  5محافظت گردد. در بارندگی محدود )كمتر از 

ساعت( چنانچه كیفیت سطح بتن اهمیت دارد باید باپوشش 

 قف گردد.موقت  بتن ریزي را ادامه داد و یا بتن ریزي متو

ریزي بینی شده، بتنهایی كه درز اجرایی پیشبه جز در محل

 مقطع بطور پیوسته ادامه یابد.باید تا اتمام بتن

 

 ريزیبتن 8-6-4-2

ریزي باید به نحوي صورت گیرد كه موجب جابجائی قالب بتن

 و شبکه آرماتور از محل اولیه نشود.

 ریخته شود تابتن بایستی تا حد امکان در محل نهایی خود 

نیاز به نیاز به جابجایی آن به حداقل برسد. در صورت 

 اطمینان حاصل نمود. بتن دگیشجابجایی باید از عدم جدا

ریزي مشاهده گردد، باید هنگام بتن بتن دگیشچنانچه جدا

هاي مناسب براي حذف یا كاهش  ریزي متوقف و روشبتن

 بکار گرفته شود. دگی بتنجداش

د ریزي باید به نحوي انجام شوعده كلی، بتنبه عنوان یک قا

باشد. حداكثر  نسبتا  ترازكه سطح بتن تازه ریخته شده 

 محدود شود.متر سانتی 50 باید بهضخامت بتن در هر الیه 

آن سانتیمتر باشد می توان  60در صورتیکه كل ضخامت بتن 

 در یک الیه اجرا كرد.را 

ب همچنین در انتهاي تسمه نقاله با در نظر گرفتن تجهیزات مناس

)مانند تیغه(، از برگشت مالت جلوگیري شود. چنانچه انتهاي تسمه 

ریزي در مقاطع بزرگ ناچار به جابجایی نقاله ثابت باشد، در بتن

تواند موجب جداشدگی شود. بنابراین افقی بتن می باشد كه می

االمکان قطعه نهایی تسمه نقاله امکان جابجایی افقی را باید حتی

 داشته باشد. 

مه ابستان و زمستان امکان تغییرات شدید دما در حمل با تسدر ت

 نقاله وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریزيبتن -4-4-2

ریزي باید ها، بتنبه دلیل احتمال آسیب به شبکه آرماتورها و قالب

بند، با دقت انجام شود. همچنین نیروي انسانی آرماتوربند و قالب

در  ریزي حضور داشته باشند كهطور آماده بکار در حین بتنباید ب

 صورت آسیب احتمالی، اقدامات الزم را انجام دهند.

ن، با توجه به افزایش احتمال جداشدگی بر اثر جابجایی افقی بت

 .باید تالش شود بتن ریزي در محل نهایی صورت گیرد

تیابی ریزي جداشدگی شدید رخ دهد، دسدر صورتیکه در حین بتن

دن به كیفیت مناسب و با پیوستگی خوب، حتی با دوباره مخلوط كر

ریزي باید قطع بتن نیز مشکل است. بنابراین در چنین مواقعی، بتن

 ریزي بعدي از بین برود.و دلیل جداشدگی شناسایی و براي بتن

كردن،  براي بتن هاي ریخته شده باید تا حد امکان با دوباره مخلوط

 نواخت گردد.مخلوط بتن یک

درزهاي اجرایی در اكثر مواقع یک نقطه ضعف در سازه محسوب 

آالت ریزي مناسب و كنترل ماشینشوند، بنابراین باید با برنامهمی
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یبا الیه ها باید تقر ضخامت ،چند الیهدر در صورت بتن ریزي 

امل بتن الیه جدید با بتن الیه قبل پیوستگی ك و مساوي باشد

باید به  درونی )خرطومی(لرزاننده بدین منظور  پیدا كند.

 .ه شودسانتیمتر در الیه قبلی فرو برد 10تا  5میزان 

ریزي و فاصله زمانی بین ریزي، ظرفیت بتنمحدوده بتن

سرد  حوي تعیین شود كه از بروز درزها باید به نریزي الیهبتن

براي شرایط معمول مقادیر داده شده در جلوگیري شود. 

ها یهفاصله زمانی بین ال باید مد نظر قرار گیرد. 1-4-4جدول 

ریزي تا برابر فاصله زمانی از اتمام تراكم الیه قبلی بتن

ریزي دو كه شامل زمان توقف بین بتن ،ریزي الیه جدیدبتن

 باشد.ت میالیه اس

 

 ريزی دو اليه متواليحداكثرفاصله زماني بين بتن 1-4-4جدول 

 

 و لولهباید به كمک  ،هایی با ارتفاع زیادریزي در قالبدر بتن

ک سطح انجام االمکان نزدیریزي حتیبتن ،یا تجهیزات دیگر

لوله، جام و دیگر شود. حداكثر فاصله از خروجی سرسره بتن، 

 متر است. 5/1تجهیزات تا سطح بتن ریزي 

متر در  3ریزي در شرایط معمول حداكثر بتنارتفاعی نرخ 

 .ساعت می باشد

)اعضاي افقی( بطور پیوسته با  ریزي تیر و سقفچنانچه بتن

شود، براي جلوگیري از می )اعضاي قائم( انجام دیوار و ستون

ریزي ستون و بتنابتدا  هاي ناشی از نشست بتن بایدترك

 ریزي تیر و سقف انجام گردد.و سپس بتن ،دیوار

ریزي در مجاورت زمین باید ابتدا یک الیه بتن نظافت در بتن

  ریخته شود.

از ریختن یک باره بتن ستون و تراكم یکباره پرهیز شود و 

 سانتیمتر باید رعایت گردد. 50خامت ضابطه حداكثر ض

 اجتناب شود.باید از پرتاب بتن بوسیله ادواتی مانند بیل 

 

 

 حداكثر فاصله زماني بين دو اليه دمای محيط

 ساعت c25° 2باالي 

c25° ساعت 5/2 یا كمتر 

ریزي، درزهاي اجرایی در محل هاي از پیش تعیین و مقطع بتن

 شده قرار گیرد.

 براي دستیابی به بتن یکنواخت، ضروري است كه بتن در الیه هاي

افقی ریخته شود و بطور یکنواخت با لرزاننده متراكم گردد. در 

شود كه میزان بتن ریخته شده ریزي در احجام زیاد، توصیه میبتن

در یک نقطه محدود شود. به این منظور باید تا حد امکان تعداد 

نقاط تخلیه بتن در مقطع افزایش یابد و سطح نهائی بتن در تمامی 

كه حجم بتن تراز نگاه داشته شود. هنگامینقاط تقریبا  در یک 

ریخته شده در یک نقطه زیاد شود، امکان تراكم مناسب بتن وجود 

ندارد و سطح بتن ناهموار خواهد شد. در مواقعی كه به ناچار نقاط 

ریزي به نحوي تخلیه بتن در مقطع محدود است، باید سرعت بتن

 آید.تنظیم گردد كه امکان تراكم مناسب بتن بوجود 

شود، متر محدود می 5/0هنگامیکه حداكثر ضخامت الیه، به 

 5/0 تا 4/0رسد. بنابراین محدوده جابجایی افقی بتن به حداقل می

گیرد. در متر به عنوان یک ضخامت استاندارد مد نظر قرار می

هاي بیشتر براي یک الیه در نظر گرفته مواردي كه ضخامت

ت عدم كاهش كیفیت بتن به اثبا شود، باید با انجام آزمایش،می

دد. برسد و یا با روش هاي پیشنهادي، كیفیت مناسب بتن تامین گر

در استفاده از بتن خودتراكم، بتن ریزي در الیه هاي متعدد 

 موضوعیت ندارد.

یجاد ها به دلیل اطمینان از عدم امحدودیت فاصله زمانی بین الیه

سرد،  براي جلوگیري از درزها باید رعایت گردد. درز سرد بین الیه

مل نوع ها با در نظر گرفتن مالحظاتی شاباید فاصله زمانی بین الیه

ریزي، دماي بتن، كارایی بتن، فاصله زمانی بین ساخت تا اتمام بتن

بتن و روش تراكم، مشخص گردد. به خصوص در هواي گرم و با 

شدت تبخیر زیاد، به دلیل گیرش سریعتر یا خشک شدگی زود 

اننده نگام، احتمال وقوع درز سرد بیشتر است، زیرا نمی توان لرزه

هایی با ریزيخرطومی را در الیه زیرین فرو برد. همچنین در بتن

اید حجم زیاد به دلیل طوالنی شدن زمان ساخت تا اتمام تراكم، ب

 دقت بیشتري صورت گیرد. 

ان یزفاصیه زمانی بتن ریزي بین دوالیه، بستگی به نوع سیمان، م

مصرف مواد افزودنی شیمیایی، دماي بتن، دماي محیط و برخی 

ست، اعوامل دیگر دارد. در مواقعی كه احتمال وقوع درز سرد زیاد 

دنی باید با در نظر گرفتن تدابیري مانند استفاده از مواد افزو

وان تریزي یا افزایش شیمیایی دیرگیر و یا كاهش ارتفاع الیه بتن

 ن بتن، از وقوع آن جلوگیري كرد. تولید، حمل و ریخت
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 یوار(ددر مواقعی كه بتن از ارتفاع زیاد )مانند بتن ریزي ستون و 

شود، به دلیل برخورد بتن با قالب و آرماتوربندي، تخلیه می

تواند ریزي میافتد. همچنین این نوع بتنجداشدگی اتفاق می

قالب موجب باقی ماندن بتن خشک شده روي سطوح آرماتورها و 

ریزي الیه بعدي موجب عدم در ارتفاع باالتر شود كه در بتن

ظر شود. در چنین مواقعی باید با در نپیوستگی بتن و میلگرد می

و یا  متري( و یا  از لوله 5/1تر )گرفتن بازشو در ترازهاي پایین

سرسره بتن براي نزدیک كردن خروجی بتن به سطح كار استفاده 

ه باید جلوگیري از جداشدگی بتن، ارتفاع تخلینمود. بنابراین براي 

فته از قبل مشخص باشد تا تمهیدات الزم در این زمینه در نظر گر

 شود. 

ریزي بطور پیوسته و با سرعت ارتفاعی زیاد موجب افزایش بتن

ب تواند موجب افزایش آها می شود. همچنین میفشار بتن به قالب

و  ه در نتیجه چسبندگی بتنانداختن به دلیل افزایش فشار شود ك

ریزي باید براساس شکل كاهش می یابد. سرعت بتنآرماتورها 

ور مقطع، طرح مخلوط، روش تراكم و سایر عوامل، محدود گردد. بط

شود. متر )ارتفاعی( در ساعت تعیین می 3تا  2معمول این سرعت 

توصیه می شود نرخ ارتفاعی بتن ریزي در شرایطی مانند هواي 

 دد.متر در ساعت محدود گر 2یا استفاده از دیرگیرها، به  سرد و

ن و همزمان تیر و دال با ستو ریزيها مثال  بتنریزيدر برخی بتن

جه هاي داراي تغییر مقطع قابل توریزي اعضایی مانند طرهیا بتن

هاي خمیري ناگهانی، به دلیل اختالف در ضخامت مقطع، نشست

ی اختالف نشست، تمایل به ترك خوردگآید. این متفاوت بوجود می

اید دهد. در چنین مواردي بدر محل این تغییر مقطع را افزایش می

ست ها ریخته شود و با یک وقفه زمانی، اجازه نشابتدا بتن ستون

و  به بتن داده شود و یا تراكم مجدد انجام گیرد، سپس بتن تیر

 ه البته بهساعت است ك 2تا  1دال ریخته شود. این زمان حدود 

 دما و طرح مخلوط بستگی دارد. 

با توجه به انبوهی میلگردها در مقاطع سازه اي، به خصوص ستون 

و دیوار برشی و محل تقاطع تیر و ستون، امروزه به نظر می رسد 

استفاده از بتن خود تراكم می تواند كمکی براي جاي دهی مناسب 

، بنابراین توصیه بتن در اطراف میلگردها و گوشه هاي قالب باشد

می گردد در صورت داشتن امکانات مناسب، از بتن خود تراكم در 

چنین مواردي استفاده شود. در این حالت بتن بصورت یکپارچه 

ریخته می شود و نیازي به رعایت ضخامت حداكثر الیه بتن ریزي 
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 تراكم 

. ندستهلرزاننده هاي داخلی براي تراكم بتن ارجح  اصوال 

اي ها مانند دیوارهلرزاننده قالب ممکن است براي برخی سازه

ه بکار گرفت ،از لرزاننده داخلی مشکل استنازك كه استفاده 

 شود.

هواي غیر عمدي كه  ،بتن باید به نحوي متراكم شود

پس از باز كردن قالب سطح )ناخواسته( بتن كاهش یابد و 

 قابل قبول باشد.نیز بتن 

تا  5 در هنگام تراكم با لرزاننده داخلی، لرزاننده باید حدود

 .دبرومتر در الیه قبلی فرو سانتی 10

حوي در هر موقعیت باید به نلرزاندن فاصله فرو بردن و زمان 

 شود كه بتن به میزان كافی متراكم گردد. در نظرگرفته

و سپس در لرزاننده  باید بصورت عمودي در بتن فرو برده  

 . همان حالت عمودي بیرون آورده شود

هاي ناشی از نشست  مجدد براي جلوگیري از تركلرزاندن 

تن مسلح و بهبود كیفی بتن انجام می شود. خمیري در ب

اخیر ت اتا حد امکان بو باید قبل از گیرش اولیه  مجددلرزاندن 

نوز هفرو بردن و لرزاندن بتن به شرط اینکه امکان  انجام شود

 .وجود داشته باشد

ثري اكه بگونه اي لرزاننده  باید به آرامی بیرون كشیده شود  

  اقی نماند.بلرزاننده از محل فرو بردن 

 اتمام خروج هوا و شروع بهكفایت لرزاندن بتن با مشاهده 

 روزدن شیره بتن حاصل می گردد.

عاع برابر ش 5/1حداكثر فاصله نقاط فروبردن لرزاننده داخلی 

 ازقالب ها حداكثر فاصله مجاورت در اما اثر آن می باشد. 

 شعاع اثر آن می باشد. 75/0قالب 

 

 

 

 

نیست، اما بهتر است سرعت ارتفاعی بتن ریزي براي كاهش حفرات 

 متر در ساعت محدود شود. 3همان هواي سطحی به 

  

 تراكم-4-5

یهی هدف از تراكم بتن، خروج هواي ناخواسته از بتن می باشد. بد

 است در عملیات تراكم نباید هواي عمدي ایجاد شده بطور قابل

 مالحظه اي خارج شود.

ده مناسب با توجه به تنوع و عملکرد لرزاننده ها، انتخاب نوع لرزانن

رزاننده كار، از اهمیت برخوردار می باشد. مشخصات لبا توجه به نوع 

 ارائه شده است. 1-5-4هاي داخلی و عملکرد آنها در جدول 

اب نوع هنگامیکه از لرزاننده خارجی )بدنه( استفاده می شود، انتخ 

 اتصال مناسب به قالب اهمیت دارد.مناسب، محل نصب و 

طح سمکان مشاهده توصیه می شود با تعبیه سکو و تمهیدات الزم، ا

 بتن در هنگام تراكم فراهم آید. 

ز كیفیت مناسب سطح نمایان بتن عالوه بر ایجاد نماي مناسب، ا

ر دنظر دوام و آب بندي نیز اهمیت دارد. بنابراین تراكم كافی 

لب نزدیکی سطوح قالب باید انجام و از خروج بتن از محل درز قا

 به قالب و یا میلگردجلوگیري گردد. همچنین نباید لرزاننده 

 چسبانده شود.

الی بتن نفوذ لرزاننده درالیه قبلی به منظور یکپارچگی الیه ها متو

 ریزي ضروري است.

 مدت زمان نگه داشتن لرزاننده در هر محل و بکار گیري آن در

فواصل مختلف باید به نحوي تعیین گردد كه بتن تازه بطور 

ه بو انتخاب فواصل باید یکنواخت متراكم شود. زمان نگه داشتن 

مل نیروهاي فنی آموزش داده شود. موارد مهم در متراكم كردن شا

 موارد زیر است:

قریبا  تلرزاننده داخلی باید تا حد امکان بصورت عمودي و با فواصل 

ر لرزاننده برابر شعاع تاثی 5/1یکسان وارد بتن گردد. فواصل نباید از 

نده، كارایی واتر و دامنه نوسان لرزانبیشتر باشد. این فاصله به قطر، ت

یري گبستگی دارد. تصمیم  عضوو تراكم میلگرد در  عضوبتن، ابعاد 

 در خصوص انتخاب نوع، مشخصات لرزاننده و مدت زمان لرزاندن،

باید با توجه به استعداد جداشدگی  و خاصیت پركنندگی بتن 

 صورت گیرد.

دگی شیره بتن  در سطح پایان خروج هوا معموال  با شروع به رو ز 

همراه است و می تواند نشانه اي بر كفایت لرزاندن بتن باشد. از 

عالئم شروع به رو زدن بتن، براق شدن سطح بتن می باشد. این 
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تا  5زمان با توجه به قدرت لرزاننده و كارایی بتن مصرفی حدود 

نده ثانیه است. گاه كفایت لرزاندن، با توجه به تغییر صداي لرزان 25

 مشخص می شود كه نیاز به تجربه دارد.

ره آرام بیرون كشیدن لرزاننده از داخل بتن موجب می شود تا حف

ا كارایی لرزاننده، در داخل بتن باقی نماند )به ویژه در بتن هایی ب

كم(.  لرزاندن اضافی ممکن است موجب جداشدگی و یا از بین 

 رفتن حباب هاي عمدي )خواسته(  شود.

ن ننده داخلی براي جابجایی بتن نباید استفاده كرد چواز لرزا

موجب جدا شدگی می شود. از حركت لرزاننده بصورت افقی در 

 بتن اجتناب گردد.

تن ریزي بنوع، قطر و تعداد لرزاننده هاي الزم باید با توجه به حجم 

بتن و  در واحد زمان، ابعاد مقطع، حداكثر اندازه سنگدانه، اسالمپ

به به نحوي انتخاب شود كه تراكم مناسب و یکنواخت  سایر عوامل

 وجود آید. 

یل زمان تراكم مجدد كه به معناي تراكم دوباره بتن بعد از تکم

تخاب تراكم اول و پس از آب انداختن بتن است، باید بطور دقیق ان

شود. چنانچه تراكم مجدد در زمان مناسب انجام شود موجب 

روج آب رو زده و همچنین پ ر كاهش فضاهاي خالی ناشی از خ

ه كردن فضاي خالی زیر میلگردها و افزایش چسبندگی میلگردها ب

 بتن می گردد. بهترین عملکرد تراكم مجدد، هنگامی رخ می دهد

ه این كه تا حد امکان تراكم بتن به تاخیر بیفتد، ولی در صورتی ك

سطح  زمان بیش از حد به تاخیر بیفتد، می تواند به ایجاد ترك در

ق بتن منجر گردد. همچنین باید دقت شود كه تراكم مجدد از طری

یادي آرماتورها به بتنی كه زمان گیرش آن گذشته است یا بمقدار ز

سفت شده است، منتقل نشود. در دال ها استفاده از ماله هاي 

 چرخان )هلیکوپتري( معموال  چنین نقشی را ایفا می كنند.

سانتیمتر است. براي  30حداكثر شعاع تاثیر لرزاننده بدنه، 

 سانتیمتر به شرط اینکه از دو طرف 60دیوارهاي با ضخامت تا 

استفاده  سانتیمتر باشد، 30لرزانده شود و لرزاننده داراي شعاع اثر 

 60از لرزاننده بدنه مجاز است. براي ضخامت هاي بیش از 

 سانتیمتر، قسمت مركزي باید با لرزاننده داخلی متراكم شود.

و زدن ربا توجه به اینکه در قطعاتی مانند دیوار و ستون، معموال  

مان شیره قابل مشاهده نمی باشد زمان الزم را می توان از مدت ز

بل الزم براي تراكم  بتن مشابه، در اعضایی كه روزدن شیره  قا

 مشاهده است برآورد نمود.
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 پرداخت سطح بتن  6-8

و هموار كردن و  هدف از پرداخت سطح بتن، صاف -5-1

همواري )رده  تسطیح سطح نهایی بتن با توجه به درجه

پرداخت( مورد نظر و تأمین كیفیت مقاومت سایشی و دوام 

 باشد. مطلوب آن می

 
مراحل پرداخت سطح بتن: تعداد مراحل پرداخت سطح  -5-2

 وع و كیفیت سطح مورد نظر بستگی دارد.بتن به ن

گیري و رسانیدن تراز بتن به حد مرحله اول: شمشه -5-2-1

 مورد نظر )افقی یا شیبدار( پس از تراكم بتن

دن مرحله دوم: استفاده از تخته ماله براي هموار كر -5-2-2

 زنی(هاي درشت در بتن )تخته مالهسطح و فرو بردن سنگدانه

 وم: استفاده از ماله براي ریزبافت كردن مرحله سو -5-2-3

براي  كشی(بندي و تراكم مناسب )مالهبستن منافذ ریز و آب

 لیسه اي كردن

كشی و مرحله چهارم: زبر كردن یا جاروكشی و برس -5-2-4

 مضرس كردن سطح )ایجاد بافت سطحی خاص(

 

مشکالت پرداخت سطح: معموال  آب انداختن بتن و یا  -5-3

شدگی ناشی زیاد ناشی از تبخیر بتن تازه و جمع شدگیخشک

دو مشکل عمده در پرداخت سطح و تأمین كیفیت آن  ،از آن

باشد كه در صورت عدم برخورد صحیح و اقدام به موقع، می

  مشکالتی را به وجود آورد. تواندمی

 

 

 

 

 

 

 عمليات اجرايي پرداخت سطح 

در صورت همانطور كه گفته شد مراحل مختلف پرداخت سطح 

 لزوم باید به ترتیب انجام شود.

گیري و تراز كردن سطح: با استفاده از شمشه شمشه -5-4-1

و استفاده از نقاط یا نوار كنترل تراز سطح و با حركت دادن 

اي به سمت مورد نظر، سطح بتن به تراز شمشه بصورت اره

 

 

 وامه ها درجه همواري سطح بتن در استانداردها و آیین ن -1-5ت

در مشخصات فنی، آورده می شود. شیوه نادرست پرداخت سطح 

ن را آمی تواند اثر نامطلوبی را بر كیفیت سطح بتن باقی گذارد و 

 در برابر شرایط محیطی سخت، تضعیف كند. 

 

 

، مرحله دوم، همواره باید پس از مرحله اول انجام شود -2-5ت 

باشد، م قابل اجرا میمرحله سوم در صورت لزوم پس از مرحله دو

د. در غیر اینصورت مشکالتی براي سطح مورد نظر بوجود خواهد آم

حله الزاما  براي همه سطوح نیاز به همه مراحل پرداخت بویژه مر

واهد سوم و چهارم وجود ندارد. بهرحال مرحله اول و دوم الزامی خ

 بود.  

 

 

 

 

 

 

 

جود باشد، در صورتی كه استعداد آب انداختن بتن مو -3-5ت 

گیري اولیه، پس از ریختن و تراكم بتن و معموال  به دنبال شمشه

حله شود. چنانچه در مرحله دوم و بویژه در مررو زدن آب آغاز می

انداختن سوم پرداخت سطح )در صورت لزوم(، بتن در حال آب

از  باشد و یا با آب رو زده پرداخت انجام گردد، كیفیت سطح بتن

هد شدگی، پودر شدگی و ...( تضعیف خواام )پوستهنظر سایشی و دو

و رشد. در صورتی كه بویژه مرحله سوم پرداخت، قبل از شروع به 

 وزدن آب انجام شود، كیفیت بسیار ضعیفی را شاهد خواهیم بود 

شود و یا دچار پودرشدگی خواهد شد. سطح بتن بزودي پوسته می

سفت شود و آب  براي اجراي مرحله سوم الزم است بتن تا حدي

 روزده جمع آوري گردد. 

 

 

 

جام این مرحله معموال  بالفاصله پس از تراكم بتن ان  -1-4-5ت 

 تواند دستی یا مکانیکی باشد. شود. شمشه میمی
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رود، شود و پستی و بلندي سطح از بین میدلخواه رسانیده می

 .گرددتا حدودي هموار می ،سطح مورد نظرو 

ماله  زنی: در این مرحله با استفاده از تختهتخته ماله -5-4-2

هاي درشت در بتن فرو دسته بلند یا دسته كوتاه، سنگدانه

هاي مربوط به گردد و ناصافیمی پنهان شود وبرده می

تواند رود. تخته ماله دسته بلند میگیري از بین میشمشه

ف ارهایی را بوجود آورد كه با تخته ماله دسته كوتاه حدشی

 شود. می

 

 

 

 

 

 

براي لیسه اي كشی ماله ،كشی: در صورت لزومماله -5-4-3

زنی مالههمواره پس از تخته ،با ماله یا كمچه فوالديكردن 

مل انجام می شود بهرحال در این حالت باید روزدن آب بتن كا

 یا از سطح زدوده شود.  شده باشد و آب روزده تبخیر

 

 

كشی یا جاروكشی سطح: براي ایجاد زبر كردن، برس -5-4-4

ه گاه نیاز ب ،الزمناهمواري  خاص و بوجود آوردن یبافت سطح

كشی سطح وجود كشی یا جاروكشی و گونیزبر كردن، برس

 شود. كشی انجام میدارد. این مرحله پس از ماله

 ها یا توسط مهندسیننقشه مقدار زبري و نوع بافت سطحی در

 گردد.مشاور و دستگاه نظارت مشخص می

 آوری )نگهداری( بتنعمل 7-8

 كليات 

اي از اقدامات یا تدابیري اطالق آوري بتن به مجموعهعمل

  هیدراته يابردماي مطلوب یا مورد نظر  وشود كه رطوبت می

 بتن به مقاومت و دوامتامین گردد تا شدن سیمان و تداوم 

عمل آوري به  دست یابد و آسیبی به آن وارد نشود. مطلوب

 دو صورت عادي و تسریع شده تقسیم می شود.

 

 

 

می تواند چوبی یا از آلیاژ فوالد منیزیها میمالهتخته  2-4-5ت

هاي غیر بتن باشد. صاف كردن سطوح با تخته ماله منیزیمی براي

تر و با دوام تر است و سطح صافحبابدار و با روانی زیاد مناسب

تر احترآورد و كار با آن تري را نسبت به تخته ماله چوبی بوجود می

متر و طول میلی 100تا  75است. تخته ماله معموال داراي عرض 

ت متر است. فرد پرداخت كننده سطح در این حالمیلی 500تا  300

 هاي مخصوص عریض استفاده كند و یا در زیر زانوياز كفش باید

متر در بتن میلی 3اي را قرار دهد به نحوي كه بیش از خود تخته

غل یا سر و فرو نرود و جا نیندازد. تخته ماله را نباید كج نمود )از ب

بند كرد و زیاده از ته(. در استفاده از تخته ماله نباید سطح را آب

رو  وباید اجازه داد تا آب بتن بتواند خارج شود  حد صاف نمود و

اله به نظر می رسد ماله هاي پالستیکی نباید براي تخته م بزند.

 زنی استفاده شود زیرا اجازه نمی دهد آب بتن رو بزند. 

تواند كشی با فشار زیاد و حتی با كج كردن آن میماله -3-4-5ت 

كشی حاصل گردد. ماله ايانجام شود تا سطح متراكم، صاف و لیسه

هاي دستی و یا مکانیکی )بویژه چرخشی یا تواند با مالهمی

به  هاي دستی معموال از ورق فوالديهلیکوپتري( انجام شود. ماله

میلی متر ساخته  500تا  250متر و طول میلی 125تا  75عرض 

هایی با عرض و طول تر باشد از مالهشوند. هر چه بتن سفتمی

 شود تا فشار بیشتري اعمال گردد. استفاده میكوچکتر 

كشی حذف و ایجاد بافت سطحی خاص گاه مرحله ماله -4-4-5ت 

كشی یا جاروكشی یا شود. برسزنی انجام میمالهپس از تخته

 كشی باید در جهت مورد نظر انجام گردد. گونه

 

 

 

 

 

 

 

 بتنهیدراته شدن سیمان به رطوبت نیاز دارد اما دماي  -1-6–ت

درجه سلسیوس  5بر آهنگ آن اثرگذار است. در دماي كمتر از 

 آهنگ هیدراته شدن تقریبا  متوقف می شود. 
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 عادیآوری مراحل عمل 

 بخش تقسیم نمود.  دوتوان به را میعادي آوري عمل

آوري حفاظتی یا محافظت(: آوري اولیه )عملعمل -6-2-1

در این مرحله بویژه در حالی كه بتن سخت نشده است یا 

نیاز به تدابیر  ،گذراندمراحل ابتدایی سخت شدن را می

 دارد. را حفاظتی براي جلوگیري از وارد شدن آسیب به آن 

آوري رطوبتی یا مراقبت(: در آوري نهایی )عملعمل -6-2-2

رسانی یا حفظ رطوبت بتن پرداخته این مرحله به رطوبت

ته شود ضمن آنکه حداقل دماي الزم براي تداوم هیدرامی

 شدن سیمان باید تأمین گردد. 

ها و آوري اولیه(: جلوگیري از آسیبمحافظت )عمل -6-3

اثرات نامطلوبی همچون شسته شدن توسط جریان آب یا 

شدگی اولیه در اثر تغییر كیفیت سطح در اثر رگبار، خشک

ار زدن سریع در هواي بسییخوزش باد یا تابش مستقیم آفتاب، 

ضربه در بتن جوان )تازه سخت شده(  سرد و ایجاد لرزش و

ا آوري اولیه نام دارد. بتن تازه و خمیري یمحافظت یا عمل

 هاي بیرونی درجوان )تازه سخت شده( همواره باید از آسیب

ر نظر دباید بدین منظور  را امان باشد. تدابیر و اقدامات الزم

 گرفته شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آوری نهايي( مراقبت )عمل 

 .روش انجام شود تواند به سهآوري رطوبتی میعملبت یا مراق

 رسانیرطوبتالف: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غفلت در اینموارد معموال  به ایجاد ترك یا ایجاد نماي  -3-6-ت

گردد. ضعیف و نامطلوب و در كل به كاهش كیفیت بتن منجر می

ید پرهیز گردد. ریختن بتن روي هاي حرارتی بابهرحال از شوك

هاي خیلی سرد سطوح بسیار سرد و یخ زده و در مجاورت قالب

ریزي چنین بتنزده و هم)بویژه فلزي( و یا میلگردهاي سرد و یخ

هاي تواند چنین شوكها و میلگردهاي داغ میدر مجاورت قالب

مهم باشد باید به كمک  ،حرارتی بوجود آورد. چنانچه نماي سطح

 جلوگیري شود.  ،وسایل مناسب از تماس نایلون با سطح بتن تازه

ز ا يریجلوگ يبرا ،یلونیپوشش در سطح بتن، مانند ورقه نا جادیا

 ریاز تبخ يریآب، جلوگ انیرگبار و شسته شدن در اثر جر بیآس

د باد گرم و خشک. استفاده از موا ژهیدر اثر وزش باد بو عیسر

از  يریجلوگ يبرا یحرارت يبندقیعا ر،یكاهنده تبخ ییایمیش

 از يریجلوگ ایسرد و  یلیخ يواو زودهنگام در ه عیسر خبندانی

ثر الرزش در  جادیقالب و ممانعت از ا ایوارد آمدن ضربه به بتن 

 رهیها و غغلتک ن،یسنگ آالتنیعوامل مختلف مانند حركت ماش

 .شودیمحسوب م یحفاظت يدر بتن تازه گرفته، از جمله روشها

در مواردي كه آب انداختن بتن با روش هاي مختلفی به شدت 

رابر كاهش می یابد یا از بین می رود، نیاز به حفاظت بیشتر در ب

ژه تبخیر وجود خواهد داشت. استفاده از پوزوالن هاي مختلف بوی

تن یا دوده سیلیس یا استفاده از مواد سیمانی یا پودري زیاد در ب

یمان می تواند موجب حذف یا كاهش كاهش شدید نسبت آب به س

 شدید آب انداختن شود.

ی مبتن خود تراكم یا بتن غلطکی از جمله این موارد نیز محسوب 

 شوند.

 

  

در نسبت آب به سیمان كم، پدیده خود خشک شدگی  -6-4-ت

و احتمال ترك خوردگی درونی بتن وجود دارد كه بویژه از دوام 

)صرفا  حفظ رطوبت( مجاز  یقیعا يهر چند روشها بتن می كاهد.
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 صرفا  حفظ رطوبت )عایقی(ب: 

 تركیب این دو باشد.پ: 

رسانی هاي رطوبتهاي رطوبت رسانی: روشروش -6-4-1

 تواند بصورت مستقیم و یا با واسطه باشد. می

 ه روز،در تمام این روش ها، بتن باید همواره در طول شبان

 مرطوب بماند و از تر و خشک شدن آن جلوگیري شود.

هاي تواند به شیوهرسانی مستقیم میرطوبت -6-4-1-1

 ب( و رسانیدنآریز ذرات پاشی، بارانی، پاشش غبار آب )آب

 . انجام شود بخار آب به سطح بتن

 . 

 سازيغرقاب -6-4-1-1-1

ساخته هر چند كاربرد این روش عمدتا  براي قطعات پیش

ي باشد اما امکان بکارگیري آن در برخی از قطعات و اعضامی

 درجا نیز میسر است. 

 

 

 

 آب بستن روي بتن )ایجاد حوضچه(  -6-4-1-1-2

ایجاد حوضچه آب كم عمق بر روي سطح بتن بویژه دالهاي 

رسانی ها روش رایج براي رطوبتافقی یا سقف و شالوده

سطح بتن و نشت آن به مستقیم به بتن است. وجود آب در 

داخل فضاهاي خالی و موئینه خمیر سیمان و بتن روش 

 آوري رطوبتی است. مؤثري براي عمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تواند پاشی میپاشی: آبهاي آبانواع شیوه -6-4-1-1-3

 ذراتپاشی با پاشی با قطرات درشت و آببصورت بارانی، آب

 پاشی انجام شود. ریز )غبار آب( یا مه

با نسبت آب  ییهابتن يبرا ژهیاما تا حد امکان بو شودیشمرده م

 .  شودینم هیتوص 42/0كمتر از  یمانیبه مواد س

و  عضورسانی با توجه به شرایط انتخاب شیوه رطوبت-1-4-6-ت

 گیرد. امکانات كارگاهی و صرفه و صالح فنی و اقتصادي صورت می

 

 

 

رسانی مستقیم با بدیهی است انتخاب شیوه رطوبت -1-1-4-6-ت

 و شرایط قرارگیري آن و عضوتوجه به امکانات كارگاهی و نوع 

 شود. چنین شرایط محیطی و اقتصادي پروژه انجام میهم

 

 

مشکل خروج آهک هیدراته )هیدروكسید  -1-1-1-4-6-ت

در  راتهتواند با بکارگیري آهک هیدكلسیم( از بتن در این روش می

یژه آوري )تا حد اشباع(، جبران شود. خروج آهک از بتن بوآب عمل

. زا خواهد بوددر مناطق خورنده بدلیل كاهش قلیائیت بتن مشکل

بهرحال شیوه غرقاب سازي یک عمل آوري رطوبتی مطلوب است 

 . زیرا آب همواره می تواند حفرات موئینه موجود را اشباع كند

با ماسه ریز یا خاكهاي  عضوست اطراف بهتر ا -2-1-1-4-6 -ت

 رسی یا فتیله چتایی و غیره محصور شود تا آب در سطح بتن با

 ضخامت مورد نظر بایستد. در ریختن آب روي سطح بتن باید دقت

ریزي آسیب شود تا سطح مزبور بویژه در ساعات اولیه پس از بتن

د و ب زیانبیند و شسته نشود. از جمله مشکالت این روش نیاز به آ

چنین حل تدریجی آهک هیدراته خمیر سیمان سخت شده و هم

ذیرتر باشد كه به نفوذپخروج آن از بتن،  بویژه در سنین اولیه می

انجامد. این روش براي مناطق شدن بتن و كاهش قلیائیت آن می

زنی زیر سقف و تشکیل باشد. سفیدكي مناسب نمیكلریدخورنده 

اي كلسیم( و امالح دیگر باعث ایجاد نمبلورهاي كلسیت )كربنات 

 شود.           شود و براي دالهاي نازك سقف توصیه نمینامطلوب می

پاشی بارانی و با قطرات درشت، در نهایت در آب -3-1-1-4-6-ت

تواند سطوح افقی كند و میآب بصورت ثقلی رو به پایین حركت می

تفاده از غبار آب یا و قائم و حتی زیر سقف را خیس نماید. در اس

تواند معلق پاشی، ذرات آب،  بسیار ریز هستند و در هوا میشیوه مه

بماند و به اطراف حركت نماید. گرانی تجهیزات و مسدود شدن 

هاي آنها از جمله مشکالت شیوه مه پاشی است. وجود باد افشانک

بصورت جدي اختالل ایجاد كند.  ،آوريتواند در این شیوه عملمی

ز مزایاي این شیوه، افزایش رطوبت نسبی محیط اطراف بتن ا

كاهد و با ایجاد باشد و از شدت تابش آفتاب به سطح بتن نیز میمی

در مجموع تبخیر از سطح بتن را به مقدار قابل  ،خنکی در محیط

چنین از مزایاي شیوه مه پاشی، دهد. هماي كاهش میمالحظه

باشد از ریختن و تراكم بتن میامکان بکارگیري آن بالفاصله پس 
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توان از این شیوه استفاده نمود كه موجب شسته انی میزم

 شدن سطوح بتنی نشود. 

 

تواند بخارآب: بخار آب با دماهاي مختلفی می -6-4-1-1-4

ب ار رود. در صورتی كه دماي بخارآآوري رطوبتی بکبراي عمل

درجه سیلسیوس باالتر  45سطح بتن از حدود مجاورت در 

ه وجود خواهد داشت و آوري تسریع شدرود شرایط عمل

 ضوابط مربوطه را باید رعایت كرد.    

 مادهرسانی غیرمستقیم )با هاي رطوبتشیوه -6-4-1-2

 جاذب(

رسانی غیرمستقیم، از یک ماده جاذب هاي رطوبتدر شیوه

رسانی چنین رطوبتآب به عنوان واسطه حفظ رطوبت و هم

طح این شود. هر چه میزان جذب آب در واحد ساستفاده می

 تر است. آوري رطوبتی مناسبماده بیشتر باشد براي عمل

خیس: استفاده از یک یا  (چتایی )پارچه كنفی -6-4-1-2-1

دو الیه چتایی خیس در سطوح افقی و یا حتی عمودي 

ود بهم با تاروپ 1تواند مؤثر باشد. چتایی باید از نوع درجه می

عبور نکند.  چسبیده باشد به نحوي كه نور از آن براحتی

چنین متر ضرورت دارد. هم 1/0ها به میزان همپوشانی چتایی

شود در صورت استفاده از الیه دوم چتایی خیس، توصیه می

مام تچتایی باید در  این الیه عمود بر جهت الیه زیرین باشد.

بویژه در محیط گرم و خشک و داراي باد،  ،آوريمدت عمل

 .شود خیس نگهداشته

 هاي چتایی باید تا حد امکاندي و افقی، الیهدر سطوح عمو

 به سطح بتن بچسبد و امکان عبور جریان هوا در زیر چتایی

 از بین برود. 

 

 

اي یا حصیر: حصیر طبیعی كه از پنبهبافته  -6-4-1-2-2

جاذب  اي یا سایر موادهاي پنبهبافته گیاهان تهیه شده باشد و 

ستقیم بکار رود. این آوري رطوبتی غیرمتواند براي عملمی

تر و داراي جذب آب بیشتر تر و ضخیممواد هرچه سنگین

تر باشند مفیدتر و كارآتر خواهند بود و تثبیت آنها ساده

و سایر آنها تداوم خیس بودن و تثبیت  پوشانی،باشد. هممی

 موارد مانند چتایی خیس است. 

شود و بدین ترتیب از جمله و باعث شسته شدن سطح بتن نمی

آوري اولیه( نیز به آوري حفاظتی )عملاقدامات مربوط به عمل

 آید. حساب می

ه بهرحال  بواسطه تماس بخار آب با سطح بتن، عالو -4-1-1-4-ت

شود. در شدگی، رطوبت سطح نیز تأمین میبر جلوگیري از خشک

که این بند عمل آوري رطوبتی بخار آب مد نظر بوده است ضمن این

یفا ابخار آب نقش پروراندن )عمل آوري حرارتی( را نیز می تواند 

 كند به شرط اینکه دماي بخار آب افزایش یابد.

 

رسانی در مواردي كه نتوان آب الزم را براي رطوبت -2-1-4-6-ت

درپی وجود تر و خشک شدن پیمستقیم فراهم نمود یا امکان 

وارد رود. فواصل آبدهی در این مها بکار میداشته باشد، این شیوه

 تواند بیشتر شود و عملیات نگهداري رطوبتی با دغدغه كمترمی

صورت پذیرد. بهرحال تروخشک شدن سطح بتن امري نامطلوب 

 است. 

 
ام چتایی در سطح افقی باید با استفاده از اجس -1-2-1-4-6-ت

د نظر سنگین )مانند میلگرد، تیرچوبی یا لوله و غیره( در محل مور

ده تثبیت می شود و بهتر است این اجسام در محل همپوشانی استفا

ر دهاي چتایی شود. گردد تا موجب عدم جابجایی و بلند شدن الیه

 آوري باید اجازه داد چتایی در همان محل )رويپایان مدت عمل

برداشتن چتایی خیس بالفاصله در پایان  بتن( خشک شود و از

آوري خودداري نمود تا دچار شوك ناگهانی رطوبتی نشود. عمل

 بهتر است چتایی نو در ابتدا شسته و آبکشی گردد تا اسیدهاي

 گیاهی و مواد آلی آن حذف شود. از بکار بردن گونی شکر، كود

ر هود. شیمیایی و مشابه آن قبل از شستن با آب باید خودداري نم

 12تواند همان چند محدودیت خنکی آب نسبت به سطح بتن می

هاي درجه سیلسیوس باشد اما در این مورد و سایر شیوه

د درجه سیلسیوس افزایش دا 20توان آن را تا حد می غیرمستقیم،

 كند.زیرا آب خنک بطور مستقیم به سطح بتن برخورد نمی

 

افته شده از برگ نخل بهتر است از حصیرهاي ب -2-2-1-4-6-ت 

یاهی و یا نی تازه و سایر گیاهان تازه استفاده نشود تا اسیدهاي گ

 مواد آلی آن در تماس با سطح بتن قرار نگیرد. 

این موارد همانند چتایی یا سایر مواد جاذب خشک می تواند خطر 

 آتش سوزي را بوجود آورد.
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، د كاهكاه، پوشال و خاك اره: موادي جاذب مانن -6-4-1-2-3

پوشال و خاك اره چنانچه خیس و داراي ضخامت كافی باشند 

 آوري رطوبتی مناسب هستند. براي عمل

 

 

 

 

 

 

 

 ماسه یا خاك -6-4-1-2-4

تواند در ماسه خیس نیز به عنوان یک ماده جاذب مییا  خاك

 سطح افقی و گاه در سطوح عمودي )كنار شالوده( بکار رود.

ن ( آكلریدژه یون سولفات یا یون آور )بویبهرحال مواد زیان

نباید در حدي باشد كه به بتن جوان آسیب برساند. حداقل 

 شود.متر توصیه میمیلی 100ضخامت این مواد در سطح بتن 

  

روش جلوگيری از تبخير )حفظ رطوبت يا  

 عايقي رطوبت(

هایی با نسبت آب هر چند روش جلوگیري از تبخیر براي بتن

شود اما در موارد قاومت توصیه نمیبه سیمان كم و پرم

اضطراري و در شرایطی كه امکان بکارگیري صحیح و كامل 

رسانی وجود ندارد، بکارگیري این روش هاي رطوبتروش

 . اجتناب ناپذیر است

توان براي این منظور از چند نوع ماده پوششی مانع تبخیر می

واد ر و مبهره گرفت. ورق نایلون، كاغذهاي مسلح دوالیه قیردا

یا ترین آنها در دنساز از جمله مهمترین و رایجشیمیایی غشا

در ایران كاربرد ورق نایلون و مواد شیمیایی  كههستند 

 می تواندبه نوبه خود گفته شود كه قالب نیز رایج غشاساز 

 مانع تبخیر محسوب شود.

 اتیلن:ورق نایلون یا پلی -6-4-2-1

سبکی و سهولت بکارگیري  ها به دلیلاستفاده از این ورق

توان از آن استفاده ریزي میبسیار رایج است و پس از بتن

منطبق  و مترمیلی 1/0 باید هانمود. حداقل ضخامت این ورق

 باشد.  ASTM C171 استاندراد بر مشخصات

تا نقش عایق شود خیس نبودن این مواد باعث می -3-2-1-4-6ت

ژه در حرارتی را نیز ایفا كنند. تثبیت این مواد در سطح افقی بوی

توان به وزد مشکل است. در سطوح عمودي نمیهنگامی كه باد می

ر سطح تنهایی از این مواد استفاده نمود. حداقل ضخامت این مواد د

 شود.   متر توصیه میمیلی 75بتن 

ه بند مربوطه به چتایی سایر مواردي كه ذكر نشده است مشاب

ل چنین استفاده از كاه و خاك اره چوب تازه به دلیباشد. هممی

هاي گیاهی مانند اسید تانیک و احتمال داشتن اسیدهاي شیره

شود. تغییر تأثیر نامطلوب بر سطح بتن جوان و نارس توصیه نمی

اد رنگ سطح بتن از جمله مشکالتی است كه با استفاده از این مو

 واند بوجود آید.تمی

تر باشند، آب را هرچه خاك و یا ماسه ریزدانه -4-2-1-4-6ت

هاي حاوي مواد كنند. از خاكتري حفظ میمدت بیشتر و طوالنی

اورزي آلی زیاد و خاك برگ و غیره نباید استفاده نمود. خاكهاي كش

اده بطور كلی مناسب نیستند. احتمال تغییر رنگ سطح بتن با استف

 هاوجود دارد.خاكها یا ماسه از برخی

 

 

 

در این روش به دلیل هیدراته شدن سیمان و فاصله  -2-4-6-ت

 گرفتن درجه اشباع حفرات مویینه خمیر سیمان از حالت اشباع،

پدیده خودخشک شدگی در بتن بوجود می آید كه موجب كند 

شدن تركیب آب و سیمان و افزایش جمع شدگی در خمیر می  

لب قائم در اسرع وقت شل شود سطح بتن را می شود. چنانچه قا

 توان رطوبت رسانی نمود.

زایاي ماستفاده از این روش و مواد جلوگیري كننده از تبخیر داراي 

 زیر است.

  كندرسانی ندارد و رطوبت را از بتن جذب نمینیاز به رطوبت -

شال و تر از بکارگیري چتایی، ماسه، كاه و پوبکارگیري آنها ساده -

 اره و غیره )مواد جاذب آب( است.  خاك

 شود. هاي حرارتی نمیدرپی یا شوكباعث تري و خشکی پی -

 توان گاه آنها را قبل از گیرش بتن استفاده نمود. می -

 

 

رنگ(، سفید یا تواند شفاف )بیورقه نایلونی می -1-2-4-6-ت

ربرد رنگ و سیاه براي هواي سرد كاحتی سیاه و رنگی باشد. نوع بی

 یشتري دارند. ب

توان در سطوح افقی و حتی هاي نایلونی )پالستیکی( را میاین ورقه

عمودي بکار برد. در هر حال نباید جریان هوا در زیر آن وجود 

داشته باشد. از طرفی قرار دادن مستقیم برگه نایلون روي بتن 

تواند نماي سطح آن را نامطلوب كند. الزم است خمیري و تازه می
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چنین تثبیت آنها ها الزم است. هممتري ورق 1/0پوشانی هم

ر هاي فوالدي بویژه دفیلها و پروبا چارتراش چوبی یا میله

 پوشانی ضرورت دارد.محل هم

 

 

 

 

 

 

 

 

               مایع مواد شیمیایی غشاءساز -6-4-2-2

 آوري مناسب از نوع جلوگیري از تبخیر،یکی از روشهاي عمل

ده استفاده از مواد شیمیایی مایعی است كه بر سطح بتن مالی

 آورد تا مانعیشود و غشاي نازكی را بوجود میا پاشیده می

 تبخیر آب بتن گردد. 

مري آوري از مواد پلیامروزه مواد شیمیایی غشاءساز براي عمل

شوند. این مواد به دو دسته ها تشکیل می)رزینی( یا موم

محلول در آب و غیرمحلول در آب )داراي حالل غیرآبی( 

كه بکارگیري نوع محلول در آب به دالیل  تقسیم می شود

تواند بصورت گردد. از طرفی این مواد میمی مختلفی توصیه

سفید و خاكستري یا حتی رنگی تولید شود.  رنگ )شفاف(،بی

توان پس تر است زیرا میمصرف نوع سفید و خاكستري رایج

از پاشیده شدن، از پوشش كامل آنها بصورت چشمی اطمینان 

 حاصل نمود. 

 انداختن و آوري را باید پس از اتمام آباین نوع ماده عمل

زدوده شده آب روزده بر روي سطوح افقی استفاده نمود و 

ر دو  شود. بهرحال تأخیر زیادگرنه زودهنگام پوسته و جدا می

 از خشک شدن سطح توجیهی ندارد.اعمال آن پس 

 8288شماره به آوري باید با استاندارد ملی مواد غشاءساز عمل

یر جمله كاهش تبخ منطبق باشند تا بتوانند به وظایف خود از

 آب بتن عمل نمایند. 

 آوري وجود دارند كه باید الزاماتبرخی از مواد ویژه عمل

ASTM C1315 ی را برآورده كنند. این مواد عالوه بر وظیفه اصل

اسید د به افزایش مقاومت سطحی در برابر سایش،نتوانخود می

ش د و یا مقاوم در برابر پرتوهاي فرابنفنو غیره منجر گرد

 د. نباش

هاي كف و در لبه آنها، ورقه نایلونی را به میزان دو برابر در دال

ضخامت دال در اطراف ادامه داد. تعریق در زیر نایلون و چکه كردن 

 تواند به یکنواختی و یکرنگی سطح بتن لطمه بزند. آن می

ست تر از سطوح عمودي ااستفاده از نایلون براي سطوح افقی ساده

كم  هاي نایلونی با عرضبهرحال برگهتر است. زیرا تثبیت آن ساده

تري را توان دور ستونها یا دیوارها پیچید و شکل مطلوبرا می

 بوجود آورد. 

شکل پارگی و سوراخ شدن ورقه نایلونی و عدم امکان ترمیم آنها م

 گردد. بزرگی محسوب می

ا تهاي نایلونی باید احتیاط نمود در پهن كردن و برداشتن ورقه

ند باره چشدگی نشوند و بتوان از آنها دوباره یا و سوراخدچار پارگی 

 استفاده نمود. 

هاي هاي خطی مانند راه و كانال، سازهدر پروژه -2-2-4-6-ت

ته هاي عمودي و سازه هایی كه با قالب لغزان ساخمرتفع، دبواره

رسانی مستقیم و غیرمستقیم هاي رطوبتشوند بکارگیري شیوهمی

بنظر  هاي پلی اتیلنی دشوار و گاه غیرممکنز ورقهو حتی استفاده ا

 رسد.می

جام هاي این مواد با الزامات استاندارد ، انبراي انطباق ویژگی

. ضررت دارد 3822هاي مندرج در استانداردهاي ملیشماره آزمایش

د در این آزمایش قابلیت حفظ و نگهداري آب توسط این مواد مور

 گیرد. ارزیابی قرار می

تواند هاي معدنی مانند سیلیکات سدیم و پتاسیم میی محلولبرخ

می  آوري استفاده شود كه با آهک سطحی بتن واكنشبراي عمل

ش دهد و سیلیکات كلسیم غیرمحلول در آب و مقاوم در برابر سای

ه تواند طبق استاندارد ملی شمارآورد در حالی كه نمیبوجود می

لی ممسلما  منطبق بر استاندارد مورد آزمایش قرار گیرد و  3822

اما مصرف آن رایج  باشد،نمی ASTM C1315یا  8288به شماره 

 و بالمانع است. 

سبناك الیه دوم مواد عمل آوري باید در زمانی كه الیه اول هنوز چ

است اعمال گردد و همچنین تعجیل در اعمال الیه دوم توصیه 

آبی واد حاوي حالل غیرشود. باید توجه داشت كه استفاده از منمی

تواند در محیط بسته توصیه نمی شود، زیرا بخارات متصاعد شده می

 آور باشد. براي انسان زیان

ن توان قبل از روزدن آب یا پس از روزدنوع محلول در آب را می

 آورد ضمن اینکه براي سالمتیآب بکار برد و مشکلی بوجود نمی

بر  رم و خشک كه آهنگ تبخیرانسان نیز زیانبار نیست. در هواي گ

آوري كند بکارگیري این نوع مایع عملآهنگ روزدن آب غلبه می

ه پیدا شود، زیرا پس از اعمال این مواد، آب انداختن ادامتوصیه می

كند  بنابراین  مصرف مواد حاوي حالل غیرآبی توصیه می

 گردد. نمی
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اشی لم مو یا غلتک نقتوان با قاین مواد را در سطوح كوچک می

 تر به كمک پیستوله یا وسایلاعمال كرد اما در سطوح وسیع

شود این مواد در دو الیه شود. توصیه میمشابه پاشیده می

ري عمود بر هم، بر سطح مالیده یا پاشیده شوند تا پوشش بهت

 2/0زبري و صافی سطح بتن، به  حاصل گردد. معموال  بسته به

آوري جهت پوشش مایع عملدر هر متر مربع  لیتر 35/0تا 

 مناسب سطح نیاز است.           

ر برخی تركیبات رزینی آلی با گذشت زمان بویژه در معرض نو

یع روند و حضور آب این امر را تسرمستقیم خورشید از بین می

د مشکلی را بوجود بخشد. از بین رفتن تدریجی این موامی

در  آورد و ریختن بتن را بر روي بتن قبلی یا در كنار آننمی

آوري كند زیرا چنانچه مواد عملتر میدرزهاي اجرایی ساده

ر دنبودن  چسبیده به سطح باقی بمانند )به دلیل نوع آنها یا

 و یا عدم حضور آب(نبودن  معرض پرتو فرابنفش نور خورشید

از اوقات، به كمک یک روش مکانیکی  الزم است در بسیاري

 . ه شودیا شیمیایی این پوسته زدود

شود بهتر است سطح بتن را زمانی كه قالب بتن برداشته می

آوري بر روي این سطح مرطوب كرد و سپس از مواد عمل

 ود. استفاده نمود. بهرحال آب اضافی این سطح باید از بین بر

 

 های تركيبي روش -6-4-3

تواند مزایاي هر دو روش تركیبی همواره میهاي روش

برداشته و از  رسانی و صرفا  جلوگیري از تبخیر را دررطوبت

 معایب آن بدور باشد. 

هاي خیس و مواد جاذب پوششبه همراه  استفاده از نایلون

شود. ترین آنها محسوب میرایج آب مانند گونی خیس،

 تواند مفید باشد. نیز میاستفاده از نایلون و آبرسانی به زیر آن 

 

 آوری مدت عملحداقل  

آوري و نگهداري رطوبتی مدت عملحداقل  -6-4-4-1

)مراقبت( بتن به عواملی از جمله نوع مواد سیمانی، آهنگ 

شرایط  كسب مقاومت، دماي سطح بتن و هواي مجاور،

چنین اهمیت بتن آوري و هممحیطی پس از پایان دوره عمل

ز نقطه نظر دوام بستگی دارد. نسبت آب به و سازه بویژه ا

سیمان، عیار مواد سیمانی و سطح مقاومت مورد نیاز بتن از 

باشد كه اهمیت كمتري دارد. مدت جمله عوامل دیگر می

لعمل و به دستوراآوري با توجه معموال  قبل از استفاده از مایع عمل

كرد  هاي سازنده آن باید این مواد را بخوبی هم زد و مخلوطتوصیه

 تا بصورت همگن درآیند. 

شود )براي وسیله اتمسفر توصیه می 7تا  2فشار هواي پاشش بین 

 .پاششی دستی یا برقی(

ه بتوان با توجه مقدار پاشش یا اعمال مواد بر واحد سطح را می

خالی شده و سطح مربوطه محاسبه نمود. در شمارش تعداد ظروف 

آوري احساس مواردي كه مشکل تأمین آب مناسب براي عمل

داشت گردد. نباید پنشود بکارگیري این مواد به ناچار توصیه میمی

آوري رطوبتی، روشهاي صرفا  جلوگیري از كه بهترین شیوه عمل

گر بویژه اآوري است تبخیر و استفاده از مواد مایع غشاءساز عمل

ده نسبت آب به سیمان كم و عیار سیمان زیاد باشد، به دلیل پدی

شدگی بتن بهتر است شدگی خود به خودي و خودخشکجمع

 همواره رطوبت را به نحو مقتضی به بتن رسانید.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهرحال گاه استفاده از روش تركیبی همزمان مقدور  -3-4-6-ت

آوري، گیري مواد شیمیایی عملنیست. براي مثال در صورت بکار

 توان همزمان از رطوبت رسانی استفاده نمود. نمی

از جمله روش هاي تركیبی، ابتدا استفاده از روش هاي رطوبت 

رسانی و سپس استفاده ازروش هاي جلوگیري از تبخیر می باشد 

 كه یک روش تركیبی غیر همزمان محسوب می شود.

درپی از تر و خشک نشدن پیبکارگیري آب كمتر و جلوگیري از 

 هاي تركیبی است.جمله مزایاي روش

 

 

رده هاي عمل آوري با توجه به موارد زیر مشخص  -1-4-4-6-ت

 و انتخاب می شوند.

 شرایط محیطی موجود بویژه در پایان مدت عمل آوري -

 اهمیت سازه یا بتن مورد نظر بویژه از نظر دوام  -

 
و سازه بتنی در شرایط محیطی براي مثال، با توجه به اهمیت بتن 

خلیج فارس و دریاي عمان كه دوام از اهمیت زیادي برخوردار است 

عمل آوري بکار  4حتی در شرایط محیطی متوسط نیز باید رده 
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 ؟؟آوري در حالت عادي )تسریع نشده( در جدول عمل

شود. چنانچه دماي سطح بتن در طی این مدت مشاهده می

تر شود، معادل آن را باید به مدت درجه سلسیوس كم 5از 

چنانچه حداقل مدت عمل آوري خاصی آوري افزود. عمل

توسط طراح پروژه مشخص نشده باشد از حداقل مدت توصیه 

 شده در این بند استفاده خواهد شد. 

آوري و توجه به شرایط محیطی پس از پایان اهمیت عمل

كر شده ذ ؟؟ول آوري در جدهاي عملآوري بصورت ردهعمل

 است.

 
 آوریهای عملرده -جدول  

 4رده  3رده  2رده  1رده  رده

 - - - 12* مدت )ساعت(

درصد مقاومت فشاري مشخصه 

 **روزه  28
- 35 50 70 

 5ساعت و دماي سطح بتن بیش از  5* براي زمان گیرش بتن كمتر از 
براي هواي مرطوب )شرجی(  1آوري درجه سلسیوس می تواند رده عمل

 دون باد و آفتاب بکار رود. ب
 

 انتخاب رده عمل آوري -جدول  
رده عمل 

 آوری
 توضيحات و شرايط محيطي

 صرفا براي عمل آوري اولیه 1

2 
شرایط محیطی خوب پس از پایان عمل آوري )داراي رطوبت نسبی 

 ( درصد و بدور از باد و تابش مستقیم آفتاب 80میانگین هوا بیش از 

3 
توسط پس از مدت عمل آوري )داراي رطوبت نسبی شرایط محیطی م

 اب( درصد یا گاه داراي باد و تابش مستقیم آفت 80تا  40میانگین بین 

4 
 درصد 40شرایط محیطی ضعیف پس از پایان عمل آوري )رطوبت كمتر از 

 یا داراي باد و تابش مستقیم آفتاب(

ر دوام در بتنی از نظ عضواهمیت  چنانچه در هر مورد، شرایط رویاروئی گزندبار باشد، یا
 را باید یک درجه افزایش داد. 3یا  2این شرایط بیشتر باشد، رده عمل آوري 

ورد، آوري را مشخص نماید كه در این مبهرحال طراح پروژه باید رده عمل

 نسبت سطح به حجم بتن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

رود. در صورتیکه شرایط محیطی خوب باشد، در ارتباط با دوام در 

عمل آوري انتخاب می  3محیط خلیج فارس و دریاي عمان رده 

بهرحال باید توجه داشت كه در اغلب پروژه ها، در حاشیه  شود،

دریاي عمان و خلیج فارس شرایط محیطی حاكم از نوع متوسط یا 

 ضعیف می باشد.

 

 
 آوری با توجه به دمای سطح بتن و روند كسب مقاومت آنهای مختلف عملآوری برای ردهحداقل مدت عمل

 دمای متوسط سطح بتن

 )درجه سلسيوس(

 آوری بر حسب روز برای روندهای كسب مقاومت بتنمدت عمل حداقل
28/fc2r= fc 

 r > 3/0≥ 15/0كند )آهسته(  * r > 5/0 ≥3/0متوسط  r ≥5/0سریع )تند( 

 4رده  3رده  2رده  4رده  3رده  2رده  4رده  3رده  2رده 

25 ≤ t  1 2 3 2 3 5 3 5 6 

15 ≤ t ≤ 25 1 2 5 3 4 9 5 7 12 

10 ≤ t ≤ 15 2 3 7 4 7 13 8 12 21 

5 ≤ t ≤ 10 3 4 9 5 9 18 11 18 30 
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روزه  28هاي مستقیم یا غیرمستقیم براي دستیابی به درصدي از مقاومت چنانچه رشد مقاومت بتن كندتر باشد الزم است از شیوه *

 مورد نظر استفاده نمود.

 درجه سلسیوس معتبر نباشد. 30اي دماي متوسط بیش از ** بنظر می رسد روابط حاكم براي محاسبه مدت هاي عمل آوري بر

 

آوري الزم است در طرح براي تعیین مدت عمل -6-4-4-2

روزه مشخص گردد  28روزه به  2مخلوط بتن، نسبت مقاومت 

تا آهنگ كسب مقاومت كه حاصل نوع مواد سیمانی، عیار 

 باشد روشن شود. سیمان و نسبت آب به سیمان و غیره می

 ساعت به طول انجامد باید مدت 5گیرش بتن بیش از  چنانچه

 آوري اضافه نمود. اضافی گیرش را به مدت عمل

 پروراندن بتن  

 كليات 8-7-6-1

فرایند هیدراته شدن سیمان با افزایش دماي آن تسریع 

، درجه سلسیوس شود 5ي بتن كمتر از شود. چنانچه دمامی

 ر هواي سرد نیازگردد. دمیبسیار كند هیدراته شدن سیمان 

شود به افزایش دماي سطح بتن یا هواي مجاور آن احساس می

ن تا روند هیدراته شدن سیمان عادي گردد كه به آن پروراند

زایش عادي گفته می شود. گاه به دالیل اجرایی الزم است با اف

 آوري، دستیابی به مقاومتقابل توجه دماي بتن در مدت عمل

ا رتري ممکن گردد. این عملیات وتاهمورد نیاز بتن در مدت ك

 نامند.پروراندن تسریع شده بتن می

نامند. دماي بتن باال رود، آنرا پروراندن خشک می فقطچنانچه 

در غیر اینصورت آن را پروراندن مرطوب گویند كه از 

چنین روشهاي شود. همرسانی در آن استفاده میرطوبت

 باشد.ظ گرما میپروراندن به دو صورت گرمارسانی و حف

 روشهای پروراندن خشک 8-7-6-2 

عی در این روشها باید دقت شود تا سطح بتن بطور كلی یا موض

چنین باید توجه خوردگی نگردد. همخشک نشود و دچار ترك

كرد كه دماي بتن بصورت موضعی افزایش قابل توجهی پیدا 

 نکند. 

ح بتن هاي حفظ گرما با ایجاد یک عایق حرارتی در سطروش

 .گردد انجام می

 

 

 

 روش گرمارساني خشک به كمک بخاری -

چنانچه مقاومت نمونه آگاهی بتن بدست آید نیازي  -2-4-4-6-ت 

به رعایت حداقل مدت عمل آوري مندرج در جدول مزبور نخواهد 

ز در تی كه رابطه همبستگی مقاومت بتن با بلوغ بتن نیبود. در صور

دست باشد می توان مدت عمل آوري را براي رده عمل آوري مورد 

ه نظر بر اساس بلوغ بتن بدست آورد. بلوغ بتن طبق روابط مربوط

ر گرفته )مانند، سائول و یا رابطه آرنیوس( می تواند محاسبه و در نظ

 شود.  
 
 
 
 
 -10امل هیدراته شدن سیمان در دماي توقف ك -1-5-4-6-ت

درجه سلسیوس اتفاق می افتد ولی از نقطه نظر مهندسی توقف 

 درجه سلسیوس حاصل می گردد.   5عملی در حدود دماي كمتر از 

بی آوري حرارتی )پروراندن(: تأمین دماي الزم براي دستیادر عمل

أمین ته به به مقاومت و دوام مورد نظر در زمان می باشد. در حالی ك

یا حفظ رطوبت نیز نیز براي تداوم هیدراته شدن سیمان توجه 

تواند بصورت تسریع شده یا آوري حرارتی میخواهد شد. این عمل

 عادي باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

ر برخی از این روشها در كارگاه نیز كاربرد دارد د -2-5-4-6-ت

یش پت حالی در اكثر موارد كاربرد این روشها در كارخانه هاي قطعا

 ساخته می باشد. 

درجه سلسیوس، ممکن است بتن نیاز به  15در دماي باالتر از 

 رسانی داشته باشد و به این موضوع باید توجه نمود.رطوبت

هاي روشهاي گرمارسانی خشک عبارتند از: استفاده از بخاري

دار یا بدون فن، هاي برقی فنها یا بخاريسوختی، المنت

انند میا روغن داغ یا بخار داغ، وسایل تشعشعی رادیاتورهاي آبگرم 

ا ولتاژ هاي مادون قرمز، استفاده از برق بهاي روغن داغ یا المپلوله

 كم براي گرم كردن قالب فلزي یا میلگردها.
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هایی كه مواد سوختنی را در رابطه با بکارگیري بخاري

 سوزاند باید به نکات زیر توجه نمود. می

س گازهاي ناشی از سوختن این مواد  نباید در مجاورت و تما

 با بتن جوان و نارس قرار گیرد.

ب در نزدیکی سطح بتن یا قال وسیله گرمایشی )بخاري( نباید

 قرار گیرد و آنرا بصورت موضعی گرم كند. 

 

ها يا روش گرمارساني خشک به كمک المنت -

 های برقيبخاری

ه ها باید به تذكراتی كها یا المنتدر بکارگیري این بخاري

ول( هاي سوختی داده شد )بجز تذكر ادرباره استفاده از بخاري

 ها بسیار زیاد است و نزدیکیريتشعشع این بخا ،توجه نمود

 رسان باشد.تواند خطرناك و آسیبآنها به بتن می

 

رسانی خشک به كمک رادیاتورهاي روش گرمایی -

 گرمایشی

اغ با استفاده از یک دیگ آبگرم یا دیگ بخار یا دیگ روغن د

ها یا رادیاتورهاي مزبور را درون لولهیا داغ توان سیال گرم می

 بتن یا در محفظه نگهداري بتن چرخاند و مناسب در نزدیکی

 دماي مناسب را در محیط بوجود آورد. 

 

 روش گرمارساني خشک به كمک تشعشع -

یعی هایی كه گاز طبهاي حاوي روغن بسیار داغ یا لولهاز لوله

توان به عنوان كند میسوزد و آنرا داغ و سرخ میدر آن می

ت تشعشع وسایل تشعشعی استفاده نمود. با تنظیم جه

توان از چنین میتوان قالب و یا سطح بتن را گرم كرد. هممی

كنند هاي مادون قرمز كه به كمک جریان برق كار میالمپ

 براي ایجاد گرمایش استفاده نمود. 

 

های گرمارساني خشک به كمک جريان روش -

 برق

 35ز اولت یا ترجیحا  كمتر  50چنانچه برقی با ولتاژ كمتر از 

دت شه قالب فلزي یا میلگردها وصل كنیم با توجه به ولت را ب

 شود. جریان حاصله، موجب گرم شدن قالب یا میلگردها می

ع، این بخاري ها موادي مانند گاز طبیعی، گاز مای -1-2-5-4-6-ت

مصرف می نفت سفید، گازوئیل، مازوت، چوب و خاك اره و غیره 

 كنند.

ی مگازهاي ناشی از سوختن كامل این مواد، دي اكسید كربن ایحاد 

 كند كه عامل اصلی كربناته شدن بتن است. كربناته شدن در بتن

مسلح می تواند به خوردگی زودرس میلگردها منجر شود. در بتن 

 غیرمسلح، كربناته شدن اهمیت چندانی ندارد.  

توسط یک دودكش مناسب از محل  بنابراین الزم است این گازها

 خارج شود. 

 دار استفاده شود توزیع بهتري از گرماهاي فنچنانچه از بخاري

 بوجود خواهد آمد.

فاصله مناسب این وسایل گرمایشی با سطح بتن  -2-2-5-4-6-ت

 500میلی متر و براي سطوح قالب دار  750بدون قالب حداقل 

 میلی متر توصیه می شود. 

 

 

 
 
 

 

بهرحال در این مورد نیز نزدیکی منبع حرارتی  -3-2-5-4-6-ت

شود. این روش از نظر مصرف انرژي به بتن یا قالب توصیه نمی

 تواند مناسب باشد. می

 

 
 
بهرحال فاصله این وسایل با سطح قالب بویژه  -4-2-5-4-6-ت

بسیار با اهمیت است و نباید خطري بتن را تهدید كند.  ،سطح بتن

دانند. ش را از نظر مصرف انرژي بسیار مفید و مؤثر میگاه این رو

تعداد و فاصله آنها از سطح بتن یا قالب باید مشخص و تنظیم گردد. 

واتی مادون قرمز از سطح بتن  100بهتر است فاصله یک المپ 

 250میلی متر و از سطح قالب، كمتر از  500بدون قالب كمتر از 

 میلی متر نشود.

 

لرزاند و خطر پرتاب ن جریان انسان را نمیای -5-2-5-4-6-ت

واي كردن در اثر برق گرفتگی را نخواهد داشت. به این ترتیب در ه

ارد سرد و یا در مواردي كه نیاز به تسریع در كسب مقاومت وجود د

شدگی، بتن توان بتن را گرم نمود. در این مورد نیز خطر خشکمی

 ه شود. كند و باید به این امر توجرا تهدید می
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 های حفظ گرما )عايقي(روش 8-7-6-3

تی بهرحال بتن باید با دماي مناسبی در قالب ریخته شود و ح

در هواي سرد نیز این حداقل دما مشخص شده است. هیدراته 

تواند شود كه میآزاد شدن گرما منجر می شدن سیمان نیز به

 بندي سطح بتنچند عایق . هربیانجامد به افزایش دماي بتن

تواند از اتالف گرماي موجود و گرماي حاصله تا حدودي می

توان جلوگیري كند اما نباید پنداشت كه در هر شرایطی می

 ریزي را حفظ نمود. دماي اولیه بتن

ر رابطه با حفظ گرما از اهمیت نوع عایق و ضخامت عایق د

 زیادي برخوردار است. 

 های پروراندن مرطوب روش 8-7-6-4

رسانی همراه گردد بهترین چنانچه روش پروراندن با رطوبت

نتیجه را خواهد داشت و احتمال آسیب دیدن بتن در اثر 

و آن  خوردگی ناشی ازشدگی و تركشدگی و جمعخشک

 ته شدن مرتفع خواهد شد.همچنین كاهش جدي عمل هیدرا

بخار آب باید چنان در محیط دمیده شود یا در تماس با سطح 

بتن قرار گیرد كه تقریبا  همه سطح را به یک مقدار گرم كند 

و تنش حرارتی و گرماي موضعی بوجود نیاورد. بنابراین بهتر 

آب گرم یا داغ بطور مستقیم بر سطح بتن دمیده  است بخار

 نشود.

درجه سلسیوس تجاوز نکند و  80بهتر است از دماي بخار 

 درجه سلسیوس نگردد.  70دماي سطح بتن باالتر از 

 
 

 

 

 

 

 

آوری حرارتي تسريع شده )پروراندن عمل 8-7-6-5

 تسريع شده(

نیاز به كسب مقاومت سریع در مدت كوتاهی  در مواردي كه

آوري نقش بسیار چشمگیري افزایش دماي عمل. وجود دارد

 دارد. ايكند و كاربرد گستردهمی را ایفا

ها دقت در همپوشانی لحاف عایق یا تخته -6-2-5-4-6-ت

اي در سطح و خیس نشدن ها( و حفظ آنها یا حفظ مواد فله)ورقه

هاي حرارتی به شدت بر خواص آنها اهمیت دارد. خیس شدن عایق

یا  گذارد. استفاده از پوشش نایلونیعایق بودن آنها اثر منفی می

 تواند مفید باشد.ها میي عایقروكش آلومینیومی بر رو

خرده چوب، خاك اره، پرلیت و غیره از جمله موادي هستند كه 

ا یتوان از لحاف پشم شیشه توانند بکار روند. میاي میبصورت فله

هاي پشم سنگ و مشابه آنها نیز استفاده نمود. استفاده از ورقه

یت(، استایرن منبسط شده )یونولاورتان منبسط شده، پلیپلی

 شیشه منبسط شده اسفنجی، تخته چوبی یا چندال، نئوپان و غیره

برد پذیر است و  حسب مورد در سطوح افقی و یا قائم كارنیز امکان

 دارند. 

 

توان هاي پروراندن مرطوب میدر همه شیوه -3-5-4-6-ت

رسانی را به شکل آبدهی مستقیم یا پاشش آب و غیره رطوبت

 داشت. 

 ستفاده از بخار آب با دماي مناسب است.بهترین شیوه، ا

رازهاي بهتر است بخار آب از پایین دمیده شود تا یکنواختی دما در ت

چنین توصیه بتنی به نحو مناسبی تأمین گردد. هم عضوارتفاعی 

آوري یا محفظه عمل عضوشود بخار آب از نقاط مختلفی در طول می

هتري بتا توزیع گرمایی دمیده شود و صرفا  از یک نقطه وارد نگردد 

 ایجاد گردد.

توان پروراندن در تماس قرار گرفتن بخار آب با قالب بتن را نمی

مرطوب تلقی كرد و نقش آن صرفا  گرم كردن قالب و پروراندن 

 40باشد. در مواردي كه باید دماي سطح بتن باالتر از خشک می

زم است آوري تسریع شده وجود دارد الدرجه سلسیوس باشد و عمل

 آوري حرارتی تسریع شده مراجعه گردد.هاي عملبه توصیه

ساعت فراتر  18شود كه مدت بخاردهی در مجموع از توصیه می

 نرود.

 بهرحال در موارد خاص )مانند وجود پوزوالن و سرباره در بتن(

مشکالتی را  چنانچه نشان داده شود كه دماي باالتر در سطح بتن،

توان از دماي آورد مین و عملکرد آن بوجود نمیدر ارتباط با دوام بت

 بیشتر نیز استفاده نمود. 

 

كاهش نسبت آب به سیمان و استفاده از  -4-5-4-6-ت

تر و هاي با رده مقاومتی باالتر و با روند سخت شدن سریعسیمان

 از جمله اقدامات مهم در این رابطه است. ،یا مواد افزودنی مناسب
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درجه  40آوري حرارتی تسریع شده )در دماي بیش از عمل در

درجه  40از به بیش  افزایش دمانظیر  سلسیوس( باید به نکاتی

سلسیوس، نرخ افزایش دما، حفظ دماي حداكثر و نرخ كاهش 

 دما توجه شود. 

 . خشک و مرطوب كاربرد دارد روشهر دو  این موارد براي

 

 40زمان شروع گرمارساني و باال رفتن دما از   -

 درجه سلسيوس

 40الزم است دماي سطح بتن قبل از گیرش اولیه آن، از 

ک درجه سلسیوس باالتر نرود. بنابراین نیازمند به ایجاد ی

آوري حرارتی تسریع شده خواهد بود. تأخیر در شروع عمل

 نامند. این مدت را زمان تأخیر می

كاهش كیفیت  كه این مورد رعایت نگردد احتمالدر صورتی 

  دراز مدت بتن وجود دارد.

 

 آوری تسريع شدهنرخ افزايش دمای عمل  -

آوري براي رسیدن به حداكثر دماي مورد نیاز براي عمل

تسریع شده، الزم است با نرخ خاصی، دما را زیاد نمود. توصیه 

داكثر نرخ متر، حمیلی 300تر از شود براي قطعات نازكمی

درجه سلسیوس بر ساعت باشد. براي قطعات  25 ،افزایش دما

درجه  10متر، رعایت نرخ حداكثر میلی 1800تر از ضخیم

 سلسیوس در ساعت ضروري است. 

 

 آوری حرارتي تسريع شدهحداكثر دمای عمل -

توان آوري حرارتی افزایش یابد میهرچه حداكثر دماي عمل

شود دماي ش داد. توصیه میآوري را كاهطول مدت عمل

آوري حرارتی تسریع شده در سطح بتن به حداكثر براي عمل

 درجه سلسیوس محدود گردد.  70

درصد بیشتر شود  2موجود در سیمان از  SO3در صورتی كه 

درجه سلسیوس محدود گردد.  60آوري به دماي حداكثر عمل

 ها ودستیابی به دوام مناسب در برابر سایش و فرسایش

درپی و خوردگی هاي پیهاي ناشی از یخ زدن و آبشدنآسیب

ها رعایت نماید تا این محدودیتمیلگردها و غیره ایجاب می

 گردد. 

آوری نرخ كاهش دمای سطح بتن پس از عمل  -

 تسريع شده 

 

 

 

 

 

 

 
 
تابع دماي اولیه بتن، نوع مواد  ،زمان تأخیر -1-4-5-4-6-ت

سیمانی، عیار سیمان، دماي محیط مجاور و نسبت آب به سیمان و 

شود در یک بتن معین، دماي باشد. توصیه میهاي بتن میافزودنی

درجه سلسیوس برسد و دماي محیط  30اولیه ترجیحا  به حدود 

ن تأخیر را بتوان به كمتر مجاور آن نیز در همین حدود باشد تا زما

ساعت  5تا  1ساعت رسانید. زمان تأخیر معموال  در محدوده  2از 

تواند اشکاالتی را در ساخت و قرار دارد و زمان تأخیر زیاد می

آوري تسریع شده را طوالنی آوري بوجود آورد و زمان عملعمل

 نماید.

 

و هاي دیگر در حد فاصل این دبراي ضخامت -2-4-5-4-6-ت

 یابی استفاده نمود.توان از درونمی

 براي اینکه مدت زمان رسیدن به حداكثر دما تا حد امکان كاهش

 30ریزي بهتر است در حدود یابد، دماي اولیه بتن در هنگام بتن

درجه سلسیوس باشد. بدیهی است زیادتر بودن حداكثر دماي 

 دهد.ش میآوري نیز، زمان رسیدن به این حداكثر دما را افزایعمل

 
 
 

هاي مختلف ها و سربارهگاه با بکارگیري پوزوالن -3-4-5-4-6-ت

آوري توان این حداكثر دما را افزایش داد. بهرحال الزم است عملمی

 درجه سلسیوس بر روي 70حرارتی تسریع شده در دماي باالتر از 

ن نمونه بتن مورد نظر اعمال گردد تا نشان داده شود كه آیا ای

ی تواند بر عملکرد بتن در شرایطمهاجم تأثیر منفدما می افزایش

ه چشمگیري باقی گذارد؟ در صورتی كه تأثیر حاصله ناچیز و نتیج

رحال كار در حد قابل قبول باشد افزایش دما بالمانع خواهد بود. ه

ت الزم است. در مواردي كه دوام بتن از اهمیت جدي برخوردار اس

 زم اقدام شود. هاي النسبت به انجام آزمایش
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بهرحال الزم است پس از خاتمه نگهداري بتن در حداكثر 

انی اقدام دماي مورد نظر، نسبت به قطع یا كاهش گرمارس

دماي سطح آن به دماي كرد تا نمود و بتن را بتدریج خنک 

هاي محیط برسد. نرخ كاهش دما باید محدود گردد تا ترك

هاي حرارتی بوجود نیاید. ناشی از شوك حرارتی یا تنش

نرخ نباید بیش از حداكثر حداكثر نرخ كاهش دماي سطح بتن 

 افزایش دما باشد. 

 

 ريزی زير آببتن 8-8

 مقدمه 

باشد. روش ریزي زیر آب داراي روشهاي گوناگون میبتن

ریزي ریزي با پمپ و لوله، بتنریزي با جام مخصوص، بتنبتن

ز ریزي با لوله ترمی ابتن آكنده و روشبا روش سنگدانه پیش

باشد. در این ریزي در زیر آب میهاي رایج بتنجمله روش

 كمک لوله ترمی ریزي در زیر آب بابخش عمدتا  به روش بتن

 شود. پرداخته می

 ريزی با لوله ترميبتن 

تن بدر این روش باید همواره انتهاي لوله به مقدار كافی در 

رج ریخته شده قرار گرفته باشد و به هیچوجه از درون بتن خا

ریزي باید از یک نگردد یا بیرون كشیده نشود. در این نوع بتن

زیرا  خودتراكم بهره گرفت بتن روان با اسالمپ زیاد و ترجیحا 

  امکان تراكم آن با وسایل تراكمی در زیر آب وجود ندارد.

اشد االمکان از بتن پر بریزي، لوله باید حتیدر طول مدت بتن

 و بیش از یک چهارم آن از بتن خالی نماند. 

شود اگر جریان آب به حدي باشد كه باعث شسته شدن بتن 

 نمود.  توان از این روش استفادهنمی

 مشخصات سنگدانه و ساير مصالح مصرفي 8-8-2-1

 25توصیه می شود حداكثر اندازه سنگدانه براي بتن روان به 

. متر محدود گرددمیلی 20متر و براي بتن خودتراكم به میلی

گتر مسلما  این مقدار نباید از یک هشتم قطر داخلی لوله بزر

زبافت ته و نسبتا  ریبندي مخلوط سنگدانه باید پیوسباشد. دانه

 و ماسه مصرفی ترجیحا  داراي ذرات ریز كافی باشد. 

آوري حرارتی تسریع چنانچه حداكثر دماي عمل -4-4-5-4-6-ت

شده زیاد و دماي محیط نیز كم باشد، مدت الزم براي كاهش دماي 

آورد. و از نظر اجرایی با افزایش چشمگیري را بوجود می سطح بتن،

 مشکالت خاصی روبرو خواهند شد.

هاي حاصله، به ، اكثر تركهاي حرارتی تسریع شدهآوريدر عمل

گردد دلیل عدم رعایت نرخ مجاز كاهش دماي سطح بتن ایجاد می

 اي دارد. و دقت در این رابطه اهمیت ویژه

 .بهتر است دماي محیط افزایش یابد تا زمان خنک سازي كمتر شود

 گاه توصیه می كنند كه نرخ كاهش دما كمتر از نرخ افزایش دما

 باشد

 

 

 
 هسنگدان روش با ریزي بتن و لوله و پمپ با ریزي نبت روش-1-7 ت

 شرایط به بسته و است آمده ویژه هاي بتن بخش در اكنده پیش

 ،اقتصادي مسایل رعایت و نیاز مورد امکانات به دسترسی و موجود

 . شود می استفاده ها روش از یکی از

 
 
 
 

 
 
 ايهبتن كردن جابجا و خود حركت به توجه با باید بتن  -2-7 ت

 . نماید كمک آن تراكم و بتن از هوا خروج به قبلی،

 لیقب شده ریخته بتن وارد لوله انتهاي از خروجی بتن روش این در

 زده پس آب و آیدمی باال آب، با تماس در بتن سطح و شودمی

 ای روش این با باید آبدار سپرهاي و هاشمع در بتن ریختن. شودمی

 یک در بتن باشد قرار كه صورتی رد. شود انجام دیگر مناسب روش

 پمپ یا سقوطی ناوه از توان می شود ریخته آب بدون سپر یا شمع

. اردند وجود ترمی لوله با ریزي بتن به نیازي و گرفت بهره لوله و

 ریزي بتن روش شود شسته بتن آب، جریان وجود دلیل به چنانچه

 .   رود می بکار آكنده پیش  سنگدانه با

 
 روش در. شود استفاده گردگوشه ماسه از است هترب -1-2-7 ت

 گرفتن قرار حتی و( B) میانی منحنی به نزدیکی مخلوط طرح ملی

 گرددمی توصیه( خودتراكم بتن براي بویژه) C و B منحنی بین در

 بتن براي 2/0 تا 3/0 و روان بتن براي 3/0 تا 4/0 بین n توان)

 اسالمپ ریزي بتن و حمل نزما طول در بتواند باید بتن(. خودتراكم

 این در شده توصیه هواي حباب درصد. باشد یداشته كاف روانی و

 خنک هواي در حتی گردد می توصیه. است درصد 6 تا 4 ها بتن

 اولین ریزي،بتن شروع براي. گردد استفاده دیرگیركننده مواد از نیز
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و حداكثر آن براي  3kg/m 375حداقل عیار مواد سیمانی 

  3kg/m 475و براي بتن خودتراكم  3kg/m 425بتن روان 

 شود. توصیه می

باشد حداكثر نسبت آب به مواد در مواردي كه بتن مسلح می

شود و در سایر موارد حداكثر می محدود 45/0سیمانی به 

ه خواهد بود. حداقل رد 5/0نسبت آب به مواد سیمانی برابر 

خواهد  C25و حداقل رده بتن غیرمسلح  C30بتن مسلح  

 بود. 

كننده دیرگیر روانكننده یا فوقریزي باید از یک رواندر بتن

سنگ  سرباره و پودراستفاده نمود. استفاده از مواد پوزوالنی،

وام نیز براي بهبود كارآیی و افزایش گرانروي و باال بردن د

زا براي جلوگیري از شود. استفاده از مواد لزجتتوصیه می

شود. بکارگیري مواد شستگی توصیه میجداشدگی و آب

 گردد. زا نیز بویژه در بتن روان توصیه میحباب

تر ممیلی 230تا  170اسالمپ بتن روان در پاي كار باید بین 

ر دباشد و در صورت استفاده از بتن خودتراكم جریان اسالمپ 

 متر باشد.میلی 550پاي كار باید حداقل 

 

 وسايل و تجهيزات مورد نياز 8-8-2-2 

لوله ترمی )ناودان( باید صلب و داراي اتصاالت آب بند و داراي 

متر میلی 300متر و حداكثر میلی 200حداقل قطر داخلی 

هاي ترمی با قطر زیر آب ممکن است از لوله باشد. در تعمیر

متر نیز استفاده نمود. بهرحال قطر لوله میلی 200كمتر از 

ه مصرفی نبرابر حداكثر اندازه اسمی سنگدا 8باید حداقل 

 باشد.

ریزي براي دقیقه بتن 15تا  5قیف مناسبی با حجمی معادل 

ر سهولت ریختن بتن در لوله و بعنوان یک مخزن موقت بکا

 رود و باید براحتی به لوله متصل و از آن جدا شود. می

ر مجموعه لوله و قیف توسط جرثقیل یا باالبر، نگهداري و د

 شود. هاي مورد نظر بتدریج باال كشیده میزمان

ریزي در ابتدا یا انتهاي لوله یک توپی یا توپک براي شروع بتن

بود. متر،  شود و جدا كننده بتن و آب خواهدبکار گرفته می

گیري عمق بتن دار )مانند شاغول( براي اندازهسیم یا نخ وزنه

تواند بکار رود. وسایل برداري مناسب میو یا سایر وسایل نقشه

درپی آنرا حمل و ریختن بتن در قیف باید چنان باشند كه پی

 بافت. دباش دارا را مترمیلی 150 اسالمپ حداقل تواندمی بتن پیمانه

 مواد عیار حداقل و كافی ریز ذرات داشتن و سنگدانه ریزدانه

 می آن شستگی آب و بتن جداشدگی از جلوگیري براي سیمانی

 .  باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 سهولت به و متصل یکدیگر به براحتی باید ترمی هايلوله -7-2-2

. شدبا برقرار نیز بنديآب كه حالی در شوند جدا یکدیگر از سرعت و

 از طولی چه كه كرد مشخص بتوان تا كنندمی مدرج را ترمی لوله

 . است بتن در آن از طولی چه و آب یا خاك سطح زیر آن

 ولهل داخلی قطر از بزرگتر كمی باید پذیرانعطاف توپک یا توپی قطر

 یا اسفنجی آن جنس. شود رانده لوله درون به فشار با و باشد

 یرسا از استفاده. باشدمی توخالی یا پرتو پالستکی یا و الستیکی

. است بالمانع باشند داشته را الزم عملکرد و كارایی كه مشابه مواد

 یختر قیف درون به را بتن بتوان كه باشد چنان باید كارگاه  شرایط

 به باید می تر لوله قیف داخل به ریزي بتن و حمل وسیله بنابراین

. نیاورد بوجود تخلیه براي مزاحمتی تا باشد قیف از باالتر كافی مقدار

 دقیقه 15 به باشد الزم است ممکن تاخیر زمان گرم هواي شرایط

 زا بیشتر بتواند است ممکن زمان این سرد هواي در و گردد محدود

 . باشد دقیقه 30
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ریزي بوجود دقیقه در بتن 30تغذیه كنند و تأخیري بیش از 

 نیاید. 

 ااجر 8-8-2-3

ریزي سطح آب داخل و خارج قالب یا شمع در شروع بتن -

 و سپر باید در یک تراز باشد به نحوي كه حركت آب به سمت

 باال مقدور نباشد. 

توان در انتهاي در آبهاي كم عمق، توپی یا توپک را می -

نمود،  لوله قرار داد و لوله را پایین برد و در كف قالب مستقر

قرار  باید توپی را در ابتداي لوله در حالی كه در آبهاي عمیق

داد و لوله را براحتی به طرف پایین حركت داد در غیر 

 خورد مگر اینکه آن را بشدتاینصورت تعادل لوله به هم می

 سنگین نمود. 

رسانی، درون قیف سپس باید بتن را توسط وسیله بتن -

دارد  ریخت و لوله را پر كرد. در صورتی كه توپک در باال قرار

له شود باید آن را با میو با فشار بتن به پایین رانده نمی

 د. مناسبی به پایین راند تا بتدریج توسط وزن بتن پایین رو

به  پس از آنکه توپک به انتها رسید و لوله و قیف پر شد، -

. كشیم تا توپک خارج شودآرامی لوله و قیف را كمی باال می

آوریم تا بتن ه را پایین میبالفاصله براي اولین و آخرین بار لول

ن درون قیف و لوله بصورت ناگهانی تخلیه نشود ضمن آنکه بت

 به قدر كافی دور لوله را پر كند. 

ریزي پس از آرامتر شدن تخلیه قیف و لوله، همزمان با بتن -

ا به آرامی در فواصل زمانی خاصی، لوله و قیف ر درون قیف،

 وهمواره برقرار باشد  كشیم به نحوي كه جریان بتنباال می

. از باال متر درون بتن قرار گیرد 5/1تا  1انتهاي لوله به مقدار 

 كشیدن ناگهانی لوله و  تخلیه سریع آن باید پرهیز شود و

 شوند. گرنه بتن و آب با یکدیگر مخلوط می

 پس از اینکه بتن به تراز مورد نظر رسید باید بخشی از -

قت یخت. بسته به نوع بتن و دبتن باالیی را برداشت و دور ر

 3/0این ضخامت بتن سست و دور ریختنی بین  ریزي،در بتن

باشد. بهرحال باید به بتن همگن و خمیري متر می 5/0تا 

كه  ریزي تا ارتفاعی انجام شودرسید. بنابراین الزم است بتن

 پس از حدف قسمت فوقانی، تراز مورد نظر حاصل گردد. 

گیري عمق لیه قیف و لوله یا با اندازهبا توجه به سرعت تخ -

توان مطمئن گردید كه عمق بتن و یا با روش محاسباتی می

 مورد نظر لوله درون در بتن تامین شده است.

 

 
 
 حداقل از جداشدگی احتمال كاهش براي است بهتر-3-2-7-ت

 .گردد استفاده كار شروع براي شده قید روانی

 گل از آب بهجاي است ممکن سپرها و ها شمع در -

 براي كه مواردي همه. شود استفاده بنتونیت دوغاب یا حفاري

 .باشد می صادق نیز حفاري گل براي است شده ذكر آب

 جریان شود زیادتر بتن درون لوله عمق كه صورتی در -

 دگرد می تربیش لوله انسداد احتمال و شود می كند شدت به بتن

 .شود نمی متراكم نیز بتن و

 شود متر 0.6 از كمتر بتن درون لوله عمق كه صورتی در -

 بتن و شود می زیاد شدت به لوله درون بتن جریان سرعت

 ،آن نتیجه در و گردد منجر تالطم به تواند می لوله از خروجی

 می كاهش شدت به بتن كیفیت و شود می مخلوط آب و بتن

 .یابد

 روانی به عمدتا بتن درون لوله عمق حداكثر و قلحدا -

 .شود نمی محسوب ثابتی كامال مقادیر و شود می مرتبط نیز بتن

 هاي بتن شدن سخت از پس دهند می ترجیح گاه -

 رد را تر هزینه پر عملیاتی كه كنند تخریب آنرا فوقانی، ضعیف

 .دارد پی

 انجامد می بتن و آب اختالط به لوله سریع جانبی حركت -

 .نمود پرهیز آن از باید و

 بیشتر آن ایستایی شیب باشد كمتر بتن روانی چه هر -

 همراه بیشتري سختی با اطراف به نیز بتن حركت و گردد می

 .بود خواهد

 جداشدگی مستعد را بتن اطراف، به بتن حركت معموال -

 استعداد این مناسب، مخلوط طرح با نمود سعی باید و كند می

 .كرد كمتر را جداشدگی
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 ریزي نباید لوله را به اطراف حركت داد. دردر حین بتن -

 قطعات غیرمسلح و یا در مواردي كه مانعی براي حركت لوله

ا اه الزم است براي پر كردن گوشه یبه اطراف وجود ندارد گ

ا به تراز كردن سطوح شیبدار بتن درون قالب، به آرامی لوله ر

 اطراف برد. 

توان در صورتی كه از بتن روان استفاده شود با یک لوله می -

ت متر به اطراف حرك 5/2تا  2انتظار داشت كه بتن در حدود 

انچه از كند و سطح شیبداري را با شیب كم بوجود آورد. چن

 توان انتظار داشت بتن بستهبتن خودتراكم استفاده شود می

د. متر به هر طرف جریان یاب 10تا  5به كارایی آن در حدود 

ریزي نمود توان سطح بیشتري را بتنبنابراین با یک لوله می

 و گرنه نیاز به استفاده از چند لوله ترمی وجود دارد كه

 گردد. سطح بتن دشوار می رسانی به آنها  و تراز كردنبتن

انی حداكثر فاصله دو لوله ترمی براي بتن روان بسته به رو -

 10 متر و حداكثر فاصله دو لوله براي بتن خودتراكم، 5تا  4

 باشد. متر بسته به روانی آن می 20تا 

یکسر رسانی با تراك مبا باال بردن تدریجی قیف و لوله، بتن -

اید بشود. بنابراین له مشکل مییا لوله پمپ زمینی و تسمه نقا

با حذف  تر باشد تا بتوانمتر پایین 3تراز قیف در ابتدا بیش از 

تر قرار داد. این متري، قیف را مجددا  در تراز پایین 3یک لوله 

 دقیقه طول بکشد.  15عملیات نباید بیش از 

مصرف بتن خنک علیرغم بکارگیري مواد كندگیركننده  -

درجه سلسیوس  28ر است دماي بتن از شود و بهتتوصیه می

 ریزي فراتر نرود. در هنگام بتن

ز از آنجا كه مشاهده بتن ریخته شده در حین كار یا پس ا -

کات باشد بنابراین الزم است به ناتمام آن عمال  غیرممکن می

ذكر شده در رابطه با مصالح و بتن مصرفی و روش صحیح 

 افراد كارآزموده و انجام كار توجه كافی مبذول شود و از

 مجرب استفاده گردد. الزم به ذكر است كه در اغلب موارد،

ین باشد و حساسیت كار از اپذیر نمیترمیم و یا تخریب امکان

 نظر بسیار زیاد است. 

شود باید در صورتی كه از قالب براي ریختن بتن استفاده  -

 بندي خوبی برخوردار باشد. از آب

 آوري بتن وجود ندارد و دره عملدر اغلب موارد نیازي ب -

یابد مگر محیط آبدار، كیفیت بتن به مرور زمان بهبود می

ي اینکه بخشی از آن در محیط غیرآبدار و دسترسی به آن برا

 رسانی مقدور باشد. رطوبت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یا فارس خلیج مانند گرم آبهاي در بتن كه شرایطی در -

 درجه 25 به را بتن دماي است بهتر شود می ریخته عمان دریاي

 .كرد محدود سلسیوس

 كیفیت تضمین اهمیت ترمی لوله با ریزي بتن در -

 .است كیفیت كنترل از بیشتر بمراتب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 افت باعث همواره پایین سمت به لوله معکوس حركت -

 به ازنی  مناسب، تدابیر اتخاذ با باید بنابراین. باشد می كیفیت

 انسداد ات رسانید انجام به را اقداماتی یعنی برد بین از را عمل این

 .نیاید بوجود لوله
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توان لوله را ریزي میدر صورت انسداد لوله در حین بتن -

متر باال میلی 600تا  150بصورت ناگهانی و سریع به میزان 

 كشید و سپس آنرا سریع پایین برد تا انسداد برطرف گردد.

 باشد.  بهرحال در این عملیات، سر لوله باید در بتن قرار داشته

ه شود و بهتر است لوله هموارپایین بردن لوله توصیه نمی -

متر به میلی 300تا  150به تدریج و در هر نوبت به مقدار 

 طرف باال حركت كند. 

ر دهاي الزم را تهیه نماید. تگاه نظارت باید دستورالعملدس

ریزي و شروع مجدد آن و باید قطع بتن این دستورالعمل

 بینی شود.عملیات الزم پیش

 بتن ريزی در هوای سرد 9-8

 كليات 

اي در این فصل اقداماتی كه باید در هنگام اجراي بتن در هو

موارد از سرد صورت گیرد، ارائه شده است. با رعایت این 

آسیب دیدگی بتن جوان به علت رویاروئی زود هنگام با 

گردد. همچنین روند كسب مقاومت یخبندان  جلوگیري می

 شود.در هواي سرد حاصل می

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 تعريف شرايط هوای سرد 

ه باشد یا احتمال برود ك C°5هنگامی كه دماي هوا كمتر از 

برسد،  C°5از  در مدت حفاظت از بتن، دماي هوا به كمتر

 شرایط هواي سرد حاكم است و الزامات این فصل باید رعایت

 شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت كليات 8-1

است كه به نسبت آب به  -C°2تا  -1 دماي یخ زدگی بتن حدود

وقتی بتن در معرض دماي . سیمان و مواد افزودنی بستگی دارد

یا كمتر قرار می گیرد، واكنش هاي مرتبط با گیرش  C°5حدود 

تی و سخت شدن بتن در حد قابل توجهی ك ند می شود. بنابراین وق

بتن تحت بارهاي ساخت قرار می گیرد، مشکالت ترك خوردگی و 

ل رخ می دهد. هرگاه در سنین اولیه بدلیل یخ زدگی تغییر شک

سب آسیبی به بتن وارد شود، هرگز مقاومت و دوام مورد نظر را ك

نمی كند، حتی اگر پس از آسیب دیدگی، حفاظت و عمل آوري 

 مطلوب اعمال شود.

حتی وقتی بتن در معرض آب نباشد، بتن جوان می تواند تحت 

ا بشود. درجه اشباع بتن تازه  یک چرخه یخ زدگی نیز دچار آسیب

 افزایش سن و تركیب شدن آب با سیمان در هنگام هیدراته شدن،

كاهش می یابد. در چنین شرایطی، درجه اشباع كمتر از سطح 

 بحرانی می شود. سطح بحرانی اشباع وقتی است كه آب درون بتن

در حدي است كه یک چرخه منفرد یخ زدگی منجر به آسیب بتن 

 مانی درجه اشباع بتن كمتر از سطح بحرانی می شود،می شود. ز

را كسب می كند. این درجه  Mpa 5كه بتن مقاومت فشاري حدود 

 درصد است. 80اشباع معموال  كمتر از 

 

ــعیت هوا وجود     2-8 ت در تعریف موجود نیاز به پیش بینی وضـ

ــته یا حال            ــعیت گذشـ دارد، در حالیکه در تعاریف قبلی آبا، وضـ

شد. مدت        مالك قرار  سوب می  سرد مح شرایط هواي  گیري در 

ــیدن به مقاومت     ــکال در بتن غیر    5حفاظت از بتن، رسـ مگاپاسـ

ه در  مگاپاسکال در حالت اشباع می باشد، مگر اینک    25اشباع و یا  

 بتن هاي اشباع از مواد حباب زا استفاده شده باشد.
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 الزامات قبل از بتن ريزی  

د كلیه وسایل و تجهیزات بتن ریزي در هواي سرد، بای 8-3-1

در كارگاه موجود باشند. این موارد شامل دماسنج، پوشش 

براي بتن و در صورت لزوم وسایلی براي محفوظ كردن فضاي 

 طراف بتن و وسایل گرمایشی، می باشند.ا

ورد قبل از بتن ریزي باید شرایط آرماتور و قالب ها م 8-3-2

ه بازرسی قرار گیرند و نباید یخ و برف در سطح آنها مشاهد

شود. همچنین دماي هر نوع فلزي كه در تماس با بتن قرار 

 می گیرد، باید قبل از بتن ریزي بیش از صفر درجه سلسیوس

 باشد.
از ریختن بتن بر روي زمین یا بتن یخ زده باید  8-3-3

ز اجتناب شود و باید دماي آنها قبل از بتن ریزي به بیش ا

 صفر درجه سلسیوس افزایش یابد.

 دمای مخلوط بتن 

حداقل دماي مجاز مخلوط بتن تابع دماي هوا و  8-4-1

حداقل دماي  1-8حداقل اندازه مقطع بتن است. در جدول 

در هنگام مخلوط كردن و در زمان بتن ریزي و  مخلوط بتن

مقاطع به  1-8دوره حفاظت ارائه شده است. طبق جدول 

چهار رده از نظر ضخامت تقسیم شده اند. نباید در دماي 

بتن ریزي انجام شود، مگر آن كه مهندسین  -C°15كمتراز 

 مشاور با رعایت تمهیدات خاص آن را مجاز بداند.

 C°11نگام بتن ریزي نباید بیش از دماي مخلوط بتن در ه

و همچنین دماي بتن پس از  1از دماهاي ذكر شده در ردیف 

از دماهاي ذكر شده در  C°8مخلوط كردن، نباید بیش از 

 باالتر باشد. 1-8جدول  2ردیف 

 
 حداقل دماي بتن  – 1-8جدول 

 شرایط

حداقل دماي بتن به درجه سلسیوس بر 

 (mm)اساس حداقل بعد مقطع بتنی 

كمتر از 

3/0 

بین 

تا  3/0

9/0 

بین 

تا  9/0

8/1 

بیشتر از 

8/1 

حداقل دماي بتن در 

هنگام بتن ریزي و در 

 5 7 10 13 دوره حفاظت
حداقل دما پس از 

 مخلوط كردن: 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 عدم رعایت این بندها می تواند باعث كاهش           -3-3-8و  8-3-2

دماي بتن تازه ریخته شــده به پایین تر از مقادیر مشــخص شــده 

( گردد. در  1-8براي حداقل دماي بتن در هنگام ریختن )جدول      

ــورتیکه با افزایش دماي اولیه بتن در هنگام ریختن، بتوان        ز اصـ

شکل جلوگیري نمود، ریختن بتن در تماس باقالب، میلگر  د بروز م

ــطح زمین و    ــت  و یا فلزات مدفون یا سـ بتن یخ زده، ممکن اسـ

 توجیه پذیر باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 ت  هر چه حداقل ب عد مقطع بتن بزرگتر باشد، با سرعت 8-4-1

 كمتري گرماي خود را از دست می دهد و در نتیجه افزایش دماي

ر دبیشتري در بتن ناشی از گرما زایی آن رخ می دهد. بنابراین 

مقاطع بزرگتر،  شرایط بتن ریزي در هواي سرد می توان براي

 حداقل دماي كمتري را براي  بتن ریزي در نظر گرفت.

ــتر از مقادیر ردیف  در   1اگر دماي بتن به میزان قابل توجهی بیش

خ  یباشــد، لزوما  منجر به حفاظت طوالنی تر در مقابل  1-8جدول 

یش زدگی نمی شود، زیرا افت حرارت در اختالف دماي بیشتر، افزا

بد. منظور از    یا ــت.    می  فاوت دماي هوا و بتن اسـ ما، ت  اختالف د

به آب         یاز  ماي مخلوط بتن، ن حد د با افزایش بیش از  همچنین 

بیشــتري در مخلوط وجود دارد و نرخ افت اســالمپ افزایش می  

ــطوح دال ها ممکن  ــریع رطوبت از سـ یابد. عالوه بر این، افت سـ

 است سبب ترك خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیري گردد.

شـــود، دماي بتن در هنگام مخلوط كردن و ریختن،   توصـــیه می

ــد، زیرا از مزایاي بهبود كیف یت  نزدیک به حداقل دماي مجاز باشـ

 بتن در دماي پائین بتوان بهره گیري كرد.

ساخت آن، به عوامل مختلفی از   حداقل دماي مخلوط بتن پس از 

ــیله حمل ارتباط دارد. در         جمله، مدت حمل و معطلی و نوع وسـ

ول، فرض شده است كه از كامیون مخلوط كن براي حمل   این جد

بتن به مدت یک ساعت استفاده شده است.  بدیهی است، اولویت      

 با رعایت حداقل دماي بتن در هنگام بتن ریزي خواهد بود. 
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براي دماي هوا بیش  

 C0°از 

 -C15°تا  C0°بین 

 -C 15°كمتر از

 

16 

18 

20 

13 

16 

18 

 

10 

13 

15 

 

7 

10 

12 

 

-8براي كسب دماي بتن مخلوط شده طبق جدول  -8-4-2

، ، می توان از آب گرم براي ساخت مخلوط بتن استفاده كرد1

باشد. همچنین  C°80اما دماي آب مصرفی نباید بیش از 

 نیز رعایت گردد. 4-4-8باید بند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

براي كسب دماي مورد نظر مخلوط بتن معموال گرم  -8-4-3

از  انه ها نیاز نیست. اما چنانچه حتی با استفادهكردن سنگد

حاصل نشود، الزم  1-8آب گرم دماي بتن مورد نظر جدول 

 است نسبت به گرم كردن سنگدانه ها با وسایل مناسب اقدام

گرم  نمود. در صورتیکه سنگدانه ها یخ زده باشند الزم است با

 كردن، نسبت به آب كردن یخ اقدام نمود.

ه از آب گرم براي ساخت مخلوط بتن استفاده چنانچ -8-4-4

می شود، باید ریختن مصالح به مخلوط كن به ترتیب، 

سنگدانه و آب باشد و حداكثر دماي مخلوط سنگدانه و آب 

 نباشد. C 40°در زمان اضافه كردن سیمان بیشتر از 

 

ر تغییرات دماي مخلوط بتن از پیمانه به پیمانه دیگ-8-4-5

 سد. بنابراین دماي مخلوط بتن در هنگامباید به حداقل بر

 ساخت و در هنگام بتن ریزي باید كنترل شود .

 

 
 

ر براي محاسبه دماي مخلوط بتن می توان از رابطه زی -8-4-2

 استفاده كرد:
  

  wgwswcgs

wggwsswwccggss

m
WWWWWW

WTWTWTWTWTWT
T






22.0

22.0 

 ه در آن:ك

sT دماي سنگدانه ریز : 

gTدماي سنگدانه درشت : 

wTدماي آب اختالط : 

cTدماي سیمان : 

gWوزن خشک درشت دانه : 

sWوزن خشک ریز دانه : 

cWوزن سیمان : 

wWوزن آب اختالط : 

wgWوزن آب موجود در درشت دانه : 

wsWوزن آب موجود در ریزدانه : 

 دیگر غیر از آب مانند براي افزایش دماي بتن می توان مصالح

ب بیشتر سنگدانه ها را نیز، حرارت داد. از آنجایی كه گرماي ویژه آ

ی از مصالح دیگر است، توصیه می شود كه در وهله اول، آب مصرف

ن مخلوط بتن گرم شود. همچنین گرم كردن آب از نظر اجرایی آسا

 تر از گرم كردن مصالح دیگر است.

 

باشد، به  C60°آب مخلوط، حدود ت معموال اگر دماي  -8-4-3

 باشد.C°15ندرت نیاز است كه دماي سنگدانه بیشتر از

 

 

 

 

 

 ت برخورد آب داغ با سیمان، به گیرش ناگهانی منجر می 8-4-4

گردد، بنابراین، افت شدید اسالمپ و همچنین كاهش كیفیت 

راي مقاومتی و دوام را در درازمدت بوجود می آورد. بهتر است، ب

مشکل از برخورد مستقیم آب داغ با سیمان جلوگیري  رفع این

 نمود. 

 

ر ت  براي محاسبه دماي بتن در هنگام مخلوط كردن، با د 8-4-5

ابطه نظر گرفتن مقدار تقریبی افت دماي مخلوط بتن، می توان از ر

 زیر استفاده كرد:

 tTTTT appm  25.0 
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 ساير الزامات و توصيه ها 

توصیه می شود، براي بتن ریزي در هواي سرد   8-9-5-1

نیز، بویژه در حالتی كه بتن در مدت عمل آوري اشباع می 

بتن  شود، از مواد حباب زا جهت ایجاد هواي عمدي در

دار استفاده شود. مقدار هواي توصیه شده، می تواند معادل مق

 در فصل دوام باشد.    جدولهواي 

 نباید اجازه داد تا قبل از دستیابی به مقاومت -8-9-5-2

 مگاپاسکال، بتن غیر اشباع یخ بزند. 5فشاري 

 از یخ زدن بتن تحت شرایط اشباع مربوط باید تا -8-9-5-3

که بل از بهره برداري جلوگیري شود مگر آنرسیدن به دوران ق

 مگاپاسگال برسد. 25به مقاومت به مقاومت 

 اقدامات پس از بتن ريزی 

در هواي سرد، آب ناشی از آب انداختن به مدت  -8-9-6-1

د طوالنی تر بر سطح بتن باقی می ماند. عملیات در هواي سر

ا باید با دقت بیشتري بویژه براي سطوحی كه دراي تردد ی

 سایش هستند انجام پذیرد. 

 

 كه در آن:

aT درجه سلسیوس دماي هوا به 

mT دماي بتن پس از مخلوط شدن به درجه سلسیوس 

pT دماي بتن هنگام بتن ریزي به درجه سلسیوس 

 t فاصله زمانی از تولید بتن تا هنگام بتن ریزي به ساعت 

کسر( كن )تراك می رابطه باال، براي انتقال بتن با كامیون مخلوط

 كاربرد دارد. 

، اگر براي اجتناب از كاهش زیاد دماي مخلوط بتن در هنگام انتقال

از كامیون مخلوط كن )تراك میکسر( استفاده شود، توصیه می 

اعت س 5/1گردد كه حداكثر زمان انتقال كامیون تا محل بتن ریزي 

 باشد.

پوشیده، در صورتیکه از كامیون مخصوص حمل بتن بصورت غیر 

بد، تغییر می یا 17/0استفاده شود ضریب ثابت در رابطه باال به 

چنانچه وسیله حمل غیر چرخان و سرپوشیده باشد، ایت ضریب 

 خواهد بود. 1/0معادل 

 

 ت  8-5

امات الزامات بتن ریزي در هواي سرد، لزوما  مانند الز -ت 8-5-1

ما توصیه دوام در شرایط چرخه هاي یخ زدن و آب شدن، نیست، ا

 موجود در جهت احتیاط ارایه شده است.

 

 

 

 

 

تیابی در صورتیکه از مواد حباب زا در بتن استفاده شود، دس 8-5-3

 مگاپاسکال در بتن اشباع، ضرورت ندارد. 25به مقاومت 

 

 

 

 

در هواي سرد هرچند آب انداختن در فاصله زمانی  –ت  8-6-1

كمتر از  ا مقدار آب رو زدهبیشتري از زمان تراكم اتفاق می افتد، ام

هواي معتدل یا گرم نیست. باقیماندن طوالنی مدت آب رو زده 

ل عالوه بر خطر یخ زدن،زمان شروع به پرداخت را به مقدار قاب

 توجهی به تاخیر می اندازد و مشکالت اجرایی بوجود می آورد.

ل و استفاده از آب كمتر در مخلوط بتن در هواي سرد، به این دلی

 ر دالیل دیگر، اكیدا  توصیه می شود.سای

 شود می باعث بتن روي بر مستقیم ایجاد آتش –ت  8-6-2

در هنگام گرم كردن . شود تخریب هیدراته شده محصوالت ساختار
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بالفاصله پس از بتن ریزي، حفاظت بتن با پوشش  -8-9-6-2

د از عایق یا گرم كردن باید آغاز شود، در صورتی كه الزم باش

روش گرم كردن براي محافظت بتن استفاده شود، نیاز به 

وشن رایجاد فضاي بسته در اطراف بتن خواهد بود، اما باید از 

 روي عضو بتنی اجتناب شود، چنانچه از وسایل كردن آتش بر

ی گرمازایی استفاده می شود كه گاز دي اكسید كربن تولید م

كنند، باید گازهاي تولید شده با روش یا وسیله مناسب، 

 نظیرلوله دودكش به بیرون از فضاي بسته اطراف بتن هدایت

 شود.

 

 

براي مقایسه دماي بتن در طی مدت حفاظت با  -8-6-3

 ارایه شده، الزم 1-8اقل دماي دوره حفاظت كه در جدول حد

است دماي سطح بتن، بویژه در نواحی بحرانی نظیر سطوح 

ر هقالب بندي نشده یا لبه ها و گوشه ها، حداقل دو بار در 

 شبانه روز اندازه گیري و ثبت گردد.

 حفاظت بتن  

 3پس از بتن ریزي الزم است دماي بتن حداقل  8-9-7-1

توسط  1-8در جدول  1ابق با حداقل دماي ردیف روز مط

پوشش مناسب و در صورت لزوم ایجاد محفظه بسته و اعمال 

اي هگرمایش، تامین شود. در صورتیکه  با استفاده از آزمونه 

 آگاهی یا بلوغ سنجی و یا روش هاي غیر مخرب، بتوان نشان

مگاپاسکال رسیده است، می توان  5داد كه بتن به مقاومت 

 اظت را خاتمه داد. حف

پس از دوره محافظت چنانچه دماي متوسط محیط  8-7-2

 باشد، عمل آوري متعارف به نحو مناسب طبق C° 5بیشتر از 

ه بند ... )فصل عمل آوري( اعمال گردد. چنانچه بعد از دور

درجه سلسیوس باشد الزم  5محافظت، دماي محیط كمتر از 

 مورد نظر، در اتمام است محافظت بتن تا رسیدن به مقاومت

ر عمل آوري )طبق بند ... ( تداوم یابد. حداقل دماي بتن د

 این دوره می تواند بسته به انتخاب دستگاه نظارت كماكان

باشد یا این  1-8در جدول   1مطابق با حداقل دماي ردیف 

 نگهداري  شود. C°5كه بتن در دماي بیشتر از 

 

بتن، باید از خشک شدگی سریع بتن اجتناب و گرما به صورت 

 یکنواخت بر سطح بتن اعمال شود.

سر    سید كربن می تواند با  عت قابل توجهی بخش هاي گاز دي اك

ب         ند  ته كند، این امر می توا نا تازه و جوان را كرب ــطحی بتن  ه  سـ

 را كاهش دهد.  عضوخوردگی سریعتر میلگردها كمک كند و عمر 

ــدن می تواند باعث جمع         ــلح نیز كربناته شـ در قطعات غیر مسـ

 شدگی بیشتر شود و احتمال ترك خوردگی را افزایش دهد.

 ز عمل آوري،  ایجاد پوشش عایق بر رويدر هواي سرد، منظور ا

باعث  بتن و یا گرم كردن بتن است. در محیط بسته، اگر ایجاد گرما

خشک شدن بتن می شود، می توان از رطوبت رسانی  با آب یا 

 بخار آب استفاده كرد.

لبه ها و گوشــه هاي اعضــاي بتنی در معرض افت   –ت  8-6-3

ستند     شتر و احتمال یخ زدگی ه شتري به دماي بی   و باید توجه بی

 این محل ها معطوف گردد.

 

 

 

  –ت  8-7

كسب مقاومت فشاري بتن در هواي سرد، كندتر از  -ت  8-7-1

 درصد رطوبت نسبی( است. بدین 100و  C°20شرایط استاندارد ) 

-وانهمنظور می توان با ارتباط دادن مقاومت فشاري نمونه هاي است

با  دارد در سنین مختلف اولیه،آوري شده در شرایط استاناي عمل

ا بلوغ، رابطه مورد نظر براي بتن موجود را بدست آورد. سپس ب

دست آمده استفاده از رابطه بلوغ، براي بتن موجود در كارگاه، بلوغ ب

 را محاسبه نمود و مقاومت فشاري متناظر را تخمین زد.

 همچنین می توان براي تخمین مقاومت فشاري بتن در كارگاه از

هاي غیر مخرب مانند آزمایش فراصوتی یا چکش برجهندگی روش

مت )اشمیت( استفاده نمود. ابتدا الزم است رابطه همبستگی مقاو

 هاي غیر مخرب )براي بتن موجود( بدستفشاري و نتایج آزمایش

بتن  آید، سپس با استفاده از نتایج آزمایش هاي غیر مخرب بر روي

 آن را تخمین زد.  موجود در كارگاه مقاومت فشاري

اقعی وبا استفاده از نمونه هاي آگاهی نیز كه در شرایط عمل آوري 

ي نگهداري شده اند می توان بصورت محافظه كارانه مقاومت فشار

د، بتن عضو را تخمین زد، هرچند در این مورد شک هایی وجود دار

یران ، اما با توجه به شرایط موجود، استفاده از این روش نیز در ا

 توصیه می گردد.

است  C10°پس از مدت حفاظت بتن، اگر دماي محیط بیشتر از 

و رطوبت نسبی محیط در حدي است كه احتمال خشک شدگی 

شدید بتن وجود دارد، می توان از روش عمل آوري با آب استفاده 

كرد. در غیر اینصورت، پس از گذشت مدت حفاظت، باید از روش 
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 افت دما پس از حفاظت 

ساعت پس از اتمام مدت حفاظت از بتن، باید  24طی  در

بتدریج از حفاظت كاسته شود تا بتن در معرض تغییرات 

ر افت ناگهانی دما قرار نگیرد. براساس حداقل ب عد بتن، حداكث

ساعت  بعد از خاتمه حفاظت باید مطابق با  24دما پس از 

 باشد. 2-8جدول 

 

 
ن بر اساس حداقل ب عد حداكثر مجاز افت دمای بت  2-8جدول 

 ساعت پس از خاتمه حفاظت 24عضو بتني، 

حداقل ب عد عضو بتني، 

 )متر(

 حداكثر مجاز افت دما 

 (درجه سلسيوس)

 3/0كمتراز

 9/0تا 0 /3

 8/1تا  9/0 

 8/1بیشتراز 

28 

22 

17 

11 

 قالب برداری 

ست با توجه به اهمیت زمان قالب برداري در هواي سرد الزم ا

 فصل قالب بندي مراجعه گردد. به بند ....

، پوشش نایلونی و مواد شیمیایی عمل آوري عایقی رطوبتی مانند

 غشایی استفاده شود.

شود        ستفاده  سب ا شش عایق حرارتی منا در دوره حفاظت باید پو

شده در ردیف   شود. بنابراین  1-8در جدول  1تا دماي ذكر   حفظ 

ی اگر دماسـنج، دماي كمتر از مقادیر مذكور در جدول را نشـان م  

شد.        شش می با سب بودن پو شانه نامنا شه ها دهد،  ن  لبه ها و گو

مستعد آسیب بیشتري در هواي سرد می باشند، بنابراین ضخامت      

شش باید           شد. اعمال پو شتر با سمت ها باید بی شش در این ق پو

 شامل سطوح قالب بندي شده و سطوح در معرض هوا باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انواع همه براي فشاري مقاومت كسب روند سرد هواي در ت -8-9

 نبنابرای گردد. می كند آمیخته سیمان هاي براي ویژه هب سیمان

 مود.ندر تعیین زمان قالب برداري  امر این به اي ویژه توجه باید

 

 

 

 
 

 درجه 2 حدود كارگاه در شده تولید بتن دماي معموال  9-1-1

 ترباال محیط دماي در لذا. باشد می محیط دماي از بیشتر سلیسوس

 ریزي بتن شرایط در گیري¬قرار احتمال سلسیوس، درجه 30 از

 .دارد وجود گرم هواي در
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 بتن ريزی در هوای گرم 10-8

 شرايط هوای گرم 

اشد، ب Cº32ریزی بیشتر از هرگاه دمای بتن در زمان بتن 9-1-1
 وشود و تدارکات ضروری برای ساخت بتن هوای گرم محسوب می

 .بتن ریزی در هوای گرم را باید فراهم کرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و بتن ريزیتداركات برای ساخت بتن  

زی در کلیه مواد و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت بتن و بتن ری
صل به فهوای گرم باید قبل از شروع عملیات فراهم شوند. در این 

 مواد و تجهیزات ضروری اشاره شده است.

 ساخت بتن 

برای کاهش دمای مخلوط بتن، الزم است از روش های  -9-3-1
ش دمای مصالح اولیه )سیمان، پیشگیرانه جهت جلوگیری از افزای

توان نسبت به خنک سنگدانه و آب( استفاده نمود. همچنین می
استفاده از آب  ،روشترین کردن مصالح مصرفی اقدام کرد. آسان

باشد.  چنانچه با استفاده از آب سرد سرد و یا یخ در مخلوط بتن می
هش در ساخت مخلوط بتن  نتوان دمای بتن را در حد مورد نظر کا

درصد آب مورد نیاز برای ساخت مخلوط بتن را  75توان تا داد، می

 هاي تنش ایجاد بدلیل است ممکن حجیم قطعات در است بدیهی

 دماي به نیاز حرارتی، گرادیان و بتن دماي افزایش از ناشی حرارتی

...  هشمار نامه آیین به باید كه باشد داشته وجود كمتري مراتب به

 .شود مراجعه «حجیم بتن»

. دارد شده سخت و تازه بتن بر مطلوب نا اثرات  بتن زیاد دماي

 :است زیر شرح به اثرات این از بخشی

 كارگاه؛ در مخلوط به آب افزودن  خطر و  روانی بیشتر افت -

 انتقال، در مشکالت ایجاد نتیجه در گیرش، آهنگ افزایش -

 آمدن وجود به در بیشتر خطر و بتن سطح پرداخت و تراكم

 ؛(پیوستگی بدون بتن الیه دو بین درز) ردس درزهاي

 و خمیري شدگی جمع از ناشی خوردگی ترك بیشتر احتمال -

 حرارتی؛

 شدگی؛ خشک از ناشی شدگی جمع افزایش احتمال -

 .دوام و مکانیکی هاي مقاومت كاهش احتمال -

 
 بترطو هوا زیاد دماي مانند نیز دیگري عوامل بتن، دماي از غیر

 ابشت  و دریا سطح از زیاد ارتفاع باد، زیاد رعتس هوا، كم نسبی

 این. انجامد می بتن سطح از بیشتر تبخیر به خورشید مستقیم

 دماي) گرم هواي نامطلوب اثرات افزایش باعث توانندمی عوامل

 سطح در خوردگی ترك و خمیري شدگی جمع خصوص به( هوا

 .شوند بتن

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 تا تواند می بتن مخلوط ساخت در سرد آب از استفاده-9-3-1

 دماي كاهش اثر اما دهد، كاهش را مخلوط دماي C°4حدود

 .باشدمی C°10 حدود تا مستقیم، بصورت یخ از استفاده با مخلوط
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با تراشه یخ یا یخ پولکی جایگزین کرد. اما نباید در پایان عملیات 
 مخلوط کردن بتن، یخی در بتن مشاهده شود. 

 
اید مصالح مصرفی شامل سنگدانه و مواد سیمانی و آب ب -9-3-2

 باشند.تا حد امکان از دمای کمی برخوردار 
مای دبدیهی است، دمای بتن پس از مخلوط کردن باید از حداکثر 

 مجاز در ریختن کمتر باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ایه الزم است تمام وسایل ساخت بتن تا حد امکان در س -9-3-3

کن نسبت نگهداری شوند و با ریختن آب بر سطح یا درون مخلوط
تن، گام ساخت مخلوط ببه کاهش دمای آن اقدام شود. اما در هن

 کن باشد.نباید آب اضافی در مخلوط
 

ز مقدار ابرای جبران افت اسالمپ در هوای گرم نباید بیشتر  9-3-4
آب طرح مخلوط بتن، آب دیگری اضافه شود. با کاهش دمای 

. می توان افت اسالمپ را کاهش داد 4-5مخلوط بتن طبق بند 
توان از خلوط بتن، میتر کردن مدت حفظ اسالمپ مبرای طوالنی

یری دارند، مواد کندگیر یا روان کننده یا کاهنده آب که خاصیت کندگ
 .استفاده کرد

 

 نگهداري براي سفید رنگ با سیلو از امکان صورت در-9-3-2

 انبار در سیمان هايكیسه و گردد استفاده سیمان و سنگدانه

 هتوصی آب، دماي افزایش از جلوگیري براي. شود انبار سرپوشیده

 رندگی قرار سایه در رابط هاي لوله و آب مخازن یا منابع شود می

 در آب مخازن است بهتر همچنین. شوند پوشانده عایق مواد با و

 ها، سنگدانه دماي افزایش از جلوگیري جهت. گردند مدفون زمین

  رزی در ها سنگدانه شود می توصیه آفتاب، مستقیم تابش از ناشی

 .گیرند قرار مناسب سایبان

 آن سطح بر آب پاشش از توانمی سنگدانه كردن خنک براي 

 در الح هر به شود، تبخیر سنگدانه آب تا داد اجازه و كرد استفاده

 رد  آنرا باید بماند، باقی ها سنگدانه در آب از بخشی كه صورتی

 . نمود منظور مخلوط ساخت براي نیاز مورد آب مقدار تعیین

 از قبل و حمل از پس كه باشد حدي در باید بتن مخلوط دماي

 .نکند تجاوز مجاز، دماي از ریختن،

 مصالح دماي و وزن مبناي بر بتن مخلوط دماي محاسبه براي

 ردس هواي در ریزيبتن فصل در شده ارائه رابطه از توانمی مصرفی

 فادهاست مصرفی آب از بخشی نوانع به یخ از اگر اما. كرد استفاده

 :تگرف بهره زیر رابطه از باید مخلوط دماي محاسبه براي شود،می
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 : آن در كه

 .است kg به یخ وزن  

 
 دسر هواي در ریزي بتن فصل طبق فوق رابطه در ها پارامتر بقیه

 .باشد می

 
 

 

 

 
 

 در شده تعیین قدارم به باید بتن مخلوط آب مقدار- ت9-3-4

 افت جبران براي نباید وجه هیچ به و باشد مخلوط طرح نسبت

 یراز. گردد اضافه آب مخلوط به شده، تعیین آب  از بیشتر اسالمپ

 و شودمی سیمان به آب نسبت افزایش به منجر آب كردن اضافه

 .گرددمی بتن دوام و مکانیکی هاي مقاومت كاهش باعث نتیجه در
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 انتقال بتن 

به نحوی  انتقال بتن با کامیون حمل بتن )تراک میکسر( باید 9-4-1
ور د 300باشد که حداکثر تعداد چرخش جام کامیون به حداکثر 

ورت د عمل اختالط و حمل بصمحدود گردد. در صورتیکه قرار باش
ند تدور با سرعت چرخش  70توام انجام شود، الزم است  حداقل 

اید ببتن را مخلوط کرد اما برای بقیه دورها، سرعت چرخش جام 
ن  مدت انتقال بتن با کامیون مخلوط ک .سرعت چرخش کند باشد

 .شتر شودبتن تا اتمام تخلیه بتن از کامیون نباید از یک ساعت بی
ا یچنین این مدت می تواند با مصرف مواد افزودنی کندگیر هم

نظارت  سیمان های با دیرگیری و افت اسالمپ کم، با مجوز دستگاه
 افزایش یابد.

د از برای جلوگیری از گرم شدن بتن در حین انتقال، بای 9-4-2

مانند  دمای  وسایل و تجهیزات حمل و ریختن بتن قبل از استفاده
کمک آب یا چتایی خیس کاست. توصیه می  دیگ مخلوط کن با

تن) بشود رنگ وسایل حمل و ریختن بتن مانند، دیگ کامیون حمل 
 تراک میکسر(، سفید یا رنگ روشن باشد.

 

 ريزیبتن 

 32ه حداکثر دمای مخلوط بتن در هنگام بتن ریزی باید ب 9-5-1
ری درجه سلسیوس محدود شود مگر اینکه طراح پروژه، دمای کمت

 ویز نماید. را تج
 در هنگامی که شرایط محیطی به نحوی است که احتمال 9-5-2

به  شدگی خمیری وجود دارد، باید نسبتخوردگی ناشی از جمعترک
م کرد. دمای ها از تبخیر زیاد، اقداحفاظت سطح بتن به  ویژه در  دال

ستقیم مزیاد هوا و بتن، رطوبت کم محیط، سرعت زیاد باد و تابش 
باشد. استفاده عوامل مؤثر تشدید تبخیر آب از سطح بتن میآفتاب از 

م با از پوشش نایلونی بر سطح بتن، بدون آن که در تماس مستقی
تبخیر پس  بتن باشد، یا استفاده از مواد غشاساز جلوگیری کننده از

 .از اتمام پرداخت، روش مناسب برای کاهش نرخ تبخیر است
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 با كه داشت انتظار توان نمی گرم و شرجی هواي در – ت 9-4-2

 خیس گونی از استفاده یا و میکسر تراك بیرونی سطح پاشی آب

 حالت این در. شود حاصل اي مالحظه قابل دماي افت آن سطح در

 كن مخلوط دیگ دماي كاهش براي خنک آب از صرفا  است الزم

 .نمود استفاده

 

 

 

 

 

 
 

 1-5 رابطه از توانمی را بتن سطح از آب تبخیر نرخ -9-5-2

 از بیشتر معمولی هاي بتن در تبخیر نرخ اگر. كرد محاسبه

kg/m2/h  5/0 ،خمیري خوردگی ترك از جلوگیري براي باشد 

 نرخ كاهش براي بتن سطح حفاظت به نسبت باید تبخیر، از ناشی

 تگیانداخ آب با هاي بتن از چنانچه است بدیهی كرد، اقدام تبخیر

 خودتراكم بتن یا سیلیسی دوده حاوي هاي بتن مانند ناچیز

 است ممکن زیرا گردد، تشدید باید حفاظتی شرایط شود، استفاده

 اتفاق خوردگی ترك نیز kg/m2/h 5/0 از كمتر تبخیر نرخ در

 . بیافتد

  (1-5      )     / /
c aE T r T V


     

2 5 2 5 65 18 18 4 10                     

 :آن در كه

E به تبخیر خنر kg/m2/h   

R 100 بر تقسیم نسبی رطوبت 

Ta سلسیوس درجه به هوا دماي    

Tc سلسیوس درجه به بتن دماي 

V به باد سرعت km/h 

 درصدي بصورت كه آن حجم به توجه با الیاف وزن – ت 9-6-3

  تواند می گردد می مطرح بتن حجم از
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اهش کتبخیر در حد زیاد است و امکان در صورتی که نرخ   9-6-3
ر کم استفاده توان از انواع الیاف  به مقدانرخ تبخیر وجود ندارد، می

رصد حجم د 2/0تا  1/0کرد. استفاده از الیاف حتی به مقدار حدود 
یر اندازد شدگی خمیری را به تاخناشی از جمع تواند بروز ترکبتن می

ر تمهیدات کاهش نرخ تبخیو یا کاهش دهد. هر چند بکارگیری 
 کمک بزرگی در کاهش احتمال ترک خوردگی است.

 آوریعمل 

ها، ایجاد آوری برای دالدر هوای گرم، بهترین روش عمل 9-7-1
یس حوضچه آب بر سطح آنها است. همچنین استفاده از  چتایی خ

ی مهمراه با پوشش پالستیک بر روی آن در اعضای بتنی توصیه 
اشد، بآوری به طور مداوم خیس در طول مدت عمل چتایی باید .شود

اگر چتایی خشک و مجددا  خیس شود، دوره های خیس و خشک 
دهد که عمل آوری صحیح محسوب شدن در سطح بتن رخ می

 شود.نمی
فید ستوان از محلول شیمیایی غشاساز با رنگ روشن یا می 9-7-2

یمان ست آب به های پرمقاومت با نسباما برای بتن .استفاده نمود
از تبخیر،  ، استفاده از روش های صرفا  جلوگیری کننده42/0کمتر از 

شاساز،  غمانند استفاده از پوشش نایلونی تنها، و محلول شیمیایی 
ه نظارت که استفاده از آنها توسط دستگا شود،  مگر آنتوصیه  نمی

 مجاز تشخیص داده شود.
ه شود. به جدول ... مراجع آوری مورد نیاز،برای مدت عمل -9-7-3

مای ددر این جدول، رده عمل آوری، شرایط محیطی، نوع سیمان و 
 متوسط سطح بتن یا هوای مجاور، در نظر گرفته شده است.

 
 
 
 
 
 

 اعارج شده ارایه...  بند در كه آوري عمل هاي روش به -ت 9-7-1

 .شود داده
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 فصل نهم  9

 های ویژهریزی در شرایط خاص و بتنبتن

 تفسير   متن

 كليات 1-9
  

ــالح    هاي ویژه بتننبت -9-1-1 ــتند كه مواد و مصـ هایی هسـ

شده آنها با       سخت  شکیل دهنده، روش اجرا یا خواص تازه و  ت

 هاي متداول تفاوت قابل توجهی دارد.بتن

  

یژه  هاي وعالوه بر الزاماتی كه در این فصل براي بتن   -9-1-2

ضوابط و الزامات این آیین نام      سایر  ست، باید  شده ا ه نیز ارائه 

ائه  ها در این بخش ار رعایت گردد. به عبارت دیگر، فقط تفاوت     

هاي مرتبط با بتن متعارف همچنان الزامی اســت و بخششــده

 ماند.باقی می

  

سانی  هاي ویژه نیاز به منابع انراي بتندر طراحی و اج -9-1-3

ستفاده از تجهیزا    دیده میماهر و آموزش شد و همچنین ا ت با

ست. قبل از         ضروري ا شگاه و كارگاه  سایل خاص در آزمای و و

 .هاي ویژه، این نیازها باید فراهم شودشروع به اجراي بتن

ر نکاالزم است، جلسات هماهنگی بین كارفرما، مشاور، پیما -3-1ت  

ــت  ر اندركاران در مراحل مطالعات و اجراي پروژه برگزا     و كلیه دسـ

 شود.

 بتن پر مقاومت  2-9
  

  كليات 
  

مشخصه    ن پر مقاومت  بتنی است كه مقاومت بت -9-2-1-1

 مگاپاسگال باشد.     40از یشترروز ب 28آن در سن 

جداول و روابط براي          -1-1-2ت   ــی از  که بعضـ به این جه  با تو

ست و با تو    40مقاومت تا حدود  هاي بابتن سکال معتبر ا جه مگاپا

 به شــرایط مقاومتی معمول بتن در ایران، در حال حاضــر مرز بتن

سکال در نظر گرفته می  40نامه پرمقاومت در این آئین د. شو مگاپا

هایی با تر شــدن ســاخت بتنممکن اســت در آینده نزدیک با رایج

االتر مگاپاســکال یا ب 50ز به مگاپاســکال، این مر 40رده باالتر از 

هایی با مقاومت مشــخصــه افزایش یابد. همچنین، در ســاخت بتن

ــتر از  ــکال به تمهیدات ویژه 40بیشـ  اي در زمینه انتخابمگاپاسـ

 ها وها و ســربارههاي شــیمیایی، پوزوالنمصــالح، مصــرف افزودنی

ست، بنابراین از این نظر ن    ساخت و كنترل كیفی نیاز ا یز دقت در 

 اكنون این مرز را منطقی محسوب نمود. توان هممی

ي نظرخواهی
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غیر



 193    2018/06/12  بتن ریزي در شرایط خاص و بتن هاي ویژه– فصل نهم 

 تفسير   متن
ها، ناي مانند ستو توان در ساخت اعضاء سازه   از این نوع بتن می -

سته    شی، پو سازه دیوارهاي بر ساحلی، كف ها،  صنعتی و  هاي  هاي 

 ساخته و پیش تنیده استفاده نمود. هاي بتنی پیشسازه

 مصالح مصرفي  
  

 سيمان   9-2-2-1 

ستفا   سیمان ا د بتن و آمیخته، در تولیهاي پرتلند ده از انواع 

 پر مقاومت مجاز است.

سیمان  -1-2-2-ت  هاي آمیخته در بتن پر مقاومت، در بکارگیري 

همچون سیمان هاي پرتلند، اطمینان از كسب مقاومت فشاري در    

 سن مقرر باید با حساسیت بیشتري مورد توجه قرار گیرد. 

 ا هسنگدانه  9-2-2-2 

ــنگدانه تا حداكثر    ــمی س ــتفاده از اندازه اس متر میلی 20اس

ر شود. استفاده از شن شکسته پر مقاومت با حداكث  توصیه می 

مطابق استاندارد ملی   LA30 درصد، )رده   30مقاومت سایشی   

  گردد.ها  توصیه می( در ساخت این نوع بتن302شماره 

 د نظر، استفادهدر صورت تامین مقاومت و كارایی مور -2-2-2-ت 

 از حداكثر اندازه سنگدانه بزرگتر مجاز است.

 ي و معدني يايهای شيمافزودني  9-2-2-3
  

فاده از فوق روان   در این بتن 9-2-3-1 ــت یا    ها اسـ نده  كن

 هاي آب ممتاز، الزامی است. كاهنده

  

بل توجه این نوع بتن،          -2-2-3-2 قا فت روانی  به ا  با توجه 

به  مواد دیرگیر كننده یا حفظ كننده روانی شود از توصیه می 

 همراه مواد فوق روان كننده استفاده شود.

  

شرطی مجاز    -9-2-3-3 ستفاده از هرگونه ماده افزودنی به   ا

اســت كه در طرح مخلوط و ســاخت مخلوط آزمایشــی در   

ه آزمایشــگاه و كارگاه، نتایج عملکردي مطلوبی را بدســت داد

 باشد.

  

مانی از جمله دوده  اده از مواد مکمل ســی ســتف ا -9-2-3-4

 شود.هاي پر مقاومت توصیه میسیلیسی در بتن

  

ــوالت آماده -9-2-3-5 ــتفاده از محص اي تحت عنوان ژل اس

ــیلیس یا  دوده ــابه  سـ ــوالت مشـ طالع از مواد ، بدون ا محصـ

 ،لنها مجاز نمی باشد . به هر حا هاي آدهنده و نسبت تشکیل 

ور د فوق نیز كنترل عملکرد ماده مزبدر صــورت اطالع از موار

 ضرورت دارد.
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 تفسير   متن

 الياف فوالدی 3-9
  

ستفاده از الیاف فوالدي با نظر دستگاه نظارت   -9-2-4-1 و  ا

هاي با    مندرج در بخش بتن الیافی، در بتن   رعایت تمهیدات   

لزله بویژه در مناطق داراي زمگاپاســگال  65مقاومت باالتر از 

 .  شودوصیه مییاد تبا خطر نسبی زیاد و بسیار ز

  

ن اســـتفاده از ســـایر انواع الیاف، با در نظر گرفت -9-2-4-2

 عملکرد آنها از نظر مقاومتی و غیره بالمانع است.

  

)طرح  های مخلوطنسبتمقادير تعيين  

 مخلوط(

  

ــورت       طرح مخلوط بتن  9-3-1-1 هاي پر مقاومت باید بصـ

 ز عملکرد آن درآزمایشگاهی تهیه شود. همچنین الزم است ا   

 كارگاه نیز اطمینان حاصل شود.

گردد در ساخت این نوع بتن، از نسبت آب توصیه می 9-3-1-1ت  

 استفاده گردد.  4/0به مواد سیمانی كمتر از 

ت مقدار مواد سیمانی براي كاهش گرمازایی و جمع شدگی و رعای -

مسایل زیست محیطی و توسعه پایدار تا حد امکان باید محدود 

گرم كیلو 500شود حداكثر مقدار سیمان پرتلند به گردد. توصیه می

ود كیلوگرم بر متر مکعب محد 550بر متر مکعب و مواد سیمانی به 

 شود.

رم كیلوگ 550در صورتی كه مقدار مواد سیمانی مصرفی بیشتر از  -

بر متر مکعب باشد، باید تمهیدات الزم جهت كنترل جمع شدگی 

 صورت پذیرد.

ابق ، مطعضوهاي مخلوط باید دقت نمود اگر ابعاد عیین نسبتدر ت -

ه، سازمان برنامه و بودج 344آیین نامه بتن حجیم، نشریه شماره 

 بزرگ باشد، ممکن است دما در هسته آن بشدت افزایش یابد. لذا

براي جلوگیري از كاهش مقاومت بتن و پدیده تاخیر در تشکیل 

درجه سلسیوس بیشتر  70از  اترینگایت، نباید دماي هسته بتن

هاي حرارتی و ترك خوردگی ناشی از آن شود. همچنین باید تنش

 بتنی كنترل گردد. عضودر 

ح درصورتی كه این نوع بتن كاربري خاصی داشته باشد، باید طر -

 مخلوط بتن  با همان هدف مورد نظر، طراحی شود. 

اي پر هبندي بتنجدول زیر به صورت راهنما در خصوص رده -

و  هاي آب به مواد سیمانی متناظر ارائه شده استمقاومت و نسبت

ن در این جدول سیمان مصرفی در بت صرفا  جنبه راهنمایی دارد.

 در نظر گرفته شده است. 425داراي رده مقاومتی 
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 تفسير   متن
 هاي پرمقاومتجدول راهنماي طبقه بندي بتن

مشخصات 

  بتن
 مقاومت زیاد

مقاومت 

 خیلی زیاد

مت مقاو

العاده فوق

 زیاد

مقاومت 

 )مگاپاسکال(
70-40 100-70 

بیشتر از 

100 

نسبت آب به 

 یمواد سیمان
35/0 – 45/0 

28/0 – 

35/0 

كمتر از  

28/0 
 

 اجرا  
  

ــت كنترل طرح مخلوط در اجراي این   -2-4-1 ــروري اس ض

با            مانی  ــی به مواد سـ بت آب  ــ نوع بتن از جمله رعایت نسـ

 .   حساسیت بیشتري صورت گیرد

 اندازه گیري رطوبت سنگدانه ها باید بصورت مستمر و -1-4-2ت  

ــود و با توجه به نتایج آن بای    ــورت خودكار انجام شـ د ترجیحا  بصـ

 اصالحات الزم در وزن سنگدانه و آب مصرفی اعمال گردد.

ــبت كم آب به مواد       -2-4-2 در این نوع بتن، به خاطر نسـ

ــیمان، عمل آور  ــرف زیاد س ــیمانی و مص ي اهمیت زیادي س

ــتفاده از عمل ــیه میدارد. لذا اس  گردد. درآوري مرطوب توص

صــورت اســتفاده از انواع دیگر عمل آوري، باید روش آن به  

 تائید دستگاه نظارت برسد.

اد با توجه به نسبت آب به مواد سیمانی و بکارگیري مو -2-4-2ت  

 بخودي شدگی خود، معموال  جمعافزودنی معدنی در این نوع بتن

راي هاي معمولی است، لذا رطوبت رسانی به آن بآن زیادتر از بتن

 كاهش این نوع جمع شدگی اهمیت دارد.

جه این نوع بتن،             -2-4-3 بل تو قا فت روانی  به ا جه  با تو

 ساخت ،كننده در دو مرحلهروانممکن است افزودن مواد فوق

ــود. افزودن این مواد در مر     جام شـ كار ان پاي  حله  بتن و در 

ساخت بتن    ساخت بتن حتما  باید در   ستگاه مركزي  انجام ای

 شود. 

 كننده در دو مرحله بهدر صــورتی كه نیاز باشــد روان -3-4-2ت  

صورت آزما    شود، باید قبل از اجرا، عملکرد آن به  شی  بتن افزوده  ی

ل در آزمایشــگاه و كارگاه ارزیابی شــده باشــد. همچنین باید كنتر

نجام  اكننده در هر دو مرحله   روانافزودن فوق روانی قبل و بعد از  

 پذیرد.

 بتن اليافي 4-9
  

 كليات 
  

ــت كه از  مركبماده  ینوع یافیبتن ال -3-1-1 ــنگدانه،  اس س

  یاف. الشود ی( ساخته م یوسته مجزا )ناپ یافو ال یمانیس  خمیر

، ايیشه ش  ی،كربن یمري،پل ،لزياز نوع ف تواندیمورد استفاده م 

ین  ا. در باشدیا تركیب چند نوع از این الیاف  گیاهی و سلولزي

یاف فوالدي پرداخته می       به ال مدتا   ها در  بخش، ع ــود و تن شـ

ــوص دال ــنعتی به كاربرد الیاف      هاي بتنی و كف خصـ هاي صـ

 شدگی بتن اشاره شده است.پلیمري براي كنترل جمع

ــامل قطعات بتنی    فوالد یاف العمده   يكاربردها   -1-1-3ت   ي شـ

ــاخته،پیش ــمع در مناطق داراي خاك دال س هاي بتنی متکی به ش

ــعیف )نظیر كف كارخانه هاي بتنی  ها( و دالها، انبارها و زیرزمینض

 باشد.متکی به ستون می

ستفاده از ال  - سلح كردن دال  براي یافا شت  یلبه دل یبتن يهام ن دا

 بهبود طاقت، ی،شدگاز جمع یناش يهااز جمله كنترل ترك یاییمزا

ــی باقیمانده،      دارا  ــشـ ــان یروينكاهش   بودن مقاومت كشـ و  یانسـ

 . باشدیمناسب م يآن، راهکار ياجراسهولت  ینو همچن یزاتتجه

ستفاده از آرماتور برا  ساخته، یشپبتنی قطعات  در - مقاومت در  يا

ــع يها برابر تنش ــ  يها تنش یرنظ یموضـ متمركز  ياز بارها   یناشـ
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 تفسير   متن
 یعتوز يها. اما در تنشباشدیمناسب م  ،قطعات یدهنگام تول یاعمال

ــده نظ ــ يهاتنش یرش ــار خاك و آب یناش در  یرزمینیز يهااز فش

جا كه معموال      يبهتر ردلکمع یاف، ال ي،بردارمرحله بهره  ند. از آن دار

شده در قطعات پوشش    یعتوز يهاو هم تنش یموضع  يهاهم تنش

صورت   به توانیقطعات را م ینوجود دارند، ا هاي زیر زمینی سازه 

 .نمود یدتول یافاز آرماتور و ال یبیترك یستمس یک

قات  پروپیلن در اغلب او الیاف پلیمري بویژه الیاف پلی   -3-1-2

مان ترك    هاي   خوردگی دالبه منظور كنترل عرض ترك و ز

هاي ناشــی از هاي صــنعتی در ســنین اولیه و تركبتنی و كف

 شود.شدگی خمیري )پالستیک( استفاده میجمع

  

 مشخصات الياف 
  

نوع مشخصات الیاف شامل    یدباپیش از مصرف الیاف   -3-2-1

،  ، شکل )ضریب شکل(   نسبت طول به قطر  یاطول، قطر  یاف،ال

سیته      ستی سطحی، مدول اال ش    بافت  ش   یو حداقل مقاومت ك

 .مشخص گردد یافال یینها

 تا حدود ی نهاییكشش   تمعموال  با مقاوم يفوالد یافال -1-2-3ت  

 يهابا مقاومت یافو المی باشــند مگاپاســکال در دســترس ب 1100

 ینشــوند. طول معمول امیســفارش داده  ،به صــورت خاصیشــتر ب

 یبو نسبت طول به قطر )ضر   یلیمترم 64 یال 13در محدوده  یافال

به  يفوالد یافقرار دارد. ال 100 الی 30در محدوده  یزشــکل( آنها ن

شوند.  یم یدبرآمده تول يا انتهاصاف، موجدار، قالبدار و ب  يهاشکل 

طر، قكاربرد مقدار طول الیاف فوالدي عالوه بر تعیین نسبت طول به 

باشـــد كه طول كنترل محدودیت بکارگیري آن در بتن مســـلح می

شش          ضخامت پو صف  صله آزاد آرماتورها و ن صف فا الیاف نباید از ن

 بتن روي آرماتورها بیشتر باشد.

 ي،ارشــتهدر ســه گروه تک یه لحاظ هندســبنیز  پروپیلنیپل یافال

 گیرند.یم يجا يو نوار ياچندرشته

مخلوط )طرح  هاینسبت يرمقاد يينتع 

 مخلوط(

  

بت     -3-3-1 ــ قادیر و نسـ به   ید با  یافی بتن ال مخلوط هاي م

ــرا      ــورت خاص با توجه به شـ و با در نظر گرفتن  پروژه  یطصـ

  يهالوطاز مخ یا یینتع 1-2-3مشــخصــات الیاف، طبق بند  

شده در پروژه  صورت،    مشخص  یقبل يهااجرا  شود. در هر دو 

قادیر و   بت م ــ كارایی،     ید با  مخلوط يها نسـ تأمین  عالوه بر 

و مقاومت   یطاقت خمش  یرنظ یگريد مقاومت فشاري و موارد 

 .مورد نیاز را برآورده كند یخمش

ــاخت مخلوط آزمایشــی در آزمایشــگاه و   -1-3-3ت   به هر حال س

 رایی بتن و عملکرد آن از نظر مکانیکی ضرورت دارد.كنترل كا

در بتن الیافی، با توجه به مقدار مصــرف الیاف، طول،  -3-3-2

رو شــود. از اینقطر و شــکل الیاف، كاهش روانی بتن دیده می

هاي آزمایشــی ســاخته شــده، عالوه بر باید بر اســاس مخلوط

 روانیبه  یابیدستاز دیگر اقدامات اصالحی به منظور  -2-3-3ت  

و  كنندهروان هايیافزودنتوان به استفاده از مورد نظر بتن الیافی می

اشاره نمود. همچنین كاهش  يخاكستر باد یرها نظپوزوالنبرخی 

 گیرد.ر دستور كار قرار میسهم شن و افزایش سهم ماسه د
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 تفسير   متن
صرف افزودنی  سب مانند روان م بندي دانه كننده، بافتهاي منا

 ها را نیز ریزتر نمود.مخلوط سنگدانه

ین تواند باعث افزایش آب انداختن بتن شود. همچنوجود الیاف می -

ا با توان مقدار الیاف بیشتري ربا كاهش حداكثر اندازه سنگدانه می

ذكر است  شدگی آنها بکار برد. الزم بهنگرانی كمتر در ارتباط با گلوله

فزایش اد آب انداختن را نیز توانشدگی الیاف به نوبه خود میكه گلوله

 دهد.

 اجرا 
  

 یو آرماتورگذار یبندقالب   9-4-4-1
  

به منظور كاهش مشکالت ناشی از بیرون زدن  -3-4-1-1

قالب  زیت يهاها و لبهگوشههاي قالب، الیاف فوالدي از گوشه

ارهاي یا استفاده از نو يكاربتونه یگر،راه حل د .دنپخ شو دیبا

 .باشدیقالب م یزت يهاها و لبهخل گوشهدامخصوص در 

  

تور همراه با شبکه آرما يفوالد یافكه ال يدر موارد -3-4-1-2

فاصله آزاد ، شودیجوش شده استفاده م مفتولشبکه  یا

یا ضخامت پوشش بتن روي جوش شده  هايمفتول یاآرماتورها 

 .باشدآرماتور باید از دو برابر طول الیاف فوالدي بیشتر 

  

 افزودن الياف به مخلوط بتن  9-4-4-2

 به یکی از سه روش زیر صورت گیرد: یدبا یافافزودن ال

 سنگدانه   یانه جرب بتن يمركز یستگاهدر ا الیاف

 شود.كن اضافه از ورود به مخلوط یشپ

 الیاف در ایستگاه مركزي بتن به سنگدانه توزین شده 

 اضافه شود.

  يط تمام اجزادر مرحله آخر پس از اختالالیاف 

اضافه كامیون مخلوط كن بتن به  دهندهیلتشک

 شوند.

یا از  یبه صورت دست توانیرا م یافالدر روش اول،  -2-4-3ت  

نوار  يدر حال حركت رو يهابه سنگدانهطریق قیف مخزن الیاف 

كه  یگريد نوار نقاله يآنها را رو یااضافه كرد دانه( )بویژه درشتنقاله 

شود یخت. توصیه میر شود،یم یمنتهسنگدانه حامل  به نوار نقاله

اي( و اي )بستهاین روش بویژه براي الیاف فوالدي به صورت دسته

 اي بکار برده شود.پروپیلن تک رشتهالیاف پلی

ل به داخ یقهدر دق یلوگرمك 50حدود با نرخ  یافالدر روش سوم،  -

 چرخد،یم كه با سرعت حداكثر یدر حال كامیون مخلوط كن یفق

اختالط  يبرا متوسطبه سرعت  دیگشود. سپس سرعت میاضافه 

ین ااستفاده از . بچرخد سرعت  یندور با ا 50 حداقل و  یافتهكاهش 

روش زمانی مجاز است كه كامیون مخلوط كن بیش از دو سوم 

اسالمپ بتن شود ظرفیت اسمی خود بارگیري نشده باشد. توصیه می

 یافلابا توجه به مقدار ) یلیمترم 75 یال 25 یاف،از افزودن ال یشپ

ن الیاف ، زیرا با افزودمورد نظر باشد ییاز اسالمپ نها یشتربی( مصرف

 شود.از مقدار اسالمپ بتن كاسته می

 جايدهي  بتن  9-4-4-3

متداول    یزاتبا تجه  می تواند  یافی ال يها بتن یدهی و جا حمل  

 گیرد.انجام  و با در نظر گرفتن نکات زیر

  

ــیب ناوه كامیون         -3-4-3-1 ــرورت افزایش شـ با توجه به ضـ

مخلوط كن، ممکن اســـت نتوان بتن الیافی را به خوبی تخلیه 
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 تفسير   متن
ــتقرار   ــکو براي اس ــتفاده از یک س كرد. بنابراین گاه نیاز به اس

 باشد.كامیون مخلوط كن می

ش  یفیق يدارا یدبا جام -3-4-3-2 سطح داخل  یببا    یتند و 

 متریلیم 300 یدو حداقل اندازه دهانه بازشــو با ،و هموار یزتم

   باشد. برابر حداكثر اندازه سنگدانه 12یا 

 به منظور و یافانســداد بازشــو توســط ال در صــورت -2-3-4-3ت  

 ود.استفاده نم جام بدنه روي توان از لرزانندهمیآسان بتن،  یهتخل

حاو   براي  -3-4-3-3 مپ كردن بتن  ند  يفوالد یاف ال يپ   بل

شتر از  ) صرف ب  یردر مقاد یژه( به ومیلیمتر 50بی  50از  یشم

 .دتمهیدات الزم در نظر گرفته شو یدبر متر مکعب با یلوگرمك

با طول كمتر از     -3-3-4-3ت   یاف  ــابطه   50براي ال میلیمتر، ضـ

 خاصی ارائه نشده است.

با قطر حداقل  يهااز لوله  یلیمتر،م 50از  یشبا طول ب یافال يبرا -

 استفاده شود. یلیمترم 125

شود   یرپذانعطاف يهالوله  طول - صیه می   تا حد امکان به پمپ تو

 حداقل برسد.

ــوت انتهاي   - باالتر از   یلیمترم 300حدود   كامیون مخلوط كن شـ

 يرو يپمپ باشد. شبکه فلز   یفق يشده بر رو  یهتعب يشبکه فلز 

برداشـــته شـــود. با  یافیال يهاهنگام پمپ كردن بتن یدنبا یفق

عبور  توانیم یفق يكوچک به شـــبکه فلز لرزانندهک یتصـــال ا

 نمود. یلاز آن را تسه یافیبتن ال یانجر

 .شودتوصیه نمیگسسته  يبندانهاستفاده از سنگدانه با د -

پاژ ، انتقال بتن به روش پمروان یاربســ یافیبتن ال يهادر مخلوط -

سالمپ باشد یچندان مناسب نم   برايبتن الیافی  . حداكثر مقدار ا

 .شودیم یهتوص یلیمترم 150 پمپ كردن برابر با

 تراكم و پرداخت سطح بتن  9-4-4-4
  

مام روش  -3-4-4-1 خت و تراكم  يها ت با    یبتن معمول پردا

مال تغییرات جزئی،   فاده        یزن یافی بتن ال يبرااع ــت بل اسـ قا

 .باشدیم

 یافیال يهاپرداخت بتن يبرا توانیم یزن یکیمکان یزاتاز تجه

تا   یكشــدر طول مدت ماله صــفحاتو  هایغهاســتفاده نمود. ت

سطح حد امکان  شوند، ز   نگه موازي با  شته   بودن یبدارش  یرادا

ها با زاو   ــدن ال    یاد ز یه آن ــطح بتن  یاف موجب ظاهر شـ در سـ

 د.گردیم

موجود در  یاف متراكم كردن بتن و فرو بردن ال يبرا -1-4-4-3ت  

شه لرزان    یبتن يهاسطح دال  شم شه ل    یاو  از  ستفاده   یزريشم ا

به منظور ا می ــود.  جاد شـ ــطح ی پارگ  یسـ ــتن  و  ها یهموار و بسـ

ــدگ  ــطح بتن از ابزارها  هاي یبازشـ فلزي پرداخت   يموجود در سـ

برنده و  ومانند تخته ماله دسته بلند، ماله با دو لبه گرد   پذیرانعطاف

ستفاده   يشمشه روساز    دن كنده ش  سبب  یچوب يهاشود. ماله میا

  ینشــده و به هم یافآمدن ال یرونب یجهبتن و در نت یســطحه الی

 .گرددینم یهكاربرد آنها توصدلیل 

به زبر كردن     در كف -3-4-4-2 یاز  ــورت ن هاي بتنی در صـ

  باال آمدن و موجب یدبان ســطح بتن، ابزارهاي مورد اســتفاده 

شدن ال    نباید از چتاییسطح  زبر كردن  يبراد. نوش  یافظاهر 

 .شوداستفاده 

در سطح بتن   یافسبب بلند شدن و ظاهر گشتن ال   كشیدن چتایی   

 گردد.یم
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 آوریعمل   9-4-4-5

  

در برابر  و حفاظت   یافی ال يها بتن يآورعمل براي  -3-4-5-1

ریزي همان تمهیدات بتن   ید با  یخبندان و دماهاي زیاد یا كم،     

 شود. اجرا یمعمول بتندر هواي سرد و گرم در 

ــورت مقاطع       یافی ال يها آنجا كه بتن   از -1-5-4-3ت   غالبا  به صـ

ــ داراينازك و   ــتند  یادي ز یمانی مواد سـ ــتر، بهسـ در معرض  یشـ

ش  یخوردگترك  ین. بنابراگیرندیقرار م خمیري یشدگ از جمع ینا

در  یزيربتنبهتر اســت ، دیدگییبآســ یناز ا یريبه منظور جلوگ

 .شود و وزش باد انجام یدبه دور از تابش خورشو  یهسا

 های بتن اليافيآزمايش 
  

مربوط  يفوالد یاف ال يبتن حاو خاص   هاي یشآزما  -3-5-1

 :كه عبارتند از باشدیبتن م یريپذشکل یینبه تع

مایش  -الف ــ    یینتع يبرا یبتن یرت هاي آز مت خمشـ قاو  یم

ر و د( 17207باقیمانده )طبق اسـتاندارد ملی ایران به شـماره   

ندارد     قت طا  یینتع يموارد برا یبرخ تا ــ  ASTM)طبق اسـ

C1609؛) 

جذب   یت ظرفو طاقت    یینتع يبرا یدال بتن هاي آزمایش  -ب

 (.ASTM C1550)طبق استاندارد  يانرژ
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 تفسير   متن

 بتن خود تراكم 5-9
  

 كليات 

و آب  یبدون جداشدگ یادشدن ز يجار یتبتن خودتراكم قابل

با وزن  ،آرماتور یادبا تراكم ز یحت ،را دارد كه در قالبانداختن 

. از شودیمو متراكم پخش خاص، به ابزار  یازخود بدون ن

با حفظ  یادز ، شکل پذیريبتن خود تراكم یاتخصوص ینمهمتر

 مطلوب است. یداريپا

شانه تغییر        -1-4ت   ست كه ن صیت بتن تازه ا شکل پذیري، یک خا

 شکل آسان مخلوط تحت نیروي ثقل و وزن مخلوط است.

 

 كارايي  

با بتن معمولی بسیار متفاوت است و كارایی بتن خودتراكم 

ن ه با تعییخواص كارایی بتن خودتراكم شامل موارد زیر است ك

 تأمین شوند: باید این خواص هاي مناسب مخلوط نسبت

 قابلیت پركنندگی -

 قابلیت عبور  -

 پایداري -

قابلیت پركنندگی نشان دهنده توانایی جاري شدن بتن  -2-4-ت 

 ت وزن خود می باشد.تازه در تمام فضاي قالب، تح

 گذري بتن از تمام موانع مانندقابلیت عبور، مربوط به آسان -

 میلگردها است، بدون آن كه انسداد رخ دهد. 

در هنگام نشـان دهنده قابلیت حفظ همگنی مخلوط  بتن  یداريپا -

دینامیک و دو نوع شـــامل  یدارياســـت. پا یرششـــدن و گ يجار

 یبه مفهوم عدم جداشــدگ  کینامید یداري. پاشــود یم یکاســتات 

ــت. پا  یزيرمخلوط در هنگام بتن  تات  یداري اسـ ــ مربوط به    یک اسـ

اجزاء و نشـــســـت  یانداختن، جداشـــدگآب ابلمقاومت بتن در مق

 یداريپا یگر،است. به عبارت د یزيرپس از بتن یکپالست یا یريخم

ــدگ       دینامیک،   در زمان حركت    یمقاومت بتن تازه در مقابل جداشـ

ل مقاومت بتن تازه در مقاب اســتاتیک،  یداريپا و ســتمخلوط بتن ا

 .استایستا در حالت  یجداشدگ

 مصرفي مصالح 
  

 مواد سيمانيو سيمان  -4-3-1

ره و واد افزودنی معدنی شامل سربااستفاده از انواع سیمان و م

 مجاز است. مواد پوزوالنی 

یت و انواع توف     -1-3-4ت   ند زئول مان ی  مواد پوزوالنی طبیعی  ا ها 

ــنوعی ماننده دوده    ــانی و مواد پوزوالنی مص ــفش ــترهاي آتش خاكس

ــته برنج قابل    ــتر پوس ــتربادي و خاكس ــیلیس، متاكائولن، خاكس س

 استفاده می باشد.

  فوق روان كنندهماده افزودني  -4-3-2

ق روان در ساخت بتن خود تراکم باید از ماده افزودنی شیمیایی فو
 کننده استفاده شود. 

ترین نوع افزودنی فوق روان كننــده كــه در          معمول    -2-3-4-ت 

كربکسیالت شود بر پایه انواع پلی ساخت بتن خود تراكم استفاده می  

ــت. هرچند می  ینی و هاي پایه نفتال كننده توان از فوق رواناترها اسـ

 مالمینی نیز استفاده نمود.

 براي حفظ قابلیت پركنندگی و عبور كردن مخلوط بتن خودتراكم -

 زم است از ماده افزودنی فوق روان كننده استفاده كرد. ال

 )پر كننده معدني غير فعال( پودر سنگ -4-3-3

استفاده از انواع پودر سنگ بویژه پودر سنگ آهک مجاز است. 

)الک نمره  میکرومتر 75عدم رعایت مقدار مجاز رد شده از الک 

ذكر ( در ساخت بتن معمولی كه در  استاندارد مربوطه 200

 150تر از شود كه ذرات پودر سنگ، كوچک  توصیه می  -3-3-4-ت 

لک ادرصد پودر، از   70از  میلیمتر( باشند و بیش  150/0) میکرومتر

 ( عبور كند. 200)الک نمره  میکرومتر 75
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 75شده است، بشرطی مجاز است كه پودر رد شده از الک 

مطابق مقادیر مجاز  (رس و شیل)آور از نظر مواد زیان میکرومتر

 باشد. 302ملی ایران به شماره ارایه شده در استاندارد 

ایجاد  برخی از انواع پودر سنگ ها می توانند فعال باشند و منجر به-

 واكنش در بتن خودتراكم گردند.

ــنگ یا ماده    توان از پودربراي افزایش گرانروي مخلوط بتن می - سـ

 رد.ز هر دو استفاده كافزودنی اصالح كننده گرانروي، یا تركیبی ا

 سنگدانه -4-3-4

ن در توااز همه انواع سنگدانه قابل استفاده در بتن معمولی می

ی به حداكثر اندازه سنگدانه مصرف بتن خود تراكم استفاده كرد.

ه بندي مخلوط سنگدانشود. بافت دانهمیمتر محدود میلی 20

 باید بسیار ریز باشد.

یحا  از ماســه گردگوشــه به همراه شــود ترجتوصــیه می -4-3-4ت  

 متر استفاده گردد.میلی 3/0ذرات كافی ریزتر از 

شــود در روش ملی طرح مخلوط بتن، توان رابطه فولر توصــیه می -

ندي ببسته به بافت دانه دانه  1/0تا  35/0تامسون اصالح شده، بین    

 ریزي مطلوب بتن و روانی آن انتخاب شود.

 كننده گرانرویالحماده افزودني اص -4-3-5

و  يگرانرو یشافزا يبرا يكننده گرانرواصالح یماده افزودن

ه براي آگاهی از نیاز ب. شودیمخلوط بتن استفاده م یداريپا

 مراجعه شود. 4-4ماده به بند  ینا كاربرد 

ندارد          -5-3-4ت   تا ــ نام مواد نگهدارنده آب در اسـ این مواد تحت 

نام مخف  2930  VEAیا   VMAف این مواد نیز ایران وجود دارد. 

 باشد.می

ــنگ یا ماده    توان از پودربراي افزایش گرانروي مخلوط بتن می - سـ

 د.افزودنی اصالح كننده گرانروي یا تركیبی از هر دو استفاده كر

شدگی می     - شاهده جدا صورت م توان از این گاه در حین اجرا و در 

 دد.تن بتن مهار گرمواد نیز استفاده نمود تا جداشدگی و آب انداخ

)طرح  های مخلوطنسبتمقادير تعيين  

 مخلوط(

 ،مخلوط بتن خودتراكم مشابه بتن معمولی هاينسبتمقادیر و 

. پروژه تعیین شود و دوام مورد نظر هر باید براساس مقاومت

باید خصوصیات  ،مخلوط هاي، در تعیین نسبتدرعین حال

ا بها مطابق آزمایش )رفتارشناسی( و كارایی و نتایج رئولوژي

 در نظر گرفته شود. 5-4بند 

 براي افزایش گرانروي بتن، اگر از پودر سنگ كوچکتر از -4-4ت  

 تا 50شود، بهتر است مقدار آن بین استفاده می میکرومتر 150

كیلوگرم در هر مترمکعب بتن باشد. بدیهی است در صورتیکه 150

تواند د این مقدار میپودر سنگ مصرفی حاوي ذرات درشت تري باش

تر را جزو سنگدانه مصرفی افزایش یابد و الزم است ذرات درشت

 محسوب نمود.  این مقدار فقط جنبه راهنمایی دارد و باید تمام

 الزامات مربوط در نظر گرفته شود.

 های بتن تازه خودتراكمآزمايش 
  

ما  يها روش -4-5-1 تازه خود تراكم  یشآز براي تعیین  بتن 

ستاندارد  یدبا لوژي و كاراییرئو به  يشامل موارد  ها،مطابق با ا

 :باشد یرشرح ز

 (11270)استاندارد ملی ایران  - 50Tجریان اسالمپ و  -

ــاخص  - ــمی پایداري بتن خود تراكمش ــتاندارد ملی   چش )اس

 (11270ایران 

 (11271 استاندارد ملی ایران)  Jحلقه  یشآزما -

 (3203-9 یراناستاندارد ملی اشکل ) V یفق -

 ( 3203-10 استاندارد ملی ایران) Lجعبه  یشآزما -

 ایران استاندارد ملیبتن با الک ) شدگیمقاومت در برابر جدا -

11-3203) 

 بتن يرئولوژ يپارامترها تعیین يبرا دقیق روش -1-5-4-ت 

ي آن محدوده هایی برا كه است رئومتر دستگاه از استفاده خودتراكم،

 یجتاالزم و حدود مجاز ن يهنوز استانداردها پیشنهاد شده است. ولی

هایی براي اما محدوده است، نشده ینآن در منابع معتبر تدو

 است. ترهاي آن پیشنهاد گردیدهپارام
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 تفسير   متن
 (12255پایداري بتن )روش ستون( )استاندارد ملی ایران  -

ز ابتن خود تراكم با استفاده  یمقاومت در برابر جداشدگ -

 (19387ملی ایران استاندارد آزمون نفوذ )

 
 

 
 نمودار پيشنهادی برای بتن خودتراكم  -شکل

 

تا  0در شکل فوق، محدوده قابل قبول براي تنش جاري شدن بین -

د. باشپاسکال ثانیه می 120تا  10پاسکال و براي گرانروي بین  60

پاسکال و براي  20تا  0محدوده مطلوب براي تنش جاري شدن بین 

 است.پاسکال ثانیه پیشنهاد شده 70تا  50بین گرانروي 

 جایگزین رئومتر براي تعیین هايبراي سهولت، از آزمایش -

ج تفسیر نتای .شودمی خودتراكم استفاده بتن يرئولوژ يپارامترها

اكم هاي توصیه شده براي دستیابی به بتن خودترها و محدودهآزمایش

صیه هاي تونتایج و محدودهبه شرح زیر است كه البته درباره تفسیر 

 شده زیر هتوز توافق كاملی وجود ندارد:

    750تا  550جریان اسالمپ: معموال  مقدار جریان اسالمپ بین  

ت میلیمتر است. مقدار بیشتر نشانه حركت بهتر بتن خودتراكم تح   

ــد و میوزن خود می ــریعتر قالب را پر كند. در موارباشـ د تواند سـ

ندازه     نه    میلی 5/12 خاص، با حداكثر ا ندي  بمتر یا كمتر و بافت دا

عاده ریز می فوق تا      ال ــالمپ  یان اسـ به جر ز متر نیمیلی 850توان 

 دست یافت.

 50T50تر آزمایش : زمان طوالنیT  ن نشانه زیاد بودن گرانروي بت

ــت. اگر مقدار  ــاوي یا كمتر از  50Tاس ــد، به مفهو 2مس م ثانیه باش

ــتر از  یاد      5گرانروي كم مخلوط و بیشـ به معنی گرانروي ز یه   ثان

ــدگی را افزایش   ــت. گرانروي خیلی كم، احتمال جداش مخلوط اس

 دهد.می

  شــاخص چشــمی پایداري: چنانچه نتیجه این آزمایش صــفر تا

 یک باشد مناسب است و مقادیر بیشتر قابل قبول نخواهد بود.

  حلقهJ آزمایش حلقه :J شــود. در روش به دو صــورت انجام می

ــتاندار   ــدگی مخلوط در آزمایش  قطر پخش 11271د ملی اسـ شـ

سالمپ و با آزمایش حلقه   سه می  Jجریان  ا شود. این تفاوت  مقای

گردد براي قطعات پر میلیمتر كمتر باشــد و توصــیه می 50باید از 

شود. در روش دیگر )روش اروپایی(   25میلگرد به  میلیمتر محدود 

ندازه      قه ا فاع بین دو طرف حل گردد. در این ي میگیراختالف ارت
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 تفسير   متن
ــت این اختالف از    میلیمتر تجاوز نکند. هرچه     10حالت، بهتر اسـ

 اختالف ارتفاع كمتر باشد، نشانه قابلیت عبور بیشتر مخلوط است.

 قیفV  جه قیف یان      V: نتی نه گرانروي و جر پذیري  كه نشـــا

ــت، اگر كمتر از  ــد به مفهوم قابلیت         8مخلوط بتن اسـ ثانیه باشـ

سب پركنندگی م  شد    یمنا شد. چنانچه نتیجه این آزمایش كم با با

 ثانیه( ممکن است به جداشدگی منجر شود. 3)كمتر از 

  جعبهL   سبت  بدست آمده در آزمایش جعبه  نباید كمتر از L: ن

ــبت  8/0 ــد و نسـ به معنی قابلیت پركنندگی و عبور كردن  1باشـ

 باشد.كامال  مطلوب می

  شدگی با الک  یشآزما یجهاگر نت: آزمایش مقاومت در برابر جدا

شان     20كمتر از  شد، ن صد با سب مخلوط در  در دهنده مقاومت منا

 است.  یمقابل جداشدگ

   ــدگی: اگر مقدار ــتون جداشـ آزمایش پایداري بتن به روش سـ

ــدگی كمتر از  ــد، نتیجه آزمایش قابل قبول   10جداش ــد باش درص

 است.

  متر میلی 10آزمایش پایداري به روش نفوذ: نتیجه كمتر از

 متر قابل قبول است. میلی 25مطلوب و كمتر از 

ز ها و مقادیر مخلوط بتن، استفاده ادر تعیین نسبت -4-5-2

رود. همچنین هاي زیر كافی به شمار میمجموعه آزمایش

 گیرد. هاي دیگر می تواند در دستور كار قراراستفاده از آزمایش

  ؛شاخص چشمی پایداريو  50T، جریان اسالمپ -

 ؛Jحلقه  آزمایش -

 )حسب مورد( Lیا جعبه  Vآزمایش قیف  -

هاي جداشدگی )پایداري( بتن یکی از آزمایش -

 )حسب مورد(.

  

در كنترل بتن در كارگاه در حین اجرا، كافیست از  -4-5-3

آزمایش جریان اسالمپ و شاخص چشمی پایداري استفاده 

 نترلهاي دیگر به منظور كگردد. به هرحال، استفاده از آزمایش

 بتن در كارگاه مانعی ندارد.

  

 اجرا 
  

ین كه در اجراي بتن معمولی در این آی یتمام الزامات -4-6-1

. دباید رعایت شونامه ذكر شده است، براي بتن خودتراكم نیز 

اما حساسیت مخلوط بتن خودتراكم به تغییرات جزئی مصالح 

بنابراین  بیشتر از بتن معمولی است. ،از نظر كیفی و كمی

ل اعما با دقت بیشترالزامات فصل اجراي این آیین نامه باید 

 شوند.
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چسبنده بتن هاي خودتراكم  از آنجایی كه معموال  -4-6-2

شود كه از ابزار ند، براي پرداخت سطح بتن توصیه میهست

ستفاده اچوبی استفاده نشود و از ابزارهاي فلزي مانند ماله فلزي 

 گردد. 

شدن و قلوه كن     ،ابزار پرداخت یبافت چوب- 2-6-4ت   سبب كنده 

بافت  یلبه دل يفلز ي. اما ابزارهاشود یسطح بتن چسبنده م   یشدگ 

 .باشندیصاف، بدون اشکال م

ــار جانب   -4-6-3 ا  برابر ب  ید بتن خودتراكم با  يلب برا اق  یفشـ

 محاسبه شود. 1-4طبق فرمول  یدرواستاتیکفشار ه

(4-1)    𝑃 = 𝜌𝑔ℎ  

 
 در آن؛ كه

P= یفشار جانب  (KPa،) 

 𝜌ی= چگال ( 3بتنKg/m) ، 

 𝑔 ( ثابت گرانش =s/2m 8/9 ) 

h ارتفاع  بتن = (m)   مرحله در كل     یک در  یزيركه اگر بتن

 برابر با ارتفاع قالب است. شود،یارتفاع قالب انجام م

فاعی  اگر   ــد و    m/hr5  از یشب یزيربتن آهنگ ارت   یا باشـ

ــود، احتمال افزاقالب  یینمخلوط بتن از پا ــار   یشپمپ ش فش

 وجود خواهد داشت. یدرواستاتیکاز فشار ه یشترب یجانب

نشان دهد   ،یشانجام آزما یاتشخیص دهد اگر دستگاه نظارت  

شار جانب  ست، م  1-4 رابطهقالب متفاوت از  یكه ف در  توانیا

 استفاده كرد. یقالب از آن مقدار فشار جانب یطراح

  

از براي مخلوط كردن بتن خودتراكم رد نیمو مدت -4-6-4

 . مدت اختالط و ترتیب ریختنتر از بتن معمولی استطوالنی

 كن باید بر اساس تجربه تعیین گردد.مصالح به درون مخلوط

هاي آزمایشی، باید روشی براي ترتیب    بر اساس مخلوط  -4-6-4ت  

به درون مخلوط   ــالح  مدت اختالط در  ریختن مصـ كن و همچنین 

شخص گردد تا تغییرات پیمانه به پیمانه بتن به حد تولید  اقل بتن م

 برسد.

ــیمانی و روانی بتن، مدت اخت   - الط با توجه به نوع و مقدار مواد سـ

ــا  1بین    دقیقــه پس از ریختن آخرین جزء بتن در دیــگ              2ت

 باشد.كن میمخلوط

د طول مجاز حركت افقی بتن خودتراكم با پایداري خوب بای -4-6-5

 متر محدود شود. در شرایطی كه پایداري در حد قابل قبول 10به 

ت متر محدود گردد. چنانچه مطالعا 5باشد، این طول ممکن است به 

ده، شبیشتر از مقادیر اشاره  كافی نشان دهد كه حركت افقی با طول

-همگنی و جداشدگی و افزایش هواي محبوس بتن نمیمنجر به نا

 اد.فقی  بتن خودتراكم را افزایش دتوان طول مجاز حركت اشود، می

ــدگی      -5-6-4ت   با افزایش طول حركت افقی بتن، احتمال جداشـ

ــت هواي محبوس نیز افزایش دینامیکی افزایش می یابد و ممکن اس

 یابد.

د باشارتفاع مجاز سقوط آزاد بتن بسته به مشخصات بتن می -4-6-6

ن ناوه آزاد بتن بدومتر مجاز است. افزایش ارتفاع ریختن  5و گاه تا 

شده در بتن و ایجاد حفرات سقوطی منجر به افزایش هواي حبس

 شود.سطحی در مجاورت قالب می

یابد و استعداد جداشدگی با كاهش گرانروي افزایش می   -6-6-4ت  

ــی  ــقوطی، ارتفاع ریختن بتن داراي محدودیت خاص با كمک ناوه س

 باشد.نمی
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 ودتراكم، پمپ كردن آن از ترازبهترین روش تخلیه بتن خ -4-6-7

 پایین قالب عمودي است.

صال لوله پمپ به قالب تعبی   -7-6-4ت   سبی براي ات ه باید محل منا

سدود و لوله پم    پ را شود و باید بتوان در پایان پمپ كردن، آن را م

 جدا نمود.

اي با پمپ كردن بتن خود تراكم از تراز پایین قالب عمودي، هو        -

 گردد.تري حاصل میماند و نماي مطلوبباقی میكمتري در بتن 

شود بتن خود تراكم از یک نقطه در دال، توصیه می -4-6-8

 تیر یا دیوار ریخته شود و محل آن تغییر نکند.

  

بدلیل خشک شدگی سریع سطح بتن خودتراكم، الزم  -4-6-9

است حفاظت اولیه از سطح بتن براي جلوگیري از تبخیر، در 

 انجام شود تا سطح بتن، ترك نخورد. اسرع وقت

 

ــهودي  -9-6-4ت   از آنجا كه بتن خودتراكم نباید آب انداختن مشـ

شته باشد، سطح آن ممکن است خیلی زودتر از بتن      هاي معمولی دا

شک یا مناطق گرم و      شود و ترك بخورد. بویژه در مناطق خ شک  خ

شکال        ستقیم آفتاب، م صورت وزش باد و تابش م شک و یا در  ت خ

شتري ایجاد می  صله پس از ریختن بتن باید اقدام   بی ات شود و بالفا

 مقتضی را به انجام رسانید.

 بتن پاششي 6-9
  

 كليات 
  

هاي مخصوص  بتن پاششی، بتنی است كه با دستگاه     -5-1-1

كم،  هاي متراشود تا الیهپاشش بتن بر روي سطوح، پاشیده می

 خود نگهدار و باربر ایجاد گردد.  

شیدنی یا بتن  -1-1-5ت    این بتن با عناوین دیگري همچون بتن پا

شــود. در مواردي كه شــکل كار پیچیده یا پاشــیده نیز شــناخته می

لب   ــازي         قا یا در تعمیر و بهسـ ــد  باشـ نه  کل و پر هزی ــ بندي مشـ

وع بتن ها، از این نها و پایدارســازي گودها و تونلها و پلســاختمان

ناسب من نوع بتن به تجربه، تجهیزات شود. استفاده از ای استفاده می 

صص به ویژه در امر بتن  شی نیاز دارد. اج و كارگران فنی متخ راي پا

صــورت ســطوح منحنی شــکی و قوســی با این روش كاربرد  بتن به

 روزافزون یافته است. 

 این نوع بتن به دو صورت تر و خشک قابل اجرا است. -5-1-2

با      یک از این دو روش  فاه از هر  ــت به محدودیت و       اسـ توجه 

یاي آن  خاب       مزا ــط طراح پروژه انت نات موجود توسـ کا ها و ام

 شود.می

ها و در در بتن پاششی خشک ماده چسباننده، سنگدانه      -2-1-5ت  

صــورت لزوم مواد افزودنی خشــک به طور كامل مخلوط و به داخل 

شود.  پاش ریخته میدستگاه تغذیه كننده مکانیکی مخصوص یا بتن  

ستگاه مخلوط ا سایل اندازه ز طریق د شا هاي مجهز به و ر گیري، با ف

شانک منتقل می   شیلنگ و اف شانک، آب )ب  هوا به داخل  ا شود. در اف

طح سافزودنی یا بدون افزودنی( به مخلوط خشک اضافه و با فشار به 

 شود.مورد نظر پاشیده می

در بتن پاشــشــی تر، مواد تشــکیل دهنده و آب  و افزودنی )در    -

شوند و سپس توسط دستگاه     ت لزوم( به طور كامل مخلوط میصور 

 شود.پاشش بر سطوح مورد نظر پاشیده می

روش خشــک به علت ارزانی تجهیزات و آشــنایی بیشــتر مجریان،  -

ــتري     بار بیشـ ما از همگنی كمتر و گرد و غ ــتري دارد ا رواج بیشـ

 برخوردار است.
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براي تعمیر در آورد و تري را بــه وجود میروش تر، بتن همگن-

 شود.مناطق خورنده و براي دستیابی به دوام، بیشتر توصیه می

 مصالح مصرفي 
  

 سيمان  9-6-2-1

توان در ساخت بتن از انواع سیمان پرتلند و آمیخته می

 پاششی استفاده كرد. 

و  اســتفاده از انواع ســیمان آمیخته بدلیل ایجاد حالت خمیري بهتر 

 گردد.حفظ آب بیشتر، توصیه می

 سنگدانه  9-6-2-2
  

ــرف  -5-2-2-1 ــنگدانه مص   متریلیم 20به  یحداكثر اندازه س

 5/12مقدار از  ینا شــودیم یههرچند توصــ شــود،یمحدود م

 تجاوز نکند. متریلیم

ــت و هدر  -1-2-2-5ت   ــتفاده از حداكثر اندازه بزرگتر به برگش  اس

بندي مخلوط هشود. همچنین، بافت دان رفت بیشتر مصالح منجر می  

 سنگدانه باید تا حد امکان ریز یا خیلی ریز باشد.

شت و ریز باید از مقدار كافی      -5-2-2-2 سنگدانه در مخلوط 

صالح كمتر     شت و هدر رفت م شند تا برگ  ذرات ریز برخوردار با

 گردد.

 ها برای بتن پاششيدانهبندی پيشنهادی تركيب سنگدانه 

 اندازه الک
 درصد تجمعي عبوری

 2بندی دانه 1دانه بندی

 100 - مترمیلی 5/12

 90-100 100 مترمیلی 5/9

 70-85 95-100 (4متر )نمره میلی 75/4

 50-70 80-98 (8متر )نمره میلی 4/2

 35-55 50-85 (16متر )نمره میلی 2/1

 20-35 25-60 (30)نمره  میکرومتر 600

 8-20 10-30 (50)نمره  میکرومتر 300

)نمره  یکرومترم 150

100) 
10-2 10-2 
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 مواد پودری معدني    9-6-2-3

سرباره    شامل،  ها  نها و پوزوالاز انواع مواد پودري معدنی فعال 

ــنگ می     ــتفاده   و مواد پودري غیر فعال مانند پودرسـ توان اسـ

 نمود.

فعال  معموال  استفاده از مواد پودري معدنی فعال یا غیر  -3-2-5ت  

شت و هدر    منجر به افزایش سبندگی بتن و به تبع آن كاهش برگ چ

ــالح می ــیمان   رفت مص ــی از س ــود. همچنین با جایگزینی بخش ش

 توان مصرف سیمان را كاهش داد.مصرفی با مواد پودري فعال، می

 

 مواد افزودني شيميايي  9-6-2-4

وص هاي زودگیركننده مخصتوان از افزودنیدر اغلب موارد، می

در روش خشک استفاده نمود. در روش تر،    بتن پاششی، بویژه   

 توان استفاده كرد.كننده نیز میهاي رواناز افزودنی

فاده از افزودنی   -4-2-5ت   ــت نده در بتن    براي اسـ هاي زودگیركن

ک پاششی تر بهتر است كه این مواد به وسیله شیلنگی كه به افشان       

ضافه شود، زیرا افزودن این مواد به      ست، به مخلوط ا ر تبتن  متصل ا

سریع بتن و     ست منجر به گیرش  شانک، ممکن ا  قبل از انتقال به اف

ــداد لوله  ــود. مگر اینکه از مواد زودگیر كننده پودري    انسـ ر دها شـ

 مخلوط خشک، استفاده گردد.

صیه می   سیاري از موارد تو ایی هایی كه قلیشود از زودگیركننده در ب

 دد.نیستند استفاده شود، تا ایمنی نفرات رعایت گر

)طرح  های مخلوطنسبتمقادير تعيين  

 مخلوط(

ه طرح مخلوط بتن پاششی باید توسط پیمانکار براي دستیابی ب

مقاومت مورد نظر یا مشخصات مورد نیاز دیگر تهیه شود. 

مشخصات دیگري كه ممکن است توسط مشاور تعیین شوند 

 عبارتند از:

  یسیمانو حداكثر مقدار مواد حداقل 

 ب به مواد سیمانیحداكثر نسبت آ 

 مقاومت خمشی 

 طاقت 

 مقاومت اولیه كوتاه مدت 

 پذیرينفوذ 

 جذب آب 

 چسبندگی به بستر 

س   -3-5ت   شی معموال    مقدار مواد  ش تا  375 ینب یمانی در بتن پا

شد یدر متر مکعب م یلوگرمك 550 سیمانی مورد ن  .با یاز مقدار مواد 

سنگدانه و بافت دانه  ست. براي  بندي آتابع حداكثر اندازه  اهش كن ا

ا ربرگشت مصالح و افزایش انسجام بتن پاششی، مقدار مواد سیمانی    

 شــدگی بیشــتر نیز منجر توان افزایش داد كه می تواند به جمعمی

 گردد.

 ارزيابي قبل از ساخت 
  

مایش         -5-4-1 عات و آز طال بل از اجراي پروژه، م ید ق هاي   با

هاي مخلوط در خصوص مشخصات مواد و مصالح، نسبت     كافی 

بتن پاششی، كیفیت بتن، روش اجرا و عملکرد مسئول پاشش      

 برسد. دستگاه نظارتتوسط پیمانکار انجام شود و به تایید 

هاي مخلوط، تجهیزات، در این مرحله، مصـــالح، نســـبت 1-4-5ت  

 شوند.فرآیند ساخت و متصدیان پاشش ارزیابی و انتخاب می

جهیزات،  فرآیند ساخت هاي مخلوط، تمصالح، نسبت -5-4-2

اي انتخاب شوند كه ضمن دستیابی به    گونهو مسئول پاشش به  

ــی از ب -2-4-5ت   ــت و  بخش ــش، به دلیل برگش تن در هنگام پاش

رود. اتالف مصالح به دلیل مسائل اقتصادي و    ریزش مصالح هدر می 
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سته        سایر خوا صات مکانیکی و دوام و  شخ صالح   م ها، مقدار م

هدر رفته در بتن پاشــشــی به حداقل برســد. دســتگاه نظارت 

ــالح هدر رفته تعیین می تواند معیاري براي حداكثر مقدار مصـ

 كند.

توان از این مصــالح محیط زیســتی مطلوب نیســت، زیرا مجددا  نمی

 براي عملیات پاشش استفاده كرد. 

سطوح قائم، حداكثر هدر رفت براي   سطوح     25براي  صد و براي  در

قی درصد توصیه می شود. براي سطوح اف 40تا  افقی باالسر، حداكثر

 رو به پائین نمی توان مقدار هدر رفت را بدرستی تعیین نمود.

هاي آزمایشی   پانلبراي ارزیابی كیفیت بتن پاششی،    -5-4-3

تهیه  18717-1ملی شماره   بتن پاششی باید مطابق استاندارد   

ــوند. این پانل     هت  مخلوط بتن، هرج طرحبراي هر باید   ها  شـ

تهیه شوند. به عبارت دیگر ساخت  ،پاشش سئولپاشش و هر م

  اشد. هاي آزمایشی باید منطبق با شرایط واقعی در پروژه ب  پانل

در  18717-1ها باید مطابق اســتاندارد ملی شــماره  این پانل

ــرایط كارگاهی عمل ــوند، و براي انجام آزمایشش هاي  آوري ش

 الزم به آزمایشگاه منتقل گردند.

بت  -3-4-5ت   ــ ــش نیز در     عالوه بر نسـ پاشـ هاي مخلوط، جهت 

ست. به همین دلیل باید پانل     شی، تأثیر گذار ا ش ي هاكیفیت بتن پا

ه  آزمایشی براي سطوح كف، سقف، قائم و مایل به طور جداگانه تهی   

 و آزمایش شوند.

 

شده       آزمونه -5-4-4 سخت  شی  ش  باید   هاي مربوط به بتن پا

ــورت مغزه  ــو  به صـ هاي   از پانل  رهاي برش خورده  ها یا منشـ

ــی  ــماره  آزمایش ــتاندارد ملی ایران به ش  12306مطابق  با اس

مایش   یه و بر روي آن، آز مت فشـــاري،          ته قاو ند م مان هایی 

ــب الزامات فنی پروژه انجام    ــی و غیره بر حسـ مقاومت خمشـ

ــود. ــایر ابعاد آزمونه شـ ــتانددر رابطه با قطر و سـ ارد ها به اسـ

 ند.ها باید فاقد میلگرد باشاین آزمونهمربوطه مراجعه شود. 

اي هاي مغزه و بربراي بررسی مقاومت فشاري، از آزمونه  -5-3-5ت  

ــتفاده مقاومت خمشـــی، از آزمونه ــوري برش خورده اسـ هاي منشـ

مشاهده   هاي داراي میلگرد برايها یا سایر آزمونه شود. گاه  مغزه می

مورد  ورها و سایر موارد،جداشدگی یا اطمینان از پر شدگی زیر آرمات

 گیرد.استفاده قرا می

 

 

ــی، باید     -5-4-5 ــش ــتفاده از الیاف در بتن پاش ــورت اس درص

ــوابط مربوط به بتن الیافی    ه نیز در نظر گرفت  3مطابق بند   ضـ

 شود.

اســتفاده از بتن الیافی در بتن پاشــشــی متداول اســت.  -5-4-5ت  

ــبب بهبود خواص مکانیکی مان    بر ند مقاومت در برا الیاف معموال   سـ

 شود.ضربه، طاقت و مقاومت خمشی می

هاي آزمایشــی دیگري براي بررســی كیفیت باید پانل -5-4-6

ــی و    دربرگرفتن  ــشـ با بتن پاشـ بتن  كیفیت ظاهري  میلگرد 

ستاندارد      شی مطابق ا ش شماره  پا شوند.  18717-1ملی    تهیه 

شود    ،هادر این پانل شته  طر قه به طوریک ،باید میلگرد كار گذا

شرایط    و نحو شان دهنده    پروژهمیلگردگذاري ه قراردهی آنها ن

ــد. از این پانل    ــود به طوریک     ها باید مغزه   باشـ ه هایی تهیه شـ

ــتگاه نظارتمیلگرد را قطع كند.  ــاهده ظاهري   دس باید با مش

یت بتن        مغزه ها، كیف ــوص نواحی اطراف میلگرد به خصـ ها 

ــده را   ــی اجرا ش ــش ــیپاش ، قطر زمایشكند. براي این آ بررس

ــخام    میلی 95ها باید حداقل      مغزه ت  متر و ارتفاع آن برابر ضـ

 پانل باشد.  

  

شی مطابق با بند   -5-4-7 شود،   6-4-5اگر پانل آزمای مردود 

ــود. اگر این پانل        یک پانل دیگر می    ند تهیه و آزمایش شـ توا
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ــد، كار می    باشـ یدا كند. در غیر این      مورد قبول  مه پ ند ادا توا

پاشش   هاي مخلوط، مسئولنسبتساخت،  فرآیند صورت، باید

پس از . كار تغییر یابند در جهت اصــالحیا تجهیزات پاشــش 

 تواند ادامه پیدا كند.دستیابی به نتایج اولیه مطلوب می

 ارزيابي و پذيرش در حين ساخت 
  

ــشــی، به ازاي هر  طرح مخلوطبراي هر  -5-5-1  30بتن پاش

ربع سطح پاشیده شده )هر كدام     متر م 150بتن یا متر مکعب 

اید  برداري بیشتري را بدست دهد(، ب كه تعداد نوبت هاي نمونه

ــاري نمونهنوبت یک حداقل  برداري براي آزمایش مقاومت فشـ

 انجام شود.  

ــده درنمونه -1-5-5ت    برداي به منظور كنترل كیفیت بتن اجرا ش

جام می  هاي  جام آزمایش  برداري بمنظور انگیرد. براي نمونه پروژه ان

یا هر    150دوام از هر  ــطح )هر  750متر مکعب بتن  متر مربع سـ

اید ببرداري بیشتري را بدست دهد(،   كدام كه تعداد نوبت هاي نمونه

 برداري انجام شود.حداقل یک نوبت نمونه

ي برداردر هر نوبت كاري، باید حداقل یک مرتبه نمونه-5-5-2

 م شود.براي آزمایش مقاومت فشاري انجا

  

-ز پانلتواند از محل بتن اجرا شده یا امی بردارينمونه -5-5-3

 ملیاستاندارد مطابق با )تهیه و نگهداري شده  هاي آزمایشی

اندارد ها باید مطابق استاین پانلشود.  انجام ( 18717-1شماره 

آوري شوند، و در شرایط كارگاهی عمل 18717-1ملی شماره 

یشگاه هاي الزم به آزمابراي انجام آزمایشهاي اخذ شده آزمونه

 منتقل شود.

شــود جهت جلوگیري از آســیب رســانی به توصــیه می -3-5-5ت  

صلی، از پانل    شی نمونه سازه ا صورت مغزه یا هاي آزمای تیر  برداري ب

 بریده شده انجام شود. 

ــور    باید    ها آزمونه  -5-5-4 ــورت مغزه با منشـ با   مطابق  به صـ

 . تهیه و آزمایش شوند 12306شماره به یران استاندارد ملی ا

  

چه نمونه    -5-5-5 جام    چنان ــده ان برداري از محل بتن اجراشـ

ی  شود، محل مغزه یا منشور برش خورده نباید با بتن پاشش  می

ــابه بتن   ــود، بلکه باید با بتن معمولی با مشــخصــات مش پر ش

پاششی اجرا شده، پر گردد و محل پر شده طبق ضوابط فصل         

 آوري شود.ل آوري، عملعم

  

ــه مغزه    -5-5-6 ــامل س ــاري ش هر نمونه برداري مقاومت فش

ــاري، مغزه      می ــد. براي ارزیابی مقاومت فشـ هایی كه از   باشـ

ــی اخذ میپانل ــوند باید داراي حداقلهاي آزمایش  75قطر  ش

متر باشــند. مگر اینکه طراح پروژه مشــخصــات دیگري را میلی

 ذكر كرده باشد.

ــبت ارتفاع به قطر مغزه باید حداقل برا -6-5-5ت   بر به هر حال نس

 باشد. 1

سه تایی مغزه       -5-5-7 شاري یک مجموعه  متوسط مقاومت ف

اید  به دست آمده از هر پانل آزمایشی یا محل بتن اجرا شده، ب   

درصد مقاومت مشخصه باشد و مقاومت        85بیشتر یا مساوي   

 نباشد.  درصد مقاومت مشخصه  75هر مغزه كمتر از  

كه      -7-5-5ت   به بتن معمولی  پذیرش مربوط  ــوابط  ند.... ضـ  در ب

 آمده است، براي بتن پاششی موضوعیت ندارد.
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غیر از معیارهاي پذیرش دیگري بر حســب ضــرورت،  -5-5-8

و   ،  دواممقاومت خمشـــیضـــخامت، مانند مقاومت فشـــاري 

ستر براي بتن     سبندگی به ب سط  میچ شاور  تواند تو تعیین  م

صورت تر اجرا      .شود  شی به  ش همچنین، در مواردي كه بتن پا

ــاور می می ــود، مش ابی  گیري و ارزیتواند الزاماتی براي نمونهش

زه  بتن، قبل از پاشش مانند درصد هوا، اسالمپ و دماي بتن تا   

 و مقاومت بتن سخت شده و غیره، مقرر كند.  

ــاور می -8-5-5ت    یگر راها و معیارهاي پذیرش دتواند آزمایشمش

 هاي معتبر تعیین كند.نامهبا توجه به آئین

 اجرا 
  

 سازی محل بتن ريزیآماده  9-6-6-1
  

شی بر روي     -5-6-1-1 ش سنگ چنانچه بتن پا یا هر   خاك یا 

اجرا شود، باید سطح آن بالفاصله قبل از پاشش       سطح جاذبی  

 .به صورت اشباع با سطح خشک درآیدمرطوب شود و 

 .توان با هواي پرفشار از سطح زدوداضافی را میآب  -1-1-6-5ت  

چنانچه بتن پاششی بر روي سطوح بتنی یا مصالح   -5-6-1-2

هاي سست و معیوب و آغشته     شود، كلیه بخش میبنایی اجرا 

سبندگی می    سبب عدم چ شته  شوند،  به آلودگی كه  باید بردا

 فاصله قبل از پاشش، باید سطوح مرطوب شوند و به     شوند. بال 

الزم  ،اشــباع با ســطح خشــک برســند. همچنین تقریبا  الت ح

 مضرس گردند. ،سطوح صیقلیاست 

شباع سازي سطح با آب، از    گاه ممکن است به  -2-1-6-5ت   جاي ا

 دوغاب حاوي التکس یا اپوكسی استفاده كرد.

پاشــی یا آب توان با وســایل دســتی یا ماســهســطح مورد نظر را می

 پرفشار، زبر و خشن نمود.

ــده   ســطوح میلگردها باید عاري از بتن -5-6-1-3  ســخت ش

ــبندگی آن به بتن   و آلودگیقبلی  ــند كه مانع چسـ هایی باشـ

 گردند.پاششی می

شده روي میلگردها را می    -3-1-6-5ت   سخت  توان با زنگ و بتن 

سه    شار یا ما شی پاك كرد. چربی آب پرف س پا ب یا ها باید با مواد منا

 بخار آب زدوده شوند.

بر مقاومت كافی در برا   هاي پروژه باید داراي    قالب   -5-6-1-4

شکل  شند تا در طول  هاي زیاد و تغییر  شش    اتکاي كافی با پا

 باقی بمانند. ثابت

  

ــوند   اي میلگردها به گونه   باید    -5-6-1-5 ــب شـ كه بتن  نصـ

شی به خوبی اطراف میلگردها را در بر بگیرد.    ش صله آزا  پا د فا

 متر كمتر باشد.میلی 50ز بین میلگردها نباید ا

  

 سئولبراي دستیابی به ضخامت مورد نظر توسط م -5-6-1-7

دیگري  مناســب راهنما یا هر وســیله  هايمیلهاز باید  ،پاشــش

 استفاده شود.  
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 عمليات پاشش  9-6-6-2
  

 ســئولمخلوط، تجهیزات و م هاينســبتاز همان  -5-6-2-1

ش    ش شود كه در   ی، پا ستفاده  ز مرحله ارزیابی قبل ا در پروژه ا

 اند.( تأیید شده4-5)بند ساخت 

سته به          -1-2-6-5ت   شدت واب شده به  شی اجرا  ش كیفیت بتن پا

 عملکرد مسئول پاشش است.

 

ــش باید نور و تهویه كافی -5-6-2-2   براي انجام عملیات پاش

 تأمین شود.

  

شی     -5-6-2-3 ش شه ابتدا دباید بتن پا   وها ها و تورفتگیر گو

 مچنین از سمت پایین به باال اجرا شود.ه

  

سرعت تخلیه مصالح درون دستگاه پاشش و فشار       -5-6-2-4

ار و  دستگاه باید یکنواخت باشد تا جریانی پاید   افشانک هوا در 

شش و        یمداوم سرعت پا شود.  شش ایجاد  براي بتن درحال پا

ــله  ــانکفاص ــد كه تراكمی مطلوب با  باید به گونه افش اي باش

 تأمین شود.هدر رفته  مصالح حداقل

  

شه      -5-6-2-5 سطح  و در گو صورت عمود بر  ها بتن باید به 

 ها پاشیده شود. همچنین حركت  نیمساز گوشه   راستاي باید در 

به هنگام پاشــش باید به صــورت دایروي یا   موضــعی افشــانک

 باشد.با قطر كوچک بیضوي 

 صورت فشانک به براي پاشیدن بتن به زیر میلگردها، ا  -5-2-6-5ت  

 آید.مایل درمی

شی     -5-6-2-6 ش شود كه اطراف  به گونهباید بتن پا اي اجرا 

الزم به با ضــخامت میلگرد را به خوبی در بر گیرد و پوشــش 

دســت آید. پاشــش باید از پشــت میلگردها شــروع شــود و با   

درون بتن  ،میلگردها ،افزایش ضـــخامت بتن پاشـــیده شـــده

 شود. مدفون

سب       -6-2-6-5ت   شت میلگرد منا صورت كیفیت بتن پ در غیر این

شش هدر می    شتري هنگام پا  رود و امکان تركنخواهد بود و بتن بی

 یابد.خوردگی در سطح بتن و در محاذات میلگرد افزایش می

 

دقیقه پس از  45بتن پاشـــشـــی خشـــک باید تا  -5-6-2-7

  ضوابط مانند  ،پاشیده شود. در بتن پاششی تر     ،اختالط مصالح 

 بتن معمولی است.

  

شی در         -5-6-2-8 ش شدن بتن پا شته  صورت ریزش و انبا در

ــش بتن در این نواحی،        محل  ا  ب هایی از قالب، باید قبل از پاشـ

 زدوده شوند.این مواد  یا وسایل مناسب دیگر فشار هوا

  

شـــدید به نحوي كه بر  در صـــورت وزش بادباید  -5-6-2-9

ــش تاثیر بگذارد ــش بتن قطع  ، عمجهت جریان پاش لیات پاش

 شود.

  

ــته در عملیات     -5-6-2-10 ــالح ریزش كرده و برگشـ از مصـ

 پاشش بتن نباید مجددا  استفاده شود.

 

شود به دلیل مالحظات محیط زیستی و   توصیه می  -10-2-6-5ت  

ــورت   ــالح هدر رفته به ص ــادي، با انجام مطالعات كافی، از مص اقتص

اي اســتفاده شــود. این ر ســازههاي كم اهمیت و غیبازیافتی در بتن

سنگدانه ریز كمتري هستند و در صورت لزوم       سیمان و  مواد داراي 
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سرع وقت به كار روند تا حالت خمیري خود     شوند و در ا باید اصالح 

 را از دست ندهند.

شی اجرا      ختخلباید  -5-6-2-11 ش سطح بتن پا ل موجود در 

ماله كشی   هاي بعدي با سخت شدن و اجراي الیه   شده قبل از 

بعدي باید به الیه قبل از اجراي  ،برطرف شــود. بتن پاشــشــی

اندازه كافی سفت شده باشد. اگر بتن پاششی اجرا شده سخت        

 شده باشد، قبل از اجراي الیه بعدي، سطح آن از مصالح سست

سبندگی آن را به الیه بعدي دچار     ست چ و موادي كه ممکن ا

اشــباع با ســطح  تقریبا  مشــکل كند زدوده شــود و به صــورت

 خشک درآید.

  

درجه  32نباید بیشــتر از  دماي بتن پاشــشــی  -5-6-2-12

شد سانتی  شش و میلگردها در هنگام    و دماي  گراد با سطوح پا

شش   شتر از  پا سانتی  40نباید بی شد،  درجه  مگر آنکه گراد با

تر دهد كه كیفیت الزم در دماهاي بیشــ مطالعات قبلی نشــان

 قابل دستیابی است.

  

سانتیگراد   5چنانچه دماي محیط كمتر از  -5-6-2-13 درجه 

عملیات پاشــش متوقف شــود یا تمهیداتی براي   باید باشــد،  

شی    ش شود اجرا در حال محافظت از بتن پا همچنین، . ، انجام 

شود.        بتن سطوح یخ زده اجرا  شی نباید بر روي  ش چنانچه  پا

سرد طبق تعریف     شد، دم بند......شرایط هواي  ن اي بتبرقرار با

ــش باید مطابق  ــد. بند......درهنگام پاش ي  دمابه هر حال،  باش

ــش نباید كمتر از         ــی در هنگام پاشـ ــشـ درجه   10بتن پاشـ

 .سانتیگراد باشد

  

 پرداخت سطح  9-6-6-3

ز تواند به یکی امیبتن با توجه به نظر مشــاور پرداخت ســطح 

 باشد: زیر حالتدو 

  

فت طبیعی: در این نوع     -5-6-3-1 ــطح بتن  با خت، سـ پردا

شود و بتن بافت سطحی طبیعی خود   پاششی ماله كشی نمی    

سطح بتن می   را دارا می شد. در این حالت،  ش   با شم ه تواند با 

 مناسب تسطیح گردد. 

به  شمشه باید داراي لبه تیز و برنده چاقویی باشد تا    -1-3-6-5ت  

شود. به ه      شار وارد نیاید و دچار قلوه كنی ن شده ف ال ر حبتن اجرا 

ــه گیري باید از میله یا میخ      ــمشـ هاي راهنما جهت ایجاد     براي شـ

 ضخامت الزم بهر گرفته شود.

پس از  ،پرداختنوع سطح ماله كشی شده: در این  -5-6-3-2

شمشه      سطیح بوسیله  تا   شود سطح بتن با ماله پرداخت می ، ت

ه  اي سفت شد  . بتن پاششی باید به اندازه  بافتی صاف پیدا كند 

 نشود. آنكشی سبب ریزش ه مالهباشد ك

به هر حال، ســطح بتن باید آنقدر خمیري نیز باشــد  -2-3-6-5ت  

 كه امکان پرداخت با ماله میسر باشد.
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 آوری و نگهداریعمل  9-6-6-4
  

ــط دماي محیط  -5-6-4-1 ــتر ازدر مواردي كه متوس  5 بیش

ــد    ــانتیگراد باشـ ند... آوري رطوبتی به  ، براي عمل درجه سـ   ب

شاور باید رده عمل   مر شود. به هر حال م ر آوري مورد نظاجعه 

 را مشخص نماید.

سی كفایت عمل  -1-4-6-5ت    هايتوان از نمونهآوري، میبراي برر

 آگاهی نیز استفاده كرد.

 

یا       -5-6-4-2 ماي محیط كمتر  ــط د كه متوسـ در مواردي 

درجه ســانتیگراد باشــد، شــرایط نگهداري همانند   5مســاوي 

 خواهد بود.نگهداري بتن معمولی در هواي سرد  الزامات

  

سبی هوا بیش از    -5-6-4-3 شاور، چنانچه رطوبت ن  با تایید م

و بتن در معرض تابش مستقیم آفتاب و وزش   درصد باشد   80

 تواند در هوا انجام شود.آوري میعمل باد نباشد،

  

 ایبتن سبکدانه سازه 7-9
  

 كليات 
  

چگالی در محدوده داراي عموال م ايبتن سبک سازه-6-1-1

باشد و مقاومت كیلوگرم بر مترمکعب می 2000تا  1200

 باشد.مگاپاسکال می 16بیش از  فشاري آن نیز

با توجه به خصوصیات مصالح مصرفی، چگالی و مقاومت  -1-1-6ت  

 هاي سبک انتظار داشت. توان از بتنفشاري متفاوتی می
ند؛ باشهاي سبکدانه میانواده بتناي از خهاي سبک سازهاكثر بتن

اي به همین دلیل اغلب از عبارات بتن سبکدانه و بتن سبک سازه

 شود.براي بیان این مفهوم استفاده می

 

 سنگدانه مصرفي 
  

اي است و توجه اصلی بتن سبک سازه ءجز دانهسبک -6-2-1

 ،هاي مصرفی در ساخت بتن مناسبسبکدانه هايویژگیبه 

 م است.بسیار مه

 

  

 ملی به شمارهبر اساس استاندارد   -6-2-2

 2000اي كمتر از اي كه چگالی دانه، به هر سنگدانه1-14875 

 1200اي كمتر از وگرم بر مترمکعب و یا چگالی تودهكیل

 شود.عب داشته باشد، سبکدانه اطالق میكیلوگرم بر مترمک
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 ستاندارد ملیاي در اهاي سازهسبکدانه هايویژگی -6-2-3

 آورده شده است. 14875 -1و  4985ایران به شماره 

 

كر هاي ذبا این وجود، الزم به ذكر است كه همه سبکدانه -3-2-6ت  

، ممکن است براي 14875-1شده در استاندارد ملی به شماره 

 اي مناسب نباشد.هاي سازهاستفاده در بتن

دي بندانه است. دانهبندي سبکیکی از خصوصیات بسیار مهم، دانه -

 مصالح باید در محدوده مجاز باشد و مدول نرمی مصالح موجود در

ت تفاو 2/0كارگاه با مدول نرمی مصالح طرح مخلوط نباید بیش از 

 داشته باشد.

 

مولی و سبک هاي معزمانیکه مخلوطی از سنگدانه -6-2-4

ه نمخلوط سنگدابندي كنترل دانهگیرد، مورد استفاده قرار می

 باید بر اساس روش حجمی صورت گیرد.

  

سنگ می -6-2-5   معمولیبا وزن مخصوص   دانهتوان از تركیب 

كه به  اي استفاده كرد و سبکدانه براي ساخت بتن سبک سازه    

ــبکدانه اطالق می  آن بتن نیمه  ــورتیکه همه    سـ ــود. درصـ شـ

سبکدانه سنگدانه  شد، بتن مزبور تم    ها از  شده با شکیل  ام  ها ت

 .محسوب می شودسبکدانه 

 

در این حالت چگالی بتن بیشتر از حالتی كه تمام  -5-2-6ت  

هاي بیشتري گردد و معموال  مقاومتسنگدانه ها سبک باشند می

 آید.بدست می

 

)طرح  های مخلوطنسبتمقادير تعيين  

 مخلوط(

  

مشابه  دانههاي مخلوط بتن سبکكلیات تعیین نسبت -6-3-1

وه الی معمولی است؛ با این تفاوت كه عالطرح مخلوط بتن با چگ

 بر پارامترهاي متداولی كه در طرح مخلوط بتن معمولی مورد

ه در نظر گرفتگیرد، چگالی نیز باید در طراحی توجه قرار می

 .شود

 

 1200باشد )اي بسیار متغیر میچگالی بتن سبک سازه -1-3-6ت  

و  خواص مکانیکی كیلوگرم بر مترمکعب( و این تغییرات بر 2000تا 

لوطی هاي اختالط تاثیر بسزایی دارد. در نتیجه، ارائه طرح مخنسبت

ثابت و مناسب بسیار مهم است. مشخص كردن و كنترل كردن نسبت 

ها ههاي سبکدانه كاري دشوار است زیرا سبکدانآب به سیمان در بتن

 .ها به صورت اشباع با سطح خشک نیستندعمال  در بسیاري از بتن

 ونتایج چگالی بتن بدست آمده مقایسه با توجه به  -6-3-2

 اصالح گردند. مخلوط هاي بتن طراحی شده، باید نسبت

  

 اجرا 
  

ه، بل از استفاده در كارگاها باید قبر روي سبکدانه -6-4-1

نجام ااي چگالی تودهها و دانه چگالیو  بندينههاي داآزمایش

یید مورد تا ،تفاده در طرح مخلوطو بر اساس نتایج مورد اس شود

 قرار گیرند. 

  

باید  ،هارطوبت سبکدانهتوجه به تغییرات زیاد  با -6-4-2

 همواره رطوبت سنگدانه كنترل گردد.

ها  قبل و بعد دانهبا توجه به  تغییر شدید رطوبت سبک   -2-4-6ت  

از ساخت بتن، تعیین نسبت آب به سیمان و نیز آب مورد نیاز طرح، 
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ها، استفاده از سبکدانه هاي اشباع    كار دشواري است. یکی از راهکار  

 است. 

تواند به صورت پیمانه كردن مصالح سبکدانه می -6-4-3

 حجمی یا وزنی انجام گیرد.

 

روش متداول در كشـور روش وزنی اسـت. در این روش    -3-4-6ت  

ــبکدانه ــتیابی به حجبه دلیل تغییر مداوم چگالی سـ م ها، براي دسـ

صو   سبکدانه ها هر از چندگاهی )در  رت مطلوبی از بتن، باید چگالی 

هاي مختلفی در مراجع شـــک در تغییر(  اندازه گیري شـــود. روش

شت دانه  سبک و ریزدانه براي توزین در شده    هاي  سبک ارائه  هاي 

 است.

فرایند اختالط در بتن ســبکدانه مشــابه بتن معمولی   -6-4-4

 د.  تولید كررایج  هايكناغلب مخلوطتوان آن را در است و می

زمان اختالط بتن سبک نسبت به بتن معمولی تا حدي  -4-4-6ت  

 بیشتر است.

ــبک  ــدن س د ها در حین اختالط، بایدانهبا توجه به احتمال  خرد ش

 دقت بیشتري در انتخاب نوع مخلوط كن انجام شود.

 یبا به محل بتن ریزي تقردانه روش انتقال بتن سبک -6-4-5

ت تمهیداهمچنین باید  است.قابل انجام بتن معمولی با مشابه 

 .  انجام شودكارپذیري حفظ الزم جهت 

 

. باشد افت روانی بتن سبکدانه بیشتر از بتن معمولی می   -5-4-6ت  

سبکدانه    سط  شت جذب آب تو شک می دانهها بویژه در تواند هاي خ

ســت ادر نتیجه الزم  افت روانی زیادي را در طول زمان بوجود آورد.

مرطوب و تا هاي درشـــت قبل از اختالط بتن، پیشدانهكه  ســـبک

 حدودي اشباع گردند. 

سبکدانه     شدن بتن در اثر جذب آب  شک  الزم  ،براي جلوگیري از خ

 است تا بتن با كمترین فشار عملی به محل استفاده منتقل شود.

 بیشتريدر پمپ كردن بتن سبکدانه نیاز است تا دقت  -6-4-6

میز، امی خطوط انتقال تتمباید  .بکار رود نسبت به بتن معمولی

ر قطاز كاهش ناگهانی همچنین باید  باشند. قطرشده و هم  لیز

 . اجتناب نمود ها مختلف پمپ و لوله،در قسمت

 

ها، در مرطوب ســازي ســبکدانه در صــورت عدم پیش -6-4-6ت  

ن عث راندن آب به دروهنگام انتقال و پمپ كردن، فشــار موجود، با

ــبک ــبکدانه می  منافذ س ــریع بتن س ــدن س ــفت ش ــود. دانه و س ش

صالح    ستفاده از مواد ا ده آب كننده گرانروي یا نگهدارنهمچنین، با ا

 توان بر این مشکل غلبه كرد.می

استفاده از ، براي ثابت ماندن مشخصات بتن در زمان پمپ كردن

 2قاومت كمتر از درصد یا م 20سبکدانه با جذب آب بیش از 

 شود. مگاپاسکال توصیه نمی

 شود. میلی متر توصیه نمی 125قطر لوله پمپ كمتر از  -

سبکدانه به سرعت جذب شده توسط آب  مقدار ،با افزایش فشار -

 شود.پمپ انسداد لوله سبب تواند مییابد كه افزایش می

 عملیات جایدهی و تراكم باید با دقت بیشتري نسبت -6-4-7

 به بتن معمولی انجام گردد.

 

با توجه به سبک بودن سنگدانه هاي بتن سبک، در  -7-4-6ت  

ز اصورت جایدهی نامناسب بتن یا در صورت استفاده بیش از اندازه 

 ها به سطح بتن نزدیک شوند و بتنلرزاننده، ممکن است سبکدانه

 ناهمگنی بوجود آید.

 

وجود احتمال ل پرداخت سطحی بتن سبکدانه بدلی -6-4-8

ولی باید با دقت بیشتري نسبت به بتن معم ،ها در سطحسبکدانه

 انجام گیرد.

 

در ح بتن سبکدانه براي جلوگیري از نامسطح شدن سط -8-4-6ت  

 2هایی با حداقل مقاومت دانهتفاده از سبکسا ،پرداختهنگام 

 شود.مگاپاسکال توصیه می
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 ،جامریزي انله زمانی از بتنپرداخت با فاص كه عملیاتبهتر است  - 

 ها جلوگیري شود. كن شدن سبکدانهتا از قلوه

باید با دقت و حساسیت  دانهآوري در بتن سبکعمل -6-4-9

 .انجام شودبیشتري  نسبت به بتن معمولی 

 گاه اعتقاد بر این است كه بدلیل وجود رطوبت محبوس –ت -6-4-9 

بود دهد، و به بهدرونی رخ میها، پدیده عمل آوري شده در سنگدانه

 شود.كیفیت بتن منجر می

 بتن سنگين 8-9
  

 كليات 
  

در آن بتن سنگین بتنی است كه چگالی خشک شده  -7-1-1

 . است عببرمترمکكیلوگرم  2600بیش از  گرمخانه

 تفاوت این نوع بتن با بتن معمولی، در چگالی زیاد و -1-1-7ت  

آن براي كاهش میزان تشعشع هاي همچنین نوع و جنس سنگدانه

عبوري از آن است. همچنین این نوع بتن بدلیل چگالی زیاد، در 

هاي هاي مغروق و وزنهساخت دیوارهاي حایل، سدهاي وزنی، لوله

 تواند مورد استفاده قرار گیرد. بتنی می

ي ترین مشخصه سپرهااي مهمنفوذناپذیري در برابر پرتوهاي هسته -

ن است. پایداري حجمی و عدم كاهش حجم حفاظتی بتنی سنگی

هاي مهم دیگر آن خوردگی آن نیز از جمله مشخصهبتن و عدم ترك

 است.

کس و پرتوهاي عبوري عموما  شامل نوترون، پروتون، آلفا، بتا، ای -

ر بدر مورد حفاظت در برابر پرتوهاي نوترونی عالوه  گاما هستند.

-می  صر خاص  مانند آهن نیزچگالی زیاد، نیاز به وجود برخی از عنا

 باشد.

 مصرفيمصالح  
  

 سيمان   9-8-2-1
  

پرتلند و آمیخته مورد اســتفاده  هاي ســیمانانواع  -7-2-1-1

ــتفاده در بتنهاي متعارفتنب در هاي ســـنگین نیز ، براي اسـ

 .باشندمی قابل استفاده

  

شدن منظور جلوگیري از ایجاد گرماي زیاد هیدراتهبه -1-1-2-7ت  

هاي ناشی از آن، توصیه و افزایش آهنگ آن و همچنین ایجاد ترك

ود زهاي زودگیر یا شونده و افزودنیهاي زود سختشود از سیمانمی

هاي كننده استفاده نشود، مگر آنکه دماي بتن توسط سیستمسخت

 اند، كنترل شود.طور ویژه طراحی شدهسرمایشی، كه به

ــاي بتنی  -7-2-1-2 ــیمان   در اعضـ هاي با    حجیم باید از سـ

ــ ــدن متوس ــیمان ط یا كم گرماي هیدراته ش یا كاهش عیار س

 استفاده كرد.

ــرمایش یا   بکارگیري هر دو ترفند به همراه پیش    -2-1-2-7ت   سـ

 شود. سرمایش بتن توصیه میپس
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 تفسير   متن

 دانه(سنگين )سنگين سنگدانه  9-8-2-2
  

هاي در بتنهاي مصرفی ترین ویژگی سنگدانهعمده -7-2-2-1

هاي شامل سنگدانه، چگالی زیاد آنها است. این مورد سنگین

هاي درشت چگالی سنگدانهوجود  این شود، بادرشت و ریز می

 بیشتري برخوردارند. ضوابط مربوط به میزان مجازت از اهمی

هاي ها، و نیز میزان مجاز سنگدانهآور در سنگدانهمواد زیان

 هاي معمولی است.پولکی و سوزنی، مشابه بتن

 عبارتند از: هاي مصرفی در بتنترین سنگدانهمتداول -1-2-2-7ت  

ونیت، مگنتیت، ایلم نیت، باریت، فروفسفر، ه ماتیت، س رپانتین، لیم

 هاي فوالدي یا  چدنی.فریت، و سنگدانهبوكسیت، برن ،ب رات

توان از براي ساخت سپرهاي محافظ پرتوهاي نوترونی، می -

دار هاي معدنی هیدروژنین و لیمونیت، كه هر دو از سنگسرپانت

هستند، استفاده كرد. در سپرهاي محافظ پرتوهاي نوترونی، در 

توان از برداري زیاد است میشرایطی كه دماي محیط بهره

  ریت استفاده كرد.هایی از جنس برات، بوكسیت، و برنسنگدانه

لی ین استفاده شود، چگاهاي درشت سنگچنانچه صرفا  از سنگدانه -

گدانه بیشتر باشد. بدیهی است، در صورتیکه از سن 4/3ها باید از آن

تر تواند كمها میدرشت و ریز سنگین استفاده شود، چگالی سنگدانه

 نیز باشد. 4/3از 

اندازۀ ها معموال  بهدانهینسنگاز آنجا كه معادن  -7-2-2-2

باید در مراحل  نیست،متعارف، یکنواخت هاي سنگدانه معادن

 تولید، كنترل كیفی مناسب اعمال شود.

  

-ینضوابط الزامی چگالی و تركیب شیمیایی سنگ -7-2-2-3

 ، در استانداردهايسپرهاي محافظ پرتوهاي مصرفی براي دانه

ASTM C638  وASTM C637 اند. ص گردیدهمشخ 

ی هاي مصرف دانهبرخی از مشخصات متعارف سنگین    -3-2-2-7ت  

 اند.درج گردیده ACI 304.3Rبراي سپرهاي محافظ پرتو، در 

هاي مصرفی در بتن هاي درشتدانهینسنگ -7-2-2-4

 98حداقل  بایدشوند، میآكنده اجرا صورت پیشسنگین، كه به

میزانی كه  و به متر باقی بمانندمیلی 5/9درصد بر روي الک 

ز قطعات فلزي گردد، عاري اط دستگاه نظارت تعیین میتوس

 نازك، پولکی، و یا سوزنی باشند.

  

 حداقل باید داراي هاي فوالدي یا چدنیدانهینسنگ -7-2-2-5

تمیز و همچنین ب باشند و بر مترمکع كیلوگرم 7500چگالی 

مانند گریس، روغن، تركیبات  ،عاري از هرگونه پوشش خارجی

نگ سست زمات روي، پوستة حاصل از عملیات فلزكاري، كر

 غبار باشند. و ، و گردفلز

  

 شيميايي مواد افزودني -7-2-3

توان از مواد افزودنی می هاي سنگیندر بتن -7-2-3-1

اندارد باید منطبق بر ضوابط استشیمیایی استفاده كرد. این مواد 

 ایران باشند. 2930مل ی شمارۀ 

  

هاي محافظ پرتوهاي زایی براي بتنعدم حباب -7-2-3-2

 و اكتیو الزامی است.رادی
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 تفسير   متن

)طرح  های مخلوطنسبتمقادير تعيين  

 مخلوط(

  

هاي اجزاي بتن مخلوطهاي براي تعیین نسبت -7-3-1

-شوند، میآكنده اجرا میصورت متعارف یا پیشسنگینی كه به

روش ملی طرح مخلوط و راهنماي  هاي مذكور دراز روش توان

 استفاده كرد. آن 

  

 رت متعارفصواجرای بتن به 
  

مپ كار گرفته شود كه اسالتواند بهاین روش زمانی می -7-4-1

ی هایی با چگالدانهمتر باشد و سنگینمیلی 90بتن كمتر از 

 خیلی زیاد بکار نرود.

و  در این نوع اجرا، اختالف چگالی سنگدانه درشت و ریز -1-4-7ت  

ستعداد تواند عاملی جدي در افزایش اهمچنین خمیر سیمان می

 جداشدگی بتن باشد.

و  ر،ها داراي محدودۀ موثلرزانندههاي سنگین، در بتن -7-4-2

بنابراین باید فاصله نقاط هستند،  كمتريیا شعاع عملکرد 

ن بتن سنگیفروبردن لرزاننده را كمتر در نظر گرفت. همچنین، 

اي به نقطة دیگر در درون قالب از نقطه لرزاننده طنباید توسرا 

 جا كرد. هجاب

كنند هاي سنگین معموال  در قالب، جریان پیدا نمیبتن -2-4-7-ت 

 ها را با كمترین میزان ارتعاش لرزاند. باید آنو لذا 

ریزي در هر مرحله هر الیة بتنمجاز اكثر ضخامت حد -7-4-3

 متر است.میلی 300حدود درون قالب 

  

مع ب بر روي بتن جاثر تراكم، یک الیة دوغاچنانچه بر -7-4-4

و تا  باید پس از تکمیل تراكم هر الیهشود، این الیة دوغاب را 

نظر هنوز حالت خمیري دارد، از روي  هنگامی كه الیة مورد

 آوري كرد.سطح آن جمع

در این نوع بتن،  اســتعداد جداشــدگی اجزا در هنگام   -4-4-7ت  

ر عمده ریختن زیاد اســـت. جداشـــدگی اجزاي این نوع بتن، به طو

گی ناشی از تفاوت در چگالی اجزاي آن است. از آنجا كه این جداشد  

به این  هاي محافظ در برابر پرتو دارد، توجه كافی تاثیر منفی در بتن

 مساله اهمیت دارد.

 آكندهصورت پيشاجرای بتن به 
  

زمانی كه بکارگیري روش اجراي متعارف به دلیل  -7-5-1

جرا اد و نتوان بتن با روانی كم را جداشدگی، وجود نداشته باش

 آكنده استفاده كرد.  نمود، به اجبار باید از روش پیش

ته هاي درشت در قالب ریخدانهدر این روش ابتدا سنگین -1-5-7ت  

ت بین هاي تزریق، مالت با فشار مناسب به داخل حفراو از طریق لوله

 شود.شن رانده می

تنهایی ندرت بهزیاد آنها، معموال  بهدلیل قیمت قطعات فوالدي، به -

 روند. كار میهاي سنگین بههاي درشت در بتنعنوان سنگدانهبه

ر دهاي ریز سنگین، نظیر فروفسفر، استفاده از برخی از سنگدانه -

حال موجب تولید  از حد و در عینانداختگی بیش دوغاب موجب آب

 شکل است.ازحد مشود كه پمپ كردن آن بیشدوغابی می

اي گونههاي ریز باید بهسنگدانه با طرح مخلوط مالت -7-5-2

هاي درشت وجود كه امکان تزریق آن در بین سنگدانه باشد

 داشته باشد.
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 تفسير   متن
، هاي قرارگیري بتن در داخل قالبتدلیل محدودیبه -7-5-3

در بتن سنگین مسلح  سنگدانه درشتاسمی اكثر اندازۀ حد

همچنین،  .درنظر گرفته شودمتر میلی 38 نباید بیشتر از

متر متر كمیلی 20حداكثر اندازه اسمی سنگدانه درشت نباید از 

 باشد.

ستفاده از حداكثر اندازه   -3-5-7ت   تر هاي بیش در بتن غیر مسلح، ا

 پذیر است.هاي هندسی امکانبا رعایت محدودیت

 20ا حداكثر اندازه اسمی سنگدانه درشت در تعمیر ممکن است ت     -

 متر كاهش داده شود.میلی

بندي براي سهولت در تزریق مالت الزم است كه دانه -7-5-4

ت هاي درشت نسبتا  یکنواخت باشد و شکل آن بهتر اسسنگدانه

  گوشه )شکسته( انتخاب شود.تیز

بهتر است نسبت حداكثر اندازه اسمی سنگدانه درشت        -4-5-7ت  

ستفاده  ااوز نکند. با این شرط و با  تج 3به حداقل اندازه اسمی آن از  

ساده          شتر، و عمل تزریق،  ضاي تزریق بی سته، ف شک شن  تر انجام از 

 خواهد شد.

باید حداكثر اندازه اسمی سنگدانه ریز در مالت تزریق ن -7-5-5

 از یک دهم حداقل اندازه اسمی سنگدانه درشت بیشتر شود.

 درشت با حداكثر  هاي غیر مسلح داراي سنگدانه  در بتن -5-5-7ت  

ــمی  ــمی میلی 150اندازه اسـ متر، میلی 50متر و حداقل اندازه اسـ

 متر محدودمیلی 75/4حداكثر اندازه اســمی ســنگدانه ریز مالت به 

شت با حداكثر اندا    شود. در بتن می سنگدانه در سلح داراي  زه هاي م

 متر، حداكثرمیلی 5/12متر و حداقل اندازه اســمی میلی 38اســمی 

داكثر باشد. براي ح متر میمیلی 2/1زه اسمی سنگدانه ریز مالت   اندا

ــت  ــمی درش ــمی میلی 25دانه اندازه اس  5/9متر و حداقل اندازه اس

ر متمیلی 1متر، حداكثر اندازه اســـمی ســـنگدانه ریز مالت به میلی

شود،       محدود می ستفاده  سه ریزي ا  شود. به هر حال، چنانچه از ما

 وشــود، اما نیاز به آب، مواد ســیمانی میعمل تزریق مالت تســهیل 

 یابد.كننده افزایش میروان

مالت تزریقی باید بطور كافی روان باشد، نسبت آب  -7-5-6

نی به مواد سیمانی مالت در واقع همان نسبت آب به مواد سیما

 بتن خواهد بود.

س    -6-5-7ت   سنگدانه ریز با حداكثر اندازه ا می روانی مالت داراي 

گیري انداره 17510متر طبق اســـتاندارد ملی به شـــماره یلیم 4/2

 وها و فشــار تزریق ها، فاصــله لولهشــود و بســته به طول لوله می

همچنین فضــاي خالی البالي شــن، مدت زمان پیشــنهادي براي   

انیه  ث 35باشــد، هرچند كه مقادیر تا ثانیه می 26تا  18تخلیه قیف 

 نیز بکار رفته است.

به    تندر ب -7-5-7 كه  ــنگینی  نده اجرا  روش پیشهاي سـ آك

ند،   می ــو ید    شـ لب       پیش از با قا نه درون  گدا ــن ،  ریختن سـ

و   ریز شست، تا عاري از ذرات  خوبی هاي درشت را به سنگدانه 

 چسبیده به سطح شوند.  

ــنگین   -7-5-7ت    ــیمان به س ــال بهتر خمیر س این امر، باعث اتص

ــب مالت درون     دانه  ــاهاي خالی بین    ها و ایجاد جریان مناسـ فضـ

 شود.سنگین دانه ها می

ــد از نوع معمولی )غیر          بتن پیش آكنــده می        -7-5-8 توان

براي  ها نیز تمام موارد ذكر شدهسنگین( باشد. در این نوع بتن

ــود به جز، الزامات  ــنگین از پیش آكنده، باید رعایت ش  بتن س

 ها.مربوط به سنگین دانه
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 نكنترل و پذیرش بت

 تفسير   متن

 ضوابط ارزيابي و پذيرش بتن در كارگاه  1-10
  

 كليات 
  

ید پذیرش بتن از نظر كیفیت بتن تازه: بتن تازه با  1-1-1-10

داراي مشخصات قابل قبول مندرج در مشخصات فنی خصوصی 

 پروژه باشد. رعایت محدوده روانی مجاز، محدوده درصد هواي

وري است تا مجاز، محدوده دماي مجاز و مشخصات ظاهري ضر

 بتن تازه مورد پذیرش قرار گیرد. 

موارد ظاهري شامل: عدم همگنی بتن )جداشدگی(،  -1-1-1-10ت  

 آب انداختن، عدم پخش الیاف، وجود كلوخه و غیره می باشد. 

 

پذیرش بتن از نظر نحوه اجرا: عملیات اجرایی   2-1-1-10

شامل آماده سازي محل بتن ریزي. ریختن، پخش و جاي دادن، 

ا یكم، پرداخت و عمل آوري بتن، باید طبق این آیین نامه ترا

مشخصات فنی انجام شود در غیر اینصورت، بتن مورد پذیرش 

 د.قرار نمی گیرد و از نظر كیفیت، بتن مورد تردید خواهد بو

بر  برخی از این موارد را نمی توان با انجام آزمایش -2-1-1-10-ت 

ارد اجرایی بصورت كامل و روي بتن، كنترل نمود و الزم است مو

صحیح رعایت گردد و دستگاه نظارت، مسئولیت كنترل و پذیرش را 

 به عهده دارد. 

 

 پذیرش بتن از نظر مقاومت فشاري )انطباق با رده  3-1-1-10

و مقاومت مشخصه فشاري(: پذیرش مقاومت فشاري بتن در 

ده كارگاه بر اساس نتایج مقاومت فشاري نمونه هاي برداشته ش

اید بتازه مصرفی صورت می پذیرد. نمونه برداري از بتن  از بتن

بصورت تصادفی در طول مدت مصرف بتن انجام گردد. تهیه 

دارد آزمونه ها و نگهداري آنها در شرایط استاندارد طبق استان

 انجام می شود. 1608-2و یا  3205ملی بشماره 

می  نمونه برداري طبق نظر و درخواست ناظر انجام -3-1-1-10-ت 

یا  شود. نمونه برداري باید بصورت غیرگزینشی باشد و به زمان خاص

ر و روانی خاصی وابسته نباشد. بدیهی است بتن هایی كه از نظر ظاه

یري گروانی در محدوده قابل قبول نیستند نباید مصرف شوند و نمونه 

داري از آنها موضوعیت ندارد. بهرحال ایجاد ضابطه خاص در نمونه بر

را شرایط خاص جوي و نظایر این نیز قابل قبول نمی باشد زیمانند 

مبانی آماري ضوابط پذیرش مقاومتی یا دوام را مخدوش می كند. 

پذیرش بتن ممکن است در برخی موارد از نظر مقاومت خمشی، 

در  كششی و غیره مورد نیاز باشد. در این صورت باید ضوابط مربوطه

 مشخصات فنی پروژه ذكر شود. 

یرش بتن از نظر دوام: پذیرش بتن از نظر دوام پذ 4-1-1-10

ي در كارگاه بر اساس نتایج آزمایش هاي دوام براي نمونه ها

و  برداشته شده از بتن تازه صورت می پذیرد. تهیه آزمونه ها

اره نگهداري آنها در شرایط استاندارد طبق استاندارد ملی بشم

 انجام می شود.  1608-2و یا  3205

عه ه تفسیر بند پذیرش بتن از نظر مقاومت فشاري مراجب-4-1-1-10-ت 

 گردد
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 محل و تواتر نمونه برداری  

 

  

 محل و تواتر نمونه برداري براي پذیرش بتن تازه 1-2-1-10

مونه براي تعیین ویژگی هاي بتن تازه، حداقل تعداد نوبت هاي ن

برداري، همان نوبت هاي نمونه برداري در محل نهایی مصرف 

 براي تعیین مقاومت فشاري بتن خواهد بود. قبل از ریختن، 

ا دستگاه نظارت مجاز به نمونه برداري در نوبت هاي بیشتر ب

توجه به بروز هر گونه شک یا تغییرات ظاهري در بتن تازه 

یکسر مخواهد بود. در این حالت نمونه برداري می تواند از تراك 

م انجا لیتر بتن، 300یا سایر وسایل حمل بعد از تخلیه حدود 

 گیرد. 

ســـت در نوبت هاي نمونه برداري مقاومتی از بتن آماده، الزم ا

شمار   ستاندارد ملی ایران به  -1ه نمونه برداري بتن تازه طبق ا

 از وسیله حمل بتن باشد. 3201

گاه الزم است از بتن آماده قبل از اضافه نمودن -1-2-1-10-ت 

گیرد.  ارزیابی قرار افزودنی یا آب نمونه گیري شود و كیفیت آن مورد

تن ببهرحال براي بتن هاي مصرفی در پروژه، باید نمونه برداري از 

ن( مصرفی پس از افزودن آب یا هر نوع افزودنی )در صورت مجاز بود

 در محل نهایی مصرف قبل از ریختن آن در سازه انجام گیرد. بتن

ي پمپ كردن آماده معموال  باید با توجه به نیاز پروژه از نظر روانی برا

ز به پاي ارسال گردد اما گاه بتن آماده با روانی كمتر از حد مورد نیا

 كار می رسد و الزم است به نحو مقتضی روانی آن بیشتر گردد. 

 

 و تواتر نمونه برداری مقاومتي محل  10-1-2-2
  

در صورتی كه هدف از نمونه برداري مقاومتی،  1-2-2-1-10

ز اد، نمونه برداري بتن انطباق بر رده یا مقاومت مشخصه باش

 مصرف، قبل از ریختن در عضو مورد نظر انجام می نهاییمحل 

 شود. 

رد كدر این مورد نباید از وسیله حمل بتن، نمونه گیري  -1-2-2-1-10-ت 

 باشد. عضومگر اینکه وسیله حمل مورد نظر همان وسیله ریختن بتن در 

 

 نمونه برداري از هر سازه براي هر نوع و هر   2-2-2-1-10

تن برده بتن انجام می گردد و پذیرش نیز براي این نوع و رده 

 در هر سازه بصورت جداگانه انجام می شود. 

در صورتیکه از دو یا چند نوع بتن مختلف )سبک. -2-2-2-1-10-ت 

فزودنی( سنگین، حبابدار، الیافی و خودتراكم هم چنین بدون افزودنی و با ا

رد نظر، رداري و انطباق هر یک با رده مودر یک سازه استفاده شود، نمونه ب

رده  جداگانه باید انجام شود. هم چنین در صورت بکارگیري از دو یا چند

اري مقاومتی یا مقاومت هاي مشخصه مختلف در یک سازه، ضوابط نمونه برد

 براي هر یک بصورت جداگانه اعمال می شود.

لقی ا از یکدیگر تبلوك هاي مختلف مشابه یکدیگر، سازه هاي مختلف و جد

داگانه جمی شود و ضوابط و تواتر نمونه برداري براي هر یک از آنها بصورت 

ان تأمین كاربرد دارد، حتی اگر بتن آنها از یک واحد تولید بتن و در یک زم

یل و گردد. بهرحال سازه هاي جداگانه، سازه هایی هستند كه تجزیه و تحل

 طراحی آنها جداگانه انجام می شود.  

انطباق  بدیهی است باید بین انطباق مقاومتی بتن آماده با رده مورد نظر و

ر مقاومتی بتن مصرفی در یک سازه تفاوت قائل شد. در صورتی كه خریدا

زودنی بتن آماده مسئولیت تغییراتی را در بتن آماده با افزودن آب یا اف

 دارد. بپذیرد، نیاز به نمونه گیري هاي جداگانه وجود ن

صورتی كه حجم هر پیمانه )اختالط( بتن در  3-2-2-1-10

یر زدر پاي كار یک متر مکعب باشد تواتر نمونه برداري بصورت 

 خواهد بود. هر كدام تعداد نوبت بیشتري را بدست دهد مالك

 خواهد بود.

دستگاه نظارت با توجه به اهمیت سازه و عدم وجود  -3-2-2-5-6-ت 

تن می تواند مقادیر بتن براي نمونه برداري یکنواختی مطلوب در ساخت ب

از بتن هایی با حجم پیمانه كمتر از یک متر مکعب را كاهش دهد، تا تعداد 

نوبت هاي نمونه برداري بیشتر گردد و در صورتی كه یکنواختی وجود داشته 
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 تفسير   متن
 مترمکعب بتن؛  30الف: هر 

متر مربع سطوح دال و دیوار )یک وجه دال و  150ب: هر 

 دیوار(؛

ول تیر و كالف در صورتی كه جدا از متر ط 100پ: هر 

 سایر قطعات بتن ریزي شوند؛ 

 متر طول ستون. 60ت: هر 

تر در صورتی كه حجم هر پیمانه )اختالط( بتن در پاي كار بیش

مان هیا كمتر از یک متر مکعب باشد می توان مقادیر فوق را به 

یشتر ب 3نسبت افزایش یا كاهش داد. بهرحال این نسبت نباید از 

 از یک سوم كمتر شود. و

انه مقادیر فوق در صورتی كه بتن داراي گواهینامه خاص یا پرو

یر استاندارد و سابقه مناسبی باشد، برقرار خواهد بود، در غ

 اینصورت این مقادیر نصف خواهد شد. 

رده،  در صورتی كه سابقه بتن در كارگاه به دلیل عدم انطباق با

یص داده شود، تواتر سخت توسط دستگاه نظارت نامناسب تشخ

شدن  رود )دو برابر شدن تعداد نوبت ها یا نصفگیرانه بکار می

ردد گمقادیر فوق(. در صورتی كه مجددا  انطباق با رده، تأیید 

 تواتر معمولی بکار گرفته می شود. 

باشد می توان از تواتر سخت گیرانه صرفنظر نمود. وقتی بتن با تراك میکسر 

حجم هر پیمانه، همان حجم بتن تراك میکسر خواهد بود و حمل می شود 

متر مکعب بتن حمل شود، احجام مرتبط  6چنانچه براي مثال در هر نوبت 

ضرب می شود. چنانچه هر نوبت ساخت بتن نیم  3با تواتر نمونه برداري در 

متر مکعب باشد و در یک وسیله خاص این حجم بتن حمل شود، می توان 

ضرب  5/0نمونه برداري را با توجه به نظر دستگاه نظارت در مقادیر تواتر 

 نمود.   

 

در یک سازه براي هر نوع و هر رده بتن در هر  4-2-2-1-10

ام نوبت كاري روزانه، حداقل یک نوبت نمونه برداري باید انج

 شود. 

  

در یک سازه براي هر نوع و هر رده بتن،  5-2-2-1-10

ح بتن نوبت نمونه برداري )صرفنظر از حجم یا سط 6حداقل 

 سازه( ضرورت دارد.  

بندهاي مربوط به تواتر نمونه برداري براي ساخت   5-2-2-1-10-ت 

خته قطعات پیش ساخته و منفرد اعتبار ندارد و براي  سازه هاي درجا ری

بط معتبر می باشد، مگر اینکه دستگاه نظارت تشخیص دهد كه از این ضوا

 در اینگونه موارد نیز بهره برد. می توان 

در صورتی كه كل حجم هر نوع یا هر رده بتن  6-2-2-1-10

مترمکعب كمتر باشد مشروط بر اینکه به  30در یک سازه از 

تشخیص دستگاه نظارت دلیلی بر رضایتبخش بودن كیفیت 

مقاومتی بتن وجود داشته باشد، می توان از نمونه برداري 

 مقاومتی و آزمایش آن صرفنظر كرد.

ینامه ماده استاندارد یا بتن داراي گواهاستفاده از بتن آ 6-2-2-1-10-ت 

رگیري خاص از مراكز ذیصالح یا بتن داراي سابقه مناسب مقاومتی و یا بکا

واند طرح مخلوط داراي سابقه مناسب )به شرط عدم تغییر اجزاي بتن( می ت

اه دلیل مناسبی بر رضایت بخش بودن كیفیت بتن تلقی شود. بهرحال دستگ

 آزمایش می از درخواست نمونه برداري و انجامنظارت با مسئولیت خود 

 تواند صرفنظر نماید. 

محل و تواتر نمونه برداری برای آزمايش   3-2-1-10

 های دوام 

  

در مورد محل نمونه برداري، مطابق ضوابط  1-3-2-1-10

 نمونه برداري مقاومتی عمل می گردد. در صورت ارائه ضوابط

داري خاصی در مورد دوام در مشخصات فنی، نیاز به نمونه بر

 وجود دارد. 

در مواردي كه الزامات خاصی در مورد دوام در مشخصات  1-3-2-1-10-ت 

فنی ذكر شده است باید روش نمونه برداري و نوع نمونه ها توسط مهندس 

جه به نوع آزمایش مورد نظر در ارتباط با دوام، ÷مشاور مشخص گردد. با تو
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 تفسير   متن
استاندارد آماده سازي آنها در معموال  روش نمونه برداري و تهیه آزمونه ها و 

 مربوطه مشخص می گردد.

نمونه برداري از هر سازه براي هر نوع و هر  2-3-2-1-10

ام رده بتن از نظر دوام انجام می شود و پذیرش آن از نظر دو

 نیز بر این منوال خواهد بود. در صورتی كه مهندسین مشاور

كرده  هضابطه اي براي تواتر نمونه برداري آزمایش هاي دوام ارائ

اري و باشد باید رعایت شود، در غیر اینصورت نیاز به نمونه برد

 آزمایش وجود ندارد.  

  

در صورتی كه حجم هر پیمانه )اختالط( بتن   3-3-2-1-10

یر زدر پاي كار یک متر مکعب باشد تواتر نمونه برداري بصورت 

 خواهد بود، هر كدام تعداد نوبت بیشتري را بدست دهد مالك

 می باشد.

م متر مکعب بتن )از هر نوع و هر رده دوا 200 الف: هر

 براي هر سازه(؛

 متر مربع سطح دال و دیوار؛ 1000ب: هر 

متر طول تیر و كالف در صورتی كه جدا از  400پ: هر 

 سایر قطعات بتن ریزي شوند؛ 

 متر طول ستون.  200ث: هر 

تر در صورتی كه حجم هر پیمانه )اختالط( بتن در پاي كار بیش

مان متر مکعب باشد می توان مقادیر فوق را به ه 1تر از یا كم

ز انسبت افزایش یا كاهش داد. بهرحال این نسبت نباید بیشتر 

 یا كمتر از نصف شود.  2

انه مقادیر فوق در صورتی كه بتن داراي گواهینامه خاص یا پرو

یر استاندارد و سابقه مناسبی باشد، برقرار خواهد بود، در غ

 مقادیر نصف خواهد شد. اینصورت این 

متر مکعب باشد از  2چنانچه حجم وسیله حمل بیش از -3-3-2-5-6-ت 

 800 متر مربع سطح دال و دیوار یا هر 2000متر مکعب بتن یا هر  400هر 

متر طول ستون یک نوبت نمونه برداري  400متر طول تیروكالف و هر 

مه خاص داراي گواهینا)شامل چند آزمونه( انجام می شود اما اگر همین بتن 

مونه برداري نیا پروانه استاندارد و سابقه مناسب نباشد احجام و مقادیر تواتر 

 مجددا  نصف می شود.  

در یک سازه براي هر نوع و هر رده بتن از نظر   4-3-2-1-10

 نوبت نمونه برداري ضرورت دارد. 3دوام. حداقل 

  

 ضوابط پذيرش بتن در كارگاه  3-1-10
  

 رش بتن تازهضوابط پذي  10-1-3-1
  

چنانچه در مشخصات فنی پروژه ضوابط خاصی  10-1-3-1-1

ر براي پذیرش بتن تازه مطرح نشده باشد ضوابط زیر باید بکا

 گرفته شود. 

چنانچه فقط بیشینه مقدار اسالمپ بتن قید شده باشد   -أ

 50الزم است از این مقدار تجاوز نگردد و كاهش آن تا میزان 
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 تفسير   متن
 5به عدد صحیح كوچکتر، با تقریب درصد )پس از گرد كردن 

میلی متر( مجاز می باشد، مشروط بر اینکه كارآیی مورد نظر 

 تأمین شود و امکان بکارگیري بتن، وجود داشته باشد. 

چنانچه فقط اسالمپ هدف بصورت متوسط ذكر شده   -ب

درصد )پس از گرد كردن به  ± 30باشد، رواداري آن 

خواهد بود. بهرحال  (mm5نزدیکترین عدد صحیح با تقریب 

 میلی متر بیشتر شود.  210حداكثر اسالمپ نباید از 

 چنانچه فقط بیشینه مقدار جریان اسالمپ قید شود الزم  -ت

رصد د 15است از این مقدار بیشتر نگردد و كاهش آن تا میزان 

( mm10)پس از گرد كردن به عدد صحیح كوچکتر با تقریب 

دوده  جریان اسالمپ مجاز می باشد مشروط بر اینکه از مح

ط بتن خودتراكم خارج نگردد. در غیر اینصورت می توان مخلو

 بتن را طبق بند )فصل اجرا( اصالح نمود.

چنانچه جریان اسالمپ هدف بصورت متوسط ذكر شود،   -ث

 درصد )پس از گرد كردن به نزدیکترین عدد ±10رواداري آن 

ز ( خواهد بود. مشروط بر اینکه اmm10صحیح با تقریب 

 محدوده جریان اسالمپ بتن خودتراكم خارج نگردد.

چنانچه حداقل یا حداكثر درصد هوا قید شود رعایت آن   -ج

 الزم است و در صورتی كه مقدار درصد هوا بدون ذكر حداقل

ده درصد مقدار ذكر ش ± 20یا حداكثر اعالم شود رواداري آن 

 خواهد بود.

شود چنانچه حداقل یا حداكثر دماي مجاز بتن ذكر   -ح

رعایت آن ضرورت خواهد داشت و اگر دماي بتن بدون ذكر 

درجه سلسیوس  ±2حداقل یا حداكثر اعالم شود رواداري آن 

 خواهد بود.   

 

 

 

 

 

ود، ایران قید ش 12284-1در صورتیکه رده اسالمپ طبق استاندارد  -

د و اسالمپ بتن باید در محدوده مورد نظر آن رده اسالمپ قرار گیر

داري هاي ذكر شده موضوعیت نخواهد داشت. اعتبار نتایج روا

گر امیلی متر است. بنابراین  210تا  10آزمایش اسالمپ در محدوده 

رواداري هاي ذكر شده عددي را در خارج این محدوده بدست دهد 

 معتبر نخواهد بود.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد ± 25درصد، رواداري مجاز  5براي درصد هواي كمتر از   -

 مقدار مزبور خواهد بود. 

 

متي بتن )انطباق با رده ضوابط پذيرش مقاو  10-1-3-2

 مقاومتي(

  

در یک سازه و براي هر نوع و هر رده مقاومتی  1-2-3-1-10

رط شبتن، انطباق بر رده مورد نظر زمانی وجود دارد كه هر دو 

 زیر برقرار باشد:

تن بالف: میانگین نتایج هر سه نمونه متوالی مقاومت فشاري 

 كمتر از مقاومت مشخصه مورد نظر نباشد. 

درصد  90 ب: هیچیک از نتایج مقاومت فشاري بتن كمتر از 

 مقاومت مشخصه مورد نظر نباشد. 

با توجه به ضوابط فوق، احتمال اینکه بتنی بر  -1-2-3-5-6-ت 

اساس روابط مقاومت هدف طرح مخلوط، طراحی و در كارگاه ساخته 

درصد خواهد بود.  2تا  1مت مشخصه باشد، شود و كمتر از  مقاو

نمونه گیري موجود باشد هر سه نمونه  6چنانچه براي مثال فقط 

(، بدین 6و5و4(، )5و4و3(، )4و3و2(، )3و2و1متوالی عبارتست از )

ترتیب میانگین نتایج هر سه نمونه متوالی باید كمتر از مقاومت 

ه به تاریخ و ساعت مشخصه نباشد. الزم است نتایج نمونه ها با توج

نمونه برداري مرتب گردد و سپس مورد استفاده قرار گیرد. از نتیجه 

هیچ نمونه اي نباید صرفنظر كرد مگر اینکه دالیل و مستنداتی در 
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 تفسير   متن
دست باشد كه نشان دهد نتایج این نمونه )یا آزمونه هاي آن( اعتبار 

 و صحت كافی را دارا نمی باشد. 

فشاري هر نمونه، منظور از نتیجه مقاومت  2-2-3-1-10

 150میانگین نتایج حداقل دو آزمونه استوانه اي به قطر حدود 

 روز یا 28میلی متر براي سن  300میلی متر و ارتفاع حدود 

هر سن مقرر شده دیگر براي مقاومت مشخصه می باشد. در 

ی میل 100صورتی كه از آزمونه هاي استوانه اي به قطر حدود 

ایج لی متر استفاده شود میانگین نتمی 200متر و ارتفاع حدود 

ن سحداقل سه آزمونه بعنوان نتیجه هر نوبت نمونه برداري در 

 روز یا هر سن مقرر دیگر گزارش خواهد شد.  28

رر، براي ارزیابی كیفیت مقاومتی بتن، قبل یا بعد از موعد مق

ر می توان یک آزمونه دیگر را براي هر سن، مورد آزمایش قرا

 داد. 

میلی متري  150در صورتی كه آزمونه هاي مکعبی -2-2-3-5-6-ت 

ستوانه اتهیه و مورد آزمایش قرار گیرد، الزم است نتایج ان به نتایج 

 میلی متري، باید 100اي تبدیل گردد. تعداد آزمونه هاي مکعبی 

هد خوا جدول ....عدد باشد. تبدیل نتایج می تواند مطابق  3حداقل 

 100میلی متري و مکعب  100یج استوانه بود. بدلیل تغییرات نتا

. در میلی متري الزم است حداقل سه آزمونه مورد استفاده قرار گیرد

 صورتی مقاومت فشاري در سنین دیگر نیز مبناي قضاوت خاصی قرار

تر یا میلی م 150می گیرد، تهیه و آزمایش دو آزمونه با قطر یا بعد 

اهد براي هر سن ضروري خو میلی متر، 100سه آزمونه با قطر یا بعد 

ا، هبود. توصیه می شود به دلیل وجود نقص هاي احتمالی در آزمونه 

یاز، از تعداد آنها بیشتر از حداقل ذكر شده باشد تا بتوان در صورت ن

 آنها استفاده نمود. 

در صورتی كه بیشترین اختالف مقاومت  3-2-3-1-10

زبور ن ممیانگی ،درصد میانگین آنها باشد 15آزمونه ها كمتر از 

گزارش می گردد. در غیر اینصورت چنانچه فقط دو آزمونه 

موجود باشد نتیجه آن نوبت نمونه برداري از فهرست نتایج 

یل حذف می شود مگر اینکه بتوان نشان داد كه نتیجه كمتر بدل

وجود یک نقص در نمونه برداري یا قالب گیري و نگهداري و 

لت نتیجه كمتر حذف آزمایش آن آزمونه می باشد. در این حا

  و نتیجه بیشتر بعنوان نتیجه نمونه برداري گزارش می شود.

توصیه می شود در چنین حالتی آزمونه سوم مورد  3-2-3-5-6ت  

درصد مقدار  5/7آزمایش قرار گیرد و سپس نتیجه اي كه بیش از 

یانگین میانگین با مقدار میانگین نتایج موجود اختالف دارد، حذف و م

 5/7ز اباقیمانده، بشرط اینکه اختالف نتایج آنها با میانگین نتایج 

 درصد میانگین بیشتر نباشد، محاسبه و گزارش شود. در صورتی كه

وان تعداد آزمونه ها در یک سن بیشتر از سه آزمونه باشد نیز می ت

 مانند حالتی كه نتیجه سه آزمونه در دست می باشد عمل نمود. 

زمونه یج و ایجاد اختالف زیاد بین مقاومت آدر اغلب اوقات كاهش نتا

ها، حاصل وجود نقص یا نقایص خاصی در مراحل نمونه برداري، 

د اولیه ریختن در قالب، تراكم، خارج كردن از قالب، نگهداري استاندار

ک و نگهداري نهایی )از نظر دما و رطوبت(، جابجایی و حمل، كاله

ن لب پریدگی و غیره گذاري و آزمایش مقاومت فشاري و هم چنی

 می باشد. در بیشتر این موارد، كاهش مقاومت ایجاد می شود.  
 ميلي متر 150ميلي به استوانه قطر  150تبديل مقاومت مکعبي  -جدول   

مقاومت فشاري مکعبی 

 MPaمیلی متري  150
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

مقاومت فشاري استوانه 

 MPaاستاندارد 
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

 تقسیم می شود.    25/1به استوانه استاندارد، مقدار آن بر  MPa 25براي تبدیل مقاومت مکعبی كمتر از  *

 از نتیجه مکعبی كم شود تا نتیجه استوانه اي حاصل گردد. Mpa 5به ترتیبی كه ذكر شد براي مقاومت هاي بین اعداد ذكر شده در جدول، كافی است  **

و  100میلی متري مشابه جدول فوق خواهد بود. هرچند مقاومت مکعب  100میلی متري، تبدیل آن به استوانه  100در صورت استفاده از مکعب  ***. 

سه آزمونه میلی متري با یکدیگر تفاوت دارند، اما تبدیل آنها ضرورت ندارد و صرفا  از حداقل  100و  150میلی متري و هم چنین مقاومت استوانه  150

ر نباشد و براي كوچکتر بجاي حداقل دو آزمونه بزرگتر استفاده می شود. بهرحال حداقل قطر آزمونه استوانه اي باید از سه برابر حداكثر اندازه اسمی كمت

 برابر حداكثر اندازه اسمی كمتر نباشد.     5/3آزمونه مکعبی باید از 
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در صورتی كه ضوابط پذیرش مقاومتی بتن یا  4-2-3-1-10

گر انطباق بر رده حاصل نگردد. بتن منطبق بر رده نمی باشد. ا

ست(، برقرار ا« ب»برقرار نباشد )یعنی رابطه « الف»فقط ضابطه 

ح طرح می توان آن را از نظر  سازه اي پذیرفت، اما باید با اصال

ر مخلوط و یا دقت در ساخت بتن از تکرار آن جلوگیري كرد. د

نشود الزم است بررسی بتن برآورده « ب»صورتی كه ضابطه 

 كم مقاومت در دستور كار قرار گیرد. بهرحال در بررسی بتن

مت امکان پذیرش بتن از نظر سازه اي )تأمین مقاو ،كم مقاومت

 سازه اي( وجود دارد. 

عدم انطباق بتن با رده یا مقاومت مشخصه نمی  -4-2-3-5-6-ت 

ا سازه مورد نظر و یتواند به تنهایی دلیلی براي تخریب عضو یا قطعه 

باشد. همواره یک سوي بررسی بتن كم مقاومت، می تواند پذیرش 

خریب تسازه اي بتن از نظر تأمین مقاومت باشد. تعمیر و تقویت و یا 

ور بتن و سایر اقدامات مقتضی می تواند پس از این بررسی، در دست

 كار قرار گیرد. 

 ضوابط پذيرش بتن از نظر دوام 
  

مایش دوام در هر نوبت نمونه برداري، نتیجه آز  1-3-1-10

قرر روز یا هر سن م 28میانگین نتایج حداقل سه آزمونه در سن 

 شده دیگر در مشخصات فنی براي دوام می باشد. شکل و ابعاد

 د. آزمونه ها را روش استاندارد آزمایش مورد نظر مشخص می كن

 28ممکن است نتایج دوام در سنین بیشتر از  -1-3-3-5-6-ت 

ند روز مورد نیاز باشد كه مشخصات فنی پروژه آن را مشخص می ك

 وو به آن بطور كلی دوام مشخصه می گویند. از آنجا كه دوام 

رنده آزمایش هاي آن به شکل هاي مختلفی وجود دارند، طراح و نگا

ن مشخصات فنی در صورت لزوم باید به صراحت معیارهاي دوام بت

 دوام مشخصه نام دارد.  پروژه را مشخص نماید كه همان

 اختالف مجاز نتایج حاصله از آزمایش آزمونه هاي  2-3-1-10

 دوام را مشخصات فنی پروژه تعیین می كند.

  

چنانچه ضابطه پذیرش خاصی در مشخصات فنی  3-3-1-10

 ،واممطرح نشده باشد، در یک سازه براي هر نوع بتن و هر رده د

 دارد كه انطباق بر رده مورد نظر )دوام مشخصه( زمانی وجود

 هر دو شرط زیر برقرار باشد.

د كمتر الف: میانگین نتایج هر سه نمونه متوالی دوام بتن نبای

شخصه از معیار حداقل دوام و یا بیشتر از معیار حداكثر دوام م

 باشد. 

ر براب 25/1ب: هیچیک از نتایج آزمایش دوام نباید بیش از 

صه دوام مشخ قلمعیار حدادرصد  80 معیار حداكثر و یا كمتر از

 باشد. 

ه نمون خینمونه ها با توجه به تار جیالزم است نتا -3-3-3-5-6-ت 

ونه نم ایآزمونه  چیه جهیمرتب گردد و سپس بکار رود. از نت يبردار

ل و دوام گاه حداق يارهایصرفنظر نمود. در مع لیبدون دل دینبا يا

  ای و شتریبدر ضوابط مورد نظر  نیباشد بنابرا یگاه حداكثر مالك م

م دوا اریكه مع یدر صورت« الف»باشد. در شرط  یكمتر بودن مالك م

 اریكه مع یاز آن، و در صورت شتریب دیبصورت حداكثر باشد، نبا

« ب»كمتر از آن باشد. در شرط  دیبصورت حداقل مطرح گردد، نبا

 دیاهر نمونه نب جهیدوام بصورت حداكثر مطرح شود، نت اریچنانچه مع

 جهیشود، نت انیكه بصورت حداقل ب یبرابر آن و در صورت 25/1از 

 درصد آن كمتر گردد.  80از  دیهر نمونه نبا

 

در صورتی كه ضوابط پذیرش بتن از نظر دوام  4-3-1-10

 برآورده نشود، بتن منطبق با دوام مشخصه نمی باشد. 

  

برقرار نباشد می توان با « الف»اگر فقط ضابطه   5-3-1-10

قت باید با اصالح طرح مخلوط و یا د اغماض آن را پذیرفت اما

 در ساخت بتن از تکرار آن جلوگیري نمود.

  

برقرار نشود بررسی « ب»در صورتی كه ضابطه   6-3-1-10

 بتن كم دوام ضرورت خواهد داشت.
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 بررسي بتن كم مقاومت 2-10
  

 كليات  
  

در صورتی كه با توجه به مقاومت نمونه هاي عمل  10-2-1-1

ارد، مشخص شود كه انطباق با رده آمده در شرایط استاند

ور مقاومتی یا مقاومت مشخصه مورد نظر وجود ندارد و بتن مزب

 غیرقابل قبول است،  بررسی هاي زیر انجام می شود تا مشخص

ذیرش مورد قبول یا پ گردد كیفیت بتن می تواند از نظر سازه اي

 قرار گیرد. 

رت تحلیلی بررسی بتن كم مقاومت در وهله اول بصو -1-6-6-ت 

ل )طی دو مرحله( می تواند انجام شود. در صورتی كه در این مراح

ان تحلیلی، پذیرش سازه اي بتن حاصل نگردد یا بنا به دالیلی امک

نی بررسی تحلیلی وجود نداشته باشد، می توان به سراغ روشهاي مبت

 بر آزمایش رفت. روش مغزه گیري و روش بارگذاري از این نوع می

    باشند.   

روشهاي دیگري را نیز می توان در جهت حفظ سازه بتنی و پذیرش 

رش بتن كم مقاومت از نظر سازه اي بکار گرفت. بهرحال قبول و پذی

صورت  بتن از نظر سازه اي رافع مسئولیت پیمانکار نمی باشد و در هر

نشان دهنده آنست كه كیفیت بتن ساخته شده در كارگاه مطابق 

 نبوده است. مشخصات فنی پروژه 

چنانچه با استفاده از تحلیل  -روش تحليلي اول   10-2-1-2

موجود سازه و بازبینی طراحی )تحلیل مقاطع همسان سازي 

مت شده( بتوان نشان داد كه ظرفیت باربري سازه به ازاي مقاو

كم بتن موجود در همه اعضاي سازه، قابل قبول می باشد، 

قاومت سازه پذیرفته می مقاومت بتن موجود از نظر تأمین م

. شود. مشروط بر اینکه ضوابط مقاومت بتن طبق بندهاي .....

( برآورده شود. در غیر اینصورت فصل كیفیت مقاومتی بتن)

 لیلی دوم را می توان بکار گرفت. روش تح

 با در نظر گرفتن مقاومتی كمتر از مقاومت مشخصه كه -2-6-6 -ت 

اده از ق با آن تلقی نمود و با استفبتوان مقاومت موجود بتن را منطب

 تحلیل موجود سازه و صرفا  با دقت در طراحی مقاطع همسان سازي

ت. شده، ممکن است نشان داد، كه ظرفیت باربري سازه قابل قبول اس

اتی بکارگیري سطح میلگرد واقعی كه معموال  بیشتر از مقدار محاسب

 ند. در این روشاست، احتمال پذیرش سازه اي بتن را بیشتر می ك

تحلیلی باید خمش، برش و خیز عضو و هم چنین كفایت وصله هاي 

پوششی با توجه به مقاومت فشاري بتن كنترل گردد. مقاومت كم 

ی بتن مورد استفاده در روابط طراحی مقاطع، همان كمترین مقاومت

 نیست كه منجر به عدم انطباق بر رده یا مقاومت مشخصه شده است

مت كمتر از مقاومت مشخصه است، كه اگر بعنوان مقاو بلکه مقاومتی

ونه مشخصه بکار می رفت، انطباق بر آن با توجه به نتایج موجود نم

هاي بتن حاصل می گردید. در این روش تحلیلی الزم نیست مشخص 

 شود كه بتن كم مقاومت در كدام عضو یا اعضا ریخته شده است. 

با تحلیل مجدد سازه   چنانچه -روش تحليلي دوم   10-2-1-3

و هم چنین طراحی مجدد آن، صرفا  با فرض وجود بتن كم 

مقاومت در قسمت هاي مورد نظر، بتوان نشان داد ظرفیت 

ظر باربري سازه قابل قبول می باشد، كیفیت مقاومتی بتن از ن

 مشروط بر اینکه ضوابط ،سازه اي مورد پذیرش قرار می گیرد

      (  فصل كیفیت مقاومتی بتن... )مقاومتی بتن طبق بندهاي...

 . رعایت گردد

در روش دوم تحلیلی، الزم است تحلیل مجدد سازه بر  -3-6-6ت 

 اساس واقعیت هاي موجود )ابعاد، ضریب ارتجاعی و سایر مشخصات(

انجام شود و بدون همسان سازي اعضاي سازه، طراحی مجدد براي 

كم مقاومت صورت  همه اعضا و قسمت هاي مشکوك به داشتن بتن

 گیرد. 

ور در این روش صرفا  بتن كم مقاومت براي قسمت هایی از سازه منظ

 می شود كه احتمال می رود در آن اعضا ریخته شده باشد در حالی

كه براي سایر اعضا، مقاومت مشخصه بتن یا مقاومت موجود )بیش 

 از مقاومت مشخصه براي سایر اعضا( را باید در نظر گرفت. 

ی است در روش دوم، احتمال پذیرش بتن از نظر سازه اي معموال  بدیه

به مراتب بیشتر از روش اول خواهد بود. در این جا نیز مقاومت كم 
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بتن، متناظر با مقاومت مشخصه اي است كه مقاومت موجود نمونه 

هاي بتن را می توان منطبق با آن دانست. مدارك كارگاه شامل تاریخ 

بتن ریزي روزانه، می تواند نشان دهد كه بتن  نمونه گیري و گزارش

كم مقاومت در چه عضو یا اعضایی ریخته شده است. در این روش 

نیز باید كنترل خمش، برش، خیز و كفایت وصله هاي پوششی انجام 

 شود. 

 روش مغزه گيری  10-2-1-4

  

 با مغزه گیري از اعضایی كه احتمال وجود بتن  10-2-1-4-1

تن ر آنها داده می شود می توان پذیرش سازه اي بكم مقاومت د

را مشخص نمود. حداقل سه مغزه از هر منطقه مشکوك به 

ا رداشتن بتن كم مقاومت باید تهیه و آزمایش گردد. مغزه ها 

 تهیه و آماده سازي 12306باید طبق استاندارد ملی بشماره 

نمود. مغزه هایی كه تحت آزمایش مقاومت فشاري قرار می 

بریده،  یرند باید فاقد میلگرد باشند. سرو ته این مغزه ها بایدگ

 ساییده و یا كالهک گذاري شوند. 

 دلیل مغزه گیري می تواند شک دستگاه نظارت به نحوه ریختن

ه هر چند نمون ،، تراكم و عمل آوري آن نیز باشدعضوبتن در 

 دهق با رهاي تهیه و عمل آوري شده در شرایط استاندارد انطبا

 را برآورده كرده باشد. 

مغزه ها باید ترجیحا  از نقاطی در منطقه مشکوك  -1-4-6-6ت 

گرفته شود تا ضعف اساسی در ایمنی و بهره برداري عضو بوجود 

ه نیاورد و محل آن باید در اسرع وقت ترمیم گردد. محل دقیق مغز

گیري می تواند توسط دستگاه نظارت به كمک آزمایش هاي 

ند چکش اشمیت یا دستگاه هاي فراصوتی بصورت غیرمخرب مان

 مقایسه اي انتخاب شود. 

 

ز آزمایش مقاومت فشاري مغزه ها نباید زودتر ا  10-2-1-4-2

ساعت پس از تهیه آن و آخرین مرطوب سازي و دیرتر از  48

 روز پس از اخذ آن انجام شود مگر اینکه در مشخصات فنی، 7

 وبتی، مغزه ها را می توانزمان دیگري قید شود. از نظر رط

بصورت خشک شده در هوا و یا غرقاب شده مورد آزمایش 

مقاومت فشاري قرار داد. در حالتی كه سازه در زمان بهره 

زه برداري در شرایط مرطوب یا اشباع قرار گیرد، الزم است مغ

د و پس از نساعت در آب غرقاب گرد 40ها حداقل به مدت 

مورد آزمایش  ها، سروته آنكالهک گذاري و یا ساییدن 

ه د. چنانچه قرار باشد سازه در زمان بهرنمقاومتی قرار گیر

با  روز در هوایی 7برداري مرطوب نشود، مغزه ها باید به مدت 

( درجه 21 ± 6درصد و دماي ) 60رطوبت نسبی كمتر از 

د و پس از كالهک گذاري و یا ساییدن نسلسیوس خشک گرد

 ند. ، آزمایش شوها سروته آن

شرایط رطوبتی مغزه در زمان آزمایش مقاومت فشاري،  -2-4-6-6ت 

ع بر نتیجه حاصله تأثیر می گذارد و كمترین نتیجه در حالت اشبا

اي بدست می آید. آزمونه هاي عمل آمده در شرایط استاندارد كه بر

باید  انطباق با رده مورد نظر یا مقاومت مشخصه بکار گرفته می شود،

شرایط  باع مورد آزمایش قرار گیرد، اما مغزه ها باید دردر شرایط اش

وجه ترطوبتی ذكر شده آزمایش شوند. مقاومت فشاري مغزه ها باید با 

حیح به نسبت ارتفاع به قطر آن )پس از كالهک گذاري یا ساییدن( تص

ه ككمتر شود. بجز در مواردي  1گردد. بهرحال این نسبت نباید از 

ر فنی اجازه می دهد. قطر مغزه نباید كمت طراح پروژه در مشخصات

كثر میلی متر باشد، بهرحال قطر مغزه باید از سه برابر حدا 94از 

جازه اندازه اسمی سنگدانه بتن كمتر نباشد مگر اینکه طراح پروژه ا

ر كاهش یابد. الزم نیست كه به دلیل تغیی 2دهد این نسبت تا حد 

تصحیح خاصی انجام شود، میلی متر،  150قطر مغزه نسبت به قطر 

 میلی متر یا بیشتر باشد.   94بشرط آنکه قطر آن 

ه گاه به دلیل محدودیت هاي خاص مانند نازك بودن عضو و یا فاصل

نچه كم میلگردها، الزم است قطر مغزه كاهش یابد. در این حالت چنا

صحیح دستگاه نظارت این كاهش قطر را مجاز بداند الزم است درباره ت

ر میلی متر اظهار نظ 94مقاومت فشاري بدلیل قطر كمتر از نتایج 

بیشتري  نماید. مقاومت مغزه هاي با قطر كمتر، معموال  داراي نوسانات

 هستند و به نسبت ارتفاع به قطر نیز حساس تر می باشند. 
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تصحیح مقاومت فشاري مغزه ها به دلیل نسبت  10-2-1-4-3

یر بصورت ز 12306بشماره ارتفاع به قطر، طبق استاندارد ملی 

انجام می شود. این ضریب در مقاومت فشاري بدست آمده از 

 مغزه ها ضرب می گردد.

 14این ضرایب در شرایط خشک و مرطوب براي بازه مقاومتی 

گرم كیلو 1600مگاپاسکال و بتن هایی با چگالی عادي تا  42تا 

 70بر متر مکعب اعتبار دارد. براي مقاومت هاي بیش از 

 مگاپاسکال، این ضرایب به مراتب بیشتر خواهند بود.
 

 جدول     تصحیح نسبت ارتفاع به قطر مغزه
نسبت طول یا ارتفاع 

 مغزه به قطر
75/1 50/1 25/1 00/1 

ضریب تصحیح 

 مقاومت فشاري
98/0 96/0 93/0 87/0 

   

ر برابر قط 1/2تا  9/1بهتر است طول مغزه در محدوده  3-4-6-6ت  

ست، برابر قطر آن ا 1/2در صورتی كه طول مغزه بیشتر از  آن باشد.

 طول آن باید چنان كاهش یابد كه پس از ساییدن یا كالهک گذاري

 75/1در بازه فوق قرار گیرد. چنانچه طول مغزه  مساوي یا كمتر از 

 برابر قطر مغزه باشد نیاز به تصحیح وجود دارد.

 ينسبت ها يرا برا حیتصح بیضر ،یابیدرون  قیتوان از طر یم

 ارتفاع به قطر مغزه بدست آورد.  گرید

 طیو شرا یارتجاع بیبه مقدار مقاومت، ضر حیتصح بیضرا نیا

 هیاار یمتوسط ریجدول صرفا  مقاد نیبتن وابسته اند و در ا یرطوبت

 شده است. 

 بیامتر، ضر یلیم 94با قطر كمتر از  ییمقاومت مغزه ها حیتصح يبرا

تواند  یطراح پروژه م نیارش نشده است بنابراگز يقابل اعتماد

 بیاز همان ضر نصورتیا ریدر غ ایو  ردیرا در نظر بگ یخاص بیضر

از  با قطر كمتر ییاز مغزه ها یشود وقت یم هیاستفاده شود. توص 1

ار مغزه، از حداقل چه 3حداقل  يشود بجا یم دهمتر استفا یلیم 94

 مغزه استفاده گردد.

نچه میانگین مقاومت فشاري مغزه ها كمتر چنا 10-2-1-4-4

درصد مقاومت فشاري مشخصه و مقاومت فشاري هر  85از 

 ،درصد مقاومت فشاري مشخصه نباشد 75كمتر از نیز مغزه 

ي ومت( را از نظر سازه امی توان مقاومت بتن مشکوك )كم مقا

 پذیرفت. 

 براي قضاوت درباره كیفیت بتن سازه در حال احداث-4-4-6-6ت 

زمایش )پذیرش یا عدم پذیرش و انطباق با رده( به هیچوجه نباید از آ

ح هاي غیرمخرب یا نیمه مخرب دیگر استفاده نمود، مگر اینکه طرا

ن از پروژه در مشخصات فنی قید كرده باشد. در این حالت ارزیابی بت

ل نظر مقاومتی وقتی امکان پذیر است كه همبستگی نتایج آن از قب

و  ومتی مغزه ها یا آزمونه هاي قالب گیري شده مشخصبا نتایج مقا

بدین ترتیب نتایج حاصله واسنجی شده باشند. هم چنین باید 

 واسنجی دستگاه، طبق استانداردهاي معتبر بطور كامل نیز انجام

شود. همه این عملیات و آزمایش ها باید توسط مهندس ذیصالح 

وت ر بیشتر براي قضاهدایت شود و همواره روش مغزه گیري از اعتبا

 درباره كیفیت بتن سازه و بررسی بتن كم مقاومت برخوردار است.

 مراجعه نمود. ACI228-Rبراي اطالع بیشتر می توان به 

وت در براي میانگین نتایج مغزه ها بدلیل تفا 85/0استفاده از ضریب 

 نوع بتن ریزي، تراكم و عمل آوري بتن درون عضو سازه و آزمونه

آمده در شرایط استاندارد و هم چنین كاستی هاي ناشی هاي عمل 

 براي 75/0از فرآیند مغزه گیري منظور شده است. هم چنین ضریب 

نست هر مغزه به دالیلی مشابه فوق اعمال می گردد. بهرحال باید دا

كه براي یک بتن، هیچ رابطه مشخص و منحصر بفردي بین نتایج 

د كه ل آمده در شرایط استاندارمغزه حاصله از عضو و آزمونه هاي عم

 از بتن همان عضو تهیه شده باشد وجود ندارد. 

مراجعه    ACI 214.4Rتوصیه می شود براي اطالعات بیشتر به 

 شود. 

مغزه ها همواره مقاومت بتن موجود در عضو سازه را بدست می دهند 

ولی مقاومت آزمونه هاي عمل آمده در شرایط استاندارد، استعداد 

مقاومت را به نمایش می گذارند. به همین دلیل در این مورد كسب 
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الزم نیست سن خاصی براي مغزه گیري جهت بررسی بتن كم 

مقاومت مشخص گردد. بدیهی است كه زمان یا سن مغزه گیري 

بیشتر از سن مقاومت مشخصه خواهد بود. اما نیازي به تبدیل مقاومت 

قرر براي مقاومت مشخصه مغزه در این سن، به مقاومت بتن در سن م

 احساس نمی گردد و اصوال  چنین امري ضرورت ندارد. 

 هر چند مقاومت بتن مغزه به محل و جهت مغزه گیري در عضو سازه

ار ارتباط دارد، اما توصیه خاصی در این رابطه وجود ندارد و معی

پذیرش مقاومت بتن از نظر سازه اي در مبحث مغزه گیري تغییر 

فا  می تواند در انتخاب  محل و جهت مغزه گیري نمی كند و صر

 توسط دستگاه نظارت اثرگذار باشد. 

ن( به معموال  مقاومت بتن در پایین اعضاي بتنی )مانند دیوار و ستو

شرطی كه دچار جداشدگی یا آب انداختن نشده باشد بیشتر از 

مقاومت قسمت هاي باالیی آن است. هم چنین جهت مغزه گیري 

ر اومت بتن موثر است. معموال  مقاومت مغزه هایی كه دنیز در مق

شد جهت بتن ریزي تهیه می شوند بیشتر از مقاومت مغزه هایی می با

ک یكه عمود بر جهت بتن ریزي اخذ شده اند. براي مثال چنانچه در 

ا تیر دال )تاوه( یا تیر بتنی، مغزه گیري عمود بر سطح افقی تاوه ی

 ز مقاومت مغزه هایی است كه موازي باباشد، مقاومت آن بیشتر ا

 سطح افقی تهیه شده اند. 

در صورتی كه دستگاه نظارت در مورد نتیجه  10-2-1-4-5

ید تا مغزه ها  شک كند می تواند اقدام به تکرار مغزه گیري نما

  گردد. دقت بیشتري اعمال 

چنانچه سازه یا عضو مورد نظر از اهمیت و حساسیت  -4-4-6-6-ت 

ه اي برخوردار باشد و یا دستگاه نظارت در مشخص كردن ناحی ویژه

ل مشکوك و یا نقاط مشکوك براي مغزه گیري یا در ارتباط با مراح

ن و جهت مغزه گیري و آماده سازي، كالهک گذاري و ساییدن و برید

مایش سروته مغزه ها و یا آزمایش آنها شک كند، اقدام به تهیه و آز

 ناحیه مشکوك توجیه دارد.  حداقل سه مغزه دیگر از

تن بهرحال چنانچه نتایج مغزه ها نشان دهد كه بتن با در نظر گرف

معیارهاي پذیرش سازه اي، قابل قبول است نیازي به بکارگیري 

روشهاي تحلیلی براي مشخص كردن كفایت ظرفیت باربري سازه 

درصد مقاومت مشخصه براي میانگین  85وجود ندارد. دارا بودن 

ز درصد مقاومت مشخصه براي یک مغزه، حاكی ا 75مغزه ها و  نتایج

این  آن است كه مشکلی براي باربري عضو و یا سازه وجود ندارد زیرا

ضرایب عمال  در ضرایب ایمنی مقاومت عضو منظور شده است و در 

 آن مستتر می باشد. 

در صورتی كه ظرفیت باربري سازه همچنان مورد  - بارگذاري

 بماند و نتوان مقاومت بتن را از نظر سازه اي تردید باقی

پذیرفت، می توان آزمایش بارگذاري را بر روي اعضاي خمشی 

)جلد  27فصل مشکوك انجام داد. آزمایش بارگذاري باید طبق 

ید. انجام شود و معیارهاي پذیرش مربوطه را برآورده نما دوم(

مورد  ر سازه ايدر این حالت می توان مقاومت عضو را از نظ

 پذیرش قرار داد. 

آزمایش بارگذاري نمی تواند كیفیت بتن را از نظر -5-6-6-ت 

مقاومتی مشخص كند بلکه می تواند مشخص نماید كه آیا این اعضاي 

خمشی با توجه به ابعاد آنها، كیفیت بتن موجود، قطر، نوع و محل 

قرارگیري میلگردهاي درون بتن می توانند باربري الزم را داشته 

باشند؟ بهرحال طراحی محافظه كارانه، اجراي بتن با ابعاد بیشتر یا 

مصرف میلگرد بیشتر و با مقاومتی باالتر و غیره می تواند موجب 

گردد علیرغم مصرف بتن كم مقاومت، عضو مورد نظر بتواند از ظرفیت 

باربري مناسبی برخوردار باشد. بنابراین تفکیک صحت طراحی، 
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الح مناسب و منطبق با خواسته هاي پروژه صحت اجرا و مصرف مص

از یکدیگر، توسط آزمایش بارگذاري مقدور نمی باشد و نیاز به 

 مطالعات بیشتر و  جدي تري دارد. 

ضو آزمایش بارگذاري باید بگونه اي انجام شود كه مشخص كند آیا ع

ه مشکوك می تواند در زیر بارهاي آزمایش رفتار قابل قبولی را ب

اي د؟ مجددا تاكید می گردد كه این روش، مربوط به اعضنمایش گذار

خمشی باید از  –خمشی می باشد و براي اعضاي فشار و یا فشاري 

 روش هاي تحلیلی یا مغزه گیري استفاده نمود.

و چنانچه انجام آزمایش بارگذاري بر روي عض -سایر اقدامات 

صل حا مورد نظر ممکن نباشد و یا نتیجه قابل قبولی از آزمایش

 نگردد و كیفیت مقاومتی بتن از نظر پذیرش سازه اي همچنان

مرحله  در پرده ابهام باقی بماند، می توان اقدامات دیگري را به

. این پذیرفته شود ،اجرا گذاشت تا سازه از نظر عملکرد مقاومتی

 اقدامات بشرح زیر می تواند انجام شود: 

یلی روش اول بکارگیري مقاومت مغزه در محاسبات تحل-الف

 ؛و دوم

 ؛تقویت سازه -ب 

كاهش بارهاي مرده و زنده )با روش تغییر در كاربري  -پ

 تغییر نقشه، تغییر مصالح مصرفی و جزییات مربوط به ،سازه

 ؛آن(

 .تركیبی از موارد فوق  -ت

ممکن است در مرحله مغزه گیري، مقاومت مغزه ها در  -6-6-6 -ت 

گذاري در این حالت قبل یا بعد از بارحد پذیرش سازه اي بتن نباشد. 

)بسته به تشخیص دستگاه نظارت( می توان طبق روش اول یا دوم 

و یا كمترین  85/0تحلیلی از مقاومت متوسط مغزه ها تقسیم بر 

)هر كدام كوچکتر باشد( بعنوان  75/0مقاومت مغزه تقسیم بر 

مقاومت مشخصه در روابط محاسباتی تحلیل یا طراحی مقطع 

ود تفاده نمود. چنانچه بتن از نظر سازه اي مورد پذیرش واقع شاس

 نیاز به ادامه بررسی بتن كم مقاومت وجود ندارد. 

می  یکی از اقدامات قابل قبول، تقویت سازه یا عضو ضعیف مورد نظر

راح باشد. با توجه به روشهاي مختلف تقویت كه از نظر كارفرما و ط

سازه  داري بوجود نمی آورد، می توانپروژه مشکلی را از نظر بهره بر

ر سازه یا عضو مورد نظر را تقویت نمود و مقاومت بتن موجود را از نظ

 اي پذیرفت. 

ه عضو از دیگر اقدامات، در این مرحله می توان به تغییر بارهاي مرد

ر آن مورد نظر از طریق تغییر در نقشه تیغه بندي یا مصالح مصرفی د

ح ازي از طریق كاهش ضخامت یا تغییر مصالیا كاهش بار مرده كف س

ده مصرفی و در مجموع سبک سازي سازه اشاره كرد. تغییر بارهاي زن

ف نیز می تواند از طریق تغییر در شرایط بهره برداري منطقه ضعی

 انجام شود. 

 بررسي بتن كم دوام 3-10
  

 كليات 
  

چنانچه نتایج آزمایش هاي نمونه هاي بتن عمل  10-3-1-1

وام ددر شرایط استاندارد ضوابط انطباق بر رده مورد نظر آمده 

الزم است بررسی هاي زیر انجام شود تا  ،را برآورده نکند

 مشخص گردد  كه آیا می توان كیفیت بتن از نظر دوام را در

آن مورد عضو مورد نظر با توجه به شرایط موجود و حاكم بر 

 قبول یا پذیرش قرار داد؟

 اومت، این بررسی می تواند بصورت تحلیلی یامانند مق -1-7-6-ت 

بتن  توأم با آزمایش انجام شود و یا با اقدامات خاصی امکان پذیرش

ولیت در سازه از نظر دوام فراهم آید. بهرحال این پذیرش، رافع مسئ

 پیمانکار نمی باشد.

افزایش نسبت آب به سیمان اغلب باعث كاهش دوام و افزایش 

ت دد. ممکن است كم یا زیاد بودن سیمان نسبنفوذپذیري بتن می گر

بروز  به حد مجاز و یا مصرف سنگدانه ها و یا سیمان نامناسب نیز به

 مشکل در دوام و نفوذپذیري بیانجامد. 

ي نظرخواهی
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غیر



 بخش مصالح و مسائل اجرایی -آئین نامه بتن ایران  2018/06/12   232  

در صورتی كه بتوان نشان داد كه  - روش تحليلي 10-3-1-2

ورد منتایج ویژگی هاي بتن موجود از نظر الزامات دوام در عضو 

ز او شرایط حاكم بر آن  عضوتواند با توجه به شرایط  نظر می

 نظر محیطی و عوامل زیان آور موجود، قابل قبول باشد، بتن

  كم دوام مورد پذیرش قرار می گیرد.

چنانچه نتایج آزمایش هاي دوام، ضعفی را نشان داده  -2-7-6-ت 

د اردباشد و انطباق با رده مورد نظر دوام حاصل نشده باشد، امکان 

مقابله  بتوان آن را در عضو مربوطه پذیرفت. براي مثال چنانچه از نظر

اد د، بتن ضعیفی در دست باشد، اما بتوان نشان كلریدبا نفوذ یون 

یط كه به دلیل ضخامت پوشش بتنی موجود بر روي میلگردها و یا شرا

ل و موقعیت عضو مورد نظر در سازه، عمر پیش بینی شده در حد قاب

ند باشد، می توان این بتن را پذیرفت. این مثال می تواقبولی می 

 براي كربناته شدن بتن نیز صادق باشد. هم چنین ممکن است دوام

 در برابر یخ زدن و آب شدن پی درپی یا سولفات ها و غیره مطرح

گردد كه بسته به ماهیت شرایط حاكم و عضو مورد نظر، امکان 

 پذیرش بتن می تواند فراهم گردد.

   مغزه گيری   10-3-1-3

در صورتی كه آزمونه هاي تهیه و عمل آوري شده  10-3-1-3-1

اشته در شرایط استاندارد، انطباق بر رده دوام مورد نظر را ند

باشد یا شکی در روش ریختن، تراكم و عمل آوري و آزمایش 

ته این آزمونه ها و یا بتن هاي ریخته شده در سازه وجود داش

با مغزه گیري از عضو یا اعضاي مشکوك و می توان  ،باشد

رار قآزمایش هاي الزم ضعیف، آزمونه هایی را تهیه كرد و مورد 

 داد. 

  

ه حداقل سه مغزه از هر ناحیه مشکوك باید تهی 10-3-1-3-2

 شود و مورد آزمایش قرار گیرد. 

  

اصول حاكم بر مغزه گیري معموال  همان اصول  10-3-1-3-3

که مگر این ،می باشد 12306اندارد ملی بشماره ذكر شده در است

 . اعمال ضابطه خاصی را ایجاب نماید ،آزمایش دوام مورد نظر

میلی متر  94در برخی موارد رعایت حداقل قطر -3-3-7-6-ت 

 ممکن است ضرورت نداشته باشد اما بهرحال رابطه حداكثر اندازه

ین ممکن است اسمی سنگدانه و قطر مغزه باید رعایت گردد. هم چن

در برخی موارد رعایت نسبت ارتفاع به قطر مغزه نیز موضوعیت 

 نداشته باشد. 

از آنجا كه در اغلب موارد، كیفیت سطحی بتن  10-3-1-3-4

 در آزمایش هاي دوام از اهمیت زیادي برخوردار است، شرایط

آماده سازي مغزه باید متناسب با روش آزمایش و شرایط 

ظر ننظر با عوامل آسیب رسان باشد و باید  رویارویی عضو مورد

 طراح پروژه مورد توجه قرار گیرد. 

 در بسیاري از آزمایش هاي دوام، سطح بتن به عنوان -4-3-7-6-ت 

 اولین جبهه مقابله با عوامل آسیب رسان تلقی می گردد و اهمیت

، لریدكزیادي دارد. بنابراین نمی توان سطح مغزه را برید. نفوذ یون 

بناته شدن، سایش یا یخ زدن و آب شدن، نفوذ آب و رطوبت و كر

ستند گازها، حمله مواد زیانبار مانند سولفات ها از جمله مواردي ه

كه كیفیت سطحی بتن براي آنها بیش از كیفیت درونی بتن اهمیت 

ض دارد. بنابراین توصیه می شود، كه سطح بیرونی مغزه كه در معر

ده رد عالمت گذاري گردد تا مورد استفاشرایط محیطی حاكم قرار دا

 قرار گیرد و حذف نشود.

نتایج مغزه ها در صورت نیاز باید تصحیح شود  10-3-1-3-5

 و ضوابط زیر باید برآورده گردد مگر اینکه در مشخصات فنی

        پروژه ضابطه دیگري داده شده باشد.                     

فرض می شود كه نقیصه هاي روش ریختن، تراكم، -5-3-7-6-ت 

پرداخت و عمل آوري بتن تا حد مندرج در این بند براي بتن موجود 

در عضو سازه قابل قبول باشد. در اغلب آیین نامه ها چنین تغییراتی 

ش تلقی شده است. برخالف مقاومت، در كیفیت بتن موجود قابل پذیر

معیارهاي دوام گاه بصورت حداقل و گاه بصورت حداكثر تعریف شده 
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زمایش آمعیار حداقل  80/0اید از الف: میانگین نتایج مغزه ها نب

وام دبرابر معیار حداكثر آزمایش  25/1دوام مشخصه كمتر یا از 

 ؛مشخصه بیشتر شود. 

معیار حداقل  67/0ب: نتیجه هیچیک از مغزه ها نباید از 

برابر معیار حداكثر  5/1آزمایش دوام مشخصه كمتر یا از 

 آزمایش دوام مشخصه بیشتر شود. 

ه موجود در عضو مشکوك، از نظر دوام پذیرفت در اینصورت بتن

 خواهد شد. 

است. بنابراین با توجه به ماهیت آزمایش و معیار آن، هر ضابطه 

 بصورت كمتر یا بیشتر از دوام مشخصه مطرح شده است. 

   ساير اقدامات  10-3-1-4

ک از روشهاي تحلیلی در صورتی كه در هیچی  10-3-1-4-1

وان تپذیرفت، می از نظر دوام و مغزه گیري نتوان بتن موجود را 

هاي خاصی مانند بکارگیري پوشش هاي  با استفاده از روش

محافظ سطحی یا اصالحات و ترمیم هاي سطحی، عملکرد بتن 

لکرد عضو را از نظر دوام به سطح قابل قبولی رسانید. نتیجه عم

ه اثبات باساس نتایج آزمایشگاهی و یا میدانی  این تدابیر باید بر

 برسد. 

 امروزه راهکارهاي مختلفی براي ارتقاي كیفی سطح بتن -4-7-6-ت 

کارها و حتی ارتقاي كیفیت بتن درونی وجود دارد. بسیاري از این راه

هیه تهزینه بر و زمان بر می باشند. بنابراین بهتر است با دقت در 

ر یه ایمنی از نظر دوام و هم چنین دقت دطرح مخلوط و رعایت حاش

 ساخت و اجراي بتن، نیاز به این راهکارها را منتفی نمود. 

بدیهی است گاه چنین تدابیر و راهکارهایی نمی تواند بصورت 

درازمدت و در طول عمر پیش بینی شده، عملکرد مناسبی داشته 

 وم ها باشد و تجدید یک یا چندباره این پوشش ها و هم چنین ترمی

     اصالحات سطحی در این مدت، ممکن است اجتناب ناپذیر باشد.    

 و كنترل كفايت عمل آوری آگاهي های نمونه 4-10
  

  كليات 
  

گاه هدف از نمونه گیري از بتن و قالب گیري و  10-4-1-1

می نعمل آوري آن، انطباق با رده مورد نظر مقاومتی یا دوامی 

ه كیفیت بتن در سن خاص یا باشد، بلکه مقصور آن است ك

كفایت عمل آوري مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم الزم و 

 مقتضی اخذ شود.

  

 نمونه آگاهي 
  

نمونه آگاهی شامل یک یا چند آزمونه است كه  10-4-2-1

براي آگاهی یافتن از كیفیت بتن مصرفی پروژه در سنی خاص 

ندارد ملی تهیه و آزمایش می شود. این آزمونه ها طبق استا

ه كدر همان شرایطی  ، اماتهیه 1608-2یا  3205ایران بشماره 

 عضو مورد نظر قرار دارد، نگهداري و  عمل آوري می شوند. 

ات به كمک نتایج این آزمونه ها و مقایسه با معیارها و مشخص

 فنی خاص می توان زمان باز كردن قالب ها، زمان اعمال پیش

و  ،تسریع شدهاعم از عادي یا تنیدگی، مدت زمان عمل آوري 

 فاظت در هواي سرد را تعیین كرد. مدت ح

ي از بتن آزمونه مکعبی یا استوانه ا 4تا  2با تهیه معموال    8-6-2-ت 

مصرفی پروژه، می توان مشخص نمود چه مدتی با اعمال شرایط 

نگهداري مشابه عضو مورد نظر به خواسته هاي مندرج در مشخصات 

می  اومت فشاري یا سایر ویژگی هاي مکانیکی و دوام(فنی )مانند مق

وان تتوان دست یافت. با انجام آزمایش بر روي یک یا دو آزمونه می 

 دریافت كه زمان مورد نظر فرا رسیده است یا خیر؟ در صورتی كه

ي خواسته مورد نظر حاصل نگردد، الزم است با نگهداري و عمل آور

 ه دیگر دریافت كه چنین خواستهبیشتر و آزمایش یک یا دو آزمون

 اي حاصل شده است. 
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براي  این آزمونه ها تفاوت خاصی با آزمونه هاي عمل آمده در كارگاه

كنترل كفایت عمل آوري ندارد اما زمان آزمایش این آزمونه ها 

 اختیاري است در حالی كه زمان آزمایش آزمونه هاي كنترل كفایت

روز یا سن مقرر دیگر(  28عمل آوري همان سن مقاومت مشخصه )

 می باشد.    

 آوری  كنترل كفايت عمل 
  

 در صورتی كه دستگاه نظارت در ارتباط با مدت یا 10-4-3-1

شیوه عمل آوري بتن سازه مشکوك باشد الزم است قبل از 

آوري انجام آزمایش هایی براي كنترل كفایت عمل ،اجراي سازه

آوري شده در شرایط ملگردد. این آزمایش ها بر روي بتن ع

استاندارد و هم چنین عمل آوري شده در شرایط واقعی 

 كارگاهی انجام می شود.

 شرایط واقعیآوري آزمونه در شرایط استاندارد و تهیه و عمل

ام انج 1608-2یا  3205كارگاهی طبق استاندارد ملی بشماره 

 می شود. 

دت سان باشند. مآزمونه ها باید داراي شکل و ابعاد یک -1-3-6-8ت 

در  و شیوه عمل آوري مورد نظر باید براي آزمونه هاي نگهداري شده

مل عشرایط واقعی كارگاهی، اعمال گردد. اما عمل آوري آزمونه هاي 

خواهد  آمده در شرایط استاندارد صرفا  تابع دستور استاندارد مربوطه

ت. بود و به شیوه و مدت عمل آوري كارگاهی ارتباطی نخواهد داش

الزم به ذكر است پس از عمل آوري كارگاهی، آزمونه ها تا سن 

مقاومت مشخصه در همان محل و در شرایطی كه براي سازه وجود 

ده خواهد داشت، نگهداري می شوند، در حالی كه آزمونه هاي عمل آم

 در شرایط استاندارد تا سن مقاومت مشخصه در حوضچه آب یا اتاق

  مرطوب نگهداري می گردند. 

آوري شده در شرایط استاندارد آزمونه هاي عمل  10-4-3-2

لی كارگاهی باید از یک پیمانه بتن طبق استاندارد مواقعی  و

 برداشته شود. "نمونه برداري از بتن تازه" 3201-1بشماره 

نه سه آزموحداقل  ،تعداد آزمونه ها براي این هر یک از شرایط

 ه خواهد شد. آزمون 6حداقل  می باشد كه در مجموع

 شرط دوم كفایت عمل آوري نیاز به نتایج آزمونه هاي-2-3-6-8-ت 

ه عمل آمده در شرایط استاندارد ندارد و مقایسه با مقاومت مشخص

 بتن در دستور كار قرار گرفته است.  

در صورتی كه مدت و شیوه عمل آوري قابل قبول  10-4-3-3

 ،ودل آوري و یا هر نباشد الزم است با تغییر مدت یا شیوه عم

ت كفایآزمایش مزبور دوباره انجام شود تا امکان رد یا قبول 

 عمل آوري فراهم گردد.
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