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 بخشنامه به دستگاه های اجرایی،مهندسان مشاور و پیمانکاران 
 شماره :                          1400/137769

تاریخ  :                       1400/03/29

دومتجدید نظر  -تن ایران )آبا(نامه بآیین موضوع:

4975003ش ش:  1       از    1صفحه     

ربانهم و بودهج کشورسازمان 
رياست جمهوري 

مانرئیس ساز

 ،یکپارچه اجرایی و فنی نظام موضوع كشور توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون( 34) ماده بر اساس   

عمرانی، هایطرح اجرایی استانداردهای نامهآیین و بودجه و برنامه قانون( 23) ماده

، مشاورین و پیمانکاران با عنوان اجراییامور نظام فنی  120شماره  به پیوست ضابطه 

در دو جلد: «دومتجديد نظر  -نامه بتن ايران )آبا(يينآ »

تحلیل و طراحی :(120-1) جلد اول

مصالح و اجرا: (120-2) مجلد دو

شود.ابالغ می اولگروه از نوع  

كه از محل وجوه عمومی ویا به صورت مشاركت عمومی و  قراردادهایی، برای همه 01/01/1401از تاریخ    

الزامی است. اجرای مفاد این ضابطه ،شوندمی عقدمنخصوصی 

 6437/105-4855/54بخشنامه شماره  ،شوندمنعقد می 01/01/1401از تاریخ بعد كه  یبرای قراردادهای     

.فاقد اعتبار است 29/09/1379مورخ 

صالحی در مورد مفاد این ضابطه كننده نظرات و پیشنهادهای ادریافت ،بتن ایران مهنادائمی آییندبیرخانه  

 اعالم خواهد كرد.امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران این سازمان بوده و اصالحات الزم را 

محمد باقر نوبخت 





 

 

 

 فني  كاصالح مدار

 

 

 گرامي: خواننده

 تفادهاس با كشور، بودجه و برنامه سازماني ديتول ويي ربنايز امور ،يفن معاونت ارانكمانيپ و نيمشاور اجرايي، و فني نظام امور     

 با. است نموده عرضه شورك مهندسيه جامع به استفاده براي را آن و ردهك ضابطه اين تهيه به مبادرت برجسته ارشناسانك نظر از

 .نيستي موضوع اشكاالت و هاميا ابهام، ،يفن ،يمفهومي هاغلط رينظيي ايرادها از مصون اثر اين فراوان، تالش وجود

 زير صورت به را مراتب فني الكاش و ايراد هرگونه مشاهده صورت در دارد تقاضا صميمانه گرامي خواننده شما از رو،اين از     

 فرماييد: گزارش
 sama.nezamfanni.ir د:ييفرما نام ثبت )سما(يي اجرا وي فن اسناد دانش تيريمد سامانه در -0

 .دييفرما ليمكتي اربرك ليپروفا بخش در را خودي نشان ،ياحتمال تماسي برا و سما سامانه به ورود از پس -2

 .دييفرما مراجعه ضابطه نياي نظرخواه بخش به -3

 .نيدك مشخص را نظر مورد موضوع صفحه و بند شماره -0

 .داريد بيان خالصه صورت به را نظر مورد ايراد -5

 .نماييد ارسال جايگزيني براي را شده اصالح متن انكام صورت در -6

 .داشت خواهند معمول را مقتضي اقدام و نموده مطالعه دقت به را دريافتي نظرهاي امور اين ارشناسانك     

 شود.مي قدرداني جنابعالي نظر دقت و اريكهم از پيشاپيش

 

دار ه، مسكن و شهرسازي به طور اختصاصي، عهدهنامه بتن ايران )آبا(، دبيرخانه مستقر در مركز تحقيقات را: در مورد آيينتبصره

 باشد كه نشاني آن در اين صفحه ارائه شده است.آوري و رسيدگي به نظرات ميجمع

 

 

سازمان  77233مركز تلفن  –شاه ابان صفي عليتهران، ميدان بهارستان، خي اتبه:كنشاني براي م

 برنامه و بودجه كشور، امور نظام فني و اجرايي، مشاورين و پيمانكاران
Email: nezamfanni@mporg.ir                                        web: nezamfanni.ir 

نامه بتن ايران )آبا(:دبيرخانه آيين  
             aba.code@bhrc.ac.ir                                                     aba.bhrc.ac.ir 

mailto:aba.code@bhrc.ac.ir
https://aba.bhrc.ac.ir/


 

 

 
  



 

 

 

 

 باسمه تعالي 
 

 پيشگفتار 

سال از انتشار تفسير  31شدن بيش از نامه بتن ايران )آبا( و سپريستال از تدديد نظر قبلي آئين  22با گذشتت ددود  

مسكن و  ستال از واگذاري امر خطير تدوين آن به مركز تحقيقات راه،  6لد مصتال  و مستائا اجرايي آبا و پا از ددود   ج

 شود درتدديد نظر دوم آبا و تفستير آن كه در واقع ي  تدوين مستقا محسو  مي  به ياري خداوند متعال، شتهرستازي،  

ها و مراكز آموزشي و صتنعترران، استتادان، دانشدويان دانشراه  اندركاران بتن، طرادان و دستتر  شتما عزيران و دستت   

 گيرد.پژوهشي قرار مي

شد و بهردال ضرورت ي  تدديد نظر و هايي در ارتباط با بتن ديده ميهاي گذشتته تيييرات و پيشرفت در طي ستال 

ي و اجرايي در مراكز هاي متعدد و تدربيات علمشتتد. در اين مدت بواستتطه پژوهش دتي ي  تدوين جديد ادستتا  مي

 هاي جدي در رابطه باپيشرفت آموزشتي و پژوهشتي، مهندسين مشاور، پيمانكاران و سازندگان بتن آماده و قطعات بتني،  

 نامه قبلي جوابروي نيازهاي اجرايي نبود.شد و آئينبتن كشور مشاهده مي

ز باشد كه با تشكيا دبيرخانه آبا در مركمي« مدو تدديدنظر» ،فوق سوابقبا توجه به  شودميعرضه  ويرايشي كه اين 

 31تحقيقات راه، مستكن و شتهرستازي، همراه با نظرخواهي گسترده در مرادا مفتلن اندام پرووه و بررسي و تدقيق در    

تنظيم شده است. در اين ويرايش به همراه تفسير، « مصتال  و اجرا »و « تحليا و طرادي»هاي در دو جلد با نام كارگروه و

الزم به ذكر است كه نسخ جديد  آورده شتده استت.   اول ها در فصتا اول جلد انده شتده كه شترآ آن  دتيييرات زيادي گن

 كنند.مبادث مقررات ملي ساختمان نيز با اين ويرايش آبا كامال هماهنگ بوده و از ي  فلسفه طرادي تبعيت مي

در ارتباط با مصال  مصرفي بتن و مسايا اجرايي آن فصا  33كميته مصتال  و اجرا تصتميم گرفت تا در    در اين جلد،

 شود.بندي و الزامات اجرايي آرماتورها را نيز شاما ميها  بپردازد كه قالبموضوعاتي را مطرآ كند و به آن

 رتوان اين تيييرات را با قرااز آندا كه تيييرات جدي در اين تدوين ايداد شتده است، عمال  مانند تدديد نظر اول، نمي 

سير تفدادن خط در داشتيه سمت راست متن اصلي يا تفسير و توضي  آن نشان داد و مشف  نمود. در اين تدديد نظر،  

آمده استت تا كاربر بتواند برادتي از آن استفاده كند. همننين تصميم گرفته شد تا از  يا توضتيحات هر بند در روبروي آن 

ها اشاره شود. در وهله اول سعي شد به استاندارد ايران به نام و شماره آن ها خودداري شود و فقطذكر محتويات استاندارد

 .شوداستفاده  ENو  ASTMارجاع داده شود و در غيا  آن از استانداردهاي 

اني طرآ مب كيفيت بتن،هاي ديرر از جمله فصول مصال  مصرفي،هاي مورد نياز اختصاص يافت. فصاي  فصا به واوه

هاي ويژه با تيييرات جدي واقع گرديد و در مواردي درزها و بتنبندي، اجرا، ارزيتابي و پتذيرش بتن، قتالب   دوام،  مفلوط،

 براي اولين بار به نكات خاصي اشاره شد كه وجه مشفصه اين تدديد نظر است.



 

 

پور ور رمضانيانبحث دوام يكي از مهمترين موضتوعاتي است كه به همت و پيريري استاد گرانقدر، شادروان پروفس      

در اين مدلد به عنوان ي  ماندگار ارزشتمند به جامعه فني و مهندستي تقديم شتده استت و اميد است كه باعث افزايش     

 كيفيت و عمر ساخت و سازهاي بتني كشور شود.

ازمان ه سعواما ذينفع نظام فني و اجرايي كشور ب از با توجه به مطالب فوق، اين ضتابطه پا از تهيه و كسب نظر      

قانون ادكام  73موضوع ماده  كپارچه،يبراستا  نظام فني اجرايي  برنامه و بودجه كشتور ارستال شتد كه پا از بررستي،     

نامه استتتانداردهاي اجرايي مصتتو  هيات محترم قانون برنامه و بودجه و آيين 27توستتعه كشتتور، ماده  يهابرنامه يدائم

 باشد.االجرا ميهاي از محا وجوه عمومي ويا مشاركت عمومي و خصوصي الزمكه براي طرآ گرديد تصويب و ابالغوزيران 

، اين مدموعه مصون از وجود اشكال ه استكه براي تهيه اين مدموعه صرف گرديد فراوانيتالش، دقت و وقت  باوجود     

دي را موارد اصال شودميدرخواست  ن محترمبرااز كار نامهآئيندر راستاي تكميا و پربار شدن اين  بنابراينو ابهام نيست. 

دريافت شده را بررسي و در  يپيشنهادها كنند. كارشناسان ارسال (aba.bhrc.ac.irايران )نامه بتن دبيرخانه آيينبه 

به تهيه متن اصالدي، اقدام و  صورت نياز، با همفكري نمايندگان جامعه فني كشور و كارشناسان مدر  اين دوزه، نسبت

، اعالم خواهند كرد. به برداري عمومبهره براي( Nezamfanni.ir)كشور نظام فني و اجرايي از طريق پايراه اطالع رساني 

ه اريخ تدوين مطالب آن صفحهمين منظور و براي تسهيا در پيدا كردن آخرين ضوابط ابالغي معتبر، در باالي صفحات، ت

است كه در صورت هرگونه تييير در مطالب هر ي  از صفحات، تاريخ آن نيز اصالآ خواهد شد. از اينرو همواره درج شده

 معتبر خواهد بود. و مطالب صفحات داراي تاريخ جديد

ي و آرزوي عزت و سربلند آيدميير بعما نامه تقداندركاران اين آييناز تمام اساتيد، كارشناسان و دستوسيله به اين     

 را داريم.گرامي ميهنان براي هم

 درضا عدليمح

 يديمعاون فني، امور زيربنايي و تول

 0011بهار 

https://aba.bhrc.ac.ir/
http://nezamfanni.ir/


 

 

 ] 021-2شماره  ضابطه [« جلد دوم مصالح و اجرا –آيين نامه بتن ايران »تهيه و كنترل 

 

 مسكن و شهرسازي مجري: مركز تحقيقات راه،

 :)به ترتيب حروف الفبا( كنندهاعضاي گروه تهيه

 

 همكاري در تهيه مسئول تهيه مدرك تحصيلي ل اشتغالمح نام خانوادگي نام

)مسئول  تدين محسن

 گروه تهيه(

اندمن بتن ايران، مهندستتتين 

 مشاور سينا  غر 

 1، 3فصتتول  دكتراي مهندسي عمران

 8و 

، 6، 2، 3فصتتول 

 33و  32، 1، 3

رئيا قاسمي  امير مازيار

 )دبير(

مركز تحقيقات راه، مستتتكن و 

 شهرسازي

، 3، 7، 2فصتتول  - عمرانمهندسي  كارشنا  ارشد

   32و  1، 8، 6، 1

مركز تحقيقات راه، مستتتكن و  ادمدي باب 

 شهرسازي

 33و  8فصا  - دكتراي مهندسي عمران

 33فصا  - دكتراي مهندسي عمران دانشراه رازي اشرفي دميد رضا

خواجه نصتتتيرالدين  دانشتتتراه باقري عليرضا

 طوسي

 7فصا  3فصا  دكتراي مهندسي عمران

 1و  7فصول  - دكتراي مهندسي عمران شركت آرا بتن اروند تدين محمد دسين

 8و  7فصول  - عمران مهندسيكارشنا  ارشد  مهندسين مشاور مها  قد  جبروتي محمد رضا

مركز تحقيقات راه، مستتتكن و  چيني مهدي

 شهرسازي 

 33و  7فصول  - دكتراي مهندسي عمران

اختماني انستتتيتو مصتتال  ستت  ردماني تارا

 دانشراه تهران

 33فصا  - عمرانمهندسي كارشنا  ارشد 

 نندگانكديتول يصتتنف اندمن ردمتي عليرضا

 انريا يبتن قطعات و آماده بتن

 6و  1فصول  - عمرانمهندسي كارشنا  ارشد 

 رمضانيانپور اكبرعلي

 )شادروان(

 - 6فصا  دكتراي مهندسي عمران صنعتي اميركبير دانشراه

 6فصا  - دكتراي مهندسي عمران دانشراه تهران رمضانيانپور محمد امير

و  3فصتتتول  عمران يمهندس يتراكد علم و صنعت ايران دانشراه زاهدي مرتضي

3 

- 

مركز تحقيقات راه، مستتتكن و  سبحاني جعفر

 شهرسازي

و  1، 6فصتتتول  - عمران يمهندس يتراكد

32 

اي شتتهيد دانشتتراه فني درفه سدادي عطار سيد محمد

نتظري مشهد، موسسه رها  م

 انو ايمن ساز

 1فصا  - عمرانمهندسي كارشنا  ارشد 

 - 33فصا  عمران يمهندس يتراكد تهران دانشراه زادهشكرچي محمد



 

 

 همكاري در تهيه مسئول تهيه مدرك تحصيلي ل اشتغالمح نام خانوادگي نام

دانشتتراه عالالدوله ستتتمناني،   فاميلي هرمز

 مهندسين مشاور كوبان كاو

 - 7فصا  عمران يمهندس يتراكد

و  1فصتتتول  عمران يمهندس يتراكد رانعلم و صنعت اي دانشراه قدوسي پرويز

32 

 33و  3فصول 

 1فصا  - عمرانمهندسي  دكتراي شركت شيمي ساختمان كلهري موسي

 8فصا  - عمران يمهندس يتراكد دانشراه گيالن مدندوست ردمت

 دانشتتراه تحصتتيالت تكميلي  مدني دسام

صتتتنعتي و فناوري پيشتتترفته 

 كرمان

 6فصا  - عمران يمهندس يتراكد

 3فصا  - عمرانمهندسي كارشنا  ارشد  مهندسين مشاور مها  قد  منوچهري دانا زادفر

مركز تحقيقات راه، مستتتكن و  نعمتي مهدي

 شهرسازي

و  8، 3فصتتتول  - عمران يمهندس يتراكد

33 

اه دانشر ستتينا،دانشتراه بوعلي  نيلي محمود

 صنعتي همدان

 33و  6فصول  - عمران يمهندس يتراكد

 8فصول  - عمرانمهندسي كارشنا  ارشد  هندسين مشاور سانوم واعظي رديم

 1فصا  - عمرانمهندسي كارشنا   سازمان برنامه و بودجه هاشمي سيد اكبر

 

 :هماهنگي و تلفيق آبا )به ترتيب حروف الفبا(اعضاي گروه 

 مدرك تحصيلي محل اشتغال نام خانوادگي نام

 عمران يمهندس يتراكد من بتن ايران، مهندسين مشاور سينا  غر اند )رئيا كميته مصال  و اجرا(تدين  محسن

 عمران يمهندس يتراكد علم و صنعت ايران دانشراه )رئيا كميته تحليا و طرادي(زاهدي  مرتضي

 عمرانكارشناسي مهندسي  سازمان برنامه و بودجه كشور پورسيد بهناز  

 عمران يمهندس يتراكد ركبيردانشراه صنعتي امي )شادروان( رمضانيانپور اكبرعلي

 عمران يمهندس يتراكد دانشراه تهران زادهشكرچي محمد

مهندسين مشاور دانشراه عالالدوله سمناني،  فاميلي هرمز

 كوبان كاو
 عمران يمهندس يتراكد

 

 

 

 

 

 



 

 

 :)به ترتيب حروف الفبا(اعضاي كميته فني 

 مدرك تحصيلي محل اشتغال نام خانوادگي نام

 عمران يمهندس يتراكد رانيا صنعت و علم دانشراه )رئيا( يزاهد  مرتضي

 ارشد مهندسي عمرانكارشنا   يشهرساز و نكمس راه، قاتيتحق زكمر )دبير( يقاسم ايرئ مازيارامير

 عمران يمهندس يتراكد يطوس نيرالدينص خواجه دانشراه   يباقر عليرضا

 عمران يمهندس يتراكد يسازشهر و نكمس راه، قاتيتحق زكمر   اركزيپره طيبه

 عمران يمهندس يتراكد رانيا بتن اندمن   نيتد  محسن

 عمران يمهندس يتراكد مدر  تيترب دانشراه   يميتسن عباسعلي

 ارشد مهندسي عمرانكارشنا   سازمان برنامه و بودجه كشور  يتوتونن عليرضا

 عمران يدسمهن يتراكد  شهرسازي و مسكن راه، تحقيقات مركز   ينيچ مهدي

 عمران يمهندس يتراكد نيشر يصنعت دانشراه   خالو عليرضا

 عمران يمهندس يتراكد سمنان دانشراه   نيرالديخ علي

 عمران يمهندس يتراكد ريبكريام يصنعت دانشراه )شادروان( انپوريرمضان اكبرعلي

 عمران يمهندس يتراكد ريبكريام يصنعت دانشراه   ييرها عليرضا

 عمران يمهندس يتراكد يشهرساز و نكمس راه، قاتيتحق زكمر   يسبحان جعفر

 عمران يمهندس يتراكد زلزله دهكپژوهش   مقدم سروقد عبدالرضا

 عمران يمهندس يتراكد مدر  تيترب دانشراه   يمحمد يسلطان  مسعود

 عمران يمهندس يتراكد يشهرساز و نكمس راه، قاتيتحق زكمر   زادهيرچكش محمد

 ارشد مهندسي عمرانكارشنا   ريبكريام يصنعت دانشراه   يونطاد شاپور

 ارشد مهندسي عمرانكارشنا   ايناسيد مشاور نيمهندس   يبهبهان يطاهر علي اصير

 عمران يمهندس يتراكد مهندسين مشاور كوبان كاودانشراه عالالدوله سمناني،    يليفام هرمز

 عمران يمهندس يتراكد رانيا صنعت و علم دانشراه   يقدوس پرويز

 عمران يمهندس يتراكد مشاور نيمهندس آراني يرباسك كاميار

 عمران يمهندس يتراكد يشهرساز و نكمس راه، قاتيتحق زكمر   يزمانمديد  سيد سهيا

 عمران يمهندس يتراكد النيگ دانشراه   مدندوست ردمت

 عمران يمهندس يتراكد اصفهان يصنعت دانشراه  نژاد يمستوف داود

 عمران يمهندس يتراكد تهران دانشراه   معرفت حمد صادقم

 عمران يمهندس يتراكد رمانك باهنر ديشه دانشراه (شادروان) يمقصود اكبرعلي

 عمران يمهندس يتراكد دانشراه صنعتي همدان سينا،دانشراه بوعلي   يلين محمود

 ارشد مهندسي عمرانكارشنا   سانو مشاور نيمهندس   يواعظ رديم

 



 

 

 
 

 (:بازنگري آيين نامه بتن ايرانتاييد كننده )كميته  كميتهاعضاي 

 محل اشتغال مدرك تحصيلي ينام خانوادگ نام

 رانيدانشراه علم و صنعت ا دكتري عمران )رئيا( يزاهد مرتضي

 ين و شهرسازكقات راه مسيز تحقكمر كارشنا  ارشد مهندسي عمران ر()دبي يا قاسميرئ امير مازيار

 دانشراه مشهد دكتري عمران ياصفهان رضامحمد 

 زيدانشراه سهند تبر دكتري عمران نيافش دسن

 دانشراه علم وصنعت دكتري عمران ينيام فريدون

 رازيدانشراه ش دكتري عمران انوار ادمد

 ن مشاوريمهندس عمران دكتري ييبابا قاآ عليرضا

 يدولتو  يعموم ساتيتاس و هاساختمان يرمد سازمان كارشنا  ارشد مهندسي عمران انيبادام رديم

 نيرالديدانشراه خواجه نص دكتري عمران يباقر عليرضا

 ين و شهرسازكقات راه مسيز تحقكمر دكتري عمران اركزيپره طيبه

 ريبكر يام يدانشراه صنعت كارشنا  ارشد مهندسي عمران شيدايپ منصور

 هيرومدانشراه ا دكتري عمران اصا لويورديتار سعيد

 شركت ايمن سازه فدك كارشنا  ارشد مهندسي عمران تبار علي

 اندمن بتن ايران، مهندسين مشاور سينا  غر  دكتري عمران نيتد محسن

 ت مدر يدانشراه ترب دكتري عمران يميتسن عباسعلي

 سازمان برنامه و بودجه كشور كارشنا  ارشد مهندسي عمران يتوتونن عليرضا

 دانشراه چمران دكتري عمران يانزرگ يجاسم دميد

 ن مشاور مها  قد يمهندس كارشنا  ارشد مهندسي عمران يجبروت محمد

 ن مشاور مها  قد يمهندس كارشنا  ارشد مهندسي عمران زادهجالل علي اصير

 ين و شهرسازكقات راه مسيز تحقكمر دكتري عمران ينيچ مهدي

 مشهد يسدانشراه فردو دكتري عمران ياظمك يداج دسن

 نيشر يدانشراه صنعت دكتري عمران خالو عليرضا

 دانشراه تهران دكتري عمران يخان محمد محمد

ختتواجتته ادتتمتتد   نادر

 يعطار

 ين و شهرسازكقات راه مسيز تحقكمر دكتري عمران

 ين و شهرسازكقات راه مسيز تحقكمر دكتري عمران رداركخوش  مهدي

 مناندانشراه س دكتري عمران نيرالديخ علي



 

 

 محل اشتغال مدرك تحصيلي ينام خانوادگ نام

 ريبكريام يدانشراه صنعت دكتري عمران )شادروان( انپوريرمضان علي اكبر

 ريبكريام يدانشراه صنعت دكتري عمران ييرها عليرضا

 ين و شهرسازكقات راه مسيز تحقكمر دكتري عمران يسبحان جعفر

 ده زلزلهكپژوهش زلزله يمهندس يتراكد سروقد مقدم عبدالرضا

 ت مدر يدانشراه ترب تري عمراندك يمحمد يسلطان مسعود

  يشهرساز و نكمس راه، قاتيتحق زكمر عمران يمهندس يتراكد   زادهيرچكش محمد

 دانشراه تربيت مدر  دكتري عمران زاده صفار محمود

 ريبكريام يدانشراه صنعت ارشد مهندسي عمرانكارشنا   يطادون شاپور

 ايناسين مشاور ديمهندس عمرانارشد مهندسي كارشنا   يبهبهان يطاهر علي اصير

 رانيدانشراه علم و صنعت ا دكتري عمران يليفام هرمز

 رمانكد باهنر يدانشراه شه دكتري عمران ييفدا محمد جواد

 رانيدانشراه علم و صنعت ا دكتري عمران يقدوس پرويز

 نيشر يدانشراه صنعت دكتري عمران ياظمك يمحمد تق

 ريبكريام يدانشراه صنعت اندكتري عمر يرامتك ابوالقاسم

 مشاور نيمهندس دكتري عمران اراني يرباسك كاميار

 نقا و دما يربناهايز توسعه و ساخت تكشر ارشد مهندسي عمرانكارشنا   يگودرز سلمان

 سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران دكتري شيمي يانكارد يماجد محمد دسين

 ين و شهرسازكقات راه مسيز تحقكمر راندكتري عم يزمانمديد  سيد سهيا

 دانشراه تهران دكتري عمران كني زادهمحمود ايرج

 النيدانشراه گ دكتري عمران مدندوست ردمت

 رمانكدانشراه باهنر  دكتري عمران يمدن دسام

 اصفهان يدانشراه صنعت دكتري عمران نژاد يمستوف داود

 راندانشراه ته دكتري عمران معرفت محمد صادق

 رمانكد باهنر يدانشراه شه دكتري عمران (شادروان) يمقصود اكبرعلي

 و نقادما  يربناهايز توسعه و ساخت تكشر ارشد مهندسي عمرانكارشنا   يمندم محمد

 مهندسين مشاور مها  قد  ارشد مهندسي عمرانكارشنا   دانا منوچهري فرزاد

 نايس يدانشراه بوعل دكتري عمران يلين محمود

 ن مشاور سانويمهندس ارشد مهندسي عمرانكارشنا   يواعظ رديم

 دانشراه آزاد اسالمي دكتري عمران ياشكوها   پژمان

  



 

 

 مسكن و شهرسازي(: اعضاي كميته راهبري )مركز تحقيقات راه،

 مسكن و شهرسازي رئيا مركز تحقيقات راه، زاده )رئيا(محمد شكرچي

 نعت ايراندانشراه علم و ص مرتضي زاهدي

 ايناسين مشاور ديمهندس علي اصير طاهري بهبهاني

 معاون توسعه مديريت و منابع محمد علي عبدي

 

 كشور(:برنامه و بودجه اعضاي گروه هدايت و راهبري )سازمان 

 مانكارانيو پ نيمشاور ،يياجرا ينظام فنرييا امور  فرسيد جواد قانع

 ر نظام فني و اجراييييا سابق امور غالمحسين دمزه مصطفوي

 ارانكمانيو پ نيمشاور ،يياجرا ينظام فنمعاون امور  عليرضا توتونني

 ارانكمانيو پ نيمشاور ،يياجرا ينظام فنارشنا  امور ك سعيد مرادي

 محمدرضا سيادت

 امير مسعود صالحي

 ارانكمانيو پ نيمشاور ،يياجرا ينظام فنارشنا  امور ك

 هيأت علمي دانشراه خوارزمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 0331تجديد نظر اول  پيشگفتار

 

 نتدوي و تهيه براي  ايران در كه هاستسال. است كشور آن توسعه و رشد نشانه كشور هر در ملي هاينامهآيين و استانداردها وجود

 اين از يكي "آبا" ايران بتن نامهآيين و است شده كوشش مهندسي و فني مفتلن هايزمينه در هانامهآيين و هادستورالعما

 .دستاوردهاست

 ،پرداخت مربوط مسايا تحليا به بتوان هاآن كم  با كه است مقررات و ضوابط از ايمدموعه ارايه نامهآيين هر تهيه از اصلي هدف

 : آمده نامهآيين متن ابتداي در كه طورهمان و

 يپاياي و برداريبهره قابليت ايمني، از مناسبي ميزان هاآن رعايت با كه است مقرراتي و ضوابط دداقا ارايه نامهآيين اين هدف"

 ".شودمي تامين نامهآيين موضوع هايسازه

 :كرد اشاره زير نكات به بايد نامهآيين اين مورد در

 .دانبوده نظر مورد يطراد و تحليا  هايروش جديدترين رعايت و استفاده سهولت كشور، اقليمي شرايط نامه،آيين تدوين در -

 :است زير بفش دو شاما "متعارف ساختمانهاي و كليات" عنوان با نامهآيين اول مبحث -

 .است فصا نه شاما كه "اجرائي مسايا و مصال  كليات،" اول، بفش 

 .است آمده مندرجات فهرست در آن شرآ و باشدمي فصا يازده شاما كه "طرادي و تحليا اصول " دوم، بفش 

 .شد خواهد مشف  آينده در آنها شرآ كه است هاييبفش شاما "خاص هايسازه" عنوان با نامهآيين دوم مبحث -

 كميته 3733 سال در. گرديد منتشر 3733 سال در دوم بفش نسفه اولين و 3732 سال در نامهآيين اول بفش نسفه اولين  -

 كميته زير شدند، تقسيم كميته زير دو به مزبور كميته. شدند بالغ فرن 26 به آن اعضاي تعداد و يافت گسترش نامهآيين تدوين

 .نمودند آغاز را دوم و اول هايبفش بازنرري كار بالفاصله كه "طرادي و تحليا اصول" كميته زير و "اجرايي مسايا و مصال "

 تاندارداس الملليبين سازمان تاييد مورد كامتحدالش اختصاري عاليم از پيروي با نامهآيين اين در رفته كار به اختصاري عاليم -

(ISO ) اندشده انتفا. 

 "ايران تنب نامهآيين تدوين كميته" توسط كه نامهواوه اين. استبوده "بتننامهواوه" ها،واوه انتفا  اصلي معيار نامه،آيين نرارش در -

 .شودمي محسو  نامهآيين ضمائم از يكي شده تهيه

 كشور ريزيبرنامه و مديريت سازمان معيارهاي تدوين و فني امور دفتر بوسيله نامهآيين اين در شده ذكر استانداردهاي و صاتمشف -

 ساير از توانمي اندنشده ارايه و تدوين دفتر اين توسط مذكور استانداردهاي كه زماني تا و اندشده گذاريشماره( دت) دروف با

 .كرد استفاده هاآن ارز هم استانداردهاي

 .اندهشد مشف  راست سمت داشيه در خطي با اند،كرده تييير قبلي ويرايش به نسبت نظر تدديد اين در كه مواردي و بندها -

 سيرتف نزدي  آينده در كه است دوم و اول بفش هايمتن از متشكا داضر مدلد بتن نامهآيين تدوين كميته تصميم به بنا -

 .شد خواهد اضافه آن به يزن شده ياد هايبفش

 عاونم شفاعت ادمد مهند  آقاي جنا  هايراهنمايي و هاپشتيباني از كه داندمي خود وظيفه ايران بتن نامهآيين تدوين كميته -

 هاييمايتد نمايد، قدرداني و تشكر نامهآيين اين گيريشكا سال پانزده طول در كشور ريزيبرنامه و مديريت سازمان فني امور وقت

 .است بوده ايران بتن نامهآيين تدوين كار راهرشاي دسا  مقاطع در كه

 .شودمي تشكر اند،بوده نامهآيين اين ايرايانه سازيآماده و تحرير دارعهده كه نيكوهمت خانم سركار از -

 

 معيارها تدوين و فني امور دفتر

 3731 پاييز

 

 



 

 

 0331ايران تجديد نظر سال  بتن هنامآيين تدوين كميته اعضاي
 

 : الفبا دروف بترتيب

 مشاور مهندسان پوراسماعيا اسماعيا -3

 خاك مكاني  و فني آزمايشراه ترابري، و راه وزارت اسماعيلي محمد علي -2

 فني دانشكده تهران، دانشراه اميرابراهيمي اميرمحمد -7

 عمرانمهندسينشكدهدا ايران،صنعتعلم دانشراه  اميني فريدون -3

 مهندسي دانشكده شيراز، دانشراه  انوار ادمد -1

 مشاور مهندسان اوهاندانيان امانوئا -6

 مهندسي دانشكده اهواز،شهيدچمران دانشراه زرگاني جاسمي دميد -3

 مهندسي دانشكده مشهد، فردوسي دانشراه كاظمي داج دسن -8

 كشور ريزيبرنامه و مديريت سازمان دميدرضاخاشعي -1

 عمران مهندسي دانشكده شرين، صنعتي دانشراه  خالو عليرضا -32

 عمران مهندسيدانشكده اميركبير، صنعتي دانشراه رمضانيانپور اكبر علي -33

 عمران مهندسي دانشكده اميركبير، صنعتي دانشراه  رهايي عليرضا -32

 عمران مهندسي دانشكده ايران،و صنعت علم دانشراه  زاهدي مرتضي -37

 عمران مهندسي دانشكده اميركبير، صنعتيدانشراه  طادوني شاپور -33

 محاسب مهند  (دوم بفش مسئول) بهبهاني اصيرطاهريعلي -31

 عمران مهندسي دانشكده ايران،و صنعت علم دانشراه (اول بفش مسئول) فاميلي هرمز -36

 فني دانشكده كرمان، باهنر شهيد اهدانشر فدايي جواد محمد -33

 عمران مهندسي دانشكده تبريز، دانشراه  فرزان يعقو  -38

 فني دانشكده تهران، دانشراه قاليبافيان مهدي -31

 عمران مهندسي دانشكده اميركبير، صنعتي دانشراه كرامتي ابوالقاسم -22

 مشاور مهندسان  كيايي فريدون -23

 فني دانشكده گيالن، شراهدان دوست مدن ردمت -22

 عمران مهندسي دانشكده اصفهان، صنعتي دانشراه ميرطاليي كمال -27

 مهندسي دانشكده همدان، سينا بوعلي دانشراه  نيلي محمود -23

 مشاور مهندسان  واعظي رديم -21

 كشور ريزيبرنامه و مديريت سازمان سيداكبرهاشمي -26
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           اولفصل  0

 كليات 

 اتيلك 

 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 گستره 
 

 گستره  

ر ده ك اختصاص دارد ياتيلك يشرآ مفتصربه ن فصا، يا

. است شده تيرعا «آبا»ران ينامه بتن انيآيجلد دوم ن يوتد

 عبارتند از: اتيلكن ين ايعناو

 ؛يمطالب عموم -الن

 ؛هدف - 

 ؛اربردك دامنه -پ

 مسئول؛ يمقام قانون -ت

 ؛يريگاندازه يستم واددهايس -ث

 ؛يياجرا يهاها و سامانها روشيمواد و مصال  خاص  -ج

 و مستندات ساخت؛ كمدار -چ

 ؛مورد استفاده منابع و مراجع -آ

  

 يمطالب عموم 
 

 يمطالب عموم 

 ينامه مربوط به الزامات ساخت و اجرانين جلد آييا 3-2-3

 يبندهمراه با قالب ،آرمهبتن و آرماتور در قطعات بتن

 ست.هاآن

سه با ين الزامات، در مقايا ين جلد عالوه بر بروز رسانيا در

 اضافه شده است. ر يز (، دو فصا3731) يش قبليرايو

 دفوالبتن و  ييايا پايدوام  عدر فصا ششم به موضو -الن

 ،نامناسب يطيط محيشرا يو در آن ضمن معرفپرداخته شده 

 ه شده است. يارا هاآنبا  ييارويرو يهاروش

بتن »ويژه مانند  يهااز بتن يازدهم تعداديدر فصا  - 

 آورده شده ي ه هر الزامات مربوط بو شده  يمعرف« مقاومتپُر

 است.

  

هايي كه از محا وجوه عمومي ساخته در پرووه 2-2-3

 ويا به صورت مشاركت عمومي و خصوصي هستند  شوندمي
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 هاي توسعه( برايقانون ادكام دائمي برنامه 73)موضوع ماده 

ن ياربرد اك محدودهه در ك هاييسازهقطعات و  يطراد

تفاده اس نامهآيينن يط از ضوابط اد فقيقرار دارند، با نامهآيين

 و د تنها از موارديبا نامهآيينن ياالزامات  ياربركدر شود. لذا 

استفاده شود و از  عنوان شده يهاشيها و آزماتيمحدود

ند ، هرچالملليبينا ي يمل يهانامهآيينر يبا سا هاآناختالط 

ه ك ي. در مواردشود يخوددار،  3-0 بندمرر با رعايت معتبر، 

ا ارايه ها بنامهآيينر يوت است، استفاده از ساكمس نامهآيينن يا

 .باشدميمداز  3-0 بنددر چارچو  معتبر  كمدار

 هدف 
 

 هدف 

در  يو الزامات ضوابط ارايهنامه نييجلد آ نياهدف  3-7-3

ه كاست  ساخت يياجرا يهاو روش يمصال  مصرف يريارگكب

وام در عمر د و يداريدداقا مقاومت، پا هاآنت يبا رعا

وع موض يبتن يهاسازهدر  ،يبرداربهره يشده برا ينيبشيپ

 .شودمي تاميننامه نييآ

  

 

 اربردكدامنه  
 

 اربردكدامنه  

 يبرا عمدتانامه نييآن جلد يضوابط و الزامات ا 3-3-3

از موارد،  ياريتواند در بسياما ماست آرمه بتن هاساختمان

و   C50تا  C20 بتن  رده يه داراكآرمه را رر بتنيد يهاسازه

 ز پوشش دهد.يد، ننباش يم C70تا  يدت

 C20هايي با رده كمتر از نامه براي بتنضوابط اين آيين 3-3-3ت  

نده هاي پركنابا استفاده است. براي بتنكارانه قصورت محافظهبه

 باشدمي ايجداگانهنامه ساده و غيرمسل  نياز به آيينيا بتن

 يتا دد ،تواندينامه منيين جلد آيضوابط و الزامات ا 3-3-2

وند. ش ار بردهكبهر يخاص ز يهاسازهاربرد داشته باشد در كه ك

 ضوابط وبه  ازينن است كمم ،يهاسازهن يا ياست برا يهيبد

 طمربونامه نييآ د بهيبا هاآن يبراه كباشد  يرريالزامات د

 :مراجعه شود

 م آرماتور؛كو  ساده يبتن يهاسازه -الن

 ده؛ يتنشيپ يبتن يهاسازه - 

 ساخته؛ شيپ يبتن يهاسازه -پ

ا ا متفلفي يشده با بتن اسفند ساخته يبتن يهاسازه -ت

 ا هوادار شده؛ ي

 دار؛افيال يبتن يهاسازه -ث

 م؛يدد يبتن يهاسازه -ج

 ؛ يا پودري ايدانهغالت و مواد  يبتن يلوها و انبارهايس -چ
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

ه آ  و يتصف ينديفرآ يهاسازه ومفازن آ  و فاضال   -آ

 فاضال ؛

 اد قرار دارند؛يز يه در معرض دماك يبتن يهاسازه -خ

 ؛تا شده يهاو ورق ياپوسته يهاسقن -د

 مقاوم در برابر انفدار؛ يهاسازه -ذ

 ؛ ياهسته يمقاوم در برابر عبور پرتوها يهاسازه -ر

 .هاراه يبتن يهاهيرو -ز

 مسئول يقانون يهامقام 
 

 يقانون يهامقام 

نامه به افراد آيينهاي قانوني مسئول در اين مقام 3-1-3

و هر كدام  شودميبه شرآ زير اطالق  يقدقيقي يا دقو

ارداد منعقده، متعهد به رعايت مسئوليت خود متناسب با قر

 :باشدميدر پرووه 

 مال  يا سفارش دهنده؛ كارفرما:

 مشاور:  مسئول طرادي سازه؛

 دستراه نظارت:  مسئول نظارت بر اجرا؛

 پيمانكار: مسئول اجرا؛

 :  مسئول تاييد.)دسب نياز پرووه( بازر 

  

 يريگاندازه يستم واحدهايس 
 

 يريگاندازه يستم واحدهايس 

ستم يس ،يريگاندازه يهاوادد ،نامهنييآجلد ن يدر ا 3-6-3

 :رانديمورد استفاده به شرآ ز يدهاد. وااست SI يالمللنيب

 متر؛ :طول -الن

 ه؛يثان :زمان - 

 لوگرم؛كي :جرم -پ

 وتن؛ين :وزن -ت

تن بر ويا نيال( ك)پاس وتن بر مترمربعين :ا فشاريتنش  -ث

 ؛ال(كسمتر )مراپالييم

 آمپر؛  :يكيتركان اليشدت جر -ج

 ؛مب(لوكا ين لوك) هيآمپر ثان :يكيتركال ربا -چ

 و ؛يدرجه سلس :دما -آ

 ولت؛ :يكيتركا اليپتانس -خ

 اهم؛ :يكيتركمقاومت ال -د

 اهم متر؛  :يكيتركژه اليمقاومت و -ذ

 منا؛يز :يكيتركت( الي)هدا ييرسانا -ر
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 منا برمتر؛يز :ييكتركژه اليت( وي)هدا ييرسانا -ز

 وتن متر(يوول )ن :ار، گرماك،  يانرو -و

 هرتز؛ :بسامد )تواتر( - 

 ه(.يوات )وول بر ثان :توان -ش

 يهاسامانهو ها روشا ي مواد مصالح خاص 

 ييخاص اجرا

 
 يهاسامانهو ها روشا ي مواد مصالح خاص 

 ييخاص اجرا

 يريرگاكا بياستفاده از مصال  خاص  هكيموارددر  3-3-3

ن يدر اه كمتفاوت با آننه ،ييخاص اجرا يهاهها و سامانروش

 نياز ،ارداربرد آن قرار دكدر دامنه يول ،ه شدهيارانامه نييآ

ز ا ينامه فنينسبت به اخذ گواهد يگان بادهند هيارا ،باشد

 .دينما ران اقداميبتن ا نامهنييآ يرخانه دائميدب

  

 و مستندات ساخت  كمدار 
 

 و مستندات ساخت كمدار 

د يبار يز به شرآو مستندات ساخت  كمدار ارايه 3-8-3

ن يدستراه نظارت برسد. ا تاييده و به يار تهكمانيتوسط پ

ساني رو در پايراه اطالعا يارفرما تحوكد به يسراندام با كمدار

ويا مشاركت عمومي و  قراردادها )در دوزه وجوه عمومي

 . ( درج شودخصوصي

بتن و  ياندام شده بر رو يهاشيگزارش آزما پرونده -الن

 ؛آرماتورها

 فتلن؛م يهارده يطرآ مفلوط بتن برا ييگزارش نها - 

ات اجرا شده در يهمراه با جزئ «چون ساخت» يهانقشه -پ

 ؛ارگاهك

ريزي هاي اجرايي، به ويژه قبا و بعد از بتنتصاوير و فيلم -ت

 هر قطعه مورد نظر مشاور.

  

 مورد استفاده اجعمنابع و مر 
 

 مورد استفاده منابع و مراجع 

  ؛يمل ياستانداردها -الن

 ؛ش اول و دوميرايو –ران يبتن ا نامهنييآ - 

ها شيمصال  و آزما ييايكاندمن امر ياستانداردها -پ

(ASTM)؛ 

 -313ض  شمارهه ينشر ،طرآ مفلوط بتن يروش مل -ت

 ؛سومش يرايو ين و شهرسازكقات راه ، مسيز تحقكمر
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 ACI Manualا )يكبتن آمردستنامه  يجلد 6 مدموعه -پ

of concrete practice ؛) 

 ؛(ACI 318-19)ا يكبتن آمرنامه نييچ : آ

 ,Concrete - Specification.  بتن اروپا نامهنييآ : آ

performance, production and conformity, BS EN 206: 

 ؛2013

 ؛EN يياروپا يخ : استانداردها

 ,Standard Specification for Concrete Structures د:

Materials and Construction, JSCE 2007. 





 

 

 

 دومفصل 

 فيها و تعارواژه
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      فصل دوم 2

 فيها و تعارواژه

  

 فيتعار 

يسيواژه انگل  ف آنيو تعر يواژه فارس 

adhesive است ير آليد غمواا ي يآل يمرهايب از پلكمر ييايميش ، مادهچسب. 

admixture تالط ن اخيا در ديه به بتن، گروت و مالت، قبا ك يسيمان اضافه شونده ، مادهي، ماده افزودنيافزودن

 د.ينمايا بتن سفت شده را اصالآ مي؛ و مشفصات بتن تازه و شودمياضافه 

aggregate ده ار بركساختن بتن به  ي  براو آ سيمانه به همراه كمانند شن، ماسه  ايدانهمصال   ،سنردانه

 .شودمي

agitating Speed قه( يدور در دق 1تا  2ن يه معموال بكن )كون مفلوطيامكگ يند چرخش دكسرعت  ،زدنسرعت هم

 .باشدمي

all lightweight aggregate 

concrete 
  ز و درشت. ير يهادانهكب، بتن با سدانهكسب تمامبتن 

all-in aggregates ا يها ه از بستر رودخانهك شودميز و درشت گفته يمفلوط ر يهاسنردانهبه  ،درهم يهاانهسنرد

 .شودميبرداشت  يهانيزم

back-shoring طعات ق يبردارد در هنرام قالبيد محا آن مشف  باشد و نبايه از ابتدا باكنان يه اطميگذاشتن پا

 برداشته شود.  يخمش

bar support, bar chair ب مناس يلرردها در جايه مكنرهداشتن شب يه براكاست  يمنيگاه و نشهكي، تك، خرلررديمن مينش

 ند.ك يريجلوگ يزيرن بتنيرود تا از جابدا شدن آن، در ديار مكخود به 

batching plant رده كه يژه تهيط ويا تحت شراي يا  صنعتيرا با مق ه بتنكهستند  ييهاارگاهكد بتن، يستراه توليا

 باشد. كا متحريتواند ثابت ستراه ميين ايا .نندكيننده عرضه مكو به مصرف

cementitious materials  با خاصيت چسبانندگي اجزاي بتن به يكديرر كه شاما؛  يا مواد چسباننده، موادي يسيمانمواد

، يباد رستكر مواد مانند خايو يا با تركيب سا يانبساط سيمانفته، يآم سيمانپرتلند،  سيمان

 نند.كيدا ميپ يياا و سرباره، ارزش چسبانندهيليسشده، دوده يا فرآوريخام  يعيطب يهاپوزوالن

compliance requirement ساخت، توسط مهند   كد در مدارياربرد باكه تا دد ك، الزامات مربوط به ساخت الزامات انطباق

 ه شود.يا توصيار ابالغ كمان يطراآ، به پ

concrete و  يا بدون مواد افزودنيآ  با  ز و درشت،ير يهاچسباننده، دانها هر ي يسيمانمواد ، مفلوط بتن

 .افيال
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concrete  cover ي نزد يآرماتورهاشده و  يجاگذار يفوالدها يرو يپوشش بتنضفامت ، لررديم يرو يپوشش بتن 

 .  يسط  قطعه بتن

concrete strength, 

specified compressive,(f’c ) 

رد يگيمورد استفاده قرار م سازه يه در طرادكبتن  يمقاومت فشار ،مشفصه بتن يمقاومت فشار

 . شودمي يابينامه ارزنيين آيو بر اسا  ضوابط ا

construction documents طرآ  ي اعضا در  يكيزيات في، مصال  و خصوصيمربوط به محا، طرادساخت  يهاو نقشه كمدار

 دوز ساخت الزم است.گرفتن م يه براك

contraction joint ياشن يهايخوردگكتر ردنكز كمتمر يبرا يه در قطعه بتنك ياريش ،يشدگدرز انقباض، درز جمع 

 .شودميداد يادر آن محا، بتن  يشدگاز جمع

design information ط مهند  ساخت، توس كد در مدارياربرد باكه تا دد ك، اطالعات خاص پرووه ياطالعات طراد

 طراآ، آورده شود.

durability الل در داد خسارت، اختيه موجب اك يطيط محيمقابله با شرا يبرا يبتنعضو  ييتوانا ،ييايپا اي دوام

 گردند.ياهش طول عمر آن مكو  يبرداربهره

embeded  ند. شويم يه در بتن جاگذاركلرردها و مهارها يبه جز م يقطعات ،در بتنشده  يدهيجاقطعات

 به دسا آرماتور  ،شونديم يت قطعات در بتن جاگذاريتثب يه براك يلير وسايلرردها و سايم

 ند.يآيم

finishing  بتن است. يسط  فوقان يي  نهاي، تسطپرداخت سط 

finishing Class نشده است.  يبنده قالبكبتن  يت بافت سطحيفكي، رده پرداخت 

flexural (bending) tensile 

strength, modulas of ruptur  
اي از بتن است كه تنش نهايي گسيفتري بن را تحت ، يا مدول گسيفتري مشفصهيمقاومت خمش

 .شودميگيري اي اندازهكند. مدول گسيفتري در دالت سه نقطهگيري ميشرايط خمش اندازه

free water, effective water  در بتن و در اختالط با   اشباع از سط  خش يهادانهسنررون از يه بكاست  يا موثر، آبيآ  آزاد

 و پودرها وجود دارد. يسيمانمواد 

isolation joint گاه درز انبساط  .شودمي ينيبشيپ زهردن دو ساكجدا  يه براك ييدرزها ،ييدرز جدا اي درز انقطاع

 گندد.ين مين تعريز در اين

lightweight aggregate عب. به استاندارد كلوگرم بر متر مكي 3222تر از مكا ي يمساو يددم يچرالبا  ، سنردانهدانهكسب

 مراجعه شود. 3181 يمل

lightweight or semi 

lightweight aggregate 

concrete 

ه و سنردانه دانكاز سب يبكيا تريز يا  ريدرشت  دانهكببتن با س دانه(،  مه سبي)ن دانهكبتن سب

 . يمعمول

matrix و ماسه. يسيمانر مواد يا مفلوط خمي يسيمانمواد ر يره، خميخم  

mixing Speed دور در  33تا  32ن يه معموال بكن )كون مفلوط يامكگ يسرعت تند چرخش د ،سرعت اختالط

 .باشدميقه( يدق

modulus of 

elasticity 

تر از مك يهارنش در تنشك، نسبت تنش به يارتداعب( ي)ضرته، مدول يسياالستب( ي)ضرمدول 

 مقاومت دد تناسب ماده.

normal weight concrete  يمعمول يبا چرال يهاسنردانه، بتن با يمعمول يبا چرالبتن. 

over vibration شودميره بتن يو رو زدن ش يه موجب جداشدگكش از دد بتن يلرزاندن ب. 
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pedestal يا مساويتر  وچكن بعد مقطع، يترمكه در آن نسبت ارتفاع به كوتاه كستون  ،ا ستوننهي هيستون پا 

 ن ستون است.يين بعد، متوسط ابعاد مقاطع در باال و پايترمك يهرم يهاباشد. در ستون 7

permanent form شودميم يار تقسكار )مدفون( و روكه به دو صورت توك الب ماندگار، قالب گمشدهق. 

plain concrete بتن آرمه. ين شده براييمتر از دداقا تعكآرماتور ا با ي، بتن بدون آرماتور بتن ساده 

pop out concrete آن.ا اجزا بتن از سط  يمواد  يدگيرون پريب 

precast concrete شودمياش در سازه، ساخته ييان نهاكر از مي، غيرريه در محا دك يقطعه بتن ش ساخته،يبتن پ. 

reinforced concrete ت شده ينامه، تقونيين آين شده در اييزان دداقا تعي، به مافيا الي توره با آرماك ي، بتنبتن آرمه

 باشد.

reinforcement تطابق  3ه با مشفصات فصا كشده در بتن  يجاي گذار يفوالد يهانندهكا مسل  يلررد ي، مآرماتور

 باشند.داشته 

reinforcement, deformed ر صاف.يغ دهشا داده كش ، آرماتور با بدنهآرماتور آجدار 

reinforcement, dowel عضو به شالوده در بتن جاي  ي ا يعضو و  ي اتصال دو قطعه از  يه براك ي، آرماتورآرماتور انتظار

 د.يانتقال بارها در اتصال برآ د بتواند از عهدهين آرماتور باي. اشودمي يگذار

reinforcement, plain صاف. ، آرماتور با بدنهآرماتور ساده 

reinforcing bar ار ك( بتن به يردن )آرماتورگذاركمسل   يه براكاست  يمريا پلي يفوالد يالهيعضو م ي  ،لررديم

 رود.يم

reshoring ا از ست و پيه محا آن از ابتدا مشف  نكبان( ينان )پشتيه اطميه بعنوان پايزدن )گذاشتن( پا

 رد.يگيصله در محا مورد نظر قرار م، مددداً بالفاين قطعات خمشيريز يهاهيبرداشتن پا

saw-cutting joint شودميبر اندام بر و تر ه به دو صورت خشكدن درز با اره يبر  . 

screed ا ي يرود. شمشه بصورت دستار ميكرساندن سط  بتن به تراز خاص به  يه براك يالهيوس ،شمشه

 وجود دارد. (يني)ماش يكيانكم

screeding ند.يگورا مي خاصتراز رساندن به  يبرا عما استفاده از شمشه ،يشكشمشه 

spacer يرو ينپوشش بت تامينلرردها و ينرهداشتن م يه براكاست  يله و ابزاريوس ،لقمه اي فاصله نرهدار 

 .شودميز قرار داده ين دفظ فاصله قالب نيلرردها و همننيه قالب و مين رويلرردها بيم

spacing, clear پشت به پشت دو جزء مداور. فاصله ،خال  فاصله 

splice ند ، جوش، همبيهمپوشان  مكرر به يلررد ديلررد به ميم ي ( بنديهماتصال ) لررد،يوصله م

 رر است.يوه مداز ديا هر شي يكيانكم

splitting tensile strength (𝑓𝑐𝑡)  شدن  ا شقهيم يدو نا كشبه  يتافكش بصورتبتن  يششكمقاومت  ،يتافكش يششكمقاومت

 (.يليش برزي)آزما

steel fiber 

reinforced concrete 

 يراستاها وسته درير پينده غكپرا ياف فوالديال ينيمقدار مع ي، بتن داوياف فوالديالمسل  به بتن 

 مفتلن.

striking off ش سرزنكا خطي يريگشمشه  مكدذف اضافات بتن به  ،يسرزن 

structural concrete شودميار برده كتحما بار ب يه براك ي، بتنيابتن سازه. 

truck mixer ن است.كمفلوطچرخان گ يد يو دارا شودميدما بتن استفاده  يه براك يونيامك 
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vacuum dewatering ت سط  بتن، استفاده يفكيش يآ  روزده و افزا يآورجمع يه براكاست  يروش، يشكم يشكآب

 .شودمي

vibrating screed و  يشكه همزمان با لرزاندن سط  بتن عما مالهكاست  يكيانكاز انواع شمشه م يكي ،شمشه لرزان

 دهد.يز اندام ميردن را نكتراز 

water cementitious 

materials ratio 

ه ن نسبت بيمفلوط در آن ا يسيمان، نسبت آ  آزاد بتن به وزن مواد يسيماننسبت آ  به مواد 

 .شودميان يب يصورت اعشار

 

 نامهواژه 

 يسيواژه انگل يواژه فارس

  اَ

 edging يبرلبه-يابزار زن

 zinc rich resin epoxy يشده با رو ين غنيرز يسكاپو

 butt joint ، لب به لبكبه نو كاتصال نو

 load effects اثرات بار

 over vibration ش از اندازهيش از دد، لرزاندن بيارتعاش ب

 effective depth of section ؤثر مقطعارتفاع م

 early-entry dry-cut saw بر درز بتن تازه اره خش

 Saw-Cutting Joint اره درز بُر

 field-cured cylinder يهارگاك( يط )واقعيشده در شرا آوريعمااستوانه 

 target slump اسالمپ هدف

 design information ياطالعات طراد

 slump loss فت اسالمپ، ايافت روان

 workability loss يارائكافت 

 tempering ردنكافزودن آ  )به مفلوط بتن( و مفلوط 

 re-tempering ردن آن كافزودن مددد آ  و مفلوط 

 viscosity modifying admixture )لزجت( يننده گرانروكاصالآ  يافزودن

 corrosion inhibitor admixture يبازدارنده خوردگ يافزودن

 rapid hardening admixture ر(يننده )تندگكزودسفت  يافزودن

 water-reducing admixture اهنده آ ك يافزودن

 admixture ي، ماده افزودنيافزودن

 addition (ييات اروپايادب ما )دركافزونه، ماده م

 fiber افيلا 

 macro fiber روكاف ماياف درشت )بلند(، اليا ل
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 microfiber رويكاف ميوتاه(، الكز )ياف ريا ل

 steel fiber ياف فوالديا ل

 coating اندود، پوشش

 ponding يسازداد دوضنه، دوضنهيا

 batching plant, central mixing plant ه بتنيز تهكد بتن، مريستراه توليا

  آ

 mixing water آ  اختالط

 bleeding يآورآ  انداختن، رو زدن آ ، آ 

 free water آ  آزاد

 adsorbed water جذ  شده يآ  سطح

 effective water, total water اكآ  موثر، آ  

 sealer ننده درزكبند آ 

 wash-out يشسترآ 

 vacuum dewatering يشكم يشكآب

 reinforcement آرماتور

 reinforcement, dowel آرماتور انتظار

 reinforcement, deformed آرماتور آجدار

 reinforcement, supplementary يليمكآرماتور ت

 spiral reinforcement چيآرماتور دورپ

 hoop reinforcement ريآرماتور دورگ

 reinforcement, plain آرماتور ساده

 reinforcement, welded wire يجوش يميآرماتور س

 longitudinal reinforcement يآرماتور طول

 transverse reinforcement يآرماتور عرض

 reinforcement, anchor آرماتور مهار

 pull-out test دنيشكرون يش بيآزما

 wide wheel test ش بتن(يش چرخ پهن )سايآزما

 Bohme test ش بتن به روش بوهميش سايآزما

 non-destructive test ر مفر يش غيآزما

، بندش هميردن، آزماكن كش قلوهيمادن از سط ، آزيشكش يآزما

 ميشش مستقكش يآزما

pull-off test 

 methylene blue test ن ر ( ييش تعيلن بلو )آزمايش متيآزما

 rock cylinder test (يياينش قلكوا ي)در بررس ياستوانه سنرشيآزما

 corrosion threshold يآستانه خوردگ

 free lime (سيمانزنده آه  ) آزاد  آه
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 quick lime دارته نشدهيه  ، آهفتهكنش  زنده، آه  آه

 hydrated lime د يسكدرويه ميلسكفته، كش  ده، آهيآبد  دراته، آهيه  آه

 bleeding rate آهنگ )نرخ( آ  انداختن

  ب

 blister (bump) و تورم سط ، طبله يردگكباد

 demolding يردن قالب، قالب برداركباز 

 yield of concrete بتن يبازده

 mixer efficiency نكمفلوط يبازده

 texture يبافت، بافت سطح

 aerated concrete, cellular concrete, gas concrete ي، بتن هوادار شده، بتن گازيبتن اسفند

 reinforced concrete بتن آرمه

 normal weight concrete يمعمول يبتن با چرال

 air-entrained concrete داردبا ، بتن بتن با دبا  هوا

 no-slump concrete بتن بدون اسالمپ

 no-fines concrete, pervios concrete دانه،  بتن بدون ماسه، بتن متفلفازيبتن بدون ر

 shotcrete, gunite concrete, sprayed concrete يدنيده، بتن پاشي، بتن پاشيبتن پاشش

 rich concrete سيمانپُر ه، بتن يبتن پُر ما

 ,preplaced-aggregate concrete, prepacked concrete ندهكش آينده، بتن با سنردانه پكش آيبتن پ

injected aggregate concrete 

 precast concrete ساختهشيبتن پ

 green concrete بتن تازه گرفته، بتن جوان، بتن نار 

 fresh concrete يريبتن تازه، بتن خم

 Tremie concrete ر آ (يز ين و لوله )براي، بتن با قيبتن ترم

 all lightweight concrete دانهكبتن تمام سب

 spun concrete, centrifuged concrete زكز از مريگر يرويشده با نفتهيده، بتن ريبتن چرخ

 sand-light weight concrete دانهكمه سبيدانه، بتن نكماسه سب يبتن داو

 mass concrete ميبتن دد

 in-situ concrete,cast in place concrete بتن درجا

 plain concrete رمسل يبتن ساده، بتن غ

 lightweight concrete دانهكمه سبيدانه، بتن نكبتن سب

 hardened concrete بتن سفت شده

 lean concrete ه، بتن مرريم ماك، بتن سيمانم كبتن 

 steel fiber reinforced concrete ياف فوالديسل  با البتن م

 vacuum concrete دهكيبتن م

 tie rod ش قالبكا مهار، يبست قالب، م
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 maturity of concrete بتن يدگيبلوغ بتن، رس

 surface treatment سط  يساز، آمادهيسطح يبهساز

 pop out يسطح يدگيرون پريب

  پ

 kicker اكپاخور، پاشنه، رام

 back shoring نان )در قالب(يه اطميپا

 shore ه، شمعيپا

 curing blanket نه مراقبتي، پوشآوريعما يپتو

 chamfer يپَخ، پَف

 finishing پرداخت

 broom finish ييپرداخت جارو

 finishing پرداخت سط 

 trowel finish ياسهي، پرداخت لياپرداخت ماله

 joint filler ننده درزكپر

 filler ننده، نرمهكپُر

 stud بندپشت

 spalling ردن و خرد شدنكدن، طبله كيپ

 dusting سط  يپودرشدگ

 scaling سط  ي، پوستريشدن سطح كيپوسته پوسته شدن، پول

 delamination سط  يشدگ، ورقهيشدگپوسته

 concrete cover لررديم يرو يپوشش بتن

 form coating پوشش قالب

  concrete lining يبتن ييپوشش نها 

 presoaking, pre-saturation يش اشباع سازيپ

 precooling شيش سرمايپ

 batch ، بهرمانه، هر نوبت اختالطيپ

 volume batching يردن ددمكمانهيپ

 weight batching يردن وزنكمانهيپ

 bond breaker نندهكن، جداكوند شيزُدا، پ يوستريپ

 bond وندي، پيوستريپ

  ت

 curling دنينيتا  برداشتن، پ

 cumulative ي، سرهميتدمع

 bull float تفته ماله با دسته بلند
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 يسيواژه انگل يواژه فارس

 wood bull float دسته بلند يتفته ماله چوب

 darby ا بلند(يوتاه كو بلند )دسته  ي بار يتفته ماله دست

 mechanical float يكيانكتفته ماله م

 float ماله، مال تفته

 floating يشكتفته ماله

 tamper وبهكتفماق، 

 consolidation مكترا

 permeability يريپذ، نفوذييتراوا

 plastic cracking يريخم يخوردگك، تري پالست يخوردگكتر

 pattern cracking يغازپنده يخوردگكگسترده، تر يسطح يخوردگكتر

 random cracks ياتفاق يهاكدرهم، تر يهاكتر

 crazing cracks زير يسطح يهاكتر

 hairline cracking يموئ يهاكتر

 plastic shrinkage cracks  يپالست يدگكيت يهاك، تريريخم يشدگاز جمع يناش يهاكتر

 tremie اكن و لوله، لوله ناودان شي، قيترم

 infrared radiation تششع مادون قرمز

 delayed ettringate formation (DEF) تينراياتر يريا تاخكيتش

 quality assurance تيفكين يتضم

 proportioning هان نسبتييتع

 discoloration ر رنگ، دو رنره شدنييتي

 tie شكتنگ، خاموت بسته،

 frequency of testing شيرر آزماكش، تيتواتر آزما

  ث

 robustness يداريثبات، بقا، پا

  ج

 bucket, skip ت كجام بتن، با

 embedded شده يگذاريجا

 sheathing جدار قالب

 segregation رريديك، جداشدن مواد از يجداشدگ

 absorption جذ 

 adsorbtion يجذ  سطح

 slump flow ان اسالمپيجر

 autogenous shrinkage يخودبفود يدگكي، تيا خودبفودي يذات يجمع شدگ

 drying shrinkage شدن   از خش ي( ناشيدگكي)ت يشدگجمع
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 يسيواژه انگل يواژه فارس

  چ

 hessian ييچتا

 adhesive چسب

 binder چسباننده

 rebound hammer ت(يش اشمك)چ يش برجهندگكچ

  ح

 margin of safety يمنيه ايداش

 saturated surface dry (SSD)  دالت اشباع با سط  خش

 entrained air ا خواستهي يعمد يدبا  هوا

 absolute volume ددم مطلق

 nominal minimum size of aggregate سنردانه ينه( اندازه اسميمكدداقا )

 nominal maximum size of aggregate سنردانه ينه( اندازه اسميشيثر )بكددا

 sensor دسرر

 moisture sensor يدسرر رطوبت

 cathodic protection ياتدكدفاظت 

 surface air voids يسطح يدفرات هوا

 pitting ييرودفره شدن، آبلهدفره

 slump retention اسالمپ يدفظ اسالمپ، نرهدار

 workability retention يارائك ي، نرهداريارائكدفظ 

 sulfate attack يدمله سولفات

  خ

 fly ash يستر بادكخا

 bar chair كخ ر 

 chair لرردي، نرهدارنده مكخر

 cavitation ييزا، دفرهييزا خال

 matrix ايره، ماتريرنده، خمير در برگيخم

 self-desiccation يدرون يشدگ ، خشيشدگ خشخود

 corrosion يخوردگ

  د

 scaffold داربست

 false work ا موقت، قالب سقنيداربست موقت، دا

 water- repellent زيگردافع آ ، آ 

 elongated piece دهيشكا ي يا، دانه سوزنيدانه طو

 grading بنديدانه
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 يسيواژه انگل يواژه فارس

 continuous grading وستهيپ بنديدانه

 expansion joint درز انبساط

 contraction joint يشدگدرز انقباض، درز جمع

 isolation joint ييدرز انقطاع، درز جدا

 dowelled joint وند دهندهيله پيدرز با م

 movement joint تك، درز دريتكدرز در

 construction joint ييدرز ساخت، درز اجرا

 cold joint درز سرد

 keyed joint ام و زبانهكدرز 

 control joint نترلكدرز 

 joint sealant نك، درز پردرزبند

 sealant ريدرزگ

 sealing يريدرزگ

 ambient temperature ط )مداور(يمح يدما

 characteristic durability دوام مشفصه

 target durability دوام هدف

 durability ييايدوام،. پا

 silica fume ايليسرويكا، ميليسدوده

 silica fume slurry ايليسدوغا  دوده

 grout دوغا ، روان مالت

  ذ

  ر

 finishing Class رده پرداخت

 specific electrical conductivity يكيتركژه اليت وي، هدايكيتركژه اليو ييرسانا

 free moisture  يرطوبت آزاد، رطوبت سطح

 rheology ي، رئولوويرفتار شناس

 pigment رنردانه

 mineral pigment يرنردانه معدن

 construction tolerances ساخت يهارواداري، يياجرا يهارواداري

 plasticizer نندهكيريننده، خمكروانساز، روان

 consistency of concrete بتن، قوام بتن يروان

 plastic consistency يري، دالت خميريخم يروان

 form oil روغن قالب

 form lining قالب يش درونكرو
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 يسيواژه انگل يواژه فارس

 كز ترير

 

micro crack 

  ز

 compliance requirement يالزامات اجراي

 dewatering زدودن آ  

 delay time, lag time ريتاخ زمان

 setting time رشيگ نزما

 rust فلزات ياز خوردگ يزنگ ناش

 silica gel ايليسول دوده

 gel ول، لعا 

  س

 compatibility يسازگار

 lightweight aggregate دانهكسب

 blast-furnace slag يوره آهنردازكسرباره 

 striking off ي، برداشتن مواد اضافيسرزن

 chute سرسره، ناوه

 mixing speed نكون مفلوط يامكختالط، سرعت دوران تند جام سرعت ا

 agitating speed نكون مفلوط يامكند جام كزدن، سرعت دوران سرعت هم

 brushed surface سط  بر  خورده

 efflorescence ، شورهكديسف

 platform ارك يوكس

 soundness (، انبساطسيمانا يسالمت )سنردانه 

 aggregate سنردانه

 flaky aggregate كي، دانه پولكيسنردانه پول

 flat aggregate كي، دانه پولكيسنردانه پول

 coarse aggregate دانهسنردانه درشت، درشت

 lightweight expanded clay aggregate (leca) سنردانه ر  منبسط شده 

 fine aggregate زدانهيز، ريسنردانه ر

 combined aggregate شدهسنردانه مفلوط

 gap-graded aggregate گسسته بنديدانهبا سنردانه

 all-in aggregate درهم يهاسنردانه

 petrography ينرارسنگ

 heavyweight aggregate نيدانه، سنردانه سنرنيسنر

 bug holes يز سطحير يهاسوراخ
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 يسيواژه انگل يواژه فارس

 low-heat cement م درارتك سيمانم، ك ييبا گرمازا سيمان

 high-early-strength cement اديه زيبا تا  اول سيمانبا مقاومت زودر ،  سيمان

 bulk cement فله سيمان

 low-alkali cement ايم قلك سيمان

 hydraulic cement يآب سيمان، يكيدروليه سيمان

  ش

 evaporation rate ريا نرخ تبفير، آهنگ يشدت تبف

 exposure conditions ط در معرض قرار گرفتنيشرا ،يطيط محي، شراياروئيط رويشرا

 corrosion initiation يشروع خوردگ

 leaching شسته شدن در اثر نشت آ  

 action radius شعاع عما، شعاع اثر

 screed شمشه

 tamper screed ياوبهكشمشه 

 vibrating screed شمشه لرزان

 screeding يشكشمشه

 reshoring بان(ينان )پشتيه اطمي، پامددد يشمع زن

 shoring هي، گذاشتن پايزنشمع

 groover ارزن، درزسازيش

 laitance ين سطحيره ضعيش

  ص

 baffle plate صفحه مانع

  ض

 compliance criterion ضابطه انطباق

 layer thickness (depth) هيه، ارتفاع اليضفامت ال

  ط

 toughness يطاقت، چقرمر

 mix design آ مفلوططر

  ظ

  ع

 curing آوريعما

 initial curing ه )محافظت(ياول آوريعما

 steam curing با بفار آوريعما

 fog curing با مه آوريعما
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 يسيواژه انگل يواژه فارس

 accelerated curing ع شدهيتسر آوريعما

 membrane curing ييغشا آوريعما

 final curing )مراقبت( يينها آوريعما

  غ

 concentration غلظت

 critical concentration يغلظت بحران

 spacer نرهدار، وادار، لقمه، اندازه نرهدارفاصله

 erosion ا ضربه(يان آ  يش )در اثر جريفرسا

 vacuum mat شكفرش م

 form pressure فشار وارد بر قالب

 superplasticizer يننده قوكننده ممتاز، روانكننده، روانكروان فوق

 placeability يدهيت جايقابل

 form قالب

 mould, mold قالب

 climbing form قالب باالرونده

 slip form قالب ليزان، قالب ليزنده

 permanent form قالب ماندگار، قالب گمشده

 removal of forms يبردارقالب

 striking of formworks يبردارقالب

 shuttering, formwork يبندقالب

 casting يزير، بتنيريگقالب

 thickener ينده گرانرويآور، غلظت دهنده، افزاقوام

 restraint يريد، درگيق

  ك

 workability يارائك

 concrete truck ون دما بتنيامك

 truck mixer نكون مفلوطيامك

 carbonation ربناته شدنك

 honeycombing شدن يوررمو شدن، شن نما شدن، النه زنبك

 tie يله مهاريننده، مكالف، مهارك

 capping يگذار  الهك

 cement lump سيمانلوخه ك

 shear key ي، بند برشيد برشيلك

 clinker ركنيلك
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 يسيواژه انگل يواژه فارس

 dump truck (كدامپ ترا) يمپرسك

 wale شكمرك

 compliance control نترل انطباقك

 quality control تيفكينترل ك

 evaporation retardant ريننده تبفكندك

 evaporation retardant ريننده تبفكندك

 retarder نندهكر يرگيننده، دكر يندگك

 tamper وبه پهنك

  گ

 silica flour ايليا، آرد سيليا پودر سيگرد 

 specific heat ژه(ي)و ييت گرمايويژه، ظرف يگرما

 heat of hydration شدندارتهيه يگرما

 balling يگلوله شدگ

 burlap ربا ك، يگون

 initial setting هيرش اوليگ

 final setting ييرش نهايگ

  ل

 latex يمصنوع ي الست يون آبيا، امولسكالت

 protective layer ه محافظيال

 passive layer يه انفعاليه محافظ، اليال

 slurry لدن، دوغا 

 re-vibration يلرزاندن مددد، باز لرزان

 poker vibrator يلرزاننده خرطوم

 surface vibrator يلرزاننده سطح

 vibrator براتوريلرزاننده، و

 external vibration يروني، ارتعاش بيا خارجي يرونيلرزش ب

 internal vibration ي، ارتعاش داخليلرزش درون

 cover block لقمه، فاصله نرهدار، فاصله دهنده

  م

 admixture ياده افزودنم

 accelerating admixture نندهكننده، زود سفت كر يزودگ يماده افزودن

 active ground mineral material فعال يمعدن يپودر ماده

 absorbent ماده جاذ 

 adhesive سازونديماده چسباننده، مواد پ
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 يسيواژه انگل يواژه فارس

 air-entrained admixture زاساز، ماده دبا ماده دبا 

 release agent, mould oil, form oil ماده رهاساز، روغن قالب 

 anti-wash-out admixture يماده ضد آ  شستر

 curing compound آوريعماماده 

 additive ماده مضاف

 de-icing agent, deicer زداخيماده 

 power float, rotary float ( يوپتريكچرخان )هل يماله برق

 Fresno trowel رهيدامين يهاسته بلند با گوشهد يماله فلز

 trowel منهك -يماله فلز

 angle float دارماله گوشه

 power trowel يكيانكماله م

 double riding trowel نفربر يوپتريكماله هل

 trowel يماله، ماله فلز

 troweling يشكماله

 gunman پاشمالت يمتصد

 hydration products هادراتيدارته شدن، هيمحصوالت ه

 air chamber هوا  محفظه هوا، اطاق

 nominal mix يمفلوط اسم

 trial batch ، مفلوط آزمونيشيمفلوط آزما

 harsh concrete مفلوط خشن

 horizontal-axis mixer ين افقك، مفلوطين با محور افقكمفلوط

 inclined-axis mixer اين با محور ماكمفلوط

 paddle mixer ييايهين تك، مفلوطييان پرهكمفلوط

 continuous mixer وستهين پكمفلوط

 pan mixer ين تياركمفلوط

 single shaft mixer محوره  ن تكمفلوط

 twin-shaft mixer ن دو محورهكمفلوط

 gravity mixer ين گرانشكمفلوط

 compulsatory mixer (ي)اجبار ييروين نكمفلوط

 prescribed mixes يزيتدو يهامفلوط

 construction documents ساخت كمدار

 modulus of elasticity يب( ارتداعيته، مدول )ضريسيب( االستيمدول )ضر

 fineness modulus يزير، مدولينرممدول

 acceptance criterion رشيار )ضابطه( پذيمع

 core ميزه، هسته
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 يسيواژه انگل يواژه فارس

 target (mean) strength هدفن( يانريمقاومت )م

 bulk electrical resistivity يددم يكيتركمقاومت ال

 surface electrical resistivity يسطح يكيتركمقاومت ال

 cube strength يعبكمقاومت آزمونه م

 anchor pullout strength مهار يدگيشكرون يمقاومت ب

 yield strength شدن يا جاري ميمقاومت تسل

  compressive strength ي، تا  فشاريمقاومت فشار

 splitting tensile strength (𝑓𝑐𝑡) (يلي)برز يافتكش يششكمقاومت 

 characteristic strength, specified strength (𝑓′𝑐) مقاومت مشفصه، تنش مشفصه، تنش مقرر

 specific electrical resistivity يكيتركژه اليمقاومت و

 ingredients ا دهندهكيمواد تش

 cementitious materials يسيمانمواد 

 inactive mineral materials, neutral mineral materials يا خنثير فعال يغ يمواد معدن

 supplementary materials (سيمانن )يرزيما، مواد جاكمواد م

 mineral admixture يمعدن يمواد افزودن

 wax موم

 fog spray يمه افشان

 migration مهاجرت

 vibrating table ز لرزانيم

 reinforcing bar لررديم

 dowel لررد انتظار، زبانهيلررد اتصال، ميم

  ن

 splash zone (يسادل يهاسازهه پاشش )در يناد

 tidal zone يه جزر و مديناد

 convection zone ه همرفتيناد

 drop chute ائم، لوله قيناوه سقوط

 fineness يزي، رينرم

 water-cementitious materials ratio يسيماننسبت آ  به مواد 

 bar support, bar chair ك، خرلررديمن مينش

 impermeability يي، ناتراوايرينفوذ ناپذ

 impervious ر، ناتراوايناپذنفوذ

 conveyor نقاله

 test specimen ، آزمونه يشينمونه آزما

 sampling يريگ، نمونهيبردارنمونه

 consecutive samples يمتوال يهانمونه
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 يسيواژه انگل يواژه فارس

 water stop بندنوار آ 

  و

 alkali aggregate reaction سنردانه يياينش قلكوا

 splice لررديوصله م

  ه

 entrapped air ا ناخواستهي ير عمديمحبو  غ يهوا

 hydration يريدارته شدن، آبريه

  ي

 flaky ice كيخ پولي

 crushed ice خيخ خرد، خرده ي

 lift (يافق يين دو درز اجرايقائم )بتن واقع ب يزيرمردله بتن ي 
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    موس فصل 3

 مصالح بتن مشخصات 

  

 حي/توضريتفس  يمتن اصل

 گستره   7 گستره  

ها، يمانسدر برگيرنده )مصال  بتن  ن فصا به مواد ويضوابط ا

اختصاص دارد و شاما ( هاها، آ  مصرفي و افزودنيسنردانه

 ر است:يموارد ز

 ات؛يلك –الن 

 ؛مصال  يهاويژگي - 

 ؛ مصال  يردن و نرهداركانبار  -پ

 ت.يفكينترل ك -ت

  

 اتيلك 
 

 اتيلك 

 ياگونهد بهيد بتن بايمورد استفاده در تول مصال  7-2-3

 ياازهرد سكعمل ،يه ضوابط طرادكار گرفته شود كانتفا  و به

 يا ظاهركشهمننين داشته و  يمناسب يدهعمر بهره و

 د.نك دفظ ،يو اقتصاد يطيط محيبا توجه به شرا ،قطعات را

  

د منطبق با الزامات يدر بتن با يمصال  مصرف همه 7-2-2

 هاآنتندات و مس كها بوده و مداره شده در استاندارديارا

 شود. ينرهدار

 يمل ياول استانداردها منظور از استانداردها، در وهله 2-2-7ت  

، با توجه به يردن الزامات طرادكاست و در صورت برآورده ن

 يملللانيمعتبر ب ير استانداردهايپرووه، به سا يمشفصات خصوص

 .شودميمراجعه 

، يمنيش ايزاجهت اف نامهآيينجلد از ن يالزامات ا 7-2-7

مطابق ، ياو منطقه يميط اقليسازه در شرا يداريدوام و پا

 باشد، يررياز به ضوابط دينه ك يبوده و در موارد ،6 فصل

ت و مشفصا يلمللانيب اي يمعتبر مل كنابع و مدارمد از يبا

 .شودپرووه استفاده  يخصوص

ن يه شده در ايه عالوه بر الزامات اراك يموارد در 7-2-7ت  

د، ر شده باشكذ يز الزاماتيپرووه ن ي، در مشفصات خصوصنامهآيين

با موارد  ير شده در مشفصات خصوصكر ذيا مقاديد الزامات ينبا

داشته باشد.  يتررانهيگا الزامات سهاينامه متناقض بوده و نين آئيا

نامه نين آئيدر ا يا مشفصاتيامات الز هيارا ن در صورت عدميهمنن

 ير شده در مشفصات خصوصكت الزامات ذي، رعايالمللنيو منابع ب

 است. يپرووه الزام
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 حي/توضريتفس  يمتن اصل

رد كنان از عمليلحاظ اطمانتفا  مصال  مناسب به 7-2-3

ه ك يار دارد. در موارديت بسيمدت و درازمدت آن اهموتاهك

در  ار رفتهكمصال  به بتن و ردكعمل فنهيتار يابيان ارزكام

، استفاده از باشدمي مورد قبول هاردكآن مقدور است و عمل

 يهاشيد با اندام آزماين صورت باير ايالمانع است. در غب هاآن

ان نشبا الزامات مورد نظر  هاآنت، انطباق خواص يفكينترل ك

خواص   ينواختيكنان از يمنظور اطمن بهي. همننداده شود

 تواتر مشف  در ،تيفكينترل ك يهاشيبا آزما ديمصال  با

د ثبت و يها باشيج آزماينتا .نمود نترلك راج يشده، نتا

 شود. ينرهدار

وتاه مدت در علم بتن و اجرا گاه مرتبط با كرد كعمل 3-2-7ت  

پرووه است. در  ياجرا ا دورهيبتن و  ييات اجرايعمل زمانمدت 

 است. گاه يم مفتلفيمفاه يز دارايرد درازمدت نكه عملك يصورت

 در ارتباط است و يا سازه بتنيد بتن يرد درازمدت با عمر مفكعمل

ن است كمثال مم يرد. برايگينظر قرار ممد يبرداربهره گاه دوره

ا ينقش داشته باشد و  هاآنا بتن در انتفا  ي سيمانرش يگ زمان

 يخاص سيمانده از ، استفايبرداربهره در دورهبتن دوام  تامين يبرا

را در  ييهاتوان مثاليز مين هاسنردانهمورد نظر باشد. در مورد 

رد كا عمليبتن  يياراكدر  هاآنوتاه مدت، مانند نقش كرد كمورد عمل

 ييايپا ايها ييايبا قل ييزانشكا وايش يرد. مانند ساك ارايهدراز مدت 

 خ زدن و آ  شدن.يدر برابر 

و  كتواند عالوه بر آننه در مداريارت مدستراه نظ 7-2-1

ا تواتر يها و شيشده، آزما ينيبشيپ يياجرا يمشفصات فن

به هردال   و ديدرخواست نما ،از مصال  ي هر  يرا برا يرريد

نان ياطم يخواص مصال  با مشفصات الزام د از تطابقيبا

 داصا شود.

  

دداقا ن و يتضم دوره د تا خاتمهيدستراه نظارت با 7-2-6

ج ياما نتاكار هر پرووه، سوابق كان يسال پا از پاي تا 

 ايارفرما تحوكبه سپا و  ياندام شده را نرهدار يهاشيآزما

 دهد.

  

ه محدود به ك ،نامهآيينن ياربرد اك با توجه به دامنه 7-2-3

، الزامات مربوط به شوديم 0-0بند طبق ، متعارف يهاسازه

از به يه نكيدر موارداست.  ه نشدهياز مواد و مصال  ارا يبرخ

جه ا تود بيبا باشد،در سازه  ين مواد و مصالحياستفاده از چن

زامات مربوط به انتفا ، ، الا دستراه نظارتينظر مشاور و  به

از  يكي يبر مبنا، هاآن ييات اجراكت و نيفكينترل ك

ت يرعا يالمللنيا بي يملمعتبر  يهانامهآيينا و استاندارده

 .شود

  

 ل دهنده بتنكيمصالح تش يهاويژگي 
 

 ل دهنده بتنكيمصالح تش يهاويژگي 

 هاسيمان 
 

 هاسيمان 

با توجه به مقاومت مورد نظر، د يدر بتن با يمصرف يهاسيمان 

 و ابعاد سازه انتفا  شوند. يطيط محيشرا

بر  سيمان يكيانكو م ييايمي، شيكيزير مشفصات فيثبا توجه به تا 

رد درازمدت بتن در كژه عمليوشده، بهخواص بتن تازه و سفت

نترل مشفصات كمهاجم، الزم است عالوه بر  يطيط محيشرا
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 781 يد مطابق با استاندارد مليرتلند باپ يهاسيمانالزامات 

م ينوع تقس 6پرتلند به  يهاسيمانن استاندارد، يباشد، در ا

 .شودمي

تواند ب سيمان ي  ييايميو ش يكيزين است مشفصات فكمم

انطباق داصا  سيمانا سه نوع يبا مشفصات استاندارد دو 

ه جه ببا تو سيمان يهاويژگي ين الزم است بررسيند. بنابراك

ار كبار در دستور آن منطقه گزند ياز برايمشفصات مورد ن

 ولجد در پرتلند يهاسيمان يبندات گروهيجزئ رد.يقرار گ

 اند.شده ارايه 2-3جدول فته در يمآ يهاسيمانو  3-0

 سيماندر انتفا  نوع مربوط،  يبا الزامات استانداردها سيمان

 م شود.سازه اقدا ياربركو  يطيط محيمناسب با توجه به شرا

 سيمانن يگزيمواد چسباننده جا 
 

 سيمانن يگزيمواد چسباننده جا 

 شاما سيمانن يرزياستفاده از مواد چسباننده جا 7-7-2-3

مشفصات و الزامات هر ي  در  ر در بتن مداز است.يانواع ز

 ارايه شده است. 3-8-3-3بند 

 ؛يعيطب يهاپوزوالن –الن 

 ا(؛يليروسيكا )ميليسدوده - 

 ؛يستر بادكخا –پ 

 ؛نيائولكمتا –ت 

 سرباره؛ –ث 

 سيمانن بفش از يرزيبه عنوان جا يپوزوالناز مواد  3-2-7-7ت  

جدول ت ه شده در يثر مقدار مصرف توصك. دداشودمياستفاده 

 ه شده است. يارا 3-0

 هاآن يو رده مقاومتپرتلند  سيمان انوع  0-3ول جد 

 يرده مقاومت اربردك نوع 

 (،3–پرتلند نوع ي  )پ سيمان
، مطابق ياژهيه مشفصات وكاربرد دارد، ك يدر موارد سيمانن نوع يا

 از نباشد.ين مشف  شده است، مورد سيمانرر انواع يد يه براكچه آن
1/72 ،1/32 ،1/12 

 (2-پرتلند نوع دو )پ سيمان
 ييايميه مقاومت شك يخصوص در موارد، بهيعموم ياربردهاك يبرا

 از است.يها مورد نمتوسط در برابر سولفات
1/72 ،1/32 ،1/12 

 2-)پ ييايپرتلند نوع دو در سيمان

 د(

ه مقاومت ك يخصوص در موارد، بهييايو در يعموم ياربردهاك يبرا

 از است.يد و سولفات مورد نيلرك يون هايتوام در برابر  ييايميش
1/72 ،1/32 ،1/12 

 (،7-)پ  پرتلند نوع سه سيمان
از يمورد ن ياديه زياول يه مقاومت فشارك ياستفاده در موارد يبرا

 است.
1/72 ،1/32 ،1/12 

 1/22 از است.يمورد ن يمكشدن دراتهيه يگرماه ك ياستفاده در موارد يبرا (،3-)پ پرتلند نوع چهار سيمان

 (،1-)پ پرتلند نوع پنج سيمان
ها در برابر سولفات ياديز ييايميه مقاومت شك ياستفاده در موارد يبرا

 از است.يمورد ن
1/22 ،1/72 ،1/32 

 هاآن يمتو رده مقاوخته يآم سيمان انوع  2-3جدول  

 يرده مقاومت حيتوض نوع 

 1/32و  1/72، 1/22  يوره آهنردازك ياسربارهدرصد  32ثر كددا يداوپرتلند  سيمان ISنوع  سيمان

 1/32و  1/72، 1/22 پوزوالنانواع  درصد 32ثر كددا يداوپرتلند  سيمان IPنوع 

 1/32و  1/72  سنگ آهدرصد  31ثر كددا يداوپرتلند  سيمان ILنوع 

 1/72و  1/22 د سرباره باشد(يدرصد آن با 32) نيرزيمواد جادرصد  11ثر كددا يداوفته يآم سيمان ITنوع 
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( در w/cm) يسيمانمواد در محاسبه نسبت آ  به  7-7-2-2

د يبا هاآنن يرزيو مواد جا سيمانوزن مدموع  ،مفلوط بتن

 .منظور شود

  

 يداربركالزامات  
 

 يداربركت الزاما 

 يهاسنردانهجز استفاده از  يانهيه گزك يدر موارد 7-7-7-3

 يبرا يافكرطوبت  بادر اعضا  يائيقلنشكواا يپتانس يدارا

و  ها، ستونيبرش يهاواري، دهاشالودهمانند  ،نشكن وايبروز ا

توان از ينداشته باشد موجود ها نير زميزدر  يطيمح يرهايت

ن يجمله ااز رد. كاستفاده  يائينش قلكنترل واك يارهاكراه

 ييهاسيمانا يمناسب  فتهيآم يهاسيمانتوان از يارها مكراه

ه ك ييهاسنردانه يبرا ،درصد 6/2از  كمترمعادل  يايبا قل

 يبرا ،درصد 3/2ا يدارند « يسيليس يائيقل»نش كت وايقابل

 ،دارند «يربناتك يائيقل»نش كت وايه قابلك ييهاسنردانه

 .ردكاستفاده 

  

نترل كا يمالدظات دوام و  با توجه به هكيموارد در 7-7-7-2

از به استفاده يدراته شدن و آهنگ رشد مقاومت، نيه يگرما

د بر يباشد، با سيمانن يرزيا مواد جايفته و يآم يهاسيماناز 

مدت و وتاهكرد كعمل يا بررسيو  يشراهيج آزماياسا  نتا

ن يرزيمواد جا ايفته يآم سيمانر استفاده از يدرازمدت، تاث

ظارت دستراه ن تاييدرد بتن به كدر بهبود رفتار و عمل سيمان

 برسد.

  

ن ساخت بت يد برايپرتلند سف سيماناستفاده از  7-7-7-7

 .استبالمانع 

در ساخت بتن مداز  ييد بنايسف سيماناستفاده از  7-7-7-7ت  

 ست.ين

در بتن  سيمانا چند نوع ياز دو ه ك يدر موارد 7-7-7-3

 يرسو بر يشراهيد بر اسا  مطالعات آزماي، بادشومياستفاده 

 تاييدبه  هاآنهمزمان  مدت و درازمدت، استفادهوتاهكرد كعمل

 دستراه نظارت برسد.

رد بتن از نظر دوام مطرآ نباشد، استفاده كچناننه عمل 3-7-7-7ت  

 نياست در ا يهيندارد، بد يبتن مانع ي در  سيماناز چند نوع 

چند نوع  يبكيز با توجه به خواص تريوط ند طرآ مفليموارد با

ن مقصود از دو يه شود. همننيرد و ارايقرار گ يمورد بررس سيمان

 ست.يمفتلن ن ارخانهكا چند ي، دو سيمانا چند نوع ي

 هاسنگدانه  
 

 هاسنگدانه 

 ياگونهبهد يدر بتن بااستفاده مورد  يهاسنردانه 7-7-3-3

ط يرادر ش يافكدوام  ،اومتبا مق يبتن هاآنه بتوان با كد نباش

 ساخت.مناسب  يروان و يارائك ،مهاجم يطيمح
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 ردن ضوابط كبا منظور د ياب هاسنردانهانتفا    7-7-3-2

و  كيپول يها، درصد دانهبنديدانه: 722 ياستاندارد مل

 ،يشيان آور، سالمت و دوام و مقاومت سايده، مواد زيشك

 رد.يصورت گ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنردانه متر رايليم 31/3از  بزرگتر يهاسنردانه 2-3-7-7ت   

از  تر  وچك يهاسنردانه( و شودميگفته  شن ه عموماًك) درشت

ده ينام طور معمول ماسهه بهك) ريز سنردانه را مترميلي 31/3

 نامند.( ميشودمي

 عبارت معموال« سنردانه اسمي اندازه ترينبزرگ»تعرين  طبق

 وزني درصد 32دداكثر  كه الكي ترينكوچ  دازهان از است

از آن عبور  هاسنردانهدرصد  12ا يبماند ) باقي آن روي سنردانه

 يكال ترينبزرگ معموال سنردانه ياسم اندازه ترينكوچ  .نند(ك

ا يماند يم يآن باق يرو درصد سنردانه 12ه دداقا كاست 

گذرد. با مراجعه ياز آن م ردانهدرصد سن 32ثر كرر ددايعبارت دبه

ن يه در تعرك شودميمشاهده  722 ران به شمارهيا ياستاندارد ملبه 

ن جا مورد يه در اك يدرصد 12ر ي، مقادياسم اندازه ترينبزرگ

 درصد در نوسان است. 11تا  81ن ياشاره قرار گرفت، ب

ه در شد ارايه يهايبا منحن هاسنردانه بنديدانهه كيدر صورت

ها و يبررس ياما نداشت، طكران انطباق يا ياستاندارد مل

 د و اجرا نموديرا تول ي، بتنهاسنردانهتوان با آن مي ييهاشيآزما

را  ريط زيد شراين بتن بايد. ايه الزامات مورد نظر را برآورده نماك

م كا انتقال با پمپ( و تراي)و  فتنيدارا باشد: در طول مدت دما، ر

ن ينشود و همنن يخود را از دست نداده، دچار جداشدگانسدام 

ن موارد يه اثبات اكند. از آندا ك تاميناز را يمقاومت و دوام مورد ن

از  شودميه ياست، توص يمتعدد يهاشيازمند اندام آزماين

 مارهران به شيا ياستاندارد مله الزامات كاستفاده شود  ييهاسنردانه

 د.نينمايرا برآورده م 722

متر( رويكم 622متر )يليم 6/2تر از زدانهيه وجود مواد ركياز آندائ

 يريپذن پمپيز در انسدام و قوام بتن و همننير يهاسنردانهدر 

د يند توليشود در فرآ يان سعكاالميد دتيت دارد، بايبتن اهم

رت صونير ايها دذف نشوند. در غن دسته از دانهيز اير يهاسنردانه

ته ن دسيمناسب فقدان ا زدانهيبا استفاده از مواد ر شودميه يتوص

ز يش از ددّ ذرات ريه وجود بك. توجه شود شوداز ذرات جبران 

در بتن  يشدگش جمعياز به آ  و ادتمال افزايش نيباعث افزا

 خواهد شد.

از  شيطور معمول باد )بهيم و جذ  آ  زك يبا چرال ييهاسنردانه

 تواند نشان دهندهيشن( م يدرصد برا 2/7و ماسه  يدرصد برا 1/7

 ييهاسنردانهباشد. استفاده از  م سنردانهكاد و مقاومت يتفلفا ز

اهش در كا ياز به مواد چسباننده يش نيم باعث افزاكبا مقاومت 

 ر ادتماليزان خميش ميخواهد شد. افزا يسيماننسبت آ  به مواد 

ن يدنبال دارد. بر ابهبتن را  يخوردگكو تر يشدگش جمعيافزا

 يهاچرخه ه بتن در معرضكيدر موارد شودميه ياسا  توص
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م كبا مقاومت  ييهاسنردانهشدن قرار دارد، از زدن و آ خي يمتوال

 اد استفاده نشود.يو تفلفا ز

در بتن  گوشهزيا تيسته كز شير يهاسنردانهاستفاده از  ياگرچه برا

 هانهسنردان يه استفاده از اكوجه شود د تيبا يوجود ندارد، ول يمنع

 يننده( را براكروانا فوقيننده )كا مواد روانياز به آ  يتواند نمي

ه كه ستكا ذرات شكش دهند. شيمورد نظر افزا يبه روان يابيدست

ر يش باشد، تاثيند خردايا فرآيتواند متاثر از جنا سنگ مادر و مي

گوشه زيا تيسته كز شير يهاانهسنرد ياز به آ  بتن داويبر ن ياديز

وشه، ز گردگير مبود منابع سنردانهكا يد توجه داشت بدليدارد. با

 ن است دشوار باشد.كبه آن مم يدسترس

د و سولفات موجود در سنردانه از دد يلركون يه مقدار كيدر صورت

مواد  نياز ا ي ه مقدار هر كبتوان نشان داد  يشتر باشد، وليمداز ب

متر است، كا توجه به طرآ مفلوط بتن از دد مداز در بتن، ب

  سنردانه مورد نظر قابا قبول خواهد بود.

در  يامالدظهه بتن در مدت قاباك يدر موارد 7-7-3-7

ط اطراف قرار يا آ  محيدر معرض رطوبت  ،يبرداربهره زمان

 يرهايو ت ها، ستونيبرش يهاواري، دهاشالودهرد، مانند يگيم

نش كت وايقابل يطالعات شناسائ، اندام منيزم ريدر ز يطيمح

 . تاس يالزام ،(يربناتكا ي يسيلي)س ،هاسنردانه يائيقل

ا چند ي ي طبق الزم،  يهاين خصوص اندام بررسيدر ا

 است: يبنا به مورد، الزام ريز ياستاندارد مل

 ؛37112 ياستاندارد مل..........  يسنگ شناس -الن

 ....................... يمنشور تشده مالعيتسر يهاشيآزما - 

 ؛33326و  8317 يستانداردهاا

 يمل استاندارد .............. يدرازمدت منشور بتن شيآزما -پ

 ؛8331

 ؛3616 يمل استاندارد ......... يش استوانه سنريآزما -ت

 يياينش قلكاز وا يناش ير طول منشور بتنييش تييآزما -ث

 ؛ASTM C1105دارد استان ......... يربناتك

  

 از نظر دوام در برابرد يبادر بتن  هاسنردانهرد كعمل 7-7-3-3

 .دنريگقرار يمورد بررسمفر   يائيميش يهانشكآتش و وا

تواند بر مقاومت درشت مي يهاسنردانهمشفصات  3-3-7-7ت  

 ياهسنردانهاز  شودميه يار موثر باشد. توصيدر برابر آتش بس

 ن موارد استفاده نشود. يدر ا يتيوارتزكو   يوارتزك، يتيگران

ر از يبه غ يمفرب ييايميش يهانشكه واك ييهاسنردانهاستفاده از 

ر( ينند )مانند موارد زكيداد ميرا در بتن ا 3-0-3-3بند موارد 

 هفنيتارا ي يشراهيج آزمايه بر اسا  نتاكست، مرر آنيمداز ن

نش كاز وا يريجلوگ يارهاكه راهكرد درازمدت اثبات شود كعمل

 داشته است. يت بفشيج رضايمفر  نتا
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 ت، يريها از جمله پدياز سولف يبرخ يداو يهاسنردانه

 ت؛ يازكت و ماريروتيپ

 ها؛از سولفات يبرخ يداو يهاسنردانه 

 آه يداو يهاسنردانه  ( زندهCaO )م يزيد منيسكا اي(MgO )

 آزاد.

 هادانهكسب  
 

 هادانهكسب 

 اتيلك 7-7-1-3
 

 اتيلك  0-5-3-3ت 

به دو  هاآن داديا نحوهها بر اسا  دانهكسب 7-7-1-3-3

در  يعينوع طب. شونديمم يتقس يو مصنوع يعيطب دسته

 مانند يكيانكات ميبا اندام عملعت وجود دارد و فقط يطب

. نوع شودمي مصرفده ر آن آمايو نظا بنديدانهستن، كش

ا ع مفتلن هستند و بيا زائد صناي يمحصوالت جانب يمصنوع

 گردند.يم يفرآور ،يدرارتاز جمله ات خاص ياندام عمل

ها وابسته به جنا و ساختار دانهكات سبيخصوص 3-3-1-7-7ت   

مانند  يعيطب يهادانهكد است. سبيند توليه و فرآيمتفلفا، مواد اول

ن و ه از سرد شدكهستند  يا توف مواد آتشفشانيا يوركا، اسيپوم

ن ياند. همننبوجود آمده يآتشفشان يهاز هوازده شدن گدازهين

 ير آتشفشانيغ يعيطب دانهكعنوان سببه يااتومهيد يهالوخهك

 شوند.يشناخته م

ط (، ر  منبسيمتفلفا )اسفند شاما سرباره يمصنوع دانهكسب

ا سنگ لوآ يا يهمدوش شده، ش يستر بادكخا، كا پويشده 

ت را ين پرلياست. همنن يا اسفنديليا سيشه يمنبسط شده، ش

رد. خرده آجر و سفال هم كقلمداد  يمصنوع دانهكتوان سبيم

 و يمريپل يهاها محسو  شوند. دانهدانهكسب توانند از جملهيم

رن ياستايپل يهان جمله هستند، مانند دانهيز از اين يكيپالست

 منبسط شده.

به دو گروه  هاآن يياراكها بر اسا  دانهكسب 7-7-1-3-2

شوند. گروه اول در ساخت يمم يتقس يار سازهيو غ ياسازه

ها ها، گروتمالتبتن، و گروه دوم در ساخت  يبتن يهاسازه

 شوند.يار برده مكب ييبنا يهاكو بلو

  

 يداربركالزامات   7-7-1-2
 

 ياربردكالزامات   2-5-3-3ت 

د الزامات يها بسته به مورد، بادانهكسب داربركدر  7-7-1-2-3

 ر برآورده شوند:يز «پ»تا  «الن» يمل استانداردهاي

 ؛3181 ياستاندارد مل..........  ياسازه يهابتن يبرا -الن

.......... ها ها و گروت، مالتيار سازهيغ يهابتن يبرا - 

  ؛33831-3 ياندارد ملاست

  3613 ياستاندارد مل .......... يبتن ييبنا يهاكبلو يبرا -پ

ات يخصوص 3181 ران به شمارهيا ياستاندارد مل 3-2-1-7-7ت  

و دهد. ديه ميارا ياسازه  استفاده در بتن سب يها را برادانهكسب

   داده شده است:ين استاندارد توضيدانه در اكسب ينوع اصل

 يردن محصوالتكجوش ه شده از انبساط و هميته يهادانهكسب

 ا و سنگ لوآ؛ي، شيستربادكاتومه، خايمانند سرباره، ر ، د

 ف.ا و تويوركا، اسيشده، مانند پوم يفراور يعيطب يهادانهكسب

با منشأ  ييهادانهكسب 33831-3 ران به شمارهيا ياستاندارد مل

لوگرم بر كي 2222از  تركما يمعادل  ايدانه يو با چرال يمعدن

 3222از  كمترا يمعادل  يافله يانبوه يا چراليعب و كمترم

 رد. يگيعب را در بر مكلوگرم بر مترمكي
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل
ز ه شده ايته يهادانه، يعيطب يهادانهكها شاما: سبدانهكن سبيا

 يهاهدانكا سبيو  يصنعت يندهايفرا ي، محصوالت فرعيعيمواد طب

 د.افت شده هستنيباز

 يمصرف يهادانهكسب يبه معرف 3613 ران به شمارهيا ياستاندارد مل

پردازد و شاما سه يم هاآن ياهش چرالك يبرا ييبنا يهاكدر بلو

 دانه است:كسب ينوع اصل

 يردن محصوالتكجوشه شده از انبساط و هميته يهادانهكسب

 ا و سنگ لوآ؛ي، شيستر بادكاتومه، خايمانند سرباره، ر ، د

ا، يمانند پوم يعيمواد طب يه شده از فراوريته يهادانهكسب

 ا و توف؛يوركاس

 سنگ و زغال ييه شده از سوزاندن محصوالت نهايته يهادانهكسب

 .ك ا ي

و  يافتين درهم، بناز  يهنا سنننگنداننه    

 شده يبازفرآور

 
 يو بازفرآور يافتيدرهم، باز يهاسنگدانه 

 شده

 درهم يهاسنگدانه 7-7-6-3
 

 درهم  يهانگدانهس 0-6-3-3ت 

ز يمفلوط ر يهاسنردانهبه درهم  يهاسنردانه 7-7-6-3-3

ت برداش ،نيا زميه از بستر رودخانه ك شودميو درشت گفته 

 .ستيمداز ن آرمهدر بتن  هاسنردانهن ياستفاده از ا .شودمي

 يعين طبيا زميه از بستر رودخانه و ك ييهامفلوط 3-3-6-7-7ت  

 ييهاسنردانهده شده و با يدرهم نام يهاسنردانه، شودميبرداشت 

ز و درشت در هنرام ساخت بتن ير يهاردن دانهكه از مفلوط ك

 رود، متفاوت است.يار مكبه

ننده كپر يهامانند بتن مرر و بتنت ياهممك يهابتن يگاه در برخ

 هال، اجازكمراپاس 36از  كمتر يهابا مقاومت ياسازه يهاا بتنيو 

د توجه داشت ي، اما باشودمين نوع مفلوط درهم داده يمصرف به ا

 يبنددانهنشده و  يردن و مصرف دچار جداشدگكه در هنرام انبار ك

 .شوداز داصا يمورد ن

توان در ساخت يدرهم را م يهاسنردانه 7-7-6-3-2

 ت استفاده نمود.يم اهمكر مسل  يغ يهابتن

  

 يافتيباز يهاسنگدانه 7-7-6-2
 

 يافتيباز يهاسنگدانه 2-6-3-3ت 

ردن كخرد داصا ه ك يافتيباز يهاسنردانه 7-7-6-2-3

ضمن برآورده نمودن مشفصات  ديباشند بايمقطعات بتن 

ز با توجه به يرا ن 3-3جدول الزامات  ،يمعمول يهاسنردانه

 .ندينمابرآورده ، يچرال

  

ن يرزيبعنوان جا يافتيباز يهاسنردانه 7-7-6-2-2

 ياند، ولقابا مصرفغير مسل  درشت در بتن  يهاسنردانه

تداوز  0-3جدول ر يد از مقادينبا هاآن ينيرزيثر جاكددا

در  «الن»نوع  يافتيباز سنردانهاستفاده از  د. در هر دال،ينما
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

با رده  در بتن « »نوع و  C20ش از يب يده مقاومتربتن با 

به هر دال استفاده از  .ستينمداز  C16ش از يب يمقاومت

ا يشت در يهاسنردانهن يرزيبعنوان جا يافتيباز يهاسنردانه

 ست.يآرمه مداز ن از آن در بتن يبفش

  

  يافتيباز يهاسنگدانهات الزام  3-3جدول 

 نوع ب نوع الف باتكيتر
 3322 2322 عب كلوگرم بر متر مكي، يدداقا چرال

 32 3 رصد(دت جذ  آ  )يثر ظرفكددا

 72 32 جر و سفال )درصد(آثر مقدار كددا

 1 3 ر )درصد(يثر مقدار قكددا

 2 2 )درصد(  ثر مواد سبكددا

 2 3 ر مواد )درصد(يشه و سايثر شكددا

2-ثر سولفات )بردسب كددا
3SO ) 3/2 3/2 محلول در آ 

 

 يافتيبازدرشت  يهاسنگدانهمقدار مجاز مصرف   0-3جدول 

 ييارويط رويشرا

 ينيگزيثر جاكحدا

 (يوزن)درصد 

 نوع ب نوع الف

 12 12 ون تما  با رطوبتدبتن ب

 22 72  ناته شدربنكبتن در معرض 

ا چرخه يراشباع يغ ،ربناته شدنكبتن در معرض 

 يديلرك يو تر و بتن در معرض خوردگ  خش

 ياتمسفر

72 2 

ط اشباع متوسط يشرا، فبندانيبتن در معرض 

 ييايميش تهاجمط يبتن در شرا  ،زداخيبدون مواد 

 ميمال

72 2 

 2 2 ر موارديسا

  

  

 شده يورآبازفر يهاسنگدانه 7-7-6-7
 

 شده يورآبازفر يهاسنگدانه 3-6-3-3 ت

داصا ه كشده  يورآبازفر يهاسنردانه 7-7-6-7-3

 ي، در صورتن هستندكون مفلوطيامكاز  بتن تازه يشستشو

ننده در كد يتولفقط همان ه ك ،ندايادر بتن سازهقابا مصرف 

 ند.كاستفاده رده و ك يورآبازفر هاآنمحصوالت خود از 

شده از  يورآبازفر يهاسنردانهمثال،  يبرا 3-7-6-7-7ت  

بتن آماده  ارخانهكدر همان  صرفان كون مفلوطيامك يشستشو

 .باشدميمداز ند و فروش آن يقابا استفاده است و خر

 

ز و ير صورتبه سنردانهن نوع يه اكيموارددر  7-7-6-7-2

ا ك يدرصد وزن 1 ثركددا ينيرزي، جاانددانه جدا نشدهدرشت

ز و يره ك يموارد در .باشدمي مدازبتن  يهاسنردانه

درصد  31 ثركددا به تين محدوديا اندجدا شدهها دانهدرشت

 .شودميش داده يافزا
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 بتن يمصرف آب 
 

 بتن يمصرف آب  

و  ساخت يبرا يمواد موجود در آ  مصرف 7-7-3-3

رد كه عملكيبطور ،د در محدوده مداز باشديبا بتن آوريعما

وتاه مدت و در درازمدت، دچار اختالل كر مطلو  بتن را د

شيو آزما يآ  مصرف يهاتيد. ضوابط مربوط به محدوديننما

ه يارا 33338شماره  يدر استاندارد مل هاآنمربوط به  يها

ت يد رعاين بفش، باين شده در اييشده و همراه با الزامات تع

 شود.

جود در د و سولفات مويلركون يه مقدار كيدر صورت 3-3-7-7ت  

  يه مقدار هر كبتوان نشان داد  يشتر باشد، وليآ  از دد مداز ب

 متركن مواد در بتن، با توجه به طرآ مفلوط بتن از دد مداز ياز ا

ن دانستاز به ياست، آ  مورد نظر قابا قبول خواهد بود. به هر دال ن

 بتن وجود دارد.  ير اجزايد و سولفات در سايلرك يهاونيمقدار 

ار رفته كآ ، شاما آ  به يشده براارايهمات الزا 7-7-3-2

ردن كسرد  يخ مورد مصرف برايبتن،  آوريعماو در ساخت 

، آ  مورد هاسنردانهآن، آ  آزاد موجود در  يا اجزايبتن 

ار رفته در ساخت مواد كون دما بتن و آ  بهيامكمصرف در 

 يمعدن يمواد افزودن يسازا دوغا ي ييايميش يافزودن

 . باشدمي

  

ساخت و  يبرا يدنيه از آ  آشامك يدر موارد 7-7-3-7

 يمشفص يبو اي آ  مزه اگر ،شودميبتن استفاده  آوريعما

 ير منفياز تاث ين شواهديو همنن ودهب صاف و زيتمنداشته، 

به اندام  يازين ،وجود نداشته باشدبر مشفصات بتن  آن

  ست.ينآن ت يفكينترل ك يهاشيآزما

  

ن، د بتيتول يهاارخانهك شدهافتيز آ  بازاستفاده ا 7-7-3-3

د يا آ  چاه، در تولي يدنيب با آ  آشامكيا در تري و ييتنهابه

 ط بنديشرا يداراه كمداز است  يبه شرطبتن 

 .باشد 7-7-3-3 

  

 

ر داده يد از مقاديآ  نبا ان آور موجود دريمواد ز 7-7-3-1

 ند. كتداوز  5-3جدول شده در 

  

 1/8تا  1/1ن يد بيآ  در همه موارد با pHزان يم 7-7-3-6

 باشد.
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 مجاز در آب  ييايميثر مواد شكحدا  5-3جدول 

 ييايميمواد ش
ثر كحدا

 ppmمجاز، 
 شيروش آزما

 د، يلركن ويزان يم

 بتن آرمه در معرض دمله  يبرا

 عرشه پا و موارد مشابه، يديلرك

 در  آرمه يهارر بتنيد يبرا

قطعات  يداراا يط مرطو  يشرا

 مدفون

 

 

122 

 

 

3222 

ASTM C114 ا ي

 2712 ياستاندارد مل

 يهااستاندارد 4SO 7222سولفات بر دسب 

  2717ا ي3612يمل

ت معادل يائيزان قليم
O2KO+0.6582Na 

 3611 ياستاندارد مل 622

 2711 ياستاندارد مل 12222 مدموع مواد جامد

    

  

در بتن به لحاظ دارا  يه آ  مصرفك يدر موارد 7-7-3-3

رش، سفت شدن، مقاومت، آهنگ يبودن مواد مضر موثر بر: گ

 بتن يياراكلرردها و يم ير ددم، خوردگييرشد مقاومت، تي

 سيمانر يه مالت و خمتوان با ساخت نمونيباشد، م كوكمش

ا يسه آن با مالت يو مقا يدنيا آ  آشاميبا آ  مقطر  ،شاهد

تا  «الن»مورد نظر، موارد  كوكآ  مش يداو سيمانر يخم

 نترل نمود:كر را يز «پ»

ر يا غي يدنير آشاميآ  غ يداو نمونه روزه 3مقاومت  -الن

مالت  يدرصد مقاومت فشار 12د دداقا ياستاندارد با

 شد.شاهد با

د ينبا كوكآ  مش يداو سيمانر يرش خميگ زمان -  

ساعت نسبت به مفلوط شاهد  1/3رتر از يو د ي زودتر از 

 .باشد

 در سيمان سالمت شيآزما از آمده دستبه انبساطزان يم -پ

ا يدد مداز انبساط  ، ازكوكآ  مش با شده ساخته شيآزما

 .باشدن بيشتر يمصرف سيمانانقباض استاندارد 

  

 بتن يمواد افزودن  
 

 بتن يمواد افزودن 

  اتيلك   7-7-8-3
 

 اتيلك  0-8-3-3ت  

مشفصات بتن در  بهبود يه براك يمواد افزودن 7-7-8-3-3

با را رد مطلوبشان كد عمليشوند بايار برده مكموارد خاص ب
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

در انواع  يمواد افزودن رساند. تاييدخاص به  يهاشياندام آزما

 د: نشويد مير توليز

 ؛ييايميش -الن

 ؛فعال( يمعدن يپودر) سيمانن يرزيمواد جا - 

 .)نرمه(ر فعال يغننده كپر  يپودر -پ

 ييايميش يمواد افزودن  7-7-8-2
 

 ييايميش يمواد افزودن 2-8-3-3ت 

مواد محلول در آ   به ييايميش يافزودنمواد  7-7-8-2-3

به  سيماندرصد وزن  1از  كمتره به مقدار ك شودميگفته 

، اضافه آنا بالفاصله قبا از ين اختالط يدر د ،هبتن تاز

 2172 ين مواد در استاندارد مليااز  يبرخ مشفصات .شودمي

و  يمواد افزودناز  يبرخمشفصات  آمده است. ضمناً

 ر آمده است:يدر ز هاآنبه  مربوط ياستانداردها

 استاندارد ...........  آرماتورها يبازدارنده خوردگ -الن

ASTM C1582؛ 

سرد ........... استاندارد  يدر هوا يزيربتن يهاافزودني - 

ASTM C1622. 

 ، ي، عنوان مواد افزودنهانامهنيياز آ ياريدر بس 3-2-8-7-7ت   

قدار م معموالاست. ار رفته كب ييايميو ش يمعدن يمواد افزودن يبرا

بر دسب مورد از چند صدم درصد   ييايميش يمصرف مواد افزودن

. باشدمي يسيماندرصد وزن مواد  1ثر كتا ددا يسيمانمواد  وزن

د. شونينم سيمانن يرزيجا يمعدن ين مواد بر خالف مواد افزودنيا

 ييايميش هيد به پاي، باييايميش ياز به افزودنيدر صورت استفاده و ن

 تفا نشود.كا يتدار يهابه نام صرفاآن توجه شده و 

 يبعنوان افزودنز ين هااكمرها و التيهمنون انواع پل يامروزه مواد

به ، 2172 يملاستاندارد  اما درشوند يدر بتن استفاده م ييايميش

 ايجداگانه ياستانداردها ين مواد دارايا .پرداخته نشده است هاآن

ن مواد در بتن در اغلب موارد يزان مصرف اين مي، همننباشدمي

 است. سيماندرصد وزن  1ش از يب

 ييايميش يهاافزودني ياربركمشفصات و  7-7-8-2-2

 راند:يمفتصراً به شرآ ز

 :نندهكا روانيآ   اهندهك يافزودن -الن

از بتن، با دفظ نسبت آ  يمورد نآ  اهش مقدار كن ماده با يا

در و ند كيم تاميناز مفلوط را يمورد ن ي، روانسيمانبه 

فه صر يمصرف سيمانار مقدده، با دفظ مقاومت بتن، در ينت

 . شودمي ييجو

 

 ننده:كا فوق روان ياهنده آ  كفوق  يافزودن - 

رد باال را دا «الن»مشابه ماده موضوع بند  يتين ماده خصوصيا

 شتر است.ير آن بيتاث يول

 

 ساز:دبا  يافزودن -پ

ند يفرا يط ،دار در بتنيپا يداد دبا  هوايموجب ا ن مادهيا

زدن خي يهارابر چرخهب بتن درمقاومت  و شودمي آن،ساخت 

تواند يساز مبا د يافزودن .دهديمش يافزارا  شدنآ و 

اهش آ  انداختن و كاهش نفوذ آ  در بتن و كباعث 

ت مداز اس يصورتفقط در ن مادهيااستفاده از . شود يجداشدگ

 2-2-8-7-7ت   
 نندهكا روانيآب  اهندهك يمواد افزودن -الف

د وجو يا پودركشع و هم بهيا ماكشننده هم بهكروان يهاافزودني

صورت محلول در بتن ن مواد بهيتا ا شودميه يتوص معموالدارند. 

 زاتيد تدهي، باهاآنم مصرف كبه مقدار توجه  استفاده شوند. با

ق يمناسب و دق كاماله مواد كباشد  ياگونهمصرف به اختالط و نحوه

نواخت در مفلوط پفش شوند. روش ساده و يكو  يريگاندازه

ان مرادا اختالط يدر پا هاآنن مواد اضافه نمودن يمناسب مصرف ا

 يبرا اركخودزات يان تدهكام تا دد شودميه ين توصياست. همنن

ار رود. در صورت افزودن كردن و افزودن به مفلوط بتن بهكمانه يپ

نان از پفش يها جهت اطمن روشياز بهتر يكي، يصورت دستبه

، سيمانه يه ابتدا اختالط اولكنواخت در مفلوط آن است يك

به  يافزودن درصد آ  اندام شده و سپا ماده 32تا  12ه و سنردان

 آ  اضافه و محلول داصا به مفلوط افزوده شود. نحوه يمابق

متفاوت در  ين است باعث روانكننده ممكافزودن مواد روان

 ددش از يمشابه شود. مصرف ب يبتن با نسبت اجزا يهامفلوط

  آ رش،يگ زماناد در يزر يتواند باعث تأخيننده مكروان يافزودن

ش مقدار يه و افزاياهش مقاومت اولك ،ياد، جداشدگيانداختن ز

 بتن شود. يدبا  هوا
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داد شده در بتن وجود يا يدبا  هوازان ينترل مكان كه امك

 .داشته باشد

 

ع يا تسريننده كسفت و زود نندهكريگزود يافزودن -ت

 ننده:ك

 زماناهش كموجب  سيمان يريروند آبر عيتسربا ن ماده يا

سب مقاومت كش آهنگ ي(، افزايريرش )زودگيگ

ن ماده يا. شودميدر بتن  هاآنا هر دو يشدن( و )زودسفت

ه به كيز در موارديسرد و ن يدر هوا يزيرات بتنيدر عمل

شيپ يهاژه در بتنياز است، بويتر نعيه سريلمقاومت او بسك

 اربرد دارد.ك، يپاشش يهاده و بتنيتن

 

 ننده:كر( يندگكر )يرگيد يافزودن -ث

، سيمانشدن دراتهير در هيداد تأخينترل و اكبا ن ماده يا

مدت  يطوالن يكيانكر بر خواص ميبدون تأث رارش يسرعت گ

جبران اثرات  يراب بيشتر ين افزودنيدهد. اياهش مك ،بتن

ه ك يش مدت زمانيز افزايو نرش بتن يع گيگرم در تسر يهوا

ار كم است، بكو ترا يدهيجا يبرا يمناسب يياراك يبتن دارا

 .شودميبرده 

 

 )لزجت(: يننده گرانروكاصالآ  يافزودن -ج

 قياز طر سيمانر يخم يت رئولووير خاصييبا تين ماده يا

ژه يو ياربردهاكد بتن با يل، باعث تويريخم يش گرانرويافزا

در ساخت بتن استفاده  ،اربردهاكن يا. از جمله شودمي

 .باشدمي يقير آ  و گروت تزريدر ز يزيرم، بتنكخودترا

 

 :يبازدارنده خوردگ يافزودن -چ

ق يا به تعوي آرماتورها يخوردگ يت بازدارندگيقابل ن مادهيا

اربرد كدر  .آورديفراهم مدر داخا بتن  را هاآنانداختن شروع 

تفاده اس ود.سازه در نظر گرفته ش يطيط محيد شرايبان ماده يا

 .دارددستراه نظارت  تاييدبه از ين ماده نياز ا

 

آ ، مقدار آ  اختالط را  اهندهك يهاافزودنياستفاده از  معموال

 دهد. ياهش مكدرصد  32تا  1از  يبات مواد افزودنكيبسته به تر

 زان مواد جامد(يبسته به مصورت محلول و مقدار معمول استفاده )به

ر يمقاد معموالاست و  يسيماندرصد وزن مواد  3تا  2/2در ددود 

 .شودميبتن  يريندگك، موجب بيشتر

 تهها به سه دسنندهكرش، روانيگ زمانن مواد بر ير ايبه تاث با توجه

آ   اهندهكننده و كريندگكآ   اهندهك، يآ  معمول اهندهك

 شوند.يم ميننده تقسكريزودگ

ن است كمم يمصرف سيمان يكيزيو مشفصات ف ييايميب شكيتر

ات قير برذارد. تحقيننده تأثكروان يرد ماده افزودنكعمل يبر رو

ر مواد يبر تأث A3Cو مقدار S3Cبه   A3Cه نسبت كدهد ينشان م

 يپوزوالنمواد  ين برخيننده مؤثر است. همننكروان يافزودن

قدار از به مين يمعمول سيمانسه با يمقاا در يليس و دوده يعيطب

 ن دارند.يمع يدن به روانيرس ين مواد براياز ا يبيشتر

 يكيزيا، بافت و خواص فك، شبنديدانهن است كموارد مم يدر بعض

 د.ن مواد اثر داشته باشنيرد اكبر عمل هاسنردانه يبات معدنكيو تر

ر دارد؛ لذا ين مواد تاثيرد اكساخت بتن بر عمل يهوا و دما يدما

ن ييتع يواقع يطيط محيق آن در شرايد مقدار دقيقبا از مصرف با

 .شود

ر يب، مقادكيها بسته به غلظت و نوع ترنندهكاز انواع روان يبعض

د به آن توجه شود. يه باكنند كيداد ميدر بتن ا دبا  هوا ياديز

 ود.رل شنتكننده كد با اصالآ روانيبا هابتنن يا يدبا  هوامقدار 

 يآ ، آ  انداختر اهندهكعنوان مواد ن مواد بهيدر صورت مصرف ا

ننده استفاده شوند كعنوان روانن مواد بهيابد. چناننه ايياهش مك

 ديبندانها يمناسب اجزاء مفلوط بتن انتفا  نشود و  يهاو نسبت

 د.وجود دار يش آ  انداختريمناسب نباشد، ادتمال افزا هاسنردانه

دارند،  يريرگيت ديآ  خاص اهندهك يهاافزودنيه ك يدر موارد

متناسب  آوريعماها و ردن قالبكباز زمان شودميه يتوص

 ابد.يش يافزا ياعمال شده توسط مصرف افزودن يريرگيد

 نندهكروانا فوق يآب  اهندهكفوق  يمواد افزودن -ب

هستند. جهت  صورت محلول در آ به معموالها نندهكفوق روان

 يانيا در مرادا پايرا به آ  طرآ،  هاآن معموالن مواد يمصرف ا

 يانيردن در مرادا پاكنند. اضافه كياختالط به مفلوط اضافه م

به  ين مواد گاهي. اشودمين مواد يرد بهتر اكاختالط، سبب عمل

 مانسيردن آ  مفلوط، به كا پودر مصرف شده و قبا از اضافه كش

در  ين مواد پودرين دالت اي. در اشودمياضافه  ا سنردانهي

ه آ  مفلوط در محا ك  خش يهاا بتنيآماده و   خش يهامالت

 رود.يار مك، بهشودمياضافه  يزيربتن
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آ ، مقدار آ  اختالط  يقو اهندهك يهاافزودنياستفاده از  معموال

 يبرخ درصد )در 32ش از  يب يبات مواد افزودنكيرا بسته به تر

 يياراكبا  ييهادهد. در ساخت بتنياهش مكدرصد(  71موارد  تا 

روان و  يهام و بتنك يسيمانآ  به مواد  يهاو نسبت يمعمول

 ن مواد استفاده نمود.يتوان از ايم مكخودترا

است و طول مدت اثر آن بسته به نوع و  ين مواد موقتيمدت اثر ا

 است.ر ين مواد متييا ييايميب شكيتر

اد ديموجب ان است ك، مميافزودن ماده ييايميش هيبا توجه به پا

 ين درصورت عدم سازگاريد. همننمقدار دبا  هوا در بتن شو

(، يمصرف سيماننوع  ژهيبودر بتن ) يبا مواد مصرف يافزودن ماده

 دين دالت بايداد شود. در ايا ياديز يدبا  هوان است درصد كمم

 شود. ينيبازب يمصرف ييايميش يافزودنصحت و سالمت مصال  و 

از بتن  بيشترن مواد يا يداو يهابتن يموارد، افت روان يدر برخ

 شاهد است.

بهبود خواص بتن تازه  يبرا هاافزودنين يه استفاده از اكتوجه شود 

الت بتن را كمشتمام توان يشده است و نما خواص بتن سفتيو 

ار و مقد بنديدانهمشفصات بتن )ن مواد رفع نمود. اگر يا  مكبا 

تواند موجب ين مواد مي( مناسب نباشد، استفاده از ايسيمانمواد 

 .شود بيشتر يشدگو جمع ي، جداشدگيآ  انداختر

سبت ه متأثر از نكنه ييم با جذ  مويطور مستقبتن به يرينفوذپذ

 ندههاكاست، ارتباط دارد. لذا با استفاده از مواد  يسيمانآ  به مواد 

 ابد.يياهش مك ياديبتن به مقدار ز يريآ ، نفوذپذ يقو

م كبا اسالمپ  يهان است در بتنكتناسب نادرست اجزاء بتن مم

ها و ن نق ياد ايروان با اسالمپ ز يهاار نباشد، اما در بتنكآش

ا آ  يو  يتوانند سبب جداشدگينند و مكيدا ميت پيمبودها اهمك

وان ر يهادر بتن يه جداشدگكعلت است ن يهمشوند. به يانداختر

ا قاب بيشترشوند، يآ  ساخته م يقو اهندهك يهاافزودنيه با ك

ش ي، افزاينان از عدم جداشدگياطم يراه برا ي مشاهده است. 

 ست.ز بتن ايسنردانه و مواد ر بنديدانهز و توجه به ير يهاسنردانه

در مورد فوق ها نندهكروان ير شده براكاز موارد ذ ياريبس

 رد وك، عمليز صادق است )مانند سازگاريها ننندهكروان

 (. يسازدبا 
 سازحباب يواد افزودنم -پ

د يرومتر بايكم 122تا  12در ددود  يبا اندازها يعمد يهادبا 

ه ثر فاصلكپفش شده و ددا سيمانر ينواخت در خميك يصورتبه

 722تا  222در ددود  رر، طبق منابع مفتلن،يديكاز  هاآنمناسب 

 رومتر باشد.يكم
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، ديآيوجود مبه يصورت اتفاقه بهكدر بتن  يرعمديغ يهوادبا  

اهش مقاومت و دوام كمتر دارد و موجب يليم 1/2ش از يب اندازه

 .شودميآن 

داد شده، به نحوه و مدت اختالط بتن، يا يعمد يهوا دبا  مقدار

 دارد. يفتن بتن بستريدما و ر وهيش

 يرر، مانند برخيد يهاافزودنيداد شده توسط يا يهوابا  د

 يشتربدارد و به دوام  يبزرگترها، ابعاد نندهكا فوق روانيننده كروان

 دازهع انيهوا و توزدبا  درصد  اندامد.يبتن نم يرياهش نفوذپذكو 

مانند:  يمتأثر از عوامل داردبا د شده در بتن يتول يهادبا 

ت و مقدار ي، ماهيمصرف يجنا( و مقدار افزودنعت و يت )طبيماه

 ،هاسنردانها ك، شبنديدانه) داردبا در بتن  يمصال  مصرف

 ،يمصرف سيمان(، مقدار آ  و يزان مواد آلير، مي، مقدار خمسيمان

الط، ( و روش اختبيشتر، دبا  بيشتر يبتن )روان يا روانياسالمپ 

 سيمان يهاويژگي از يبتن و برخ ييط اجرايم، شراكدما، ترا

 است. ييايزان مواد قليو م يزيمانند ر

ر يا سايو  شدنآ زدن، خيهمنون  يطيط محيبا توجه به شرا

درصد دبا   ،نامهنيي، در هر آيبردارن بهرهيط موجود در ديشرا

 معموالالزم در بتن  ي. مقدار دبا  هواشودميالزم مشف   يهوا

هرچقدر  معموالارتباط دارد.  يمصرف سنردانه ثر اندازهكبه ددا

ز يالزم در بتن ن يباشد، درصد دبا  هوا كمتربتن  سيمانر يخم

 رين است درصد دبا  هوا در خمكه عمالً ممك ياست. در دال كمتر

دادتر شود، درصد  يطيط محيثابت باشد. هر چقدر شرا سيمان

 ثر اندازهكاهش دداك. با شودمي بيشترالزم بتن  يدبا  هوا

 ابد. ييش ميالزم افزا يبتن، درصد دبا  هوا هسنردان

ثابت،  يسيماننسبت آ  به مواد  ي ساز در مصرف مواد دبا 

ه تحت ك يهنرام يند. دتكيم بيشتربتن را  يو روان يياراك

 و يياراكساز مواد دبا  يسان است، بتن داويك يروان يطيشرا

نه . چنانساز دارداز بتن مشابه و فاقد دبا  يبيشتر يچسبندگ

عب( باشد، كلوگرم بر متر مكي 731از  بيشتراد )يز سيمانمقدار 

 .شودميا كشده و پرداخت سط  آن مش كشدت چسبنابتن به

، يرعمديغ يهادر بتن همانند وجود دبا  يعمد يهاوجود دبا 

سان نفواهد بود. يكاهش كدهد، اما مقدار ياهش مكمقاومت بتن را 

 يعمدريغ يهادبا  يداو يهاتنب ياهش مقاومت براكن يا

اگر مقدار  است. يعمد يهادبا  يداو يهاشتر از بتنيب يقدر

از  ياهش مقاومت ناشكان كاد باشد، اميدر بتن متوسط تا ز سيمان

د گفت اگر به يابد. هر چند باييش ميافزا يعمد يوجود دبا  هوا

 ر نسبتاسته شود، مقداكساز از مقدار آ  اختالط مواد دبا   مك

اهش مقاومت كاز  يابد و بفشيياهش مكز ين يسيمانآ  به مواد 

 ثابت(. يو روان سيمان)با فرض مقدار  شودميجبران 



   و مسائا اجراييجلد دوم: مصال -نامه بتن ايرانآئين 23/23/3322 36  

 

 

 حير/توضيتفس  يمتن اصل
ر يز و پفش در خمير يهاشده با وجود دبا بتن سفت يرينفوذپذ

 ش دواميه در افزاكابد يياهش مكساز( از مواد دبا  ي)ناش سيمان

 بتن مؤثر است.

 آ  يت نرهداريش قابليو بتن، وجود دبا  باعث افزا هادر مالت

ز يمالت و بتن سفت ن كياز خش يناش يشدگو جمع شودمي

ش يو افزا  كمتر يخوردگكب شاهد ترين ترتيابد. به ايياهش مك

 م بود.يدوام خواه

 اهش وزنكو  بيشترساز باعث تفلفا دبا  ش از اندازهيمصرف ب

 .شودميبتن 

 د در محدودهيده باش ديتول يهوادبا  ه درصد كنيبا توجه به ا

 ار مهم است.ينترل آن  بسكباشد،  ينيمع

اد ر مويسه با ساين ماده در مقاير مصرف ايه مقادكنيبا توجه به ا

مقدار  يريگاندازه م است، لذا دقت و نحوهكار يبس ييايميش يافزودن

 ذارد.داد شده بريا يبر مقدار هوا يير بسزايتواند تاثيآن م

 نندهكننده و زود سخت كريزودگ يمواد افزودن -ت

ننده و كر ي، مواد زودگ2172 ران به شمارهيا يدر استاندارد مل

هستند، هرچند  ايجداگانهمشفصات  يننده داراكزودسفت 

فا يز ايخاص بتواند هر دو نقش را ن ييايميشماده  ي ن است كمم

ر يگه مواد زودكاست ن يرد اكد به آن توجه يه باك ياتهكند. نك

 اهشك يريزان چشمرياندماد آ  داخا بتن را به م ننده نقطهك

 نادرست است. هاآنبر  «خيضد»دهند و لذا اطالق نام ينم

تن ب يدبا  هواه و مقدار ياول يياراكبر  يها اثر چنداننندهكريزودگ

د در طرآ يه باكوجود آورند به يياراكن است افت كندارند. اما مم

ب يكبه نوع و تر يفلوط بتن به آن توجه نمود. مقدار مصرف بسترم

وط ر اجزاء مفلي، مقاديمصرف سيمانننده، نوع كع يتسر ييايميش

و ... دارد. مقدار  آوريعما ي، دمايزيرساخت بتن و بتن يبتن، دما

 طيشراه و با در نظرگرفتن شرايد توسط آزمايق بايمصرف دق

 .مشف  شده باشد يواقع يطيمح

د يروند. بايار مكع بهيا ماي يا جامد پودركها به شنندهكريزودگ

در  سيمانم با يطور مستقها بهنندهكرياز زودگ يدقت داشت بعض

د. شون يرش ناگهانين است باعث گكرا ممي، زرنديقرار نرتما  

ن مواد ابتدا به آ  مفلوط اضافه شده و يا شودميه ين توصيبنابرا

 يرريه انواع دكيب شوند. در صورتكيمفلوط تر رر اجزاءيسپا با د

صورت جداگانه و طبق د بهيز استفاده شود، باين ياز مواد افزودن

ه كنيشراه به مفلوط اضافه شوند، مرر ايسازنده و آزما يهاهيتوص

 نان داصا شده باشد. ياطم هاآنرد مناسب كاز عمل

 يار گروه اصلاربردشان به چهكرد و كها بر اسا  عملنندهكريزودگ

 -7ننده، كزودسفت -2رش، يگ نندهكتسريع -3شوند: يتقسيم م

ن است در برخي كننده. ممكگيريآن -3و  يبتن پاشش نندهكزودگير
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هايي وجود داشته يهمپوشان يرد اين چهار گروه اصلكموارد در عمل

آرمه ها در بتننندهكريگيه استفاده از آنكر است كباشد. الزم به ذ

 د مالتيبا يبه محض قطع نشت يبندآ  يارهاكست و در ياز نمد

 اجرا شود. ياصل يميا بتن ترمي

توانند خاصيت ، مييبتن پاشش يمناسب برا يهانندهكزودگير

 بازي، خنثي، يا اسيدي داشته باشند. 

رار ه مورد استفاده قكاي است نندهكلرايد اولين زودسفتكلسيم ك

 يآرماتورهاده به دليا تسريع خوردگي گرفته است. امروزه اين ما

اي هنندهكست. از زودسفتيفوالدي، در بتن آرمه قابا استفاده ن

ها اشاره ها و نيتراتلسيم، نيتريتكتوان به فرمات لرايد ميكبدون 

ها، روند سيالتكربوكويژه پلي ها، بهنندهكروانرد. بسياري از فوقك

 ز شتا  ميدهند.يسب مقاومت را نك

 از بتن شاهد است. بيشترن مواد يدر اثر استفاده از ا يفت روانا

اهش كبتن را  يانداخترها سرعت و مقدار آ نندهكريزودگ

 دهند.يم

 نندهكريندگك يمواد افزودن  -ث

 يالزم، طرآ مفلوط بتن و مقدار افزودن يريندگكزان يبا توجه به م

 معموال د مشف  شود. به هردال مقدار مصرفيننده باكريندگك

ش يرا مصرف بيننده است، زكديه شده توسط توليتوص در محدوده

وجود رش بهيدر گ ين است اخالل جدكننده ممكريندگكاز دد 

ن كمم يشود و دتشدن بتن مندر آورد و به آ  انداختن و روان

زان يم رش بهيگ زمانش يد. افزايرقابا مصرف نماياست بتن را غ

 . شودميه نيساعت توص 3ش از يب

شوند از ين مواد به مفلوط اضافه ميه اك يانوع، مقدار و مردله

 است. يريندگكزان يرگذار بر ميعواما تاث

اهش كبتن  روزه ي ، مقاومت ينندگكريندگكبه علت عما 

 ز است.يدرازمدت ناچ ين مواد در مقاومت فشارياثر ا يابد. ولييم

و محافظت، به علت  يآورعمادر د ين مواد، بايهنرام استفاده از ا

بتن و آ  انداختن  يشدگاز جمع يناش يخوردگ كاد ترياستعداد ز

 .ديعما آبه يشتريدقت ب

ز مواد اد باشد و اير از سط  بتن زيه تبفك يرر، درصورتيعبارت دبه

ن است ادتمال كننده در بتن استفاده شود، ممكريندگك

 ابد.يش يافزا يخوردگكتر

 يننده گرانروكح اصال يمواد افزودن  -ج

ود ع موجيصورت ماا بهي يصورت پودربه يننده گرانروكمواد اصالآ 

را  يننده گرانروكد بتن، مواد اصالآ يدر هنرام تول معموالهستند. 

نند. مقدار مصرف كيبه مفلوط اضافه م سيمانردن كبعد از اضافه 

ع ، بسته به نويسيماندرصد وزن مواد  1/3تا  3/2در ددود  معموال

در برابر آ   ته مقاومك يزان مواد جامد است. در موارديو م
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 ن مقداريا بنا بر نوع و درصد مواد جامد، ايمطرآ است و  يشستر

 ابد.يش يتواند افزايم

د ياست، با كاند يافزودن ن مادهيه مقدار استفاده از اك يياز آندا

 ن شود.يمقدار آن به دقت توز

موجب  ييايميش هيبا توجه به پا يروننده گرانكاصالآ  يمواد افزودن

اهش خطر ك، ياهش جداشدگكبهبود خواص بتن از جمله 

ر زدانه ديمبود ركخصوص ، بهبنديدانه، جبران ضعن يانداخترآ 

 شوند.يز مين يت خودترازيماسه و قابل

نده نكه شده( از مواد اصالآ يش از مقدار توصياد از دد )بياستفاده ز

، يريرگيه، دياول يياراكاهش كمانند،  يثرات منفتواند ايم يگرانرو

و  ييزات اجرايردن تدهكزيدر تم يش دبا  هوا و دشواريافزا

 را به همراه داشته باشد. ياهش مقاومت فشارك

 يخوردگ بازدارنده يت  مواد افزودن

نفوذ مواد  آرماتورها يخوردگ يا اصلياز دال يكيه ك يياز آندا

اهش كد به داخا بتن است، لذا با يلرك يونهايخورنده مانند 

اهش نسبت آ  به مواد كچون  ييهاق روشيبتن از طر يرينفوذپذ

 بازدارنده معموالن روش را يد. اين هدف رسيتوان به ايم يسيمان

 دانند. ينم يخوردگ

ساعت  3رش را تا يگ زمانتوانند يم يخوردگ از مواد بازدارنده يبرخ

. دارند يريرر اثر زودگيد يه برخك يدال ندازند. درير بيبه تاخ

 يخوردگ بازدارنده ياز مواد افزودن يه برخكدهد يقات نشان ميتحق

اهش كدر  يريج است، اثر چشمريا رايدر دن هاآنه مصرف ك

ن ياند. بنابراج فار  نداشتهيخل در منطقه آرماتورها يخوردگ

 يهادر پرووهن مواد يالزم از ا يهاشيتوان بدون اندام آزماينم

 مفتلن استفاده نمود.

 بر خواص ييايميش يهاافزودنير يرد و تاثكعمل 7-7-8-2-7

ج يد قبا از مصرف و با توجه به نتايبا شدهسفتبتن تازه و 

وجه ن با تيهمنن د دستراه نظارت برسد.ييبه تا يشراهيآزما

 ،طيحم ير دماييژه تييبو ،ارگاهكدر يطيط محير شراييبه تي

 رد.يقرار گ توجهمواد مورد ن يارد كعملزم است ال

دارند.  ايگانهخواص چند ييايمياز مواد ش يبرخ 7-2-8-7-7ت   

 موجب ييايميش يمواد افزودن يه استفاده از برخكن مفهوم يبه ا

. اما در شودميا هر دو يشده و بهبود خواص بتن تازه، بتن سفت

ا يو  يقاومت فشاراهش مكن مواد باعث ين است اكن دال مميع

ز بشوند. انطباق بر يشدن ن از خش يناش يشدگش جمعيافزا

 يهابر طرآ يردكعمل يهاشياز آزما يازينياستاندارد موجب ب

ت ر اسكست. الزم به ذين يياجرا يط واقعيدر شرا يارگاهكمفلوط 

 يخاص يهامفلوط يمندرج در استاندارد رو يهاشيه همه آزماك

مورد  يهابا مفلوط يه ارتباطك شودميمالت اندام ا ياز بتن 

مورد استفاده در  سيمانن يارگاه ندارد. همننكاستفاده در 

 پرووه نباشد.  سيمانن است همان كاستاندارد مم يهاشيآزما
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  ر مصاليبا سا ييايميش يمواد افزودن يسازگار 7-7-8-2-3

ظارت اه ند دسترييبه تاد يبا سيمانژه يبو ،در بتن يمصرف

 برسد.

 يدر صورت استفاده از چند نوع ماده افزودن 3-2-8-7-7ت  

ا و اثر متقاب هاآناختالط  د نحوهيطرآ مفلوط، با ي در  ييايميش

است  يهيد دستراه نظارت برسد. بدييرر به تايديكرد كبر عمل هاآن

 ي، بررسسيمانژه يبو ياز مصال  مصرف ي ر هر ييدر صورت تي

 .شودد اندام يبا هاافزودني يمددد سازگار

 ياود ييايميش يا مواد افزودنيم و يلسك ديلرك 7-7-8-2-1

 استفاده شود. بتن آرمهد در ساخت ينبا ديلرك يهاوني

  

 صورتبه، ييايميش يردن مواد افزودنكاضافه  7-7-8-2-6

 .ستينمداز   خش يسيمانبه مواد  ،محلول

  

 فعال( يدنمع يپودر) سيمانن يگزيمواد جا 7-7-8-7
 

 فعال( يمعدن ي)پودر سيمانن يگزيمواد جا 3-8-3-3ت 

ا مواد ي فعال يمعدن يپودر يمواد افزودن 7-7-8-7-3

ارگاه به كه در ك شودميگفته  يبه مواد سيمانن يرزيجا

بدست آورده  يمطلوب يژگيتا و شودميمفلوط بتن اضافه 

 شود. ييجوصرفه سيمانشود و در مصرف 

 
 

 شاما انواعفعال  يمعدن يپودر يافزودنمواد  7-7-8-7-2

 راند:يز «ت»تا « الن»

 :(ايليروسيكم) يسيليسدوده -الن

 ياوهايا آلي يم فلزيسيليد سيند توليفرآ يمحصول جانب

. ذرات است ي تركقو  ال يهاورهكم در يسيليفروس

 21/2تا  21/2 در بازه معموالز و يار ريبس ايليسدوده

 72تا  31در ددود  معموال هاآن ژهيسط  و. هستندرومتر يكم

 7/2تا  2/2 در ددود هاآنو جرم مفصوص متر مربع بر گرم 

 است.عب كمتر ميگرم بر سانت

 

 ا(:ادكس، )شدها يآس ايدانه يآهنرداز ورهك سرباره - 

د سرد يبه سرعت پا از توله كاست  ياسرباره يمحصول

هر ماده چسباننده  مشابه يخواص يداران ماده ي، اشده است

 است. يكيدروليه

 

 :يعيطب يهاپوزوالن -پ

و  تي، زئولايپومترا ، ر ينظ يعيطب يهاپوزوالنانواع 

 .شونديز در بتن استفاده ميائولن نكمتا

 

 :يستر بادكخا -ت

ا يليس يرا با انواع پودرها يسيليس د دودهينبا 2-7-8-7-7ت  

ول  نيا و همننيليزه، گرد سيرونيكا ميليفعال مانند سريغ

عنوان به ايليسدودهر( اشتباه گرفت. استفاده از يگا )مواد نميكليس

 ياهش ادتمال جداشدگكر ينظ ييايمزا يدارا سيمانن يرزيجا

مقاومت و بهبود  ش قابا مالدظهي، افزايرانداختاهش آ كبتن، 

ابا ش قين افزايمضر و همنن ييايميدوام بتن در برابر نفوذ مواد ش

بتن  ديش عمر مفيده افزايبتن و در نت يكيتركمقاومت ال مالدظه

 شيتوان به افزايم هاآنب اغلب ياست. از معا يدر برابر خوردگ آرمه

 شاره نمود. آن ا يشدگش جمعيبتن و افزا ياز آبين

 ا مصرف دوغا  دودهي ايليسدودهننده همراه كرواناستفاده از فوق

. استفاده از دوده شودميه يننده توصكروانفوق يداو يسيليس

ن كه مفلوطكمداز است  يصورت پودر فقط در صورتا بهيليس

ور را در دض ايليسدوده يهالوخهكنواخت يكع يتوز ييبتن توانا

گ يجدا از د ها با پرهنكنده داشته باشد )مانند مفلوطنكروان فوق

د ي، باايليسدوده(. در صورت استفاده از دوغا  ير گرانشيا غي

موجود در دوغا  در  يهاافزودنيدقت نمود تا مقدار آ  و 

 يچناننه اجزانظر گرفته شود.  محاسبات طرآ مفلوط بتن در

توسط وجود در آن م ييايميش يهاافزودنيا و يليسدوغا  دوده

ن بت. باشدميباشد مصرف آن مداز نننده مشف  نشدهكد يتول

ش ادتمال يبه علت عدم آ  انداختن و افزا ايليسدوده يداو

ت يبتن دساس آوريعماو  ينرهدار در برابر نحوه يشدگجمع

منظور بهبود ا بهيليس زان مصرف دودهيدارد. م يبيشتر

 سيمانن يرزيجا يدرصد وزن 32تا  1دوام در ددود  يپارامترها
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ت اس يسنر زغال يهاروگاهيمحصول زائد ن يستر بادكخا

ا ك. شاست سرعت سرد شدهش بهكن خروج از دوديه دك

رومتر يكم 322از  تر  وچك، با قطر يروك يستر بادكذرات خا

است. لوگرم كيمتر مربع بر  322تا  322ددود  ژهيو سط  و

درصد و  32از  كمتر  مقدار آه ،Fدر دو نوع  يستر بادكخا

 و باشدمين ماده يادرصد  32ش از يب  مقدار آه ،Cنوع 

 است. ييكدروليههر ماده چسباننده مشابه  يخواص يدارا

 

 يابهبود پارامتره يبرا ايليسدودهه شده مصرف ياست. مقدار توص

. مصرف باشدمي سيمانن يرزيجا يدرصد وزن 8تا  6دوام ددود 

ش يمنظور افزا( بهسيمانن يرزيدرصد )جا 1از  كمتر ايليسدوده

 .شودميه نيدوام توص

ش مقاومت بلند مدت، ياستفاده از سرباره در بتن مندر به افزا

، بهبود يريدراته شدن، بهبود خواص نفوذپذيه ياهش گرماك

نردانه س-ييايقل يهانشكو وا يسولفات دملهرد بتن در برابر كعمل

 يياراكاهش كمندر به  معموال. در ضمن استفاده از سرباره شودمي

بر  يادير زيذرات سرباره تاث . اندازهشودمين ياز آبيش نيا افزايو 

رومتر يكم 32تر  از  وچكشده دارد. ذرات خواص بتن تازه و سفت

 ز نشان دهند.يوتاه مدت نكن يتوانند اثرات خود را در سنيم يدت

(، متركت ي)شاخ  فعال كمتر يكيدروليت هيبا فعال يهادر سرباره

 .شودميه نياد توصيز ينيرزيدرصد جا

 مناسب ينيرزيبا مقدار جا يستر بادكاربرد خاكاز جمله خواص  

نترل كاست.  يرياهش نفوذپذكش دوام و ي، افزايياراكبهبود 

. ن ماده گزارش شده استيا يز براين يسيليس ييايقل ييزانشكوا

ن را در بت يرات خاصين است تاثكز ممير يليخ يباد يسترهاكخا

 اهشكبتن چندان  ياز آبين است نكمثال مم ينند؛ براكداد يا

 ابد.ين

بهبود مقاومت و دوام بتن است.  يبرا يمناسب زوالنپوز يت نيزئول

ه يتوص سيماندرصد وزن  31تا  1ت در بتن در ددود يمصرف زئول

ش يزاشدت افبتن را به ياز آبيت نيه زئولكر است ك. قابا ذشودمي

 يمناسب بررس يهانندهكروانآن با فوق يازگارد سي، لذا بادهديم

د همراه يبا ايليسدودهن همانند ائولكت و متاي. زئولنترل شودكو 

 پوزوالن يا نوعيننده در بتن مصرف شوند. پومكروانبا فوق

زان يران دارد. ميز در مناطق مفتلن اين ياديه تنوع زكاست  يعيطب

است.  سيماندرصد وزن  21تا  31 معموالمصرف آن در بتن 

نوع  يعيطب يهاپوزوالنرد كه عملكدهد يقات نشان ميتحق

ران يا يعيطب يهاپوزوالناست. البته  يستر بادكه خايشب ا،يپوم

ار يسب يائولن خواصكدهند. متايش ميبتن را به شدت افزا ياز آبين

در  تربيش يمكا يبا مقدار مصرف مشابه و  ايليسدودهبا  يمشابه

ه يتوص سيماندرصد وزن  31تا  1/3ن يزان مصرف آن بيبتن دارد. م

 .شودمي

 0-3جدول ت مطابق  سيمانن يرزيف مواد جاثر مقدار مصركددا

ن كژه( مميط ويدوام در شرا تاميندر موارد خاص )جهت ست. ا

 جدول استفاده شود.اين نسبت به اعداد  يبيشترر ياست از مقاد
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 سيمانن يگزيه شده مواد جايثر مقدار مصرف توصكداح 0-3جدول ت 

 سيمانن يگزيجا ماده
 ثر درصدكحدا

 سيمان ينيگزيجا

 21 يعيطب يهاپوزوالنو  يستر بادكخا

 31 ائولنكت، متايزئول

 32 ايليسدوده

 12 سرباره

ر يا ساي يستر بادكو خا ايليسدودهمدموع 

 هاپوزوالن
71 

ا ي يستر بادكخا، سرباره و ايليسدودهمدموع 

 هاپوزوالنر يسا
1 

 
فعال  يمعدن يپودر يمواد افزودن يهاويژگي 7-7-8-7-7

 :، بنا به مورد باشندريز ياستانداردهاد مطابق يبا

 37238 ياستاندارد مل...........  ايليسدوده –الن 

 23731-3 ي........... استاندارد مل يوره آهنردازكسرباره  - 

 7377 ي.......... استاندارد مل يعيطب يهاپوزوالن -پ

..........  نه شدهيلسك يهاپوزوالنو  يستر بادكخا -ت

 ASTM C618 استاندارد

  

نسبت  د در محاسبهيبا سيمانن يرزيمواد جا 7-7-8-7-3

 نظر گرفته شوند.  در يسيمانآ  به مواد 

 يسيمانو نسبت آ  به مواد  يروابط مقاومت فشار 3-7-8-7-7ت   

. در صورت شودمي ارايهپرتلند  سيمان يداو يهابتن يبرا عموالم

 يو برا سيمانن يرزيجا يمعدن يپودر يهاافزودنياستفاده از 

 يديه روابط جدكنيا ين و برايمع به مقاومت مشفصه يابيدست

 به نام آ  يسيماناز نسبت آ  به مواد  يرري، مفهوم دشودن ارايه

 kر ب مؤثيبه نام ضر يبيضر يريارگكمعادل با به سيمانبه مواد 

توانند ين مواد مي. امراجعه شود( 7-8-1ت )به  شودمي ارايه

، يعيطب يهاپوزوالن، يآهنرداز ورهك ، سربارهايليسدوده

 kد مقدار يره باشد. در هر مورد بايائولن و غك، متايستر بادكخا

نه ادسا  ين زميدر ا يفراوان ياهاز به پژوهشي. نشودمشف  

 يمقاومت ، نوع و ردهسيمانن يرزيت مواد جايفكي. تنوع شودمي

 يمانسي، مقاومت بتن مورد نظر و نسبت آ  به مواد يمصرف سيمان

 ند. كيفا ميا kدر مقدار  ين مواد نقش مهميا ينيرزيزان جايو م

 (ها)نرمهر فعال يغننده كپُر يمواد پودر 7-7-8-3
 

 (هاننده )نرمهكپر يمواد پودر 0-8-3-3ت 

 يرآليغ ي، پودرهار فعاليغ نندهكپُر يپودرها 7-7-8-3-3

 نآشده به ا سفتيبهبود خواص بتن تازه و  يه براك هستند

 يهانشكت در واكانتظار شر هاآناما از  ،شوندياضافه م

ن مواد يا رود.يد مواد چسباننده نميشدن و تولدراتهيه

 موثر باشند.ز ين يالآ گرانروتوانند در اصيم

ت يفكي يبرا يه مشفصات خاصكاز آندا  3-3-8-7-7ت  

د يدر بتن با هاآنمصرف  يها وجود ندارد، دتماً برانندهكپر

و  يرات ددميي، تييري، دوام، نفوذپذيياراكاثراتشان بر مقاومت، 

ار يسب ماده ي ننده كرد. پريقرار گ يساخت بتن مورد بررس نهيهز

 يديخود اثرات مف يكيزيه به علت خواص فكا  شده است يسنرم آ

، ينريي، مويري، نفوذپذيياراكبر خواص بتن مانند بهبود 
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل
خواهد داشت.  يخوردگ كا به تريا تمايو  يانداختن، جداشدگآ 

 يو آ  انداختر يتوان جداشدگيم  با استفاده از پودر سنگ آه

اهش داد. در منابع، ك م( راكبتن خودترا ژهيوبهبتن ) يو گرانرو

 A3Cبا   پودر سنگ آه يدت يطيه در شراكگزارش شده است 

ا كيتش ييهادراتيق هين طريدهد و از اينش مكوا سيمان

 يها بر خواص مقاومتدراتين هيا اكير تشي. البته هنوز تاثشودمي

، شيبه هردال با آزما نشده است. ياما بررسكطور بتن به يو دوام

ه كرد كن يين مواد را در بتن چنان تعير نوع از اد مقدار هيبا

 .شود تامينمورد نظر  يهاخواسته

ن است كر مميدر مناطق سرد س كيآه يهااستفاده از پودر سنگ

 ت مندر شده و باعث انبساط مفر  شود.يداد تومازيبه ا

اهش مقاومت در برابر كتواند به يم  از پودر سنگ آه استفاده

 ش مندر شود.يسا

 يهاننده در محدودهكپر يپودرها بنديدانه شودميه يوصت

 باشد. 2-3 جدول ت مشف  شده
  

 قابل مصرف در بتن نندهكپر يپودرها بنديدانه 2-3 جدول ت

 يدرصد جرم عبور )م.م.( كال اندازه

2 322 

 322تا  81 312/2

 322تا  32 231/2

  

از جنا پودر  معموالرفعال يغننده كپر يپودرها 7-7-8-3-2

 يورتدر ص هاآناستفاده از  و هستند يسيليا سيو  كيسنگ آه

در مورد مواد  722 يضوابط استاندارد مله ك استمداز 

 ت شده باشد. يرعاآور انيز

 يبرا 32333-1 يمل ز استاندارده اكيدر صورت 2-3-8-7-7ت  

محدود  mg/g 3 لن بلو استفاده شود، دد مداز بهيش متيآزما

ا ي ASTM C1777 استانداردهايه از روش كي. در صورتشودمي

AASHTO T330  استفاده شود، دد مدازmg/g 1 .يبرا است 

  ASTM C1797( استاندارد يربناتك) كيسنگ آه يپودرها

 ده است.ه دايرا ارا يالزامات

مواد  يد داوينبارفعال يغننده كپر  يپودرها 7-7-8-3-7

ن شده در ييش از اندازه تعيا بيمضر، از جمله ر  و ش

توان از ين مقدار مواد مضر مييتع ياستاندارد باشند. برا

استفاده  ، 32333-1 ياستاندارد مل، مطابق لن بلويش متيآزما

 .ردك

  

ر پود، رفعاليغ نندهكپودر پراستفاده از هر نوع  7-7-8-3-3

ست مداز ا يبه مقدار ،رهيو غ يعات سنربري، ضايعيسنگ طب

 بتن را برآوردهمورد نظر در و دوام  يكيانكخواص م ده بتوانك

 د.يانم

 يتر از پودرهااستفاده رادت يتوان برايم 3-3-8-7-7ت  

د مقدار يبا ين دالتيننده، از دوغا  آن استفاده نمود. در چنكپر

د از ي. در ضمن باشودسر كبتن  يآ  داخا دوغا ، از آ  مصرف

 شود. يريدوغا  مزبور جلوگ يزدگخيو  ينينشته
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 يپودرها ييايميشآور انيز مواد يهاتيمحدود 7-7-8-3-1

 .استز ير يهاسنردانههمانند  رفعاليغ نندهكپر

  

 هارنگدانه 
 

 هارنگدانه 

 ربيشتا يمشابه  ينرم با درجه ييها پودرهارنردانه 7-7-1-3

يم ردن بتن مورد استفاده قراركن يرنر يه براكاند سيماناز 

درصد  32تا  2ن مواد در بتن در ددود يرند. مقدار مصرف ايگ

 . است سيمانوزن 

  

د مطابق يدر بتن با يمصرف يهارنردانه ضوابط 7-7-1-2

 باشد. 32331 يمل استاندارد

 معموالرنردانه،  يشدن رنگ بتن داونواختيك يبرا 2-1-7-7ت  

د در آ  قابا يها نبا. رنردانهشودميها استفاده نندهكرواناز فوق

ر رنگ ييا تييه شوند و يدا باشند، در برابر تابش نور آفتا  تدز

. دارند( يرنگ بهتر يدارين رابطه پايدر ا يمواد معدن معموالدهند )

نه در ات رنرديفكيزان مصرف رنردانه در بتن، بسته به نوع و يم

 است. سيماندرصد وزن  32تا  2ددود 

ه كرد كنان داصا يد اطميها بارنردانه داربركدر  7-7-1-7

مشفصات بتن، از جمله رشد مقاومت و  ياثر نامناسب بر رو

 نداشته باشد. ،زان دبا  هوايم

  

 بتن يمصرف افيال 
 

 بتن يمصرف افيال 

 اتيلك  7-7-32-3
 

 اتيلك  0-01-3-3ت 

 يششكرفتار بمنظور بهبود  عمدتابتن مورد استفاده در اف يال

و  يو بارگذار يشدگاز جمع يناش يخوردگكاهش تركو 

، يفوالداف از انواع ين الي. اشودميار برده كب يطيعواما مح

ن ياز ب شوند.يد ميتول ياو سرباره ينربك، يمري، پلياشهيش

 اربرد را در بتن دارند. كن يشتريب ياف فوالدين انواع، اليا

  

 ياف فوالديال  7-7-32-2
 

 ياف فوالديال  2-01-3-3ت  

ا آجدار و به يصاف  يهابا بدنه ياف فوالديال 7-7-32-2-3

متر و يليم 7/3تا  3/2ده طر قاعبا ق اياستوانه معموالا كش

اربرد كشوند. ضوابط يد ميمتر توليليم 67تا  21 يهاطول

 ه شده است. يارا 33613 ياف در استاندارد ملين اليا

 

 شده ديتول يمفتلف يهاروش به يفوالد افيال  3-2-32-7-7ت   

 در هك همانطور .هستند دستر  در يمتنوع ابعاد و الكاش در و

 افيال گروه دو در يفوالد افيال ،شودمي مشاهده 0-3ت   لكش

 سط  يدارا اغلب افيال نيا شوند.يم بنديطبقه داراكش و صاف

 67 يال 21 طول و متريليم 7/3تا  3/2 قطر با يارهيدا مقطع

 7 يال 2 معموال يفوالد افيال يششك مقاومت .هستند متريليم

 به نسبت بيشتر يجانب سط  ايدلبه و بوده يفوالد هكشب برابر

ر يخم با يبهتر ي، چسبندگ)فوالد وزن ماندن ثابت فرض با(ه كشب

 .نندكيم داديا سيمان
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل
ن يبر زم كيمت يهادالتوان به يم ياف فوالدياز موارد مصرف ال

ب كمر يهادالمعلق، بتن درجا،  يهادال(، يبتن يهاهي)رو

و  يساخته، بتن پاشششي، قطعات پيفوالد ت( با عرشهيامپوزك)

 رد.كدر معرض انفدار اشاره  يهاسازه

 ساخت روش  اسا بر را يفوالد افيال ASTM A820 ستانداردا

 مقاومت يبرا را يالزامات و دداقا ردهك بنديطبقه ريز نوع چهار در

 -3است: نوع نموده نييتع ... و خلوص ،يابعاد يروادار ،يششك

 صفحات ردنك ورقه از شده ديتول افيال -2نوع شده، دهيبر يهاميس

 ر.يسا -3نوع مذا  و فلز از شده ديتول افيال -7نوع ،يفلز

 اسا  بر را يفوالد افيال 33613 شمارهران بهيا يملاستاندارد 

 يهامي: سIند: گروه كيم بنديطبقه ريز گروه پنج در ساخت روش

 ،يفلز صفحات ردنك ورقه از شده ديتول افي: الIIگروه شده، دهيبر

 دهيبر يم هاي: سIVگروه مذا ، فلز از شده ديتول افي: الIIIگروه

 .يفوالد كبلو از شده دهيتراش افي: الVوهگر شده و دهيتراش و شده

 

 
 افيال انواع يل برخكش  0-3ت   لكش

د يقابا استفاده در بتن آرمه با ياف فوالديال 7-7-32-2-2

 باشد. 322تا  12ن يب هاآنآجدار بوده و نسبت طول به قطر 

 ميمستق طوربه افيال يكيزيف مشفصات يبرخ 2-2-32-7-7ت  

 هك است يدال در نيا دهند، يم قرار ريتأث تحت را بتن ردكعمل

ن مقاومت يهمنن .هستند يكمتر تياهم يدارا مشفصات يبرخ

ا كا شي ياف به همراه خواص سطحيته اليسيو مدول االست يششك

ر دارد. يتاث يخوردگكتر زمانبتن و  يكيانكبر خواص م هاآن

 بتن در يفوالد افيرد الكعمل بر را ريتأث نيبيشتر هك ييپارامترها

 ريخم در افيال مهار و يچسبندگ يهازميانكاز: م عبارتند دارند

 اكش يمفروط يبا انتها داراكش افيال با صاف افيال انيم تفاوت)

 آن، قطر به طول نسبت دهينت در و افيال قطر و طول (دارقال  و

 از يتابع هك افيال لوگرمكي هر در افيال تعداد ف،ايال مصرف مقدار

 مدول اف ويال يششك مقاومت ،باشدمي افيال مقدار و ابعاد

 اف.يال تهيسياالست

 .تازه دارد بتن يخوردگكتر بروز زمان در يمهم نقش افيال ابعاد

 انيم پا داديا با متر(يليم 21/2 از كمتر قطر )با رويكم افيال
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل
 در نيا دهند.يم شيافزا را بتن مقاومت و ي تاالس دد هاكزترير

 داديا با متر(يليم 1/2 از بيشتر قطر بارو )كما افيال هك است يدال

 بهبود را يخوردگكتر از پا بتن طاقت ،بزرگتر يهاكتر انيم پا

 تهيسياالست مدول و ابعاد يدارا افيال اربردك ده بايبفشند. در نتيم

 يبارگذار مفتلن مرادا در بتن يردگخوكتر نترلك يبرا متفاوت

 رد.ك نهيبه را مصال  ردكتوان عمليم

 ياشهياف شيال  7-7-32-7
 

 ايشهياف شيال  3-01-3-3ت  

ات يكلي)سودا س A اف عموماً به سه ردهين اليا 7-7-32-7-3

)مقاوم  ARات( و يكلي)بروس E( ، يمعمول شهيا شيم و يلسك

 شوند.يم مي( تقسييايط قليدر مح

اف در بتن در درازمدت يالن ياخواص  معموال 3-7-32-7-7 ت  

 رد.يمدنظر قرار گ يد در طراديند و باكير مييتي

 Aست، يبا دوام ن ييايط قليدر مح Eنوع  7-7-32-7-2

در داخا بتن از  ARنوع  يتواند مقاوم باشد، وليم يتادد

 برخوردار است.  يدوام خوب

  

د يا در بتن بايپا شهيف شايال يهاويژگي  7-7-32-7-7

 .باشداف يال يبرا 33132 يمطابق با استاندارد مل

  

 يمرياف پليال  7-7-32-3
 

 يمرياف پليال  0-01-3-3ت  

ساخته  يمرياف پلين الياز ا يانواع مفتلف  7-7-32-3-3

،  يليركاند از: آبتن عبارت يبرا هاآنن يتره متداولكشده 

هستند.  لنيات يلن و پليروپپ ياستر، پل يلون، پليد، نايآرام

 نند.كيقلمداد م يمرياف پليعنوان الز بهيربن را نكاف يگاه ال

ش مقاومت در يافزا يلن برايپروپ ياف پلياز ال 3-3-32-7-7ت  

ژه در يپرمقاومت و توانمند بو يهان شدن بتنكبرابر قلوه

 . شودمياستفاده  يسوزآتش

، يمرياف پليع الانون اخواص مفتلبا توجه به  7-7-32-3-2

 يكيانكو م يكيزيرا بر خواص ف هاآنر يد قبا از مصرف تاثيبا

 قرار داد. يشراهيآزما يبتن مورد بررس

 بر اسا  ياف مصنوعيات الياز خصوص يبرخ  2-3-32-7-7ت   

 ACI 544.1 ه شده است.يارا 3-3 جدول ت در  

 بتن مصالح يردن و نگهداركرانبا 
 

 مصالح يردن و نگهداركانبار  

 اتيلك 
 

 اتيلك  

ا ر هاآنتواند مشفصات يمصال  م يردن و نرهداركروش انبار

  ا اختالط با مصاليدلهموارد ب يو در برخ دادهر قرار يتحت تاث

 ،ها موارد مشابي  و يصح يگذارا مواد مضر، عدم نشانهيرر و يد

ردن كد در انبار ين بفش بايالزامات ا. ندكداد يارا  يالتكمش

 ت شود.يمصال  رعا يو نرهدار
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 سيمان ينگهدار 
 

 سيمان ينگهدار    

 ه ويته يتكا پايفله  صورتبهتوان يم را سيمان 7-3-2-3

 د.رك ينرهدار 2363 يمطابق استاندارد مل

 

 يهاروش 22818ران به شماره يا يدر استاندارد مل 3-2-3-7ت  

 ه شده است.يارا يساختماناز مصال   يو انبارش برخ دما

ا مفازن يها لويد در سيبا يافله سيمانهر نوع  7-3-2-2

ه از ك يافله يهاسيمانن يشوند. همنن ينرهدار ايجداگانه

 انكتا دد امز ين هستندمفتلن  يهاارخانهكاز  ينوع، ول ي 

 شوند. يجداگانه نرهدار صورتد بهيبا

 يمفتلن و دت يهاسيمانت در مشفصات تفاو 2-2-3-7ت  

مفتلن  يهاارخانهكد شده در يتول ينوع ول ي از  ييهاسيمان

 و دوام بتن موثر باشد. ضمن يكيانك، ميكيزيتواند بر خواص فيم

 يو شناسائ يريان رهركا در بتن امكه در صورت بروز مشكنيا

ژه يوبهن در انواع بتن، يتر خواهد بود. همننا آسانكمنشاء مش

در  يراتييتوانمند، الزم است تا بر اسا  مشفصات آن تي يهابتن

رد. در صورت عدم كاعمال  يزان مواد افزودنيا ميطرآ مفلوط 

 نكر مميا غيا كرات، مشيينترل و اعمال تيكت موارد فوق يرعا

 خواهد بود.

 (در بازار رايجمحصوالت  يبر اساس برخ ياف )اطالعات مورديات انواع اليز خصوصا يبرخ 3-3 جدول ت

 افينوع ال
قطر معادل 

 رومتر(يك)م

 يچگال

 ينسب

مقاومت 

 يششك

(MPa) 

ب يضر

 يارتجاع

(GPa) 

 رنشكثر كحدا

 )درصد(

 يدما

احتراق 

 (وسيسلس)

ه ديسكذوب، ا يدما

 هيتجزا يشدن  

 (وسيسلس)

 يوزندرصد 

جذب آب 
 ASTMطبق 

D570 
 1/2 – 2/3 272 -222 - 12- 1/3 31- 33 3222 – 232 38/3 – 36/3 321-37 يكليركآ

 7/3 382 اديز 3/3 62 2172 33/3 32 ديآرام

  ديآرام
 اديز يب ارتجاعيبا ضر

 2/3 382 اديز 1/2 333 2731 33/3 32

 ربنك
 ايرتيلونيركآيه پلياد و با پايبا مدول ز 

 زيناچ 322 اديز 3/2- 1/2 782 7272- 2382 3/3 – 6/3 8

 ربنك
 هياد و با پايز يششكمقاومت 

 ايتريلونيركآيپل
 زيناچ 322 اديز 1/3 – 2/3 272 312- 382 3/3 – 6/3 1

  ربنك

 يهاربنكدرويه هيبا پا ي زوتروپيا

  ي آرومات

 3- 7 322 اديز 3/2 – 2/2 71- 23 3222- 7312 3/3 – 6/3 32-37

 ربنك
 يهاربنكدرويه هيبا پامه جامد ين

 ي آرومات

 زيناچ 122 اديز 3/3 – 1/2 382- 312 7322 – 3131 31/2 - 8/3 1-38

 2/1 – 8/2 222- 222 - 22 2/1 161 33/3 27 لونينا

 3/2 262 117 312 -32 33 3322- 221 71/3 – 73/3 22 استر  يپل

 زياچن 371 - 82- 7 2/1 181- 31 16/2 – 12/2 3222-21 لنيات يپل

 زيناچ 361 117 31 8/3- 1/7 612- 332 13/2- 1/2 - لنيپروپ يپل
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

د به نحو يبا سيمان يا مفازن نرهداريلوها يس 7-3-2-7

نوع  هدهندد نشانيبا يگذارشوند. نشانه يگذارنشانه يمناسب

 باشد.آن  نندهكد يتول ارخانهكو نام  سيمان

  

 يطراد ياگونههد بيبا يهدارا مفازن نري هالويس 7-3-2-3

نداشته  ،يبه خصوص در قسمت خروج مرده، يه فضاكشوند 

 .از آن خارج شودبتواند  يبه رادت سيمانو 

  

 سيماندرازمدت  يه قصد نرهداركيدر موارد 7-3-2-1

ان هوا و رطوبت يرا از تما  با جر د آنيوجود دارد، با يافله

بن ركن است با كمم سيماننصورت ير ايدور نره داشت. در غ

ت آن دچار يفكينش نشان دهد و كد هوا و رطوبت وايسكايد

 مانسيت يفكيقبا از مصرف د ين موارد باياختالل شود. در ا

 نان داصا نمود.ياطم

  

ا ي يچوب يوهاكس يد رويبا يتكپا يهاسيمان 7-3-2-6

متر دارد يليم 322ن فاصله دداقا يه با زمك هاآنمشابه 

. ز دفظ شوديمداور ن يوارهايد از ديله بان فاصيده شوند. ايچ

ها، تكپا يمقاوم بر رو يپوشش رطوبت ي ر به همراه ين تدابيا

دارد و هم گردش هوا، در يرا از رطوبت دور نره م هاآنهم 

 سازد. ير ميان پذكرا ام هاآناطراف 

  

د يتول زمان، از يتكپا يهاسيمان ينرهدار زمان 7-3-2-3

 32به   ط خشيهفته و در شرا 6به ط مرطو  يدر شرا ،ديبا

 .شودهفته محدود 

د يخ توليران، الزم است تاريا يطبق استاندارد مل 3-2-3-7ت  

 ها درج شود.تكپا يبر رو سيمان

 ديولخ تيبا توجه به تاره ك ييهاتكثر تعداد پاكددا 7-3-2-8

ثر كددا ينرهدار زمانمدت  يبرا ،هم قرار داد يتوان رويم

 زمانمدت  يبراو  ،نيرد 32  خشمناطق  درهفته  32

. تعداد استن يرد 8 در مناطق مرطو هفته  6 ينرهدار

و  هاسيمانباالتر  يمقاومت يهارده يامداز بر يهانيرد

 دي، باهاآن كمتررش يگ زمانا يتر عيسب مقاومت سركآهنگ 

 محدود شود. يكمتربه تعداد 

  

اشد ب ياگونههد بيبا يتكپا يهاسيمان ردنكانبار 7-3-2-1

رند. يگهم قرار يرو ،ارخانهك ي نوع و  ي از  يهاسيمان هك

م يتنظ ياگونههبد يبا سيمان يهادمان انباشتهيچ نيهمنن

 د شده، زودتر مصرف شوند.يزودتر تول يهاسيمانه كشود 

  

 يهابتندر لوخه ك يدارا يهاسيماناستفاده از  7-3-2-32

 هستند سست يهالوخهك هك ي. در مواردستيمداز ن ياسازه
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ا كيتش سيمان يبر اثر تما  رطوبت در طول مدت نرهدارو 

اده از استف ،ندشويمخُرد ن انرشتان يفشار ب يمك با اند وشده

 يش مقاومت فشاريه در آزماك ي، به شرطمداز است هاآن

 زماناز سرخ شدن و  ياستاندارد، افت ناش سيمان-مالت ماسه

را برآورده  استانداردات الزامه كرش نشان داده شود يگ

و  ردك خُرد كامالها را لوخهكتوان يمن موارد يدر ا، دينمايم

  ار برد.كرا ب سيمانداد و سپا  عبورمناسب   از الا ي

 يهاسهكيا فشار يدلهست بسٌ يهالوخهكه كيموارددر 

 يتها برادهسكيا دو بار غلتاندن ي ي و با  اندداد شدهيا ييباال

ا يمورد نظر پا از دذف  سيمانتوان از يم ،رونديمن ياز ب

 رد.كها استفاده لوخهك ردنك ردخُ

  ،سيمانت يفكيا نسبت به يچه به هردلچنان 7-3-2-33

ن ييتع يهاشيد آزمايبا وجود داشته باشد، ياو شبهه ديترد

 از سرخ شدن ي، افت ناشسيمان -مالت ماسه يمقاومت فشار

ه ك ين در موارديرا اندام داد. همنن انسيمرش يگ زمان و

ج يو با استفاده از نتا د وجود داشتهيترد سيماننوع  بارهدر

د ي، باشود  مقدور نيان تشفكفوق ام يهاشيآزما

 اندام شود.ز ين يرريد يكيزيو ف ييايميش يهاشيآزما

  

 يمعمول يهاقبا از مصرف، در بتن سيمان يدما 7-3-2-32

ا الزم ين دليو  باشد. به ايسلس درجه 31شتر از يد بينبا

دما  زمانا يارخانه و كا از يهنرام تحو سيمان ياست دما

 ارگاه محدود شود. كبه 

گرم و  يط آ  و هوايدر شرا شودميه يتوص 32-2-3-7ت  

 يثر دماكددا ،ت استيدائز اهم هاآنه الزامات دوام در ك ييهابتن

 .شودگراد محدود يسانت درجه 62در هنرام استفاده به  سيمان

 

 هاسنگدانه ينگهدار 
 

 هاسنگدانه ينگهدار 

ه ك ييهاسنردانهز و درشت و ير يهاسنردانه 7-3-7-3

 تصوربهد يهستند با يمتفاوت بنديدانهنوع و جنا،  يدارا

دات الزم جهت يشوند و تمه يجداگانه انبار و نرهدار

 .عما آورده شود به هاآناز اختالط  يريجلوگ

 يهاروش 22818ران به شماره يا يدر استاندارد مل 3-7-3-7ت  

 ه شده است.يارا يساختماناز مصال   يدما و انبارش برخ

 هاسنردانه يو جابدائ ردنك مرادا دما، انباردر  7-3-7-2

 ايدلبه ،درشت يهاسنردانهخصوص به، هاآن بنديدانهد ينبا

 ابد.ير ييتي يا جداشدگيخردشدن 

 ي، دما و جابدائيريارگمرادا ب همه 2-7-3-7ت  

 ياگونههب ود.آالت مناسب اندام شنيماشد با يبا هاسنردانه

ا مواد مضر يرر يبه مصال  د يو آلودگ يه از جداشدگك

 شود. يريجلوگ

ه كباشد  ياگونههد بيبا هاسنردانه يمحا نرهدار 7-3-7-7

، مانع از ورود مواد هاآنآ  موجود در  يشكان زهكامضمن 

 شود. كها از جمله خاندهيالا آيمضر 

ثر كددا 722ران به شماره يا يدر استاندارد مل 7-7-3-7ت  

محدود شده است، و  درصد 1ز به ير يهاسنردانهرطوبت 

د. يمار نييدار و فروشنده تيين است با توجه به توافق خركمم
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ت آ  در كتواند درين دد از رطوبت نميبه هردال وجود ا

به  ين است بارندگكث شود. اما مممدموعه سنردانه را باع

 مندر شود. يشكاز به زهيش رطوبت و نيافزا

 يا دارايزده و خي يهاسنردانهاستفاده از  7-3-7-3

از  ه قباكنيمرر ا ست.ينخ و برف در بتن مداز ي يهالوخهك

ز ا رريد يهاا روشيبا استفاده از آ  گرم  سيماناختالط با 

خ ي ذو  يه براك يمقدار آب ديبا ن مواردي. در اده شوندن بريب

 ايلدبه هاسنردانهش رطوبت يافزا ايو  هشدا برف استفاده ي

 و اصالآ هاسنردانهقدار رطوبت ه مدر محاسب ا برفيخ يذو  

 شود. منظور يمقدار آ  مصرف

در  هاسنردانه يمحا نرهداره ك شودميه يتوص  3-7-3-7ت   

داد يازدن و خيه مانع از كباشد  ياگونهبه فبندانيفصول سرد و 

 شود. هاسنردانهخ و برف در ي

 يبر دما هاآن ياد دماير زيو تاث هاسنردانه يت دمايبا توجه به اهم

 ياهش دماكدات الزم، از يبا اتفاذ تمه شودميه يتوصبتن، 

بان، هيشود. استفاده از سا يريدر فصا سرد جلوگ هاسنردانه

ه يتوص يا برزنتي يكيپالست يهاا پوششيده و يسرپوش يانبارها

 .شودمي

 ياگونههد بيگرم با يدر هوا هاسنردانه ينرهدار 7-3-7-1

 درجه 12قبا از مصرف در بتن از  هاسنردانه يه دماكباشد 

 د.يتداوز ننما و يسلس

 هاسنردانه يش دمايد از افزايز بايگرم ن يدر هوا 1-7-3-7ت   

 ايده و يسرپوش يان، انبارهابهياستفاده از سا .نمود يريجلوگ

  درشت و خش يهاسنردانه يژه برايوهمناسب ب يهاپوشش

 يجد يش دمايدچار افزا معموالا يخ يهاماسه. شودميه يتوص

اهش دما اتفاق ك هاآنر آ  از سط  يرا در اثر تبفيز ،شوندينم

 يهاسنردانهردن ك  خن يتوان برايده مين پدياز ا .افتديم

 رد.كز استفاده ين درشت

د يبا يه و نرهداريطول مدت دما، تفل در 7-3-7-6

ز بر اثر يذرات ر ياز جداشدگ يريدات الزم جهت جلوگيتمه

 د.يعما آهب وزش باد

شده  ينرهدار يهاسنردانه يياز جدا يريجهت جلوگ 6-7-3-7ت  

داخا  يهاسنردانهددم  شودميه يا توصكش يفيدر مفازن ق

 مه پُرتر باشد.يترل شده و از ننكطور مرتب همفزن ب

و  هاسنردانه ياز جداشدگ يريمنظور جلوگبه 7-3-7-3

 ديردن، نباكدرشت در هنرام انبار  يهاسنردانهخصوص به

اد يب زيبه ارتفاع و ش يطمفرو يهارا در انباشته هاسنردانه

 صورتبهع و يوس يد در سطوديبا هاسنردانهرد. ك ينرهدار

 شوند. يهداره پفش و نريه به اليال

  

ن يو همنن ياهش ادتمال جداشدگك منظوربه 7-3-7-8

و  متريليم 22 يهاسنردانهت بتن در يفكينترل بهتر ك

 به دداقا اندازه ياسم ثر اندازهك، نسبت دداآنتر  از  وچك

 يهاسنردانهو در  بيشتر 3د از يدرشت نبا يهاسنردانه ياسم

 ود. ش بيشتر 2د از يمتر نبايليم 22از  بزرگتر

 21تا  1درشت  يهاسنردانه شودميه يتوص 8-7-3-7ت  

متر )در اصطالآ يليم 1/32تا  1 سنردانهدر دو بفش  يمتريليم

(، يمتر )در اصطالآ شن باداميليم 21تا  1/32( و يشن نفود

ن امر در ير است اكان ذيشوند. شا يصورت جداگانه نرهداربه

 است. يالزام بزرگتر ثر اندازهكبا ددا ييهاسنردانهخصوص 

ي وارد هاسنردانهدر هنرام تحويا هر محموله از  7-3-7-1

ثر كددامانند:  هاآن يظاهر يهاويژگيشده به كارگاه بايد 

قرار  توجهمورد ها به ناخالصي يها و آلودگاندازه، شكا دانه

 ن شده انطباقييه با الزامات تعك ييهااز قبول محموله رد.يگ
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ارند د يتفاوت فادش يقبل يهاشفصات محمولها با ميندارند و 

 شود. يريجلوگ

در  ياترييد بتن تيين توليه در دكنيبا توجه به ا 7-3-7-32

ز در ير يهاسنردانهخصوص بهو  هاسنردانهزان رطوبت يم

 ( و مشفصاتيارائكو  يزان روانيتازه )مانند: ممشفصات بتن

دوام(  ياو پارامتره يشده )مانند: مقاومت فشاربتن سفت

 يادر ابتد هاسنردانهزان رطوبت يگذار است، مريشدت تاثبه

در رطوبت  ير محسوسييه تيك زمانو هر  ياركهر روز 

زان آ  يو مشده ن ييتعد يبا ،ديآيموجود هب هاسنردانه

 .شوداصالآ مفلوط  يهاسنردانهو وزن  يمصرف

، ياهش ادتمال جداشدگك، جهت شودميه يتوص 32-7-3-7ت   

 افت اسالمپ(، خصوصبهزان اسالمپ )يرات ميياهش تيك

، يدر مقدار آ  مصرف كمترو اصالآ  يديبهتر بتن تول ينواختيك

 هاانهسنردزان رطوبت يبا م ياديتفاوت ز سنردانه يعيرطوبت طب

 ( نداشته باشد.SSD)  تا دالت اشباع با سط  خش

 

 هادانهكسب ينگهدار 
 

 هادانهكسب ينگهدار 

 يهايد در برابر رطوبت و آلودگيها بادانهكسب 7-3-3-3

 محافظت شوند. يطيمح

  

به  اند.يعيطب يهاسنردانهتر از نندهكشها دانهكسب 7-3-3-2

 شتريدقت بد يبا هاآنو مصرف  يدر دما، نرهدار ،ن علتيا

 .ديبعما آ يريجلوگ هاآن ياز خردشدگار برد تا كب

  

 يافتيباز درهم، يهاسنننگدانه ينگهدار  

 شده يو بازفرآور

 
و  يافتيدرهم، باز يهاسنننگدانه ينگهدار 

 شده يبازفرآور

و  يافتيباز يهاسنردانهردن كو انبار ينرهدار 7-3-1-3

است. محا  يمعمول يهاسنردانهشده همانند  يبازفرآور

 يهاسنردانهد جدا از يبا هاسنردانهن يو انبار ا ينرهدار

 م در محا انبار مفلوط نشوند.چ وجه با هيهبهو  ودهب يمعمول

  

اند. يشدت مستعد جداشدگهدرهم ب يهاسنردانه 7-3-1-2

دقت د يباها در انباشته هاآنفتن يدر دما و ر ن علتيبه ا

 صورتبهاد و يارتفاع ز در هاآن اعمال نمود و از انباشتن ياديز

 .شودز يپره يمفروط

  

 بتن يمصرف آب ينگهدار  
 

 بتن يمصرف آب ينگهدار 

 يد دمايرات شدييو تي  داد خزه و جلبياز آلوده شدن و ا

 ،مفزن آ  شودميه يتوص د.يآ عمابه يريد جلوگيآ  با

 باشد. يدرارتق يعا يا داراين يصورت مدفون در زمهب

از به چرخش آ  ادسا  ين ي داد خزه و جلياز ا يريجلوگ يبرا 

قرار  يزرسمفزن آ  مورد با ي. الزم است هر از چند گاهشودمي

ا چرخش آ  در فواصا يون كو بسته به ساز يو در صورت ن رفتهگ

تواند يم  شود. آ  مداور با خزه و جلب يسازكپاتا سه ماه  ي 

 .شوداهش مقاومت و دوام بتن كنامطلو  و  ييهوازا باعث
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، در تابستان و درارتي قيعا يا داراين يمفازن مدفون در زم

 يريآ  در طول شبانه روز جلوگ يماد ديرات شدييزمستان، از تي

 د.ننكيم

 ييايميش يمواد افزودن ينگهدار 
 

   ييايميش يمواد افزودن ينگهدار 

اند و عيصورت مابه معموال ييايميش يهاافزودني 7-3-3-3

 د دما محافظتياهش شدكزدن و خيد در مقابا يبا ن علتيبه ا

  شوند.

و  شدهجامد  مواد ينياهش دما باعث ته نشكگاه   3-3-3-7ت   

هرچند هنوز به مردله  .آورديموجود هرا از نظر مصرف ب يالتكمش

 ده باشد.يخ زدن نرسي

برچسب  يد دارايبا يمواد افزودن يظروف نرهدار 7-3-3-2

 آبه وضو هاآنات يه محتوك ياگونهبه ،مشفصات باشند

 د.باش مشف 

  

ت به رطوب يبيشترت يدساس يپودر يمواد افزودن 7-3-3-7

و  يبندرطوبت بسته ا ظروف ضدي هاسهكيدر  ديباو دارند 

 .شوند ينرهدار

  

توجه به د با يبا يماده افزودن ينرهدار زمانمدت  7-3-3-3

 .ن شودييتعننده كديتول يهادستورالعما

  

دور هد بيد، بايبه نور خورشدسا   يمواد افزودن  7-3-3-1

 انبار شوند. ديم نور خورشياز تابش مستق

د به دما و تابش آفتا  يبا يمواد آل ردنكدر انبار   1-3-3-7ت  

مواد  فاسد شود. يرآليتواند زودتر از مواد غيمرا يز ،توجه داشت

 راتييدستفوش تي ير آليبه مراتب زودتر از مواد غ يآل يافزودن

 شوند.يم يفكي

مواد فساد  ع دريبه تسرتواند يمز ياد نيز يدما 7-3-3-6

ن مورد ياط در ايادت .شودمندر  ،عيژه مواد مايوه، بيافزودن

 است. يضرور

  

، يمعدن يپودر يمواد افزودن ينگهندار   

 سيمانن يگزيمواد جا

 
، يمعندن  يپودر يمواد افزودن ينگهندار  

 سيمانن يگزيمواد جا

 يستر بادكر از خايبه غ ،هاپوزوالنو  ايليسدوده 7-3-8-3

 ن داليبا انمود.  ينرهدار يتوان به مدت طوالنيرا م Cنوع 

و  م با رطوبتياز تما  مستق يريبان و جلوگياستفاده از سا

د يرات شدييلوخه شدن و تيكاهش ادتمال ك يبرا ،ان آ يجر

 .شودمي هيتوص ،يرطوبت

 اهپوزوالنا و يليس اگرچه رطوبت باعث فساد دوده 3-8-3-7ت  

تواند در دما و اختالط بتن  يم هاآنشدن لوخهك، اما شودمين

 ديبا هاآنن مقدار رطوبت موجود در يننوجود آورد. همبه يالتكمش

 يهاپوزوالنا و يليس و مقدار دوده يمقدار آ  مصرف در محاسبه

 اعمال شود. يمصرف

 

د مشابه يبارا  Cنوع  يباد يهاستركخاو  هاسرباره 7-3-8-2

 .ردك ينرهدار هاسيمان

ن مواد شبه يمراجعه شود. ا 0-8-0-3بند ر يبه تفس 2-8-3-7ت  

دارته ين است هكشوند و با دضور رطوبت مميم يتلق يسيمان

 .Cنوع  يستر بادكژه خايوبه ،شوند
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رفعال يغننده كرپُ يمواد پودر ينگهدار 

 (ها)نرمه

 
رفعال يغننده كرپُ يمواد پودر ينگهندار  

 (ها)نرمه

 هاسنردانهننده مانند كرپُ يپودرها ينرهدار حوهن 7-3-1-3

از  يريبان و جلوگي. استفاده از سااست يسيليس يهاو دوده

اهش ادتمال ك يبرا ،ان آ يم با رطوبت و جريتما  مستق

 .اردد ضرورت ،يد رطوبتيرات شدييلوخه شدن و تيك

 مكخودترا يهان نوع مواد در بتنيامروزه استفاده از ا 3-1-3-7ت   

ر مواد يو سا سيمانن مواد همنون يا شودميه يج است. توصيرا

 يانبار شوند. برا سيمان يلويس هيشب ييلوهاين در سيرزيجا

لوخه كول و كه و انتقال آن به باسيا در تفلكاز بروز مش يريجلوگ

 م باشد.كار يبس ين مواد پودريه ايد رطوبت اوليشدن با

اد، در اثر رطوبت يز يزيننده به علت ركپر يپودرها 7-3-1-2

و انبار در محا  هاآن از و استفاده شونديلوخه مك يبه رادت

ه كاست  يدات خاصيازمند تمهيدر بتن ن هانآپفش شدن 

از تما   يريبان و جلوگي. استفاده از ساشودت يد رعايبا

ن يو همنن انباران آ  در محا يم با رطوبت و جريمستق

، ندهنكاصالآ رطوبت بتن بر اسا  رطوبت موجود در پودر پر

 است. يالزام ،زيدرشت و ر يهاسنردانههمانند 

  

 هارنگدانه ينگهدار 
 

 هارنگدانه ينگهدار  

 د بر اسا يباها رنردانه ينرهدار نحوه 7-3-32-3

ننده كد يه تولكي. در صورتباشدننده كديدستورالعما تول

 شود. مراجعه 2-1-0-3 بندباشد به  دادهه نيارا يدستورالعمل

  

 بتن يمصرف افيال ينگهدار 
 

  بتن يف مصرفايال ينگهدار 

د دور از رطوبت  ياف بايال يداو يهابسته 7-3-33-3

 شوند. ينرهدار

 يزدگدر اثر رطوبت دچار زنگ ياف فوالديال 3-33-3-7ت  

ه و شد ن است در اثر رطوبت گلولهكز ممياف نير اليشوند. سايم

 بتن مفلوط نرردند. ير اجزايبا سا يخوببه

ا  م آفتيتابش مستق د دور ازيبا يمرياف پليال 7-3-33-2

 .شوند ينرهدار

فرابنفش دسا  هستند  يبه پرتوها يمريمواد پل 2-33-3-7ت   

 وند.ش ييايميو ش يكيزيدر خواص ف يراتيين است دچار تيكو مم

 مصالح بتن تيفكينترل ك  
 

 مصالح بتن تيفكينترل ك 

 اتيلك 
 

 اتيلك 

و  يبردار، نمونهيت شاما: بازرسيفكينترل ك 7-1-3-3

ن يه شده در ايارا يهاطبق دستورالعما ديه باكش است يآزما

 رد.يه شده توسط دستراه نظارت اندام گيته ا برنامهي نامهآيين

ه شده توسط دستراه نظارت، يچناننه دستورالعما ته 3-3-1-7ت  

د، يه نمايارا نامهآيينن يرا نسبت به الزامات ا يتررانهيالزامات سفتر

 م است. كدستورالعما دستراه نظارت دا

ه در بفش ك يفن يروهاين و نيمتفصص همه 7-1-3-2

 مربوط يهاد دورهيبا ،ر هستنديها درگشيو اندام آزما يبازرس
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نامه از مراجع يگواه يان داراكام نموده و تا دد يرا ط

 صالآ و معتبر باشند.يذ

 يهاشراهيزات و ابزار مورد استفاده در آزمايتده 7-1-3-7

 يالمللنيا بي يالآ ملصيد توسط مراجع ذيت بايفكينترل ك

به نحو مناسب  هاآناز  ي مربوط به هر  يو گواه يواسند

 شود. ينرهدار

  

ت بتن اجرا شده با يفكينان از يمنظور اطمبه 7-1-3-3

رل نتكد طرآ و دستورالعما يمشفصات و الزامات داده شده با

 نيه شده در ايدقت اجرا شود. ضوابط اراه و  بهيت تهيفكي

 نترلك ن برنامهيد در تدويبا يلك ياهنماعنوان ربفش به

د يت بايفكينترل ك ت در نظر گرفته شود. طرآ و برنامهيفكي

)ددم بتن مورد استفاده در  يزان مصال  مصرفيبر اسا  م

 .ودشن يت سازه توسط دستراه نظارت تدوياهم پرووه( و درجه

  

ر يد شاما موارد زيت بايفكينترل ك طرآ و برنامه  7-1-3-1

 باشد: 

 ا مدوزينامه و يا ارگان صدور گواهيم و مستندات سازمان نا 

 ت؛يفكينترل كشراه يت آزمايفعال

 ير و پرسنا فنيمد يهانامهيگواه كنام، اسناد و مدار 

 ؛يت و بازرسيفكينترل ك

 ت؛يفكينترل كستم يراه سيو جا ينمودار سازمان 

 يبرا يبردارو نمونه يش و تواتر بازرسيآزما يهاروش 

 ت؛يفكينترل ك يجراا

   ردن عدم انطباق و كروش انطباق با مشفصات و مشف

 .ياقدامات اصالد

 مواد و مصال .  يظاهر ينترل و بازرسك يهاروش 

 ج يت، نتايفكينترل كو مستندات مربوط به  كمدار همه

 ايفا ،د به دو صورتيها و اقدامات اندام گرفته باشيآزما

 شوند. يو نرهدار ثبت ياغذكو گزارش  يكيترونكال

  

 يو بازرس يبردارتواتر نمونه 
 

 يو بازرس يبردارتواتر نمونه 

د با توجه به عواما يبا يبردارو نمونه يتواتر بازرس 7-1-2-3

اقا د از ددينبا ي. ولشودر و توسط دستراه نظارت مشف  يز

 باشد: مترك 6-3جدول ه شده در يالزامات ارا

  ابعاد و ددم بتن مورد مصرف؛  

   ردن مصال ؛كا انبار ياندام مرادا مفتلن  زمانمدت  
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  ت سازه؛ياهم  

  و مستندات  كر مداريا سايمعتبر و  نامهيداشتن گواه

 مشابه؛

و  يبردارتوان تواتر نمونهيم يصورت تنها در 7-1-2-2

ار ياخت 6-3جدول ه شده در ياز الزامات ارا كمتررا  يبازرس

ج يان نتيانريمنفرد و م يهاشيج آزماياز نتا يه تعدادكنمود 

( در طول مدت پرووه نشان 6-3جدول  دست آمده )مطابقبه

 ر باشند: يموارد ز دهنده

ا يمشف  در استاندارد  الن( برآورده نمودن الزامات

 ،يمشفصات خصوص

  ر مشفيش از مقاديب يندگكو عدم پرا ينواختيك ي ( دارا

 .مربوط يا مشفصات خصوصي يشده در استانداردها

  

د از نظر يارگاه باكوارد شده به  يهاتمام محموله 7-1-2-7

ن ينترل شوند. اولكر يمعتبر با مشفصات ز داشتن بارنامه

 رريننده و دكد يبر نوع، جنا، تول وارد شده عالوه محموله

ز ينشان استاندارد ن يد از نظر داشتن گواهيموارد مشابه با

 رد:يقرار گ يمورد بازرس

 محصول؛  يا مشفصات فني، نوع و ينام تدار 

 ننده؛ك تامينا يننده كد ينام و مشفصات تول 

 استاندارد؛ شماره 

 قابا مصرف؛ زمانثر مدت كا ددايد و يخ توليتار 

 ا يبا الزامات  يه به لحاظ مشفصات ظاهرك ييهامحموله

د يدارند با ياقابا مالدظه يهان شده تفاوتييمشفصات تع

، مورد ديتردا در صورت يه نرردند و يا مردود شده و تفلي

 رند.يش قرار گيآزما

  

 اكد معرف مشفصات يبرداشته شده با يهانمونه 7-1-2-3

 ل  مورد مصرف باشد.ا مصايارگاه كمحموله وارد شده به 
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 ت مصالحيفكينترل كو  يبازرس  6-3جدول 

نوع 

 مصالح

ت ياهم درجه

 سازه 

حجم بتن مورد 

 3m، 0مصرف 
 تيفكينترل كش ي/ آزماينوع بازرس ي/ بازرس يبردارتواتر نمونه

ن
ما
سي

 

با  ساختمان

 يليت خياهم

 دايز

 622از  كمتر

 ارگاهكوارد شده به  هر محموله
با مشفصات  سيماناستاندارد و انطباق مشفصات و نوع  يگواه يبررس

 سفارش داده شده سيمان

 افتديدام زودتر اتفاق بكماه هر 3ا هر يتن  312هر 
ز يج آناليافت نتايو در سيمان يكيانكن خواص مييتع يهاشياندام آزما

 ارخانهكاز  يكيزيفو خواص  ييايميش

 3222تا  622ن يب

 ارگاهكوارد شده به  هر محموله
با مشفصات  سيماناستاندارد و انطباق مشفصات و نوع  يگواه يبررس

 ارخانهكاز  ييايميز شيافت آناليسفارش داده شده و در سيمان

 افتديدام زودتر اتفاق بكماه هر 7ا هر يتن  322هر 
 ج خواصيافت نتايو در سيمان يكيانكن خواص مييتع يهاشياندام آزما

 ارخانهكاز  يكيزيف

 3222ش از يب

 ارگاهكوارد شده به  هر محموله
با مشفصات  سيماناستاندارد و انطباق مشفصات و نوع  يگواه يبررس

 ارخانهكاز  ييايميز شيافت آناليسفارش داده شده و در سيمان

 افتدير اتفاق بدام زودتكماه هر 7ا هر يتن  322هر 
 و سيمان ييايميز شيو آنال يكيانكن خواص مييتع يهاشياندام آزما

 ارخانهكاز  يكيزيج خواص فيافت نتايدر

با  ساختمان

 اديت  زياهم

 622از  كمتر
 ارگاهكوارد شده به  هر محموله

با مشفصات  سيماناستاندارد و انطباق مشفصات و نوع  يگواه يبررس
 شدهسفارش داده  سيمان

 خانهاركاز  سيمان ييايميو ش يكيزي، فيكيانكج خواص ميافت نتايدر افتديدام زودتر اتفاق بكماه هر 3ا هر يتن  382هر 

 3222تا  622ن يب

 ارگاهكوارد شده به  هر محموله
با مشفصات  سيماناستاندارد و انطباق مشفصات و نوع  يگواه يبررس

 سفارش داده شده سيمان

 افتديدام زودتر اتفاق بكماه هر 3ا هر يتن  312هر 
ز يج آناليافت نتايو در سيمان يكيانكن خواص مييتع يهاشياندام آزما

 ارخانهكاز  يكيزيو خواص ف ييايميش

 3222ش از يب

 ارگاهكوارد شده به  هر محموله
با مشفصات  سيماناستاندارد و انطباق مشفصات و نوع  يگواه يبررس

 داده شدهسفارش  سيمان

 افتديدام زودتر اتفاق بكماه هر 7ا هر يتن  312هر 
ز يج آناليافت نتايو در سيمان يكيانكن خواص مييتع يهاشياندام آزما

 ارخانهكاز  يكيزيو خواص ف ييايميش

با  ساختمان

 ت متوسطياهم

 ارگاهكوارد شده به  هر محموله 622از  كمتر
با مشفصات  سيمانمشفصات و نوع استاندارد و انطباق  يگواه يبررس

 سفارش داده شده  سيمان

 3222تا  622ن يب
 ارگاهكوارد شده به  هر محموله

با مشفصات  سيماناستاندارد و انطباق مشفصات و نوع  يگواه يبررس
 سفارش داده شده  سيمان

 خانهاركاز  سيمان ييايميو ش يكيزي، فكييانكج خواص ميافت نتايدر افتديدام زودتر اتفاق بكماه هر 6ا هر يتن  222هر 

 3222ش از يب

 ارگاهكوارد شده به  هر محموله
با مشفصات  سيماناستاندارد و انطباق مشفصات و نوع  يگواه يبررس

 سفارش داده شده  سيمان

 افتديدام زودتر اتفاق بكماه هر 7ا هر يتن  312هر 
ز يج آناليافت نتايو در انسيم يكيانكن خواص مييتع يهاشياندام آزما

 ارخانهكاز  يكيزيو خواص ف ييايميش

با  ساختمان

 مكت ياهم

 ارگاهكوارد شده به  هر محموله 622از  كمتر
با مشفصات  سيماناستاندارد و انطباق مشفصات و نوع  يگواه يبررس

 سفارش داده شده سيمان

 3222تا  622ن يب
 ارگاهكوارد شده به  هر محموله

با مشفصات  سيماناستاندارد و انطباق مشفصات و نوع  يگواه يبررس
 سفارش داده شده سيمان

 خانهاركاز  سيمان ييايميو ش يكيزي، فيكيانكج خواص ميافت نتايدر افتديدام زودتر اتفاق بكماه هر 6ا هر يتن  212هر 

 3222ش از يب
 ارگاهكوارد شده به  هر محموله

با مشفصات  سيمانانطباق مشفصات و نوع استاندارد و  يگواه يبررس
 سفارش داده شده سيمان

 خانهاركاز  سيمان ييايميو ش يكيزي، فيكيانكج خواص ميافت نتايدر افتديدام زودتر اتفاق بكماه هر 3ا هر يتن  222هر 
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نوع 

 مصالح

ت ياهم درجه

 سازه 

حجم بتن مورد 

 3m، 0مصرف 
 تيفكينترل كش ي/ آزماينوع بازرس ي/ بازرس يبردارتواتر نمونه

نه
دا
نگ
س

0 
سب
و 

ك
نه
دا

5  

با  ساختمان

اد و يت زياهم

  اديز يليخ

 622از  كمتر

ارگاه در هر روز از كوارد شده به  نردانهسهر مقدار 

 هر معدن

و  يت ظاهري، وضعسنردانهاستاندارد و انطباق نوع  يگواه يبررس

 سفارش داده شده سنردانهبا مشفصات  سنردانه ثر اندازهكددا

 و جذ  آ  يرومتر، چراليكم 31  از ال ي، درصد عبوربنديدانه ماه 6ا هر يتن  3222هر 

 3222ا ت 622ن يب

ارگاه در هر روز از كوارد شده به  سنردانههر مقدار 

 هر معدن

و  يت ظاهري، وضعسنردانهاستاندارد و انطباق نوع  يگواه يبررس

 سفارش داده شده سنردانهبا مشفصات  سنردانه ثر اندازهكددا

 ماه 3ا هر يتن  3222هر 
آ ، درصد  ، جذ يرومتر، چراليكم 31  از ال ي، درصد عبوربنديدانه

7 و سولفات ديلرك
 

 3222ش از يب

ارگاه در هر روز از كوارد شده به  سنردانههر مقدار 

 هر معدن

و  يت ظاهري، وضعسنردانهاستاندارد و انطباق نوع  يگواه يبررس

 سفارش داده شده سنردانهبا مشفصات  سنردانه ثر اندازهكددا

 ماه 3ا هر يتن  822هر 
، جذ  آ ، درصد يرومتر، چراليكم 31  از ال يبور، درصد عبنديدانه

 7و سولفات ديلرك

با  ساختمان

ت متوسط ياهم

  مكو 

 622از  كمتر

ارگاه در هر روز از كوارد شده به  سنردانههر مقدار 

 هر معدن

و  يت ظاهري، وضعسنردانهاستاندارد و انطباق نوع  يگواه يبررس

 سفارش داده شده انهسنردبا مشفصات  سنردانه ثر اندازهكددا

 رومتريكم 31  از ال يو درصد عبور بنديدانه ماه 8ا هر يتن  3222هر 

 3222تا  622ن يب

ارگاه در هر روز از كوارد شده به  سنردانههر مقدار 

 هر معدن

و  يت ظاهري، وضعسنردانهاستاندارد و انطباق نوع  يگواه يبررس

 سفارش داده شده نردانهسبا مشفصات  سنردانه ثر اندازهكددا

 رومتريكم 31  از ال يو درصد عبور بنديدانه ماه 6ا هر يتن  3222هر 

 3222ش از يب

ارگاه در هر روز از كوارد شده به  سنردانههر مقدار 

 هر معدن

و  يت ظاهري، وضعسنردانهاستاندارد و انطباق نوع  يگواه يبررس

 سفارش داده شده دانهسنربا مشفصات  سنردانه ثر اندازهكددا

 و جذ  آ  يرومتر، چراليكم 31  از ال ي، درصد عبوربنديدانه ماه 1ا هر يتن  822هر 

ب
آ

 

تمام 

 هاساختمان

 622از  كمتر

در صورت 

استفاده از آ  

 ر شر  يغ

   ASTM C1602ها طبق استاندارد شيآزما همه 6پرووه  يدر ابتدا

  pHلفات محلول و مقدار د و سويلركزان يم ماه 1هر 

 3222تا  622ن يب

در صورت 

استفاده از آ  

 ر شر  يغ

   ASTM C1602ها طبق استاندارد شيآزماهمه  6پرووه  يدر ابتدا

 ماه 6هر 
ها، ذرات جامد ياي، مقدار قلpHد و سولفات محلول، مقدار يلركزان يم

 رشيگ زمانو  يمقاومت نسب يمعلق و بررس

 3222از ش يب

در صورت 

استفاده از آ  

 ر شر  يغ

     ASTM C1602ها طبق استاندارد شيآزماهمه  6پرووه  يدر ابتدا

 ماه 7هر 
ها، ذرات جامد ياي، مقدار قلpHد و سولفات محلول، مقدار يلركزان يم

 رشيگ زمانو  يمقاومت نسب يمعلق و بررس
دن
زو
 اف
اد
مو

ايميش ي
ي
ي

 

تمام 

 هاساختمان

 باريكدداقا  622از  مترك
 ي، مطابق استاندارد مل زان ماده خشيو م pH،ي، رنگ، چرالينواختيك

 2172-3ران به شماره يا

 ماه 6ا هر ي تن 7هر  3222تا  622ن يب

 ي، مطابق استاندارد مل زان ماده خشيو م pH، ي، رنگ، چرالينواختيك

اهش نسبت آ  كا ي يانبر رو ير مواد افزودنيتاث، 2172-3ران به شماره يا

ا ير يرگيد يهوا و در خصوص مواد افزودندبا  ، درصديسيمانبه مواد 

 رشيگ زمانننده: كر يزودگ

 ماه 1ا هر ي تن 1هر  3222ش از يب

 ي، مطابق استاندارد مل زان ماده خشيو م pH، ي، رنگ، چرالينواختيك

 2172-3ران به شماره يا

 2172 ران به شمارهيا يملها طبق استاندارد شيآزماتمام 

ده
دو

يليس
 س

تمام 

 هاساختمان

 - 622از  كمتر
ا ارخانه بكشده توسط  ارايهاستاندارد و انطباق مشفصات  يگواه يبررس

 ا مشفصات سفارش داده شدهيمشفصات استاندارد 

 تن 22هر  3222تا  622ن يب
نترل كو  يپوزوالنت ين شاخ  فعاليو همنن يچرال يهاشيآزما

 پرووه هيج اوليج با نتاينتا سهيبا مقا ينواختكي

 تن 31هر  3222ش از يب
ن شاخ  يو همنن ي، چرالرومتريكم 31از  بزرگترذرات  يهاشيآزما

 پرووه هياول جيج با نتاينتا سهيبا مقا ينواختيكنترل كو  يپوزوالنت يفعال
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نوع 

 مصالح

ت ياهم درجه

 سازه 

حجم بتن مورد 

 3m، 0مصرف 
 تيفكينترل كش ي/ آزماينوع بازرس ي/ بازرس يبردارتواتر نمونه

كخا
اد
ر ب
ست

ي
 و 
ره
ربا
 س
،

ع 
وا
ان

ن
وال
وز
پ

 
عيطب

 ي

تمام 

 هاساختمان

 - 622از  كمتر
ا ارخانه بكشده توسط  ارايهاستاندارد و انطباق مشفصات  يگواه يبررس

 ا مشفصات سفارش داده شدهيمشفصات استاندارد 

 تن 12هر  3222تا  622ن يب
نترل كو  يپوزوالنت ين شاخ  فعاليو همنن يچرال يهاشيآزما

 پرووه هيج اوليج با نتاينتا سهيبا مقا ينواختيك

 تن 72هر  3222از  شيب
ن شاخ  يو همنن ي، چرالرومتريكم 31از  بزرگترذرات  يهاشيآزما

 پرووه هياول جيج با نتاينتا سهيبا مقا ينواختيكنترل كو  يپوزوالنت يفعال

ها
در
پو

 ي
كپر

ده 
نن
ه(
رم
)ن

 

تمام 

 هاساختمان

 - 622از  كمتر
ا رخانه باكشده توسط  ارايهاستاندارد و انطباق مشفصات  يگواه يبررس

 ا مشفصات سفارش داده شدهيمشفصات استاندارد 

 تن 12هر  3222تا  622ن يب
ا ب ينواختيكنترل كر  و ، آورانيو مواد ز ي، چرالبنديدانه يهاشيآزما

 پرووه هيج اوليج با نتاينتا سهيمقا

 تن 72هر  3222ش از يب
ا ب ينواختيكنترل ك ور   ،آورانيو مواد ز ي، چرالبنديدانه يهاشيآزما

 پرووه هيج اوليج با نتاينتا سهيمقا

گ
رن

نه
دا

 

تمام 

 هاساختمان
 هر محموله -

ت ر بر مقاوميش تاثياستاندارد و آزما سه رنگ با رنردانهيمقا يهاشيآزما

 يفشار

يال
ف
ا

 

تمام 

 هاساختمان
 هر محموله -

نترل كاف، يال يو انطباق با مشفصات ظاهر ينترل مشفصات فنك

 يادابع

 توجه:
 شودمين ييتع 2822ها و ضوابط از جمله استاندارد نامهنييرر آيا بر اسا  ديو مهند  مشاور توسط  ساختمانت يدرجه اهم. 

 ودشمي يداريربتن آماده استاندارد خ نندهكد يصورت آماده از توله بهكست ين يارگاه ساخته و شاما مقدار بتنكه در كاست  يمقدار بتن يمنظور از ددم بتن مصرف . 

 پرووه در ظروف هوابند و  يلوگرم برداشته و تا انتهاكينمونه به مقدار دداقا سه  ي د يبا شودميارگاه كساخت بتن آرمه وارد  يه براكشده  يداريخر سيمان از هر محموله

 رد.ك يبند نرهدارآ 

 ا يآندلا و ش لايبار آزمايكن يو همنن يياينش قلكش وايا آزمايو  يشناسبار مطالعات سنگيكد يشده با يداريخر پرووه از هر معدن و هر نوع سنردانه يدر طول اجرا

 .شودرو دوال اندام يكم

 د اندام شود.يز باين 3-3جدول  يهاشي، آزمايادوره يهاي، در بازرس2و 3ت يبا اهم يهاسازهاست. فقط در  يمعمول همانند سنردانه يافتيباز يهاسنردانهو تواتر  يبازرس 

 عب( استفاده شود. كد از وادد ددم )متر مياز وادد وزن )تن( با استفاده يبه جا دانهكسب يبرا 

  ت مطابق يفكي نترلك يهاشيآزماتمام د يد باير نماييآ  تي تامينا منبع يد و يوجود آد بهيآ  ترد ير مشفصات ظاهرييه نسبت به تيك زمانهرASTM C1602    اندام

واتر ر در تيياز به تيين است نكن مميند. بنابراكر ييها و قنوات تيها، چاهآور آ  در رودخانهانيزان مواد زين است مكمم يا در مواقع بارندگياز فصول سال و  يرد. در برخيگ

 برگرداند. يتوان تواتر را به دالت عاديداشته باشد م يار روال مشفصكن يدام انه اك يادسا  شود. در صورت يبردارنمونه
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    چهارمفصل  4

 آرماتورها يياجرامشخصات  

  

 حي/توضريتفس  يمتن اصل

 گستره 
 

 گستره 

اختصاص  آرماتورها يياجران فصا به مشفصات يضوابط ا

 :ر استيداشته و شاما موارد ز

 ات؛يلك -الن

 ؛آرماتورها يياجرا – يالزامات فن - 

 ؛يدر برابر خوردگ آرماتورهادوام و دفاظت  -پ

 شده؛ يگذارياقالم جا ييالزامات اجرا -ت

 .آرماتورها رشيو پذ يابيارز -ث

  

 اتيلك 
 

 اتيلك 

 7372 يمل ي، طبق استانداردهايفوالد يآرماتورها  3-2-3

 يگذارنام« هاميس»و « هالررديم»ن ي، با عناو33118و 

ه ها بميو س« دهينوردگرم» يآرماتورهالرردها به يشوند. ميم

 .شودمياطالق « ا سرد اصالآ شدهيده يسردنورد» يآرماتورها

 شوند.د مييدر انواع ساده و آجدار تول آرماتورهان يا

 
 

ه يه در جلد اول آبا اراك آرماتورهاضوابط مربوط به  3-2-2

 2-2-2-0بند و  0-2-2-0بند ن يعناو يدارااند، شده

 :باشنديم

 
 

 )فصل چهارم(؛ آرماتورها يكيانكمشخصات م  3-2-2-3

 ؛آرماتورهايبندرده -الن

 ؛يريپذاكاز نظر روش ساخت و ش آرماتورها بنديطبقه - 

م، يشاما: مقاومت تسل ،آرماتورها يكيانكمشفصات م -پ

ته، يسي، مدول االستيفتريسگرنش ك، يششكمقاومت 

 ؛ياربردك يهاتيو محدود ياط درارتب انبسيضر
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 حي/توضريتفس  يمتن اصل

 و خورنده. يمعمول يطيط محيدر شرا آرماتورهادوام  -ت

 م(؛يكست و ي)فصل ب يورگذارات آرماتيجزئ  3-2-2-2

 ؛آرماتورهافاصله  -الن

 ؛يالرزه يهاقال  -استاندارد يهاقال   - 

 ؛آرماتورها ييرايطول گ -پ

 ؛آرماتورهاوصله  -ت

 لرردها؛يگروه م -ث

 .يعرض يآرماتورها -ج

  

 آرماتورهافوالد  ييايميمشخصات ش 
 

 آرماتورهافوالد  ييايميمشخصات ش 

بق د مطايلرردها بايمفوالد در  ييايميمشفصات ش 3-2-7-3

ها مطابق استاندارد ميو در س 7372 يضوابط استاندارد مل

 باشد. 33118 يمل

  

ار كتوان بيرا م 0-2-2-0بند  ر ازيغ ييآرماتورها 3-2-7-2

معتبر و  يهانامهآييناز  يكيه الزامات كبرد، مشروط بر آن

 د.ينما عناقرا ا يالمللنيشناخته شده ب

  

 آرماتورهاقطر ا ي يقطر اسم 
 

 آرماتورهاا قطر ي يقطر اسم 

هاي ساده و آجدار الزامات قطر اسمي انواع ميلررد 3-2-3-3

ميلرردهاي آجدار، بدون در نظر گرفتن آج  شاما: قطر زمينه

و قطر خارجي ميلرردهاي آجدار با ادتسا  كاما ، 𝑑𝑖، هاآن

جدول ، مطابق 7372 يمل ، بر اسا  استاندارد 𝑑2، هاآنآج 

 .باشدمي 0-0

  

 ي متر، با گام يليم 32تا  3ها برابر با ميقطر س 3-2-3-2

ها . الزامات مربوط به آجباشدمي 36و  33، 32، و يمتريليم

 ه شده است.يارا 33118 يها در استاندارد ملميدر س

  

 لفمخت يهااز رده آرماتورهاتوام  داربرك 
 

 مختلف يهااز رده آرماتورهاتوام  داربرك 

 ي مفتلن در  يهااز رده آرماتورهااربرد توام ك  3-2-1-3
ر يز«  »و « الن»ه الزامات كمداز است  يعضو به شرط
 برآورده شوند:

در نظر  يدر طراد ،هاآنمفتلن  يكيانكمشفصات م -الن
 گرفته شده باشد؛

 شته باشد.ان اشتباه در مردله اجرا وجود نداكام - 
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 هاضوابط و الزامات قطرهاي اسمي، زمينه و خارجي انواع ميلگرد  0-0جدول 

قطر اسمي 

ميلگردهاي 

S240 𝑑𝑏 ، 
 متريليم

 )با آج دوكي( S500ميلگردهاي  نواخت(يك)با آج  S400و  S340ميلگردهاي  )با آج دوكي( S400و  S340ميلگردهاي 

 قطراسمي

𝑑𝑏 ،

 متريليم

 قطر زمينه

𝑑1 ،

 متريليم

پهناي حداكثر 

، عرضي آج

 متريليم

 قطر اسمي

𝑑𝑏 ،

 متريليم

 زمينه قطر

𝑑1 ،

 متريليم

 خارجي قطر

𝑑2متريلي، م 

 قطر اسمي

𝑑𝑏 ،

 متريليم

 قطر زمينه

𝑑1 ،

 متريليم

ترين قطر خارجي در بلند

آج عرضي و يا آج  نقطه

 مترميلي، 𝑑2طولي 

6 6 32/1 6/2 6 31/1 31/6 - - - 

8 8 62/3 8/2 8 12/3 22/1 - - - 

32 32 12/1 2/3 32 72/1 72/33 - - - 

32 32 32/33 2/3 32 22/33 12/37 - - - 

33 33 32/37 3/3 33 22/37 12/31 33 22/37 32/31 

36 36 72/31 6/3 36 22/31 22/38 36 22/31 22/38 

38 38 72/33 8/3 38 22/33 22/22 38 22/33 22/22 

22 22 22/31 2/2 22 22/31 22/22 22 22/31 22/22 

22 22 22/23 2/2 22 22/23 22/23 22 22/23 22/23 

21 21 27/23 1/2 21 22/23 22/23 21 22/23 22/23 

28 28 12/26 8/2 28 12/26 12/72 28 82/26 82/72 

72 72 38/72 2/7 72 12/72 12/73 - - - 

76 76 82/73 6/7 76 12/73 12/71 - - - 

32 32 12/78 2/3 32 12/78 12/37 - - - 

 

 تفسير/توضيح  متن اصلي

و  يعرض يآرماتورهارده فوالد در  ي استفاده از  3-2-1-2

بالمانع « الن»ت بند ي، با رعايطول يآرماتورهارر در يرده د

 است.

  

 آرماتورها يياجرا – يالزامات فن  
 

 آرماتورها يياجرا – يالزامات فن 

  آرماتورهاه يرو ييزداو زنگ يسازآماده 
 

 آرماتورهاه يرو ييدازو زنگ يسازآماده 

 در دال پوسته شدن زنگ بدوند يبا آرماتورهاه يرو 3-7-3-3

و  خ، روغنياز  ي، عاريزيرند بتنيو در فرآ ،يشدگا پوستهيو 

 رر باشد. يآور دانيا مواد زي

  

ه ادتمال ك ييهاطيژه در محي، به وآرماتورها 3-7-3-2

 يبتن يوهاكس يد بر رويوجود دارد، با يو خوردگ يزدگزنگ

 هاآنم يمناسب قرار داده شوند و از تما  مستق يوهاكا سي و

 يو سولفات يديلركه ادتمال داشتن امالآ ك ييهاكبا خا

 دارند، ممانعت بعما آورده شود. 

  

 يزدگزنگ يدار آرماتورهاه يه روكيدر موارد 3-7-3-7

و  يزند با استفاده از روش بر يبا ،دنباشينواخت ميك

 كازن يزدگشوند. زنگ ييزدازنگ يپاشا ماسهيو  يشكفرچه
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ر ييا تييها به آج يبيه آسك شودميگفته  ينواخت به دالتيكو 

   داده نشود.يتشف آرماتورهاقطر در 

 يزدگزنگ يدارا آرماتورهاه يه روكيدر موارد 3-7-3-3

با  ديبا ،شدن باشنداد و پوستهيبا ضفامت ز ينواخت وليك

 ييزدااد، زنگيبا فشار زا آ  ي يپاشاستفاده از روش ماسه

 يشكا فرچهي يزنن موارد استفاده از روش بر يشوند. در ا

را  آرماتورهااهش قطر كد يبا ييزداست. پا از زنگيمداز ن

 رد.ك يبررس

  

از  يخوردگ يدارا آرماتورهاه يه روكيدر موارد  3-7-3-1

ن ياجتنا  شود. ا هاآنبردن اركد از بيبا ،است ييانوع دفره

 هاآنبوده و چناننه شدت  يديلركاز نوع  عمدتاها يخوردگ

ا ب هاآن  يتشف ونند يبب مييها آسابتدا آج ،اد باشديز

 ر خواهد بود.يپذانكام يمشاهده نظر

  

 آرماتورهاردن كخم برش و  
 

 آرماتورهاردن كخم برش و  

آرماتورها بايد با وسايا مكانيكي بريده شوند.  3-7-2-3

كاري درارتي نياز به تائيد دستراه هاي برشاستفاده از روش

 نظارت دارد.

كاري درارتي از جمله برش اكسي هاي برشروش 3-2-7-3ت  

تواند كيفيت برخي از ميلرردها را در نزديكي برش مياستيلن يا هوا 

متر است يميل 12محا برش كاهش دهد. اين طول كه دداقا 

 نبايد در محاسبه همپوشاني و غيره منظور شود.

هاي اصالآ چه استفاده از همه طول آرماتورچنان 3-7-2-2

شده سرد به روش پيناندن الزم باشد، بفش نتابيده آن بايد 

 .شودقطع 

بفشي از آرماتور كه در مردله اصالآ سرد به روش  2-2-7-3ت  

پيناندن در ف  دستراه بوده و پينيده نشده است از كيفيت بسيار 

 ت.كمتري از نظر مقاومت برخوردار اس

نبايد به عنوان طول همپوشاني  شودكه اين قسمت قطع ندر صورتي

 هادر نظر گرفته شود و امكان استفاده از آن در ساير انواع وصله

 وجود ندارد.

، باشدميكاري درارتي مداز كه برشدر مواردي 3-7-2-7

راي ب . همننين آرماتورهاشودبايد محا برش بطور كاما تميز 

ا ي ،ز وضعيت كالف درآيد و چسبيدهبايد ا كاري درارتيبرش

 روي يكديرر نباشند.

كاري درارتي ها و اكسيدهاي ناشي از برشوجود شره 7-2-7-3ت  

تر آرماتور تواند به خوردگي سريعخورده ميدر سط  آرماتور برش

ه مانند فرچدرون بتن مندر شود. اين زوائد بايد با وسايا مناسب 

 شود.از سط  آرماتور جدا  يا سا 

در محا، در دالت  يد قبا از جاگذاريبا آرماتورها 3-7-2-3

توسط مهند  مشاور  يرريه روش دكسرد خم شوند، مرر آن

 ه شده باشد.يا دستراه نظارت توصيو 

  

صورت مكانيكي با فلكه خم كردن آرماتورها بايد به 3-7-2-1

مناسب براي هر نوع و هر قطر آرماتور و با  ركن با قطخم

ممكن است سرعت  ،كاري دستي آرماتورهادر خم 3-7-2-1ت  

يكنواخت و بويژه شعاع انحناي ثابت داصا نشود. در آرماتورهايي 

 .دوشميبيشتر اين مشكالت  ،با قطر زياد
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اندام شود و بفش خم شده داراي شعاع سرعت عبور ثابت 

 انحناي ثابتي باشد.

+ درجه 1در شرايطي كه دماي آرماتورها از  3-7-2-6

 ها خودداري شود.از خم كردن آن يداشد باسلسيو  كمتر ب

و امكان  شودميردتر هر نوع فوالدي تُ در دماي كمتر، 6-2-7-3ت  

. افزايش قطر خم شودميخوردگي در هنرام خم كردن بيشتر ترك

درجه  322+ و كمتر از 1دماي آرماتور به بيش از و يا رسانيدن 

عت خم كردن . كاهش سرشودميسلسيو  در اين شرايط توصيه 

 .باشدميهاي قابا توصيه نيز يكي از روش

بتن  در هاآناز  يبفش هك ييآرماتورهاردن كخم  3-7-2-3

 طرآ كه در مداركست مرر آنيمداز ن ،دارند شده قرارفتهير

 دستراه نظارت باشد. تاييدا مورد يشده و  ينيبشيپ

صورت توان آرماتورها را بهبا اجازه دستراه نظارت مي 3-2-7-3ت  

درجه سلسيو  گرم كرد. در اين دالت  122موضعي و دداكثر تا 

دچار  تادرجه سلسيو  نرسد  122بايد دقت شود تا دماي بتن به 

 .شودآسيب موضعي ن

ا كش S يهاخممانند  ،ر هم امتداديغ يآرماتورها 3-7-2-8

 در قالب، خم شوند. يد قبا از جاگذاريبا ،6به  3 يهاخمو 

  

 زماندل يا كالف آرماتورها تا هاي روي بننشانه 3-7-2-1

 ها نبايد از بين برود.مصرف همه آن

  

 آرماتورها يجاگذار 
 

 آرماتورها يجاگذار 

 هارواداري 0-3-3-0
  

د در محدوده يلرردها، بايشاما گروه م آرماتورها 3-7-7-3-3

 ير جاگذاريز«  »و « الن»ن شده در بند ييتع يهارواداري

، يزيردر هنرام بتن هاآن ييز جابداممانعت ا يشوند و برا

 بسته شوند.

  

در  هارواداريبا توجه به  يطول يآرماتورهات يموقع -الن

جدول  لرردها، طبقيم يو ضفامت پوشش بتن ،d ،ارتفاع

0-2. 
  

 آرماتورها يت جاي گذاريموقع يروادار  2-0جدول 

، dارتفاع 

 مترميلي

، d يروادار

 مترميلي

ضخامت پوشش مشخص شده  يروادار

 مترميليبتن، 

 ايتر  وچك

 يمساو

222 

32 ± 
 ترينكوچ 

 دو مقدار

32- 

اهش در كسوم  ي تا 

ضفامت پوشش 

 مشف  شده

 تر ازبزرگ

222 
37 ± 

 ترينكوچ 

 مقدار ود

37- 

اهش در كسوم  ي تا 

ضفامت پوشش 

 مشف  شده
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  .3-0جدول  طبق آرماتورها يو انتها هاخم يت طوليموقع - 

 ي، در انتهاآرماتورها يانتها يمشف  شده برا يهارواداري

 .شودميار برده كز بيآزاد اعضا ن
 

 آرماتورها يو انتها هاخم يت طوليموقع يهارواداري  3-0جدول 

 مترميلي، يروادار آرماتور يت خم و انتهايموقع

 ±32 ير سريز يرهايها و تمنينش وستهيناپ يانتها

 ±21 رر اعضايد وستهيناپ يانتها

 ±12 هاتيرر موقعيد

   
در اعضاي با  ،اي بستهفواصا دورگيره يروادار 3-7-7-3-2

د يبا ،جلد اول 21فصل موضوع اد، يا زيمتوسط  يريپذاكش

 :ريز« پ»تا « الن» يمطابق بندها

 ؛مترميلي (+32) -الن

 ؛مترميلي (-31)ثر كبعد عضو و ددا ترينكوچ درصد  8 - 

ش از دو خاموت يتما  بد مندر به ينبا هارواداريت يرعا -پ

 .شوندرر يديكبسته با 

  

 ر الزاماتيسا 0-3-3-2
  

ه وستيپ يهاميا سيلرردها يد از ميها باچيدورپ 3-7-7-2-3

 يهارواداريو بدون اعوجاج خارج از  يبوده و با فواصا مساو

 شوند. يمشف  شده، در محا خود جاگذار

  

طرآ و  كد، طبق مداريبا آرماتورهامحا وصله  3-7-7-2-2

 دستراه نظارت در نظر گرفته شود. تاييدا ي

  

 يياكه وصله اتكها ستون يولط يلرردهايدر م 3-7-7-2-7

قائم و بصورت هم محور  كامالد يده شده، بايبر يدارند، انتها

 هم قرار داده شوند. يبر رو

درجه  1/3ثر با كصاف و ددا يد در سطحيلرردها بايم يتهاان

 7ر ثكده شده و با اختالف دداينسبت به سط  عمود بر آن بر

 نند.كه كيرر، بر هم تيديكلررد از يدو م يهامتدادن ايدرجه ب

  

ها يا فاصله نرهدارها بايد براي ايداد و دفظ لقمه 3-7-7-2-3

ها بايد از پوشش بتني آرماتورها استفاده شود. اين لقمه

 مقاومت و پايايي كافي برخوردار باشند.

هاي بتني ارجحيت لقمه طور كلي استفاده ازبه 3-2-7-7-3ت  

 هاي بتني با كيفيت مشابه بتننياز به لقمه ،ارد. در مناطق خورندهد

 هاي پليمريشود. در اين مناطق بكارگيري لقمهاصلي ادسا  مي

يا  هاي آجريشود. به هر دال نبايد از لقمه)پالستيكي( توصيه نمي

 .شودهاي بتني استفاده كلوخ مانند در سازه
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ماتوربندي، انتهاي برجسته مفتول آر 3-7-7-2-1

بويژه در  هاي فوالدي يا فلزي نبايدها يا گيرهدهندهاتصال

ضفامت پوشش بتني روي آرماتورها قرار  در مناطق خورنده،

 گيرد. 

  

 آرماتورها يريپذجوش 
 

 آرماتورها يريپذجوش 

 يلرردها، بنا به ضوابط استاندارد مليم يريپذجوش 3-7-3-3

 يامر است. ديپذانكام هاآنردن ك گرمپيش، با شرط 7372

فوالد و  ييايميبات شكيربن معادل تركبه  يبستر گرمپيش

د در فوال ييايميبات شكيربن معادل تركلرردها دارد. يقطر م

 0-0جدول  لرردها دريم گرمپيش يو دداقا دما 0-0رابطه

 ه شده است.يارا

 

𝑪𝑬𝑽     (0-0رابطه = 𝑪 +
𝑴𝒏

𝟔
+

(𝑪𝒓+𝑽+𝑴𝒐)

𝟓
+

(𝑪𝒖+𝑵𝒊)

𝟏𝟓
 ربن معادلك 

  

روم، كربن، منرنز، ك يب درصدها وزنيبه ترت ،ه در رابطه فوقك

 .باشندمي ايكبدن، ما و نيوم، موليواناد
 

 ياركند جوشيلگردها در فرآيم گرمپيش يدما  0-0جدول 

 ربن معادل، %ك
لگرد، يم يقطر اسم

 متريليم

 گرمپيش يدما

  هياول

 32/2تا 
 76تا 

 12تا 76

 از نداردين

32 

 31/2تا  33/2از 
 76تا 

 12تا  76

 از نداردين

32 

 11/2تا  36/2از 

 22تا 

 76تا  22از 

 12تا  76

 از نداردين

32 

12 

 61/2تا  16/2از 

 22تا 

 76تا  22از 

 12تا  76

32 

12 

312 

 31/2تا  66/2از 
 22تا 

 12تا  22از 

312 

222 

 262 12تا  22از  31/2شتر از يب

  

  

 (-38)متر از ك يد در دماينبا ياركات جوشيعمل 3-7-3-2

 و  اندام شود.يدرجه سلس
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ه شود تا دد اجازه داي، باياركن جوشايبعد از پا 3-7-3-7

د. نسرد شو يعيتر از دالت طبا آرامي يعيبطور طب هالررديم

 .باشدميند سرد شدن مداز نيشتا  دادن به فرآ

  

لرردها مداز يا به ميرر يديكها به ميجوش دادن س 3-7-3-3

اهش مقاومت و كن است به كها ممميس يارك. جوشباشدمين

 مندر شود. هاآندر  يريپذاكزان شيم

  

 هاا داوليوند دهنده يپ يلگردهايم 
 هاا داوليوند دهنده يپ يلگردهايم  

 يلرردهايم ،هاا داوليوند دهنده يپ يلرردهايم 3-7-1-3

 انتقال برش در يه براكوتاه و ساده )بدون آج( هستند ك

 ،يافق يت در راستاكت دريداد محدودي، بدون ايبتن يهادال

 شوند.ياستفاده م

ه با توجه به كبار موجود است داول يانواع مفتلف 3-1-7-3ت  

 يتوان انواع مفتلن آن را برايط ميمح يط خورندگينه و شرايهز

 رد.كمصرف در پرووه انتفا  

بارها داول توان طول و فاصلهيم هادالبا توجه به ابعاد و ضفامت 

 رر محاسبه نمود.يديكرا از 

 S420تا    S240ساده يهالررديماز نوع د يبا هاداول 3-7-1-2

 باشند. 7372 يمطابق استاندارد مل

 ،62ا ي 32با رده  ير به نحوين مقاديا 2-1-7-3ت  

ASTM C615 دارد. يكينزد 

 ه دچار كدما و انبار شوند  ياگونهد بهيباها داول 3-7-1-7

 نرردند.ا كرشييو تي يهرگونه فرورفتر

  

ورت در ص باشند. يزدگاز زنگ يد عاريها باداول 3-7-1-3

 يهازنگ ،آند قبا از اعمال يبا يسكاستفاده از پوشش اپو

 زدوده شوند. يسطح

 سازنده يهاارخانهكاز  يگاه طبق دستورالعما برخ 3-1-7-3ت  

تا بدون  شودمي، اجازه داده يشده از رو يغن يسكاپو يهاپوشش

لررد استفاده يپوشش سط  م ين مواد براياما، از اك ييزدازنگ

 .شود

در برابر  آرمنناتورهنناو حفننا ننت ام دو 

 يخوردگ
 

 در برابر آرمناتورهننا و حفنا نت   دوام  

 يخوردگ

ار برده شده در كب يآرماتورهادوام و دفاظت  يبرا 3-3-3

ط يبا شرا ياروئيد در رويبا يآرمه، بتن مصرفقطعات بتن

 را در طول مدت عمر سازه داشته يافكسازه دوام  يطيمح

، رهاآرماتو يرو يبه پوشش بتن ن ضوابط مربوطيباشد. همنن

سازه و  يطيط محي. شراشودت يرعا دي، با6-2-0-06بند 

، هنامآييندر فصا ششم  هاآنبا  ياروئيالزامات مربوط به رو

 ه شده است.  يدوام بتن، ارا

  

 يهاونيه سازه در معرض كژه يو يطيط محيدر شرا 3-3-2

 ياآرماتورهتوان از يرد، ميگيقرار م نربناته شدكا يد و يلرك

 يغن يسكا اپويو  يسك، اپويپوشش داده شده با اندود رو

ها در ن نوع پوششيرد. مشفصات اك، استفاده يشده با رو
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اند. در ه شدهيارا 32338، 38718، 2333 يمل ياستاندادها

توان از ياند، موتكمس يمل يه استاندادهاكيموارد

 رد.كمعتبر استفاده  يالمللنيب ياستاندادها

شننده در  ياقالم جاگذار ييالزامات اجرا  

 بتن

 
شننده در  ياقالم جاگذار ييالزامات اجرا 

 بتن

شده  يگذارت اقالم جاييات و موقعينوع، اندازه، جزئ 3-1-3

اه د دسترييد به تاياند، باشان داده نشدهطرآ ن كه در مدارك

 ناظر برسد. 

  

 پوشش يد داراي، بايومينيآلوم شده يگذارجاي اقالم 3-1-2

نش كوم و واينيآلوم-نش بتنكباشند تا از وا يدفاظت

 به عما آورده شود. يريوم جلوگينيآلوم-فوالد يتيترولكال

  

طرآ نشان داده  كه در مدارك هاآنها و اتصاالت لوله  3-1-7

بر  موثر ياز فشار مواد و دما يد در برابر آثار ناشياند، بانشده

 شوند. يطراد هاآن

  

خود برسد،  ه بتن به مقاومت مشفصهكقبا از آن   3-1-3

ه ب يا بفاريع، گاز يچ مايد هيشده نبا يگذارجاي يهادر لوله

 از كمترو  و فشار يسلس درجه 72از  كمتر يجز آ  با دما

 ابد.يان يجر پاسكالمرا 71/2

  

لرردهاي باال و يم هكن شبيد بيها با، لولههادالدر   3-1-1

ش يگرما يه براك ييهاشوند؛ مرر لولهن قرار دادهييپا

 خ در نظر گرفته شده باشند.يردن برف و كا آ  ي يتشعشع

  

 هكساخته و نصب شوند  يد طوريها باها و غالفلوله  3-1-6

ن شده، ييلرردها از محا تعيم ييزدن و جا به جابرش، خم

 الزم نباشد.

  

 آرماتورهارش يو پذ يابيارز  
 

 آرماتورهارش يو پذ يابيارز 

  يبردارنمونه 
 

 يبردارنمونه 

ه كباشد  ياد برونهيبا يبردارتعداد و تواتر نمونه  3-6-3-3

ا كت يفكيعرف ، مُهاآن ياندام شده بر رو يهاشيج آزماينتا

آزمونه از  پنجتعداد  ،يشيآزما نمونه يباشد. هر سر ورهاآرمات

ها بايد دداقا نمونه .شودميشاما را  يديارخانه تولكهر 

برابر قطر اسمي ) هر كدام  22متر يا ميلي 622طولي برابر 

  



 جلد دوم: مصال  و مسائا اجرايي -نامه بتن ايرانآئين 23/23/3322 82  

 

 

 تفسير/توضيح  متن اصلي

رابر دداقا ب يبردارتواتر نمونه كه بزرگتر باشد( را دارا باشند.

ر آورده شده يز« ت»ا ت «الن» يه در بندهاكاست  يزانيم

 است:

 ؛يسر ي متر، كو  وتنيلونكي پانصدهر  -الن

 ؛يسر ي آرماتور  هر قطر - 

 ؛يسر ي رده آرماتور هر  -پ

ذو  يا از ي  بهر  هاي برداشته شده بايد از ي نمونه -ت

 انتفا  شوند.

 هالگرديموزن  يروادار 
 

 هالگرديموزن  يروادار 

  باشد. 5-0جدول مطابق د يبا لرردهايموزن  يروادار
 

 ساده و آجدار يلگردهايوزن م يروادار  5-0جدول 

 d،يقطر اسم

 متريليم

 وزن واحد طول

 ، درصديزان رواداريم

 لگرد آجداريم لگرد سادهيم

6 8± 8± 

8 3± 8± 

32 - 32 1± 6± 

33 - 22 1± 1± 

21 - 12 3± 3± 

  

  

 آرماتورهامقاومت  
 

 آرماتورهامقاومت  

 يفتريو مقاومت گس ،𝑓𝑦 مشفصهم يمقاومت تسل3-6-7-3

ج يه نتاكقبول است  قابا يصورت ، درآرماتورها ،𝑓𝑠𝑢مشفصه 

 د:ينما عناقر را ايز « »و  «الن» يها ضوابط بندهاشيآزما

 

 يا مساويتر آزمونه بزرگ 1از  ي م هر ياومت تسلمق -الن

  م باشد.يتسل مقاومت مشفصه

   i      yf  ≥ I )y,obs(f= 0،...،5                                                  (2-0رابطه

 

 شود، بايد ي چناننه تمام يا قسمتي از رابطه فوق تامين ن

آزمونه رابطه زير را  32سري نمونه ديرر انتفا  و نتايج اين 

 اقناع نمايد. 
fy,obs,m  ≥  fy+0.6s                                                                )3-0رابطه 
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 تفسير/توضيح  متن اصلي

ش يم بدست آمده از آزمايتسل مقاومت ،y,obsfدر روابط فوق 

م ده آزمونه يتسل يهامتوسط مقاومت y,obs,mfهر آزمونه و 

 هاست.آزمونهشيج آزمايار نتايمقدار انحراف از مع s است.

                                         (0-0رابطه
10

, ,1
, ,

( )

10

y obs m ii
y obs m

f
f 

 

                         (5-0رابطه
 

210

, , ,i=1
( )

9

y obs m y obs if f
s

 
 

 

تمام  ،فوق «الن»بند ور در كاز دو دالت مذ ي در هر  - 

 م باشد:كد داير بايروابط ز

                                                         (6-0رابطه
,1.18( )su y obs if f 

                                                              (3-0رابطه
,( ) 1.25su obs i yf f  

                                (8-0رابطه , 125 MPay obs yi
f f  

                                            (1-0رابطه , ,1.25( )su obs y obs ii
f f 

هر آزمونه كششي  يفتريمقاومت گس 𝑓𝑠𝑢,𝑜𝑏𝑠 وق،در روابط ف

 است.

 
 

 هاآرماتور يريپذلكش 
 

 هاآرماتور يريپذلكش  

 آرماتورها يختگيرنش گسك 0-6-0-0
 

 آرماتورها يختگيرنش گسك  0-0-6-0 -ت

 𝐴10 يدر طول مبنا، Ԑ5و  Ԑ10، آرماتورها يفتريرنش گسك

بايد دداقا  ،برابر قطر آرماتور 1و  32 يب مساويبه ترت  ،A5و  

 باشد. 6-0جدول برابر با مقادير 
 

 در آزمايش كشش  آرماتورها يختگيرنش گسكحداقل   6-0جدول 

 آرماتور رده                      
 

 يختگيسگ رنشكحداقل 

 

S240 

 

S340 

 

S400 

 

S500 

Ԑ10 يور 𝐴10  38/2 31/2 32/2 28/2 

Ԑ5 يرو A5 21/2 38/2 36/2 32/2 

   

 
 

 آرماتورها شخم 0-6-0-2
 

 آرماتورها شخم 2-0-6-0ت 

 ييهانمونه يبر رو آرماتورهاش خمش يآزما 3-6-3-2-3

ت د بدسياز خط تول مايه مستقكمتر لييم 212بطول دداقا 

ر ب ياركجمله تراش از يكيانكات مينرونه عملياند و هآمده
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 تفسير/توضيح  متن اصلي

 « »و  «الن»از دو صورت  يكياعمال نشده، به  هاآن يرو

 :شودمير اندام يز

 ش خمش بصورت سرد:يآزما -الن

به اندازه  يخمش  ف ي به دور  ش آرماتورين آزمايا در

 يبررس ،خم يه خارجيو رو شودميه خاص خم يزاو

ا يو  يسترك، شكنرونه تريد هيه نباين روي. در اشودمي

ه به رد يخمش بستر  مشاهده شود. قطر ف يرريب ديع

 نظر گرفته شود. در 3-0جدول د طبق يو قطر آن دارد و با

 

خمش و نسبت قطر خمش به قطر اسمي ميلگردها در  زاويه  3-0جدول 

 آزمايش خمش 

 رده

 آرماتور

نسبت قطر فك  خمش )درجه( زاويه

خمش به قطر 

 اسمي ميلگرد
 خمش مجدد خمش سرد

S240 382 12 2 

S340 382 12 7 

S400 382 12 1 

S500 12 12 1 

 

 د:ش خمش مدديآزما - 

 12زان يمشابه خمش سرد به م يهاش، نمونهيآزمان يادر 

قه يدق 72شده و سپا به مدت ط خميمح يدرجه در دما

و پا از سرد  ،شونديو  گرم ميسلس درجه 322 يتا دما

نواخت به يكوسته و يپ يرويط با نيمح يشدن در دما

ش يپا از آزما شوند.يدرجه باز گردانده م 22زان يم

ه يود در رينبا يرريب ديا عي يستركش ،كنرونه تريه

 ده شود.يآرماتور د

 آرماتورهاجوش 
 

 آرماتورهاجوش 

جوشي استفاده  كه در ميلرردها از وصله يدر موارد 3-6-1-3

قرار  شش و خمشكد تحت آزمايش ي، ميلرردها باشودمي

 ند:ير را اقناع نمايز « »و  «الن»د الزامات يو با گيرنديم

 در محاد يفته شده نبايسگ عمقطايش كشش، در آزم -الن

 جوش يا در مداورت آن باشد. 

 كد دچار تريشده نبامنطقه جوشدر آزمايش خمش،  - 

 .رر باشديب ديعا هر يو  يخوردگ

 كه آرماتورهايي در مورد فقط ميلرردها جوشي اتصال 3-1-6-3ت  

دام قابا ان ،نباشد مراپاسكال 122 از بيشتر هاآن شدن دد جاري

. شود واقع ميلرردها خم محا در نبايد جوشي اتصال. باشدمي

 نظير نسبي اكش تييير داراي نبايد شده جوش هاينمونه

 .باشند جوش محا درصد 8  از كمتر گسيفتري

 والدف مكانيكي مشفصات در تييير گونههيچ موجب نبايد جوشكاري

 و ها،دوخت ها،تنگ ها،ركابي) عرضي هايآرماتور اتصال. شود

 مرر نيست مداز جوش خال وسيله به طولي هايآرماتور به( هارابط
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 تفسير/توضيح  متن اصلي
 به ايصدمه كه شود داصا اطمينان آزمايش طريق از آنكه

 شده اصالآ سرد هايآرماتور جوشي اتصال. شودنمي وارد ميلرردها

 .نيست مداز دقيق كنترل تحت و مناسب و خاص هايروش با جز

 شرايط در و درارت درجه شديد تتيييرا از دور بايد جوشكاري

 .شود اندام ثابت تقريباً جوي

 مداز سلسيو  درجه صفر زير دماي در جوش اتصاالت اندام

 :است پذيرامكان طريق دو به جوشي اتصال. نيست

 الكترود بدون خميري نوك به نوك جوش وسيله به اتصال -الن

 لكش است، مداز كارخانه در فقط كه( تماسي الكتريكي جوش)

 .0-0ت 

 
 نوك به نوك جوش 0-0ل ت كش

 

 32 معمولي نرم فوالد براي اتصال نوع اين در هاآرماتور قطر دداقا

 عالوه به. است مترميلي 33 شده اصالآ فوالدهاي براي و مترميلي

 سط  نسبت كه باشد طوري بايد شونده متصا آرماتور ود قطر

 .نكند تداوز 1/3 از هاآن مقطع

 قو  جوش) الكترود يا ذوبي جوش وسيله به اتصال –  

 روش فوالد نوع هر براي كه است مداز شرطي به ،(الكتريكي

 هب اتصال نوع اين. رود كار به مناسب الكترود و صحي  جوشكاري

 :است پذير امكان مفتلن هايشكا

 هم كنار را آرماتور دو اتصال نوع اين در: پهلو به پهلو جوشي اتصال

 ناي كه كنند،مي متصا هم به جوش نوار وسيله به و دهندمي قرار

 . قرارگيرد هاآرماتور طرف دو هر يا طرف ي  در است ممكن نوار

 تقسيم، هايآرماتور براي جوشي اتصال نوع اين از كه صورتي در

 ندارند اول درجه نقش كه هاييآرماتور ساير و جلدي هايرآرماتو

 .استفاده كرد 2-0ل ت كش مطابق اتصال از توانمي شود، استفاده

 

  

 هاآرماتور كردن خم بدون جوش نوار با اتصال 2-0ل ت كش
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 تفسير/توضيح  متن اصلي
 دهش نورد گرم هايآرماتور براي فقط پهلو به پهلو جوشي اتصالاز 

 .توان استفاده كردمي ميلمتر 76 تا 6 قطر با

 

 م ك به آرماتور دو ارتباط اتصال نوع اين در: وصله با جوشي اتصال

. شوندمي جوش هاآن روي كه شودمي تامين هاييوصله يا وصله

 هايوصله معموالً. شوندمين داده جوش هم به آرماتور دو دوسر

در غير  ،شوندمي اختيار شونده متصا هايآرماتور همان از جانبي

اينصورت سط  مقطع دو آرماتور وصله نبايد از سط  مقطع آرماتور 

 در جوش نوارهاي و هاوصله اين طول دداقا. اصلي كمتر باشد

 . است شده داده نشان 0-0ل ت كش و 3-0ل ت كش

 

 
 طرف يك از شده جوش هايوصله 3-0ل ت كش

 

 
 دو طرف از شده جوش هايوصله 0-0ل ت كش

 

. تاس مداز شده نورد گرم هايآرماتور براي فقط نيز اتصال نوع اين

 تسمه درجه، 322 زاويه به شده خم فوالدي تسمه قطعه از استفاده

 پذيرامكانشرط اندام محاسبات، هب جانبي وصله عنوان به نبشي و

 (.5-0ل ت كش) است
 بندتپش كم  با اتصال نوع اين: ندبپشت با نوك به نوك اتصال

 شده اصالآ سرد و شده نورد گرم هايآرماتور براي و است مداز

 توانمي شده نورد گرم هايآرماتور مورد در. است استفاده قابا

 در. داد اندام سرميلرردها آمادگي بدون را نوك به نوك جوش

 دچن با و قرارداد بندپشت روي را آرماتور دو انتهاي بايد صورتاين
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 تفسير/توضيح  متن اصلي
 آرماتوردو  ددفاصا سپا و متصا بندپشت به را هاآن جوش خال

 3-0ل ت كش و 6-0ل ت كش در طوركههمان. نمود پر جوش با را
 ورق هعقط ي  يا نبشي قطعه ي  تواندمي بندپشت شودمي ديده

 طول دداقا. است شده خم مناسب طور به كه باشد فوالدي

بايد مطابق الزامات ارايه شده در جلد اول  هايآرماتور براي بندپشت

 .شودنامه محاسبه اين آئين

 

 
 شده خم تسمة با اتصال: الف

 

 
 يجانب انواع اتصال با وصله 5-0ل ت كش

 

 هك ماندمي خالي فضاي غالف و آرماتور ددفاصا اتصال نوع اين در

 وجود باشد خورنده محيط اگر و تقطير آن در آ  بفار است ممكن

 ندرم پيا اثر بروز به جوش نوار و غالف ،آرماتور يعني فلز نوع سه

 كندمي ضعن ايداد ترد هايآرماتور در جوش خال همننين. شود

 اصلي جوش با بعداً كه شود زده محلي در جوش خال است بهتر و

 . شودمي پوشانده

 

 

 

 

 

 

حداكثر 
21 
 مترميلي

   

 0-0 يبرش   

 يوصله با نبش –پ 

 وصل با تسمه –ب 
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 تفسير/توضيح  متن اصلي
 

 

 

  
 نبشي بندپشت با نوك به نوك اتصال 6-0ل ت كش

 

 
 بندپشت با نوك به نوك اتصال 3-0ل ت كش

 

 مترميلي 23 از بيشتر اتصال مورد هايآرماتور قطر كهصورتي در

 اي هاآرماتور از يكي سر جوشكاري شروع از قبا است بهتر باشد،

 سپا و شود زده پخ درجه 31 تا 72 زاويه به هاآن هردوي

 .پذيرد اندام آمادگي بدون دالت مانند جوشكاري

 الزامي لاتصا محا در شده اصالآ سرد هايآرماتور سر آمادگي

 دداقا و قبا دالت از بيشتر بندپشت طول بايد دالت اين در. است
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 تفسير/توضيح  متن اصلي

 از 8-0ل ت كش مطابق بايد جوش موثر عدبُ. باشد b8d معادل

 .يابد افزايش تدريجهب اتصال محا طرف به بندپشت طرفين

 

  
 آرماتور براي آمادگي با بندپشت با نوك به نوك اتصال 8-0ل ت كش

 شده اصالح

 

 منقطع جوشي از متيير موثر بعد با جوش نوار جاي به توانمي

 ينا در. باشد ثابت جوش قطعه هر موثر عدبٌ آن در كه كرد استفاده

 ل تكش در شده داده هايشماره بترتيب را جوشكاري بايد صورت

 نهايت در و داد اندام اتصال محا طرف به بندپشت انتهاي از 0-1

 دو ددفاصا پرشدن از پا. پركرد جوش با را آرماتور دو فاصا دد

 هاآرماتور طولي امتداد در اتصال محا روكش جوش بايد آرماتور

 .پذيرد اندام

 

 
 مضاعف اتصال 1-0ل ت كش

 

 سرد يا شده نورد گرم از اعم اتصال مورد هايآرماتور كهدرصورتي

 رآرماتو فوقاني انتهاي بايد باشند، قائم وضعيت در شده اصالآ
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 تفسير/توضيح  متن اصلي
 وقانيف آرماتور تحتاني انتهاي و شود بريده آن برمحور عمود تحتاني

 . شود زدهپخ درجه 31 تا 72 زاويه به 01-0ل ت كش مطابق

 

 
 آرماتور زدن پخ 01-0ل ت كش

 

. پذيرد اندام اره يا مفصوص قيني با بايد هاآرماتور سر سازيآماده

 الدفو قشر بايد تكاربي باشعله هاآرماتور سر كردنآماده صورت در

 ضفامت. شود زدوده زدنسنگ كم  به درارت اثر در ديدهآسيب

 دداقا بايد شده اصالآ سرد هايآرماتور مورد در شده زدوده قشر

 . باشد ميليمتر 7

 

ل ت كش و 00-0ل ت كش در: بندپشت بدون نوك به نوك اتصال

 شانن بندپشت از استفاده بدون نوك به نوك اتصال جزئيات 0-02

 .است شده داده

 

 
 اب آرماتور براي بندپشت بدون نوك به نوك اتصال جزئيات 00-0ل ت كش

 متفاوت قطرهاي



 81   23/23/3322 مشفصات اجرايي آرماتورها – فصا چهارم 

 

 تفسير/توضيح  متن اصلي
  

 
 براي بندپشت بدون نوك به نوك اتصال جزئيات 02-0ل ت كش

 مساوي قطر با آرماتورها

 مواردساير  
 

 مواردساير  

 ،ه ميلرردها تا دد پوسته شدنك يدر موارد 3-6-6-3

ده باشند، به ويژه ميلرردهايي كه به طور موضعي و زگزن

مورد پاشي يد پا از ماسهعميق دچار خوردگي شده باشند، با

 شود. نترلك 0-2-0بند ضوابط قرار گرفته و  شيآزما

 
 

، اندشدهميلرردهايي كه دچار خم و اعوجاج شديد  3-6-6-2

باشند كه تحت آزمايش خمش قرار قابا قبول مي يتنها زمان

 .ندينما گرفته و ضوابط مربوط را برآورده

 
 

 انبار كردن و نگهداري آرماتورها 
 

 

در انبار و نرهداري آرماتورها بايد ضوابط استاندارد  3-3-3

 رعايت شود. 22818ملي 

 
 





 

 

 

 پنجمفصل 

 مباني طرح مخلوط بتن
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      مپنجفصل  5

 بتن طرح مخلوط يمبان 

  

 حي/توضريتفس  يمتن اصل

 گستره 
 

 گستره 

ر يو مقادها ن نسبتيين فصا به روش تعيابط اضو 1-3-3

بدست آوردن  يه براكبتن « طرآ مفلوط»ا يله كمواد متش

، و ت شود اختصاص دارديد رعاياز بايمقاومت و دوام مورد ن

 ر است:يز« ت»تا « الن»شاما موارد 

 ات؛يلك -الن

 طرآ مفلوط؛ يمبان - 

 هدف در طرآ مفلوط؛ ين مقاومت فشارييتع -پ

 طرآ مفلوط. يشراهيش آزمارو -ت

 
 

نسبت آ  به مواد چناننه طرآ مفلوط بتن در  1-3-2

رآ آن طباشد،  هنندكن ييتع ،بدست آمده از مقاومت يسيمان

متناظر  يسيماننسبت آ  به مواد و اگر « مقاومت محور» را

 . ندناميم« دوام محور» راآن طرآ ننده باشد، كن ييتع ،با دوام

 
 

 اتيلك  
 

 اتيلك 

 بتن مشخصه يفشار مقاومت  
 

 بتن مشخصه يفشار مقاومت  

كه است  يبتن، مقاومت مشفصه يمقاومت فشار 1-2-3-3

شود. اين مقاومت در تحليا و طرادي سازه از آن استفاده مي

هاي مقاومتدرصد   32ددود از نظر آماري مقاومتي است كه 

شده در  آوريعما يهانمونه يبتن، روشده  يريگاندازه

  . باشدميمتر كاز آن  ،استانداردط يشرا

 يسازه دارا مشفصه يمقاومت مشفصه مانند بارها 3-3-2-1 ت 

مقاومت ، ACI 318 قديم نيمطابق تعر است. ين ادتماليتعر

بتن سازه  يهادرصد مقاومت 32 ددوده كاست  يمشفصه مقاومت

رش ضوابط پذي»بفش در كارگاه بايد به  باشد. كمترتواند از آن يم

توان با توجه به تعرين مقاومت مشفصه، مراجعه شود و نمي «نبت

 طور مستقيم در مورد پذيرش اقدام نمود.به

ش يبا آزما ،روز 28در سن بتن،  يمقاومت فشار 1-2-3-2

متر و يليم 322ا ي 312 يبه قطر اسم اياستوانه يهاآزمونه

منطبق بر استاندارد متر يليم 222ا ي 722ب يبا ارتفاع به ترت

 222تا  312 يعبكم يهاه آزمونهك يدر صورت 2-3-2-1 ت 

د به يار رود، باكبه ين مقاومت فشارييتع يبرا يمتريليم

ت يهردال رعا. بهشودا يتبد ر خودينظ اياستوانه يهاآزمونه
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 حي/توضريتفس  يمتن اصل

 يه و نرهدارير تهيز يه طبق استانداردهاك 3628-3يمل

 .شودمين ييشده، تع

 ؛7223-3 يستاندارد ملا .......... يبردارنمونه -الن

رد ااستاند .......... ارگاهكدر  هاآزمونه آوريعماساخت و  - 

 7221ا يي و مكعبي( اهنا)آزمونه استو 3628 -2 يمل

 ؛ي(هاآن)صرفا آزمونه استو

 ياستاندارد مل .......... هاآزمونه ين مقاومت فشارييتع -پ

)صرفا  6238ا يي و مكعبي( اهان)آزمونه استو 7-3628

 ؛ي(انهاآزمونه استو

 ثر اندازهكعب به دداكا ابعاد ميدداقا مداز نسبت قطر استوانه 

 است. يالزام 1/7و  7ب برابر با  يترتسنردانه به ياسم

ش يز از افزايپره يبرا هابتن ش مقاومت مشفصهيامروزه با افزا

تبر مع يهانامهنييبتن، آ ين مقاومت فشارييت دستراه تعيظرف

متر يليم 322عب به كا ابعاد ميه قطر استوانه كدهند يزه ماجا

ت ها به مقاومن مقاومتيا ايبه تبد يازين دالت نيابد. در اياهش ك

 اصرفه كست، بلين يمتريليم 312عب كا مياستاندارد  ر استوانهينظ

 خواهد شد. بيشترها تعداد آزمونه

و  آوريعماه، يه، تيبرداراز مرادا نمونه ي ه در هر كيصورت در

ود، ت نشيها از دستور استاندارد تبعآزمونه ين مقاومت فشارييتع

 سه با مقاومت مشفصه معتبر نفواهد بود.يمقا يداصله برا دهينت

مقاومت تواند سن يمسازه  مشاورمهند    1-2-3-7

 . رديبردر نظر روز  28ر از يرا غمشفصه 

. شودمين يروزه تعر 28در سن  مقاومت مشفصه بتن 7-3-2-1ت  

ع د با اطاليمقاومت مشفصه مقرر شود، با يبرا يرريچناننه سن د

پرووه مانند نقشه و  كارفرما باشد و به وضوآ در مداركه يو توج

در  بتن يمقاومت فشار دهي. نتشودد يق يخصوص يمشفصات فن

 يهين سن مقرر مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. بديز در ايارگاه نك

ه خواهد شد. در صورت ين اسا  تهيز بر اين ناست طرآ مفلوط بت

بتن، سن مزبور  ر ردهكا فقط ذيعدم اظهار سن مقاومت مشفصه و 

 ،سيمانن صورت با توجه به نوع سازه، نوع يروز خواهد بود. در ا 28

، ياربرداجرا تا بهره يزمان ا فاصلهي يمصرف و سرباره يپوزوالنمواد 

د مرر با اجازه طراآ پرووه و موافقت ر داييروز را تي 28توان سن ينم

 ارفرما. ك

د با توجه به يمشفصه بتن با يمقاومت فشار 1-2-3-3

 ر در نظر گرفته شود:يالزامات ز

ه ساز يا و طراديتحل يانه مبك يدداقا مقاومت فشار -الن

 .استن شده ييتعمهند  مشاور قرار گرفته و توسط 

بتن طبق دوام  تامين يالزم برا يدداقا مقاومت فشار - 

 .6فصلضوابط 

 22د از يمشفصه نبا يدداقا مقاومت فشار 3-3-2-1ت  

 متر باشد.كبتن مسل   يال براكمراپاس

ش يارگاه بكبدست آمده در  يثر مقاومت فشاركددا شودميه يتوص

 باشد.ووه نبتن پر يال باالتر از مقاومت مشفصه فشاركمراپاس 31از 

طرآ،  يخصوص يه در مشفصات فنك يدر موارد 1-2-3-1

ه باشد، شد ينيش بيپبتن  يششك اي يخمشمقاومت مشفصه 

دال  نيرد. با ايقرار گارگاه كدر  رش بتنيپذ يمبنا دتوانيم

ن موارد يدر ا يش مقاومت فشاريه از آزماك، شودميه يتوص

اومت مق يه رابطه همبستركنيشود، مشروط بر ا يريگز بهرهين

طرآ مفلوط مورد  يبرا يششكا ي يبا مقاومت خمش يفشار

 نظر بدست آمده باشد.

د يبتن با يو خمش يششكن مقاومت ييبمنظور تع  1-3-2-1 ت 

طبق  يااز خمش چهار نقطه يناش يششكش يابق با آزماطم

م يرمستقيشش غكش يا آزماي 312 شمارهران بهيا ياستاندارد مل

 شمارهان بهريا ي( طبق استاندارد مليليا برزي يتافكاز فشار )ش يناش

 تواند اندام شود.يم 633

 يبه عواما مفتلف يو خمش يششكت مقاومت يبا توجه به دساس

توان ينترل، مكمنظور سهولت و به يرات رطوبت سطحييمانند تي

ا ي يششكمقاومت  يهمبستر بتن مورد نظر رابطه يدر ابتدا برا

را با توجه به طرآ مفلوط بتن همان  يبا مقاومت فشار يخمش



 11   23/23/3322 مباني طرآ مفلوط بتن – فصا پندم 

 

 حي/توضريتفس  يمتن اصل

ن رابطه استفاده نمود. ياز ا يدست آورد و در مرادا بعدپرووه به

دداقا سه نوبت بتن ساخته شود و از  شودميه ين منظور توصيبد

 يراب يو شش آزمونه فشار يا خمشي يششكهر نوبت شش آزمونه 

 ار گرفته شود.كب ين رابطه همبسترييتع

ا ن و دداقيد تا خاتمه دوره تضميت بادستراه نظار 1-2-3-6

 يهاشيج آزماياما نتاكار، سابقه كان يسال پا از پا ي تا 

مفلوط  يهاارگاه و طرآكدر  يبتن مصرف ياندام شده رو

 يتاليدينسفه د ي د و همراه با ينما يبتن را نرهدار ياجزا

 ا دهد.يبردار تحوا بهرهيارفرما كآن به 

 دوره د تا خاتمهيستراه نظارت بااست د يهيبد 6-3-2-1ت  

و در صورت  يها را نرهدارشياما آزماكج ين هر سازه نتايتضم

ار را با دقت كن يد ايمهم با يهاند. در پرووهكاستفاده  هاآنلزوم از 

 اندام داد.  يبيشتر

 

 بتن يبندرده 
 

 بتن يبندرده 

بتن  روزه 28 بتن بر اسا  مقاومت مشفصه يبندرده 1-7-3

 :باشدمير يز بيترتبه  يبند ن ردهي. اشودمين يعرت
C10, C12, C16, C20, C25, C30, C35, C40, C45, C50, C55, 
C60, C65, C70. 

 

روزه  28 انرر مقاومت مشفصهي، بCاعداد بعد از درف 

متر مربع( يليوتن بر ميال )نكبتن بر دسب مراپاس اياستوانه

 . است

و  C20 يهارده معموالتن آرمه مورد استفاده در ب يهابتن

 .باشدميو باالتر  C35ده يش تنيباالتر، و در بتن پ

 

ت دداقا رده از نظر يخاص، رعا رده يريارگكبه يبرا 3-7-1ت  

 يمقاومت يهارده يريارگكو دوام ضرورت دارد. در به ياسازه

ن است كمم ،يليا وجود ندارد اما به داليدر دن يثر خاصكددا

 ايشده  ينيبشيپ يا ضوابط خاص در طرادياز روابط استفاده 

شور و با كاست در مناطق مفتلن  يهي. بدشوداعمال  يراتييتي

ط ينترل و نظارت بتن و شراكانات مرتبط با ساخت و كتوجه به ام

 د. يرا انتفا  نما يمناسب د ردهي، طراآ پرووه بايياجرا

ه كيدر صورت. دشومين يروزه تعر 28بتن در سن  رده يلكطوربه

ر آن به همراه مقاومت مشفصه،  كمورد نظر باشد، ذ يرريسن د

 است. يضرور

 ييهاتيشور، محدودكاز  يا مناطقيخاص  يهان است در پرووهكمم

ن و كقات راه، مسيز تحقكمر) يوزارت راه و شهرسازتوسط 

 بتن ثر ردهكددا يصالآ برايذ يمحل يفن يا نهادهاي (يشهرساز

 . شود مطرآ يمصرف

  طرح مخلوط يمبان  
 

 طرح مخلوط يمبان 

ر و ين مقادييو باالتر، تع C25 رده يهابتن يبرا  1-3-3

اخت و س يشراهيد با مطالعات آزمايمفلوط بتن با يهانسبت

 د قبايهمراه باشد. طرآ مفلوط بتن با يشيآزما يهامفلوط

ج يبه همراه مستندات و نتا ييات اجراياز شروع عمل

 دييو بتن ساخته شده به تا يمصال  مصرف يراهشيآزما

 دستراه نظارت برسد.

سط ار توكمانيچناننه طرآ مفلوط بتن قبا از انتفا  پ  3-3-1ت  

آن در  يهار و نسبتيد مقاديه شده باشد، بايطراآ پرووه ته

ج داصله درج شود و يپرووه به همراه نتا يخصوص يمشفصات فن

نده در مناقصه برسد. در اغلب موارد نكت كاران شركمانيبه اطالع پ

 يپرووه مصال  مصرف يخصوص يمشفصات فن هيدر هنرام ته

 ردهكه نيز طرآ مفلوط بتن را تهيانتفا  نشده و طراآ پرووه ن

 ين در عما طرآ مفلوط بتن در مشفصات فنياست. بنابرا

تواند درخواست ي. دستراه نظارت مشودميپرووه درج ن يخصوص

د و پا از يارگاه را بنماكا يشراه و يدر آزما يش دضورياندام آزما

ز هردال پا اند. بهكب طرآ مفلوط بتن اقدام يآن نسبت به تصو
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 حي/توضريتفس  يمتن اصل

تن را توان بينترل شده مكط يتحت شرا يشراهيج آزمايد نتاييتا

 يموارداست در  يهيقرار داد. بد يارگاه ساخت و مورد بررسكدر 

 د توسط سازندهين اطالعات بايا شودميه از بتن آماده استفاده ك

 .شوده يبتن ارا

ر يتوان مقاديتر منييو پا C20 رده يهابتن يبرا  1-3-2

ا يج يرا يهااز روش يكي  مكمفلوط بتن را به  يهانسبت

د، ن نموييتع ،يشراهي، بدون ساخت مفلوط آزمايروش تدرب

ت لزاماامنطبق بر استاندارد و  يه مصال  مصرفكنيمشروط بر ا

مانند نسبت  يخاص يهاتيو محدود هدوپرووه ب يياجرا -يفن

 اكثر اندازه و شك، ددايو روان يارائك، يسيمانآ  به مواد 

 .ن نشده باشدييبتن تع يبرا هاسنردانه

 براي يعموم يمشفصات فن يبرخدر جداول  2-3-1ت  

 يه براكه شده يارا يريمقاد ،«استاندارد»ا ي «يزيتدو» يهامفلوط

 ياصت خيز بوده و محدوديشور تاما برانركج در يرا يل  مصرفمصا

ست. در مورد يمطرآ ن هاآندر  يسيماناز نظر نسبت آ  به مواد 

از نظر رطوبت وجود دارد و گاه در  يز ابهام جدير سنردانه نيمقاد

ن مشف  ي. همننشودميده نيد يركتذ هاآن ثر اندازهكمورد ددا

ا كا آ  ياز انواع آ  آزاد  ي دامك ر شدهكه مقدار آ  ذكست ين

 را مد نظر دارد. يمصرفا آ  ي

 نشده يااشاره هاآن يمقاومت و رده يمصرف سيمانن به نوع يهمنن

ز و يدرشت و ر سنردانه يزگوشريا تي ياست. در مورد گردگوشر

ت با يهردال اولووجود ندارد. به يخاص ز اشارهين هاآن بنديدانه

 يموارداست در  يهياست. بد يشراهيآزماساخت مفلوط آزمون 

 د توسط سازندهين اطالعات بايا شودميه از بتن آماده استفاده ك

 .شوده يبتن ارا

ر و يتوان مقاديتر منييو پا C12 رده يهابتن يبرا  1-3-7

و بدون  يمفلوط بتن را بر اسا  تدار  قبل يهانسبت

 رد.كمشف   يشراهيآزما مطالعه

عنوان ستند و بهين ياچ وجه سازهيبه ه هابتن نيا 7-3-1ت  

 روند.يار مكا بتن نظافت بهيننده كپر
 

 ،خاص يهاز بتنيو باالتر و ن C40رده  يهابتن يبرا  1-3-3

 يش دضوريدرخواست اندام آزماتواند يمدستراه نظارت 

بتن مورد نظر را داشته باشد.  يبر رو يارگاهكو  يشراهيآزما

مورد نظر به  يهاداصله با خواسته جينتاطباق در صورت ان

، آ  ي، عدم جداشدگيو روان ييارآكمقاومت، دوام، لحاظ 

رده مورد  يبرامطلو ، طرآ مفلوط  يريپذانداختن و پمپ

 د.بوخواهد  نظر مناسب

خاص و  يهاا بتنيمقاومت پُر يهادر مورد بتن 3-3-1ت  

 ييارآكژه افت يد. به ووجود دار يبيشترت يدساس ،ژهيو يهاپرووه

برخوردار خواهد بود.  ياديت زيدر طول مدت دما از اهم يو روان

 و يزيرخاص بتن يهاوهيا شي يزيرا خاص بتنياستفاده از وسا

توسط  ديند و باكيدا  ميق را اينترل دقكاز به يردن بتن نكپمپ 

ط يدر شرا يارگاهكهردال ساخت دستراه نظارت اندام شود. به

د اندام خواه يشراهيج آزمايد نتاييق پا از تايل شده و دقنترك

 يج مطلوبيز طرآ مفلوط بتن نتايه در عما نكشد تا نشان دهد 

 را در بر دارد.

د موارد يبتن با ا دهندهكيو مواد تش طرآ مفلوطدر  1-3-1

 ت شود:ير رعايز

  

 امينت يار به نحوك يد در پايبتن با يو روان ييارآك 1-3-1-3

ا موجود به سهولت در يبتوان بتن را با توجه به وسا هكشود 

آن را به نحو  ،موجود يمكا ترايفت و با وساير هاقالب

د اطراف و يم نمود. بتن باكداد و مترا يدر عضو جا يمناسب

در  يدما و معطل زمانبتن در طول  ييارآكو  يروان 3-1-3-1ت  

و  ييارآكاهش كن ي. اشودمياهش و افت كار دستفوش ك يپا

 ،ي، مواد افزودنيسيمان، نسبت آ  به مواد سيمانبه نوع  يروان

ن مدت يمانند دما و همنن يطيط محيو شرا يسيمانمقدار مواد 

دارد.  يدما بستر لهيع وسار و نوك يدر پا يدما، معطل زمان
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ه كنيند، بدون اكر اما پُكطور لرردها را بهيم يالالبه

 د.يد آيپد ،ش از دديب يمشهود و آ  انداختر يجداشدگ

 يشتربي ييارآكو  ين موارد روانيد با توجه به ايطراآ مفلوط بتن با

 ييارآكو  يرد تا پا از افت روانيساخت بتن در نظر بر يرا در ابتدا

 افت.يار دست ك يمطلو  در پا ييارآكو  يبتوان به روان

د در يآن با ا مقاومت مشفصهيمقاومت بتن  رده 1-3-1-2

 و 3-5 يبندهاطبق مت هدف طرآ مفلوط مقاو محاسبه

 در نظر گرفته شود. 5-5-0 

با در نظر گرفتن الزامات  يت دداقا رده مقاومتيرعا 2-1-3-1ت  

فتن دداقا  رده در نظر گر است. يموارد الزام در همه ييايدوام و پا

 است. يضرور 0-0-2-5بند مشفصه طبق و مقاومت 

آ  به مواد مداز نسبت ثر كددا يهاتيمحدود  1-3-1-7

با توجه به  يسيمانثر مقدار مواد ك، دداقا و ددايسيمان

مورد نظر  ييايو پا يبرداربهره م در دورهكدا يطيط محيشرا

 در نظر گرفته شود. ،بتن دوام ،6فصل طبق   ديبا

ثر كمانند ددا يرريد يهاتين است محدودكگاه مم 7-1-3-1ت  

  د در نظر گرفته شود.يه باكمطرآ باشد  ياسم اندازه

را عالوه بر ضوابط  ييهاتين است طراآ پرووه محدودكن مميهمنن

ورت ژه پرووه به صيط ويو شرا يات قبليبر اسا  تدرب نامهآيينن يا

ت آن در طرآ مفلوط بتن يه رعاكرد، يتر در نظر بررانهيسفتر

 است. يرضرو

د يا مطلو  بايمناسب  يسيمانو مواد  سيماننوع  1-3-1-3

 موجود در دوره يطيط محيدر طرآ مفلوط با توجه به شرا

مداز مواد  يهان نسبتيمنظور شود. همنن يبرداربهره

د در يبا 3-6 جدولو  2-6 جدولطبق  ياو سرباره يپوزوالن

 نظر گرفته شود.

نوع پرووه،  يا مشفصات فني نامهآيينن يدر اگاه  3-1-3-1ت  

 هك شودمياعالم ر مداز يغ ايمداز ، يخاص يسيمانا مواد ي سيمان

ثر درصد مداز مواد كت دداي. عالوه بر رعاشودد به آن توجه يبا

ت دداقا درصد مداز ي، گاه رعا6فصل در  ياسربارها ي يپوزوالن

 ز الزم است.ين ييايپا تامين يبرا

با  هكن شود ييتع يد به نحويمفلوط بتن با طرآ 1-3-1-1

 ارگاه، اعمكم بر ساخت و نظارت بتن در كط دايتوجه به شرا

 يفيكرات و نوسانات ييردن، تيكمانه ين و پيا توزياز دقت وسا

سنردانه و اندام  يرات رطوبتييبتن، تي ياجزا يادتمال

 و تفص  يشراهيانات آزماكبا توجه به ام ياصالدات رطوبت

ش يدام آزمااز ان يناش ياتفاق ينفرات موجود و خطاها

گاه اركدر  يبتن مصرف يمورد نظر برا مقاومت، انطباق بر رده

 .شودداصا 

در طرآ مفلوط  ديارگاه، باكدر انطباق با رده  يبرا 1-1-3-1ت  

ت ش از مقاوميه بكبه نام مقاومت هدف  يشراه، مقاومتيبتن در آزما

ارگاه و كط ساخت در يار رود تا با وجود شراكمشفصه است به

 يدر مصال  مصرف يرات ادتماليين تييموجود و همنن يهاياستك

 د.يايش نيپ يلكمش

توان مقاومت يطرآ مفلوط بتن نم يه براكر است كالزم به ذ

 ديبا وار برد كبه يسيمانن نسبت آ  به مواد ييتع يمشفصه را برا

به مقاومت مشفصه و انطباق بر آن در  يابينان از دستياطم يبرا

اومت  ه مقكرا  يبيشترر شد، مقاومت كه ذك يليدال ارگاه، بنا بهك

هدف طرآ مفلوط نام دارد مد نظر قرار داد. از جمع مقاومت 

 د.يآيدست من مقاومت بهيا يمنيا هيمشفصه و داش

مفلوط بتن در  طرآد در يبتن با يت اجزايفكي 1-3-1-6

 تيفكيد از دداقا ين مواد باين اينظر گرفته شود. همنن

 ارد برخوردار باشند.ا استانديمطلو  

ت مطلو  يفكيدداقا  ين است در مواردكمم 6-1-3-1ت  

 مراتب باالتر از دداقا استاندارد باشد. به
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 هدف طرح مخلوط  يمقاومت فشار  
 

 هدف طرح مخلوط     يمقاومت فشار  

 اتيلك 
 

 اتيلك 

طرآ مفلوط بتن با توجه به مقاومت در هدف  يمقاومت فشار

ا ي يارگاهك يار مقاومت فشاريمع و انحراف آن مشفصه

 با در نظر .شودميمحاسبه و مشف   مورد نظر، يمنيا هيداش

به مقاومت  يابيادتمال عدم دستن مقاومت هدف، يگرفتن ا

 .ابدييماهش كارگاه به شدت كمشفصه در 

 مراجعه شود. آنر يو تفس  5-5-0-5بند به  

 

 يارگاهك ار مقاومتيانحراف مع 
 

 يارگاهك ار مقاومتيانحراف مع 

 يلكالزامات   1-1-2-3
 

 يلكالزامات   0-2-5-5ت 

مقاومت  يهاشيآزما پرونده هكيدر موارد 1-1-2-3-3

ار يتوان انحراف معيم ،ارگاه موجود باشدكبتن در  يفشار

  :محاسبه نمودر يبا توجه به مالدظات زمقاومت را 

 ي در  يمتوال نمونه 72 يش مقاومت فشاريآزما جينتا -الن

ها نمونه ياز است. تواليمورد ن يمتوال يهاا دو گروه نمونهي

ها از يبردارنمونه ه فاصلهكوجود دارد  يگروه، زمان ي در 

 ش از سه روز نباشد.يرر بيديك

 گروه ي در  يمتوال يج مقاومت فشاريه نتاك يدر موارد - 

 دهيتوان نتينمونه باشد، م 32از  بيشترو  72از  كمتر

ب يضر ي را در  هاآن يار مقاومتيانحراف مع محاسبه

د يآيبدست م 0-5رابطه ه از ك 2/3از  بزرگتر( R) ياصالد

 .  شودمي يتلق يبيتقر، اريانحراف معن يا .ضر  نمود

𝐑                                                          (0-5رابطه  = [𝟎. 𝟕𝟓 + (
𝟐

𝐧
)

𝟏

𝟐
] 

 ها است.تعداد نمونه nن رابطه، يدر ا

ن ييدر تعها ج مقاومت نمونهيتوان از نتايم يهنرام -پ

روز  62ثر كه مربوط به دداك رد،كاستفاده ار يانحراف مع

 يرفت مصال  مصيفكيدر  ير محسوسييگذشته باشند و تي

ن آنترل و نظارت و نفرات مرتبط با كا روش ساخت و يبتن 

 مشاهده نشود.

ال كمراپاس 1ش از يمورد استفاده ب يهامقاومت نمونه رده -ت

 طرآ مفلوط اختالف نداشته باشد. يمورد نظر برا با رده

 ،يسازارگاه بتنكا در هر ت شودميد كيه ايتوص 3-3-2-1-1ت  

هوا و وزن دبا  ، دما، درصد يها مانند روانشيج آزماينتا پرونده

 ير اطالعات مانند دمايشده به همراه سامفصوص بتن تازه و سفت

ساخت بتن مانند تابش آفتا ، باد،  زماندر  يطيط محيهوا و شرا

 .شود يهوا ثبت و نرهدار يان رطوبت نسبكباران و در صورت ام

فتن آن در قالب يخ و ساعت ساخت بتن و ريه تاركاست  يهيبد

 .شودد يد قيز باين

د مفهوم نمونه و يهر نمونه شاما چند آزمونه )قالب( است و نبا

، يبردارنمونه ي مثال اگر در  ي. براشودرر خلط يديكآزمونه با 

 دهيعنوان نتبه هاآنن يانريه شود، ميروز دو آزمونه ته 28سن  يبرا

نمونه، همان  32ا ي 72ن مقصود از يخواهدشد. بنابرا ينمونه تلق ي 

 يبردارنوبت نمونه 32ا ي 72ده يه نتكست، بليآزمونه ن 32ا ي 72

انحراف  محاسبه يبرا صرفاندا يدر ا يمد نظر است. مفهوم توال

حث ها در مبنمونه يد با مفهوم تواليار قابا استفاده بوده و نبايمع

نمونه  72از  كمترن است ك. در هر گروه ممشودباه رش بتن اشتيپذ

ا ي ي ها به هردال در مدموع نمونه« الن»موجود باشد اما در بند 

 نمونه باشد. 72از  كمترد يدو گروه نبا

ج به دد نصا  نرسد يگروه تعداد نتا ي چناننه در «  »در بند 

 .شودميار استفاده يانحراف مع يب اصالدياز ضر

 مشابه انحراف يارياد انحراف معيبه ادتمال ز يمقاومت جين نتايآخر

ات رييه تيكنيدارد، مشروط بر ا يآت يروزها يج مقاومتيار نتايمع

 ردن، ساختكمانه ين، پيتوز يهاا دستراهيدر مصال ، نفرات  يجد

رخ نداده باشد. در  ينترل رطوبت و اصالآ رطوبتك بتن، نحوه

 ييهاونهج نميبهتر است از نتا داد شديا يراتيين تييه چنك يصورت
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ار يانحراف مع محاسبه ياند برارات اخذ شدهيين تييه پا از اك

 رد.كاستفاده 

مقاومت  يهاشيه پرونده آزماك يدر موارد 1-1-2-3-2

د يانشود، ب تامينط فوق يا شرايبتن موجود نباشد و  يفشار

 زد. نيتفم 3-2-5-5بند ضوابط ار را بر طبق يانحراف مع

 
 

 اريانحراف مع محاسبه 1-1-2-2
 

 اريانحراف مع محاسبه  2-2-5-5ت 

گروه باشند مقدار  ي ها مربوط به ه نمونهكيموارددر  -الن

ها و تعداد نمونه ،f̅  هاآنن يانريار با توجه به ميانحراف مع

n ، شودميمحاسبه  2-5رابطه از: 

s                                    (2-5رابطه  = √∑
(fᵢ−f̅)

2

n−1
n
i=1 

 ست.هااز نمونه ي مقاومت هر  ifن رابطه يدر ا

و  1nاد ها مربوط به دو گروه با تعده نمونهك يموارد در - 

2n  1. شودمير محاسبه يز صورتبهار يباشند، انحراف معS 

 طبق جداگانه ي ه هر ك اندن دو گروه يار ايانحراف مع 2Sو 

 :شودميمحاسبه  3-5 رابطه

s                     (3-5 رابطه = [
(n1−1)S1

2
+(n2−1)S2

2

n1+n2−2
]

1

2

 

 

و  C16 هارده يبرا يارگاهكار ي، انحراف معمواردتمام در  -پ

C20 يهارده ي، براپاسكالمرا 1/2از  كمترد ينبا C25  تا

C40 مشفصه  و  يدرصد مقاومت فشار 32از تر مكد ينبا

 ال باشد.كمراپاس 3از  كمترد ينبا C40از باالتر  يهارده يبرا

نظر از ددم متناظر با هر ها صرفمقاومت نمونه ين عدديانريم 

رود. در يار مكار بهيانحراف مع و در محاسبه شودمينمونه محاسبه 

ها در محاسبات ه دو گروه وجود دارد، فقط تعداد نمونهك يمورد

ار يندارد. انحراف مع ياربردكار رفته و اددام بتن هر گروه كبه

 كمترال كمراپاس 1/2ن است از كبتن به ندرت مم يارگاهك يمقاومت

ن ي، چنC16از  كمتر يهارده ين است براكهردال ممشود. به

 ز وجود داشته باشد.ين پاسكالمرا 1/2تر از نييپا يارهايانحراف مع

 

 ارين انحراف معيتخم 1-1-2-7
 

 ارين انحراف معيتخم 3-2-5-5ت 

مقاومت  يهاشيج آزماينتا ه پروندهكيموارددر  1-1-2-7-3

 بندط يا شراينباشد و پرووه موجود  يفشار

ه دارگاه ساخته نشكدر  يا هنوز بتنينشود و  تامين 1-1-2-3 

رط با ش ،ارگاه مشابهكا يار پرووه يتوان از انحراف معيباشد، م

 ر استفاده نمود:يز« پ»تا « الن»مالدظات  تيرعا

ه كباشد  يارگاهكا يارگاه موجود مشابه پرووه كط يشرا -الن

 ، شودميار آن استفاده ياز انحراف مع

 1از  ،دو پرووهدر بتن  اختالف مقاومت مشفصه - 

 ،باشدن بيشترال كمراپاس

 (پ) 2-2-5-5 بنده در ك ياز مقدارد ينباار ينحراف معا -پ

 در نظر گرفته شود. كمترر شده است، كذ

ا ساخت بتن و تفص  و ي، وسايمصال  مصرف  3-7-2-1-1  ت 

 د شباهتيار ساخت و اجرا و نظارت بتن باكمهارت نفرات دست اندر

ار آن يارگاه موجود داشته باشد تا بتوان از انحراف معكبه  ياديز

 رد.كارگاه استفاده كا يپرووه 
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با انحراف  يمشابه ه نتوان پرووهك يموارددر  1-1-2-7-2

ارگاه ك يبندتوان با توجه به رتبهيافت، ميرا  يار مشفصيمع

اف ، مقدار انحريفكينترل كد، نظارت و يت توليفكياز نظر 

 2-5جدول  و 0-5جدول با استفاده از ار مقاومت بتن را يمع

 ن زد.يتفم

 

 يبندبر اساس رتبه ال،ك، مگاپاسارين انحراف معيتخم  0-5جدول 

 يارگاهك

 نترل كسطح  رتبه 

 ارگاهك يفكي

 بتن مقاومت مشخصه
 پ ب الف

06 1/2 2/7 1/7 

21 1/2 2/7 3 

25 2/7 2/3 1/3 

31 2/7 2/3 2/1 

35 1/7 1/3 - 

01 2/3 2/1 - 

05 1/3 - - 

 - - 2/1 و باالتر 51
 يارگاهكن يه در چنكوجود ندارد مقصود آن است  يه در جدول عددك يدر موارد

 .شودميه نيتوص يبتن ن ردهيد چنيتول

   

ا يست يدر دست ن يمناسب ياربردكگاه اطالعات  2-7-2-1-1 ت 

 ج مقاومتين است هنوز نتاكد نمود و ممييتوان مشابهت را تاينم

د يتول طيار وجود نداشته باشد، اما بتوان با توجه به شرايو انحراف مع

ارگاه ك يدبننسبت به رتبه يفكينترل كبتن و سط  اعمال نظارت و 

 اقدام نمود. 

، بسته 2-5جدول موجود در  ثركن صفر و دداياز هر پارامتر بيامت

مفتلن  يپارامترها يبه نظر طراآ مفلوط مشف  و مدموع آن برا

ارگاه از نظر كراه يت داشتن محاسبه شده و جايدر صورت موضوع

 .شودميمشف   يبندرتبه

 هرا در فاصل يارگاهكتوان يسب شده مكازات يبا توجه به امت

ار آن يرد، و انحراف معك يبندرتبه «پ»و  « »ا ي « » ،«الن»

ارها بر اسا  مقاومت يز  متناسب با  رتبه خواهد بود. انحراف معين

ر يات سايز تدربيو ن يات داخليتدرب يبتن، بر اسا  برخ اياستوانه

 شده است. ارايهشورها ك

 مقاومت يمنيا هيحاش 
 

 مقاومت يمنيا هيحاش 

ت ساخت، يفكيدر مورد  يگونه اطالعاتچيه هكيموارد در

ج ياز نتا ياپرونده و نترل و نظارت بتن وجود نداشتهك

در دستر  نباشد،  يمشابه ار پرووهيها و انحراف معشيآزما

′0.1𝑓) را برابر با مقاومت يمنيا هيتوان داشيم
𝑐

+ 5.0) 

  ال در نظر گرفت.كمراپاس

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ارگاه كرش بتن در يشده به شدت تابع ضوابط پذ يهارا يمنيا هيداش 
ن و بت يقبل نامهآييندر  يمنيا هي. داشباشدميو انطباق با رده 

 نامهآيينن يه شده در اير اراياز مقاد بيشتر يمبحث نهم مقررات مل
ال وجود كمراپاس 1/3رش بتن، مقدار ياول پذ را در رابطهياست، ز
 ده است.دذف ش ين بازنرريه در اكداشت 

است كه به مقاومت مقصود از داشيه ايمني مورد نظر مقداري 

 تا مقاومت هدف طرآ مفلوط بدست آيد.  شودميمشفصه اضافه 
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 ارگاهكدر  د بتنيتول يفكينترل كسطح  ن رتبهييتع  2-5جدول 

 ازيامت يفكينترل كت يوضع نترلكد، نظارت و يپارامتر تول

 1 -21 گوناگون يهابا دقت يا ددميمفتلن و  يهابا دقت يوزن سيمانردن كمانه يا پين يتوز

 1 -21 گوناگون يهابا دقت يا ددميمفتلن و  يهابا دقت يوزن ردن سنردانهكمانه يا پين يتوز

 1 -21 گوناگون يهابا دقت يا ددميمفتلن و  يهابا دقت يوزن ردن آ كمانه يا پين يتوز

 1 -21 گوناگون يهابا دقت يا ددميمفتلن و  يهابا دقت يوزن ييايميش يردن افزودنكمانه يا پين يتوز

 1 -21 گوناگون يهابا دقت يا ددميمفتلن و  يهابا دقت يوزن مانسي نيرزيجاا ي يمعدن يردن مواد پودركمانه يا پين يتوز

 سيمان نيرزيجا يودرو مواد پ سيمانت يفكي ينواختيك
 سيمان يزيآ  غلظت نرمال و رمقدار و  يت مقاومتيفكي ينواختيك

 سيمانما كمواد م يكيدروليو ه يپوزوالنت يو خاص يزير ينواختيك
21- 1 

 ت سنردانهيفكي ينواختيك
ز و درشت و در صورت ير يهاسنردانهو جذ  آ   يستركو درصد ش بنديدانه ينواختيك

 مفلوط بتنلزوم اصالآ طرآ 
01- 1 

 رينترل رطوبت سنردانه و اصالآ مقادك
ر يو اصالآ مداوم مقاد يا دستيار كصورت خودبه هاسنردانهنترل رطوبت كتداوم در 

 يسنردانه و آ  مصرف
01- 1 

 1 -01 ر مداز و اصالآ بتنيرش اسالمپ غيارگاه و عدم پذكبتن در  ينترل روانكتداوم  و اصالآ آن ينترل روانك

 هوا و اصالآ آندبا نترل مقدار ك
د صر مداز و اصالآ دريغ يرش درصدهايبتن و عدم پذ يهوادبا  نترل درصد كتداوم در 

 سازمواد دبا 
21- 1 

 1 -31 ورن اميزان دخالت آنان در اينترل بتن و مكد و يار تولكمتفص  دست اندر  يروهايوجود ن نترل و ساختكمتفص  فعال در  يروهاين

 1 -01 ر مداز و اصالآ دمايغ يرش دماهايمصال  و بتن و عدم پذ ينترل دماكتداوم در  مصال  و بتن يل دمانترك

 311 ابد(ياهش ك ،نكاز مميثر امتكحدامربوط،  يت نداشتن پارامترهاي)در صورت موضوع  نكمم ازيثر امتكحدا
 ارگاه:ك ينحوه رتبه بند

 نكماز ميدرصد امت 81ش از يب : رتبه الف   
 نكاز مميدرصد امت 81متر از كو  61ش از يب   :رتبه ب     

 نكاز مميدرصد امت 61متر از كو  01ش از يب   :      پرتبه 
 

 

 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 هدف   يفشارمقاومت  محاسبه 
 

 هدف   يفشارمقاومت  محاسبه 

ار، ين انحراف معيا تفميدر صورت محاسبه  1-1-3-3

مقدار داصله از  ترينبزرگن مقاومت هدف طرآ مفلوط بت

ه از مقدار بدست ك، مشروط بر آناست 5-5رابطه و  0-5 رابطه

 :شودشتر نيب 2-0-5-5بند  آمده از رابطه

′𝑓𝑐𝑟                                 (0-5 رابطه = 𝑓′𝑐 + 1.34𝑠 

′𝑓𝑐𝑟                        (5-5رابطه  = 0.9 ∗ 𝑓′𝑐 + 2.33𝑠 
 

 :ن روابطيدر ا
𝑓𝑐𝑟′ ؛هدف طرآ مفلوطاومت : مق 

 𝑓′𝑐؛: مقاومت مشفصه بتن 

𝑠 اري: انحراف مع . 

مقاومت هدف طرآ مفلوط بتن بر  روابط محاسبه 3-3-1-1 ت 

شده است. فرض بر آن  ارايهارگاه كرش بتن در ياسا  ضوابط پذ

اه بتن در كارگرش يابط ادتمال عدم پذوراين ه با استفاده از كاست 

مشروط درصد است،  دوي  تا  ددودرش، در بر اسا  ضوابط پذي

مورد  اريارگاه و ساخت بتن متناظر با انحراف معكط يه شراكنيبر ا

در اين دالت ادتمال اينكه ي  نمونه كمتر از  استفاده باشد.

كه الزاما به  درصد خواهد بود، 32مقاومت مشفصه شود در ددود 

 كند.ه نميمعناي ان نفواهد بود كه ضوابط پذيرش را برآورد

 
 

 بند ، موضوعيمنيه اياستفاده از داش صورتدر  1-1-3-2

 محاسبه شود: 6-5رابطه د از ي، مقاومت هدف با5-5-3
′𝑓𝑐𝑟                                 (6-5رابطه  = 1.1𝑓′𝑐 + 5.0  

، مقاومت هدف طرآ يمنيا هيبا استفاده از داش  2-3-1-1 ت 

 از يه ناشكبا مقاومت مشفصه خواهد داشت  ياديز مفلوط فاصله

نترل و نظارت بتن كد و يت توليفكيعدم وجود اطالعات در مورد 

 يهايبردارتن و نمونهن فرصت و پا از ساخت بياست. در اول
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

ار را محاسبه و مقاومت هدف طرآ يتوان انحراف معيمتعدد م

 د را اصالآ  نمود.يمفلوط جد

 هدفدوام  محاسبهدوام مشخصه و   
 

 دوام هدف دوام مشخصه و محاسبه 

در نظر گرفته « مقاومت هدف»ه در طرآ مفلوط، كگونه همان

« دوام هدف»د يز، باين« دوام مشفصه»، بر اسا  شودمي

هب ييارهاي، معردكعملدوام بتن بر اسا   يبرا. شودمنظور 

ه دوام مشفصه كرود، يار مكثر مداز، بهكا ددايصورت دداقا 

 دوامطرآ مفلوط بتن با توجه به در ز ينهدف  دوامنام دارد. 

محاسبه و مشف   مورد نظر، يمنيا هيو داش مشفصه

دوام مشف  شده  يبرا ار دداقايه معكيدر موارد .شودمي

دوام هدف طرآ مفلوط بتن، دوام مشفصه محاسبه باشد، در 

 يثر براكار ددايه معكيضر  شود و در صورت 21/3د در يبا

مقدار دوام  8/2 ،رآهدف طن شده باشد، دوام ييدوام تع

 مشفصه خواهد بود.

 

ا دوام مشفصه به دوام هدف طرآ مفلوط يتبد يدال داضر برا در 

ا مقاومت مشفصه به مقاومت هدف يمانند تبد يابط خاصبتن، رو

درباره انحراف  يه اطالعاتكيطرآ مفلوط وجود ندارد. در صورت

انحراف  يريگاركبا بتوان يدوام در دست باشد م يهاشيار آزمايمع

 يمقاومت فشارمحاسبه  مشابه رابطه يارابطه  مكار دوام به يمع

 رد.ك نييرا تعم هدف طرآ دوا ،هدف طرآ

ه يعنوان داشرا به يتوان مقدار خاصين در دال داضر نميهمنن

 دوام در نظر گرفت. يمنيا

صورت بتن به يكيتركه دداقا مقاومت الكيمثال در موارد يبرا 

 يهدف برا يكيتركاهم متر باشد، دداقا مقاومت ال 322مشفصه، 

 نيد. به هميآيمتر بدست ماهم 321طرآ مفلوط بتن برابر با 

ش يدر آزما يان( عبوريثر مقدار شار )جركه دداكيب در موارديترت

RCPT ،3122 يد مقدار شار عبوريولمب داده شده باشد، باك 

 ولمب منظور شود.ك 3222هدف طرآ مفلوط 

 طرح مخلوطن ييتع يشگاهيروش آزما 
 

 مخلوط طرحن ييتع يشگاهيروش آزما 

 اتيلك 
 

 اتيلك 

، روش يقبل يهاتوان تدربهيمطرآ مفلوط بتن ابتدا  يبرا 

 يالمللنيشناخته شده ب يهااز روش يكيا يطرآ مفلوط  يمل

اه شريد بتن را در آزمايبا دبع در مردلهار قرار داد. ك ينارا مب

 يهاشيشده ساخت و آزمانترلكط يو با دقت و تحت شرا

ن يج ايشده اندام داد. چناننه نتابتن تازه و سفت يالزم را رو

د ينداشته باشد با يكينزد مورد نظر يهابا خواستهمفلوط 

 يينها مفلوططرآ  بوجود آورد تا مفلوط طرآ در  يراتييتي

با توجه  ،هاسنردانهثر اندازه مداز كت ددايرعا .شودداصا 

، پرووه يو  مشفصات فن عضو يهندس يهاتيبه محدود

  است. يالزام

اص وجود ندارد. خ لوططرآ مفروش  ي استفاده از  يبرا ياجبار 

طرآ مفلوط  ياز روش مل شودميه يسان توصيك هيداد رويا يبرا

ان ق سازميطرآ مفلوط از طر ي)نرم افزار روش مل شودبتن استفاده 

 .(باشدميبرنامه و بودجه در دستر  

 يشين اقدام در هر روش طرآ مفلوط، ساخت مفلوط آزمايمهمتر

 به يابيدست يا براهر و نسبتيج و اصالآ مقادينترل نتاكو 

 يهاروش يريارگكرغم بهيعل شودميه باعث كها است خواسته

هردال هم باشد. بهبه ي مفلوط نزد يهاطرآ يينها دهيمفتلن، نت

 .شودت يد رعاين بفش بايچارچو  و الزامات ا

 اجرايي - يالزامات فن  
 

 اجرايي - يالزامات فن 

 بتن ياددم مطلق اجز ،در هر روش طرآ مفلوط 1-3-2-3

. ودن شييتععب كمتر م ي  يبرادرصد  ي ب يبا تقر ديبا

دم د ن خواسته الزم است از رابطهيبه ا يابيدست يبرا 3-2-3-1 ت 

رد. كن مدهول در طرآ مفلوط بتن استفاده يافتن آخري يمطلق برا
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

د در يز باياز نيمورد ن ير عمديو غ يعمد يهوادبا  درصد 

 .نظر گرفته شود

موجود در  يهوادبا ار رفته و كبه يوع اددام اجزامدم يبه عبارت

 عب شود.كمتر م ي درصد، برابر  ي ب يد با تقريآن با

دست آمده هب يو روان ييارآك ،يشيدر مفلوط آزما 1-3-2-2

ه باشد. مطلو  داشت يو روان ييارآكبا  يقابا قبول يكيد نزديبا

 يارگاه توسط متقاضكدر د يبامطلو  بتن  يو روان ييارآك

 .شودميرآ مفلوط مشف  ط

د نشده باش ارايه يخاص يا رواني ييارآكه ك يدر صورت 2-2-3-1 ت 

رز فتن، ابعاد و طيدما و ر لهيتوان با توجه به نوع بتن، نوع وسيم

 يمكانات تراكلرردها و اميم يو درهم يعضو، انبوه يريقرارگ

 2-5ت جدول و  0-5ت جدول را طبق  يا رواني ييارآكموجود، 

 عنوان راهنما انتفا  نمود.به

ثر مقدار كاز دداد يبتن نبااسالمپ  هكيدر موارد 1-3-2-7

ن يد از ايز نباين يشيند، اسالمپ مفلوط آزماكتداوز  يخاص

از  كمتررصد د 22ش از يد بين نبايرده و همننكمقدار تداوز 

 ثر اسالمپ مداز باشد.كددا

در نظر گرفته  كمترچناننه اسالمپ طرآ مفلوط  7-2-3-1 ت 

ن است با داشتن اسالمپ مداز، كارگاه( ممكشود در عما )در 

و آ  انداختن  يا ادتمال جداشدگيابد و ياهش كمقاومت بتن 

 .شود بيشتر

 

 )اسالمپ( يبتن معمول يو روان يياراكانتخاب  يه براياول يراهنما 0-5ت جدول 

 اربردكموارد  متريلي، ماسالمپ بازه اسالمپ رده

S1 

                     (3) 32- 32 
ا ياو با وس شودميفته يا مشابه ريا وسايه با جام كلررد يممكا يرمسل  يم غيددمهيا نيم يقطعات دد

 درشت تا درشت. يليخ بنديدانهبافت . شودميم كمترا يپرقدرت يلرزش يمكترا

S2 12-12 
جز به يليه با وساكلررد متوسط يبا ددم م ييهاشالودهم تا متوسط و كلررد ير و دال با ددم ميقطعات ت

 بنديانهدبافت  . شودميآن استفاده  يبا قدرت متوسط برا يلرزش يمكا ترايفته شده و از وسايپمپ و لوله ر

 درشت تا متوسط.

S3 312-322 
 ييهابتن اد و همهيلررد زيبا ددم م كناز ر و دال، شالودهيا تيلررد متوسط يوار، ستون با ددم ميقطعات د

ه م استفادكا يبا قدرت متوسط  يلرزش يمكا تراياز وسا هاآن يشوند و برايفته ميه با پمپ و لوله رك

 ز.يمتوسط تا ر يبنددانهبافت  . شودمي

S4 
                      (2) 

232-362 
لررد يه با پمپ و لوله در قطعات پرمك ييهااد و بتنيلررد زيبا ددم م كوار و ستون نسبتاً نازيقطعات د

با  يزيرا بتنياستفاده شده و  يا دستين يضع يلرزش يمكا ترايه از وساك يموارد يو برا شودميفته ير

 ز.ير بنديدانهبافت  . شودميم اندام كبدون تراو  يترم لوله

ارد. ند ياربردكدرجا  ياقطعات سازه يم شده و براكخاص مترا يمكل ترايه با وساكرود يار مكساخته بهشيقطعات پ يمتر برايليم 01از  كمتربا اسالمپ  S0 رده (0)

 گر استفاده شود.يد يهاشيد از آزمايش اسالمپ اعتبار ندارد و بايآزما هابتنن يا يبرا

 استفاده شود. 0SF رده 2-5ت جدول د از يو  با باشدمير نيپذانكباً اميش اسالمپ تقريمتر با آزمايليم 201از  بيشتربا اسالمپ  ييهابتن ينترل روانك (2)
  

 ان اسالمپ(يم )جركترام و خودكتراآسان يهابتن يو روان ييارآكانتخاب  يه براياول يراهنما 2-5ت جدول 

 نايجر رده

 اسالمپ

، ان اسالمپيجر بازه

  متريليم
 دراربكموارد 

SF0 112-312 
ز ير بنديدانه، بافت (ECC)م كن، بتن آسان ترايضع يمكا تراياد و وسايلررد زيا با ددم مي كقطعات ناز يبرا

 متر.يليم 21متر و گاه تا يليم 22 سنردانه ثر اندازهكز، دداير يليتا خ

SF1 612-112 
متر،  1محدود تا  يت افقكو در يم در قالب بندك يدگينياد با پيز يليلررد خيا با ددم مي كقطعات ناز يبرا

 .كمترا يمتر يليم 22 سنردانه ثر اندازهكدادم وجود ندارد، كان تراكا اميز، ير يليخ بنديدانهبافت 

SF2 312-612 
متر،  32تا  يت افقكو در يدر قالب بند يدگينيپ ياد، دارايز يليلررد خيا با ددم مي كناز يليقطعات خ يبرا

 .مكان تراكو عدم ام كمترا يمتر يليم 1/32 سنردانه ثر اندازهكز، ددايفوق العاده ر بنديدانهبافت 

SF3                                         

                            (3) 
812-312 

 تا يت افقكو در يبنداد در قالبيز يدگينيپ ياد، دارايالعاده زلررد فوقيا با ددم مي كناز يليقطعات خ يبرا

 .مكان تراكو عدم ام كمترا يمتر يليم 1/32 سنردانه ثر اندازهكز، ددايلعاده رافوق بنديدانهمتر، بافت  32

 5/02ز از يآن ن سنگدانه ثر اندازهكر خاص دارد و حداياز به تدابيانداختن نو آب ياز جداشدگ يريالت طرح مخلوط بتن و جلوگكخاطر مشبه SF3 رده يريارگكبه( 0)
 ند.كيمتر تجاوز نميليم
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 «فولر تامسون اصالح شده» بنديدانهبتن با توجه به توان  مخلوط سنگدانه بنديدانهبافت  يراهنما 3-5ت جدول 

 زيالعاده رفوق زير يليخ زير متوسط درشت درشت يليخ بنديدانهبافت 

 n 6/2 -63/2 1/2 -6/2 3/2 -1/2 3/2 -7/2 7/2 – 2/2 3/2 – 2/2 توان  بازه

 

  بتن مخلوط سنگدانهو تامسون( بكار رفته براي منحني  رابطه )اصالح شده فولر -

 .باشدميمتر اندازه هر الك به ميلي dحداكثر اندازه سنگدانه و   Dكه در آن 

 (0) عب بتنكمتر م لگرد در هريبا توجه به وزن م هادالو  هاشالودهدر لگرد يم مكترا يراهنما 0-5ت جدول 

 اديالعاده زفوق اديز يليخ اديز متوسط مك مك يليخ لگرديم مكترا

 222ش از يب 222-312 312-322 322-31 31-12 12از  كمتر عبكلوگرم در متر مكي ،وزن بازه

 شود.ضرب  5/0د در يوار باير و ستون و ديت ير براين مقاديا (0)
 

 يضخامت قطعات بتن بنديطبقه 5-5ت جدول  

 مياز ضفيبس ميضف ميمه ضفين كنسبتاً ناز كناز كناز يليخ بنديطبقه

 3822ش از يب 3822-122 122-622 622-722 22 -312 312از  كمتر متريليم ،ضخامت بازه
  

 

 حير/توضيتفس  يمتن اصل

ا هدف يسط صورت متواسالمپ به هكيدر موارد 1-3-2-3

تا  22ن يد بيبا يشيخواسته شده باشد، اسالمپ مفلوط آزما

از اسالمپ هدف در نظر گرفته شود.  شتريدرصد ب 72

 بيشترمتر يليم 232د از يدست آمده نباهردال اسالمپ بهبه

 شود.

مناسب  يشياسالمپ مفلوط آزما يبرا يمنف يروادار 3-2-3-1 ت 

د تا در ار روكمثبت به ين رواداريبيشترد يشراه بايست و در آزماين

دست آمده د. چناننه اسالمپ بهيايوجود نبه يا خاصكعما مش

و  يريگان اسالمپ اندازهيد جريمتر باشد، بايليم 232ش از يب

 رد.ينترل قرار گكار ك يگزارش شده و مبنا

ان يا جرياز اسالمپ  يخاص بازه هكيدر موارد  1-3-2-1

 كييبتن در نزد يروان شودميه ياسالمپ مورد نظر باشد، توص

 باشد. مربوط بازه يفوقان رانهك

ان اسالمپ مفلوط يا جرياسالمپ  شودميه يتوص 1-2-3-1 ت 

درصد  1اسالمپ و  يفوقان رانهكاز  كمتردرصد  32ش از يب يشيآزما

 ان اسالمپ نباشد.يجر يفوقان رانهكاز  كمتر

ان يجر نهيشيب» ،مكبتن خودترا يبرا هكيدر موارد  1-3-2-6

ان اسالمپ مفلوط يد شده باشد، الزم است جريق «اسالمپ

ان اسالمپ يثر جركاز ددا كمتردرصد  1ش از يب يشيآزما

 نباشد.

  

ان يجر» ،مكبتن خودترا يبرا هكيدر موارد  1-3-2-3

ان يدرخواست شده باشد، جر «ا متوسطياسالمپ هدف 

ان يش از جريدرصد ب 32تا  1د يبا يشياسالمپ مفلوط آزما

 سالمپ هدف در نظر گرفته شود.ا

  

مشف   «هوادبا  دداقا درصد » هكيدر موارد 1-3-2-8

ز ش ايد بينبا يشيمفلوط آزما يهوادبا شده باشد، درصد 

 ثر درصدكشود. اگر ددا بيشترد شده يق يدرصد از هوا 32

 يشيمفلوط آزما يهوا مشف  شده باشد، درصد هوا دبا 

باشد.  كمترشده  شف مدرصد از مقدار  1/3ش از يد بينبا

د مفلوط ي، باشودمشف  هوا دبا  چناننه متوسط درصد 

، مقاومت يبر روان ير قابا توجهيتاث هوادبا  درصد  8-2-3-1 ت 

ن كن مميدارد. بنابرا يپدريشدن پزدن و آ  خيرد بتن در كو عمل

با  در ياز باشد تا اثر مقادياست ساخت دو طرآ مفلوط بتن مورد ن

ل نتركرد بتن از نظر دوام كتر از آن عمل، مقاومت و مهميبر روان هوا

طرآ مفلوط مورد نظر  هيه در عما تهكر است كان ذيشود. شا

 دشوار است.
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 يبرامفتلن،  يدبا  هوا مقدار )درصد(با دو  يشيآزما

مداز  يثر مقدار داصله از رواداركبا دداقا و ددا يكينزد

 .(0-8 بندشود )ساخته 

 

مداز در  يثر دماكا ددايدداقا  هكيدر موارد  1-3-2-1

 ييبا دما ييهابتن شودميه يشده باشد، توص مشف  بتن

مداز  يثر دماكبه ددا ي ن نزديبه دداقا و همنن ي نزد

، يج روانيو ( و نتايسلس درجه 2ثر اختالف كساخته )با ددا

نترل ك يريگط ساخت و قالبيران شيمقاومت و دوام در ا

 شود.

به  يو بدون افزودن ياد رفتار بتن با افزودنيز يدر دما 1-2-3-1 ت 

و افت آن، بر  ير آن بر روانيند و عالوه بر تاثكير مييشدت تي

خواهد  يريوتاه مدت و دراز مدت و دوام اثرات چشمركمقاومت 

ن در ي. بنابراشودميده يد يت متفاوتيز وضعيم نك يداشت. در دما

 يو زمستان يطرآ مفلوط تابستان شودميه يمهم توص يارهاك

 شوند. ارايهه و يصورت جداگانه تهبه

ن مقاومت و دوام ييبر بودن تعبا توجه به زمان 1-3-2-32

با سه نسبت آ  به مواد  ،يشيبتن، الزم است سه مفلوط آزما

و د وساخته ش ،22/2 با اختالف ددود، به هم ي نزد يسيمان

سه يبا مقاومت و دوام هدف مقا هاآنشيج آزماينتا يكيزدن

 شود.

نسبت  ين مقاومت و دوام و رسم منحنييپا از تع 32-2-3-1 ت 

، دوام-سيماننسبت آ  به  يا رسم منحنيمقاومت -سيمانآ  به 

 مربوط يسيمانتوان طرآ مفلوط مناسب با نسبت آ  به مواد يم

 شود. ييجومفلوط صرفه طرآ هيته زمانداد تا در  ارايهرا 

سه با يه در آن مقاومت در مقاكدر طرآ مفلوط  1-3-2-33

د ياب يشيآزمامفلوط  ي، مقاومت فشاره استنندكن ييدوام تع

ن دالت يدرصد مقاومت هدف طرآ باشد. در ا ±1در محدوده 

 است.  يز الزاميبه دوام هدف طرآ ن يابيدست

 

آ  به مواد در طرآ مفلوط مقاومت محور، نسبت  33-2-3-1 ت 

از نسبت آ  به مواد  كمترمتناظر با مقاومت هدف طرآ،  يسيمان

متناظر با دوام هدف طرآ است و در طرآ مفلوط بتن  يسيمان

د ايبه دوام مورد نظر ز يابين ادتمال دستيرود. بنابرايار مكبه

به مقاومت هدف، الزم است  يابيخواهد بود. در صورت عدم دست

طرآ اعمال نمود. در  يسيمانبت آ  به مواد در نس ير مناسبييتي

د اصالآ شود. چناننه مقاومت يز بايبتن ن ير اجزاين دالت مقاديا

 توانياز مقاومت هدف باشد، م بيشتردرصد  32بتن تا  دست آمدهبه

 نمود. يبور را قابا قبول تلقزارفرما طرآ مكبنا به نظر 

ر دوام د يه در آن پارامترهاكدر طرآ مفلوط   1-3-2-32

ر دست آمده دبه دهينتاند، نندهكن ييسه با مقاومت تعيمقا

درصد دوام هدف طرآ  ±32 در محدودهد يباش دوام يآزما

دست آمده ن دالت مقاومت بهي، در اباشد 0-6-5بند مطابق 

 باشد.  بزرگترد از مقاومت هدف طرآ يباز ين

در طرآ مفلوط دوام محور، نسبت آ  به مواد  32-2-3-1 ت 
از نسبت آ  به مواد  كمترمتناظر با دوام هدف طرآ،  ينسيما
متناظر با مقاومت هدف طرآ بوده و در طرآ مفلوط بتن  يسيمان
تصور م كامالبه مقاومت هدف طرآ  يابين دستيرود. بنابرايار مكبه

د در يبه دوام هدف با يابياست در صورت عدم دست يهياست. بد
ر يزم را اعمال نمود و مقادرات الييطرآ تي سيماننسبت آ  به 

 رد.كبتن را دوباره محاسبه  ياجزا

 يينها مخلوط طرح  
 

 يينها مخلوططرح  

، عالوه بر شودميه يارگاه اراكه به ك ييطرآ مفلوط نها در
طرآ  يپرووه شاما: نام پرووه، متقاض يموماطالعات ع

ارفرما، مشاور، نظارت و كاران اجرا )كمفلوط، دست اندر
 0-8-5 يبندهااطالعات د يپرووه با ي( و محا اجرااركمانيپ
  شود. هيز اراين 3-8-5تا 

بتن به  يينها مفلوط طرآا اطالعات مربوط به كمتحدالش ارايه 

 نين اينمود. همنن خواهد  مكب آن در اسرع وقت ينترل و تصوك

موارد را در نظر  ند تا طراآ مفلوط بتن همهكيم  مكفهرست 

 از قلم انداخته نشود. يگرفته و موضوع
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 بتنبه اطالعات مربوط  
 

 اطالعات مربوط به بتن 

 ؛بتن ا ردهيمقاومت مشفصه در سن مورد نظر  -الن

 ؛آن يهاتيار و محدودك ياز در پايمورد ن ييارآكو  يروان - 

  ؛دوام مشفصه در سن مقرر -پ

 ؛آن يهاتيو سرباره و محدود پوزوالنلزوم مصرف  -ت

 ؛هاتوقندما و  يزمان فاصله -ث

 ؛، آ  و هواكمرتبط با خا يطيط محيشرا -ج

، دداقا و يسيمانآ  به مواد نسبت  يهاتيمحدود -چ

 ؛يسيمانمقدار مواد ثر كددا

ردن ك مكتراه منحوفتن بتن و ير ،ساخت، دما لهينوع وس -آ

 ؛آن

لرردها و دداقا يم دداقا ابعاد اعضا، ضفامت دال، فاصله -خ

 ؛لرردهايم يرو يضفامت پوشش بتن

 ؛قطعات مفتلن يلرردهايم مكترازان يم -د

 و وار، شالودهيدستون، ر، دال، يتشاما:  ينوع قطعات بتن -ذ

  ؛شمع

 و يبتن پاش ،اجرا وهيا شي ،ساخته و درجاشيپ ،نوع اجرا -ر

 ؛رهيغ

 ؛دهيتنشيساده، مسل ، پ، ياز نظر طراد عضونوع  -ز

مرتبط با بتن تازه مانند  يهاتيها و محدودر خواستهيسا -و

، دبا  هواانداختن، درصد ، آ يوزن مفصوص، جداشدگ

 ؛رش، دما و ...يگ زمان

،  يبردارقالب زمانها مانند تيها و محدودر خواستهيسا - 

 وهيشده، شوزن مفصوص بتن سفت ،يدگيتنشياعمال پ

، داردبا ، يافيع شده، بتن اليتسر آوريعماخاص 

 .نيو سنر  م، سبكتراخود

  

 در طرح مخلوط ياطالعات مصالح مصرف 
 

 در طرح مخلوط ياطالعات مصالح مصرف 

 و يكيزير مشفصات فيد و ساي، محا تولسيماننوع  -الن

 ؛آن ييايميش

و  تامينا يد ي، محا تولز و درشتير سنردانهنوع  - 

صد ، دربنديدانهآن شاما   ييايميو ش يكيزيمشفصات ف

و جذ   ي، چراليزير، مدولرومتريكم 31  از ال هگذشت

ش ي، سايسترك، درصد شيو سوزن كيآ ، درصد ذرات پول

سولفات و  يهاونير ي، مقاديو دوام در برابر عواما جو
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

د ها و مواييايقل با ييزانشكوا يهاشيج آزماي، نتاديلرك

 ؛آورانيز

 ؛آن ييايميو ش يكيزيآ  و مشفصات ف تامينمحا  -پ

 نتاميا پودر سنگ و محا ي ياو سرباره يپوزوالننوع مواد  -ت

 ؛هاآن ييايميو ش يكيزيبه همراه مشفصات ف

به همراه  تامين، محا ييايميش ينوع مواد افزودن -ث

صد ، دريه چرالژيوهب هاآن ييايميو ش يكيزيمشفصات ف

مصرف  و نحوه يو جنب ي، رنگ، خواص اصلpH مواد جامد،

 ؛هاآن مصرف يهاتير محدوديردن و ساكو انبار 

به همراه مشفصات  تامينو محا  ياف مصرفينوع ال -ج

 .هانآ اك، طول، قطر، شيشاما چرال يكيانكو م يكيزيف

ج مخلوط يمخلوط و نتنا طرح اطالعنات   

 يشيآزما

 
ج مخلوط يمخلوط و نتنا  طرحاطالعنات   

 يشيآزما

 ؛مقاومت هدف طرآ مفلوط -الن

 ؛دوام هدف طرآ مفلوط - 

 ؛ه در هنرام ساخت بتنياسالمپ اول -پ

 نيا تفميمحاسبه  و نحوه يمنيا هيا داشيار يانحراف مع -ت

 ؛هاآن

 ؛يمصرف سنردانه ياسم ثر اندازهكددا -ث

 ؛طرآ يسيمانا مواد ي سيماننسبت آ  به  -ج

  ؛كي به تف ،يسيمانو مواد  سيمانمقدار  -چ

 ؛مقدار آ  آزاد-آ

 ؛اكمقدار آ   -خ

  ؛كي به تف ييايميش يهاافزودنيمقدار  -د

ه ب  ز و درشت اشباع با سط  خشير يهاسنردانهمقدار  -ذ

 ؛كي تف

 ؛كي به تف  خش كامالز و درشت ير يهاسنردانهمقدار  -ر

 ؛شده يريگندازهو ا يفرض ،بتن يدبا  هوادرصد  -ز

 ؛هاسنردانهدرصد سهم  -و

 ؛مفلوط يبتن و مدول نرم هاسنردانهمفلوط  بنديدانه - 

 يريگو اندازه يمحاسبات ،م تازهكوزن مفصوص بتن مترا -ش

 ؛شده

 يژه در پايوهمفتلن ب يهاآندر زم ييارآكو  يج روانينتا -ص

 ؛هاتوقنپا از دما و  ،ارك

طبق  يسيمانر نسبت آ  به مواد كو ذ ارايهدر مورد  7-6-1 ت 

معتبر در  شناخته شده يهاروش يا برخيرآ مفلوط ط يروش مل

معادل اشاره نمود و  يسيمانتوان به نسبت آ  به مواد يا، ميدن

آ  »ن نسبت يرد. اكر كز ذيار رفته را نكر( بهيب تاثي)ضر kمقدار 

 .شودمين يتعر 3-5ت رابطه با استفاده از  «معادل يسيمانبه مواد 

)                                                            (3-5ت رابطه 
𝑾

𝑪𝒎
)

𝒆
=

𝑾𝒇

𝑪+𝒌𝑷
   

  

 8-5 ت رابطهبر اسا   «يسيمانآ  به مواد »ه نسبت كيدردال

 .شودمين يتعر

)                                                                 (8-5 ت رابطه
𝑊

𝐶𝑚
) =

𝑊𝑓

𝐶+𝑃
  

 ه درآن: ك

P  ا سرباره و ي پوزوالنمقدار𝑊𝑓 لوط است. مقدار آ  آزاد طرآ مف

K مواد مانند  يبرخ يو برا ي تر از  وچكمواد،  يبرخ يبرا

ه روش ب بيشتراطالعات  يباشد. برا يم ي از  بزرگتر ايليسدوده

قات راه، يز تحقكمر 331-ضه شماره ينشر)طرآ مفلوط بتن  يمل

و نرم افزار مبتني بر آن كه از طريق نظام فني  ين و شهرسازكمس

 د.ييجعه نمامرا( باشديو اجرايي در دستر  م

ردن مقاومت كمشف   يمعادل برا يسيماننسبت آ  به مواد 

مقاومت، در روش -يسيماننسبت آ  به مواد  يهايمتناظر در منحن

رر نسبت آ  به مواد يرود. به عبارت ديار مكطرآ مفلوط به

 .شودمين ييبا توجه به مقاومت هدف تع يسيمان
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 يمتناظر پا زمانساخت و در  نزمابتن تازه در  يدما-ض

  ؛ارك

، يدر مورد جداشدگشده  يريگا اندازهيج مشاهدات ينتا -ط

 ؛رش و ...يانداختن، گ آ

 ؛بتن يت ظاهري  وضعيتشر -ظ

ن مفتلن يبتن در سن يش مقاومت فشاريج آزماينتا -ع

 ؛ژه در سن مقاومت مشفصهيوهب

 ؛ازين مورد نيدوام در سن يهاشيج آزماينتا -غ

 ،يشده مانند چرالبتن سفت يهاشير آزمايج ساينتا -ف

ره در يو غ يب ارتداعي، ضريششكا ي يمقاومت خمش

 ؛ازيصورت ن

با مقاومت و دوام در  يسيمان  به مواد آنسبت  رابطه -ق

 .يشيآزما مفلوطصورت ساخت دداقا سه 

 طرح مخلوطهدف  ير مقاومت فشارييتغ 
 

 خلوطمهدف طرح ير مقاومت فشارييتغ 

 يافكسب اطالعات كارگاه و كپا از ساخت بتن در   1-1-3

توان انحراف ي، ميمتعدد مقاومت فشار يهاشيج آزماياز نتا

در  يمقاومت يهان مقاومت نمونهيانريمز يو ن يار واقعيمع

 72ه از بين معموالن منظور يا يبرا ارگاه را محاسبه نمود.ك

 .است يمتوال يهانمونه از دهينت

، يرفمصال  مص يفكياز جمله نوسانات  يا مفتلفيبه دال 3-1-1 ت 

نترل نسبت آ  به كردن ساخت بتن، كمانه ين و پيدقت در توز

ار مقاومت و مقاومت ين است انحراف معكره، مميو غ يسيمانمواد 

ر ود. دا شكانطباق با رده دچار مش يند و دتكر يين تييانريم

باشد  32از  بيشترو  72از  كمترها ج نمونهيه تعداد نتاك يصورت

 آن يب اصالديز با توجه به ضريار را نيتوان مقدار انحراف معيم

 .دست آوردبه

 كمترد، يجد دست آمدههار بيانحراف معه كيموارددر  1-1-2

 يباشد و برا يقبل ينيا تفمي يار محاسباتياز انحراف مع

از مقاومت  كمترها ج نمونهياز نتا ي چ يه، ا ردهب انطباق

 ،ديار جديتوان با توجه به انحراف معيمشفصه نباشد، م

آن   مكدست آورد و به هب را يديمقاومت هدف طرآ جد

ه كنيمشروط بر ا نمود. ارايهرا  يديجد مفلوط يهانسبت

ط د ضوابيجد يسيمانو نسبت آ  به مواد  يسيمانمقدار مواد 

 د.يبه دوام را برآورده نما مربوط

  نترل نسبت آكدر ساخت بتن و  بيشتربا اعمال دقت   2-1-1 ت 

، يدر مصال  مصرف كمتر يفكيا وجود نوسانات يو  يسيمانبه مواد 

ابد. ياهش كارگاه كار مقاومت بتن در ين است انحراف معكمم

ده رش و انطباق با ريدر پذ يمناسب ه فاصلهك ين در صورتيبنابرا

 يهياهش داد. بدكتوان مقاومت هدف طرآ را يوجود داشته باشد، م

 در يسيمانش نسبت آ  به مواد ين دالت ادتمال افزاياست در ا

وجود دارد و در هر صورت  سيماناهش مقدار كا يد و يطرآ جد

ها ووهاز پر ياريند. در بسكرا در مورد دوام نقض  مربوطد ضوابط ينبا

اد مقاومت، بدون توجه به ضوابط دوام، يدر صورت مواجه با  ازد

ش يرا افزا يسيمانا نسبت آ  به مواد ياهش كرا  سيمانمقدار 

 ه نادرست است.كدهند يم

مورد عدم انطباق با رده  ،ن اجرايد دره كيموارددر  1-1-7

 ، مقاومتيمنيا هيش داشيبا افزا شود، الزم است مشاهده نظر

ار يانحراف مع مواردن ي. در اه شودش داديهدف طرآ افزا

ا ي يمصال  مصرف يفكياهش كاز جمله  يليبنا به دال  7-1-1 ت 

، يسيماننترل نسبت آ  به مواد كاهش دقت در ساخت بتن و ك

افته و سط  مقاومت يش يد افزايجدار ين است انحراف معكمم

اخت به س بيشترد ضمن توجه ين دالت بايابد. در اياهش ك هابتن
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 يهيخواهد بود. بد يقبل يار فرضيش از انحراف معي، بموجود

 .شوده يارا يديجد مفلوط طرآد يبا مواردن ياست در ا

، مقاومت هدف طرآ يسيماننترل نسبت آ  به مواد كبتن و 

ه ادتمال عدم انطباق با رده به مقدار كمفلوط بتن را آنقدر باال برد 

نه گوچيش مقاومت هدف طرآ مفلوط، هيبرسد. با افزا يزيناچ

 ثر مداز مقداركجز ددادوام و ضوابط مرتبط با آن )به يبرا يلكمش

ا يآ   اهندهكمواد  بيشترد و با مصرف يآيوجود نم( بهسيمان

 ز فائق آمد.يا نكن مشيتوان بر ايننده مكروان
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      مششفصل  6

 بتنپايايي ا ي دوام 

  

 حي/توضريتفس  يمتن اصل

 گستره 
 

 گستره 

 ييايپا ايدفظ دوام  يد برايه باك ين فصا به الزاماتيضوابط ا

ت شود، اختصاص دارد ينامناسب رعا يطيط محيبتن در شرا

 :ر استيو شاما موارد ز

 ؛اتيلك –الن 

 ربناته شدن؛كاز  يناش يخوردگ - 

 ؛ديلرك يهاونياز  يناش يخوردگ -پ

 ؛يسولفات يدمله ها -ت

 ا؛يبا آ  در ييارويرو -ث

 زدن و آ  شدن؛خي يهاچرخهبا  ييارويرو -ج

 سنردانه؛ - ييايقل يهانشكوا -چ

 ش.يسا -آ

ا به آن پرداخته شده ينامه به تفصنين آئيه در اك يعالوه بر موارد 

 هاآنبه  نامهنييآن يدر اه كز وجود دارد ين يررياست موارد د

جعه شود و ارر مراجع معتبر مريد به ديپرداخته نشده است و با

 عبارتند از: 

  خش مناطقه در كها  نم ياز تبلور برخ يش ددم ناشيافزا -

 يا آ  سطحي كسط  خا ي م بارش در نزدكو   مه خشيا ني

ا مالت ي سيمانر يج از خميو سط  بتن بتدر شودميمشاهده 

 .شودمي هيته

 مت آن ومقاون رفتن سط  بتن و يه باعث از بك، يديدمله اس -

 .شودميلررد يم يخوردگ

دن ش يه باعث متالشكبتن  يد دمايش شديا افزاي يسوزآتش -

 .شودمي يسطح يهاژه در قسمتيبتن بو

اهش كن شدن بتن در اثر كه باعث قلوهك ييزاا خالءي ييزادفره -

ا برخورد آن به موانع ياد آ  يا سرعت زيداد خالء  بدليفشار و ا

 د.يآيبوجود م يبتن

 به آ  مقطر. ي نزد يهاروج امالآ از بتن توسط آ خ -

 . يدرارت يهااز تنش يناش يخوردگ كتر -

 . يدر پ يشدن پ  از تر و خش يناش يخوردگ كتر -

 در بتن سفت شده. يشدگاز جمع يناش يخوردگ كتر -

 اتيلك 
 

 اتيلك 

دمالت ، يمقابله با عواما جو يآن برا ييبه توانا بتندوام 

ه مندر ب هك يفرآيند و هرگونه ، فرسايشش، سايشيميايي

، شودميآن  يدهد و بهرهياهش طول عمر مفكو  يو خراب زوال

 . شودمياطالق 
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 حي/توضريتفس  يمتن اصل

 يتكيف اقا، ددمورد نظر، شكامحيطي رايط پايا در ش بتن

ي اهسازهمورد نظر از برداري بهرهو قابليت قابا قبول اوليه 

 كند.ميرا دفظ بتني 

 ييهادهيپداز  يبرخر به اختصار يز« ث»تا « الن» يبندها در

و  شودميد، عنوان نشوياهش دوام بتن مكه مندر به ك

د يها بادهين پديمقابله با ا يه براك ييو اجرا يالزامات فن

 . شودميه ين بفش ارايا ير بندهاي، در ساشودت يرعا

 ربناته شدن بتنكاز  يناش يردگخو -الف  ربناته شدن بتنكاز  يناش يخوردگ -الف

عات لرردها و قطيه محافظ ميال نن رفتيده به علت از بين پديا

 طيمح تييايقلاهش كشده در بتن، در اثر  يجاگذار يفلز

ژن و آ  موجب يسك، شروع شده و در دضور اسيمانر يخم

 .شودميش رونده در فوالدها يپ يزدن و خوردگزنگ

رد خوردن و سراندام خُ كن، ترردكطبله  ،زنگ زدن فوالدها

 را به همراه دارد. هاآن يشدن بتن رو

دبا  د موجود در يسكايربن دكنش كده وايربناته شدن در نتك 

 S2Cدراته شدن ياز ه يد ناشيسكدرويم هيلسكا آ  باران با ي هوا

 pHاهش ك هبه ك، شودميداد يدر دضور آ  ا سيمان S3Cژه يو بو

 يبيبه دد تقرآن دن يسو ر 1/32ش از ياز ددود ب سيمانر يخم

ن ت بتيفكيهرچند  رود.ين مياز بلررد يمه محافظ ي، ال1 متر ازك

 يزدگند اما زنگيبينم يب جديآس ياز نظر مقاومت و چسبندگ

 لررد مندر شود.يم يب بتن رويتواند به تفريلرردها ميم

 يهااهروگي، نسيمان يهاارخانهكط يهمنون مح ييهاميز اقليدر ر

 يدرارت يهاارخانهكنفت و گاز،  يهاشراهي، پااليرتاا دري يگاز

 ربناتهك، يآهن و مناطق پرتردد شهرراه و راه يها، تونايپز آه

 برخوردار است. يبيشترت يشدن بتن از اهم

اهش ك سيمانر يخم pHز يوجود دارد ن يديه دمله اسكيدر موارد

 هيز دستفوش تدزين ياتيكليس يهادراتيه هكابد ضمن آنييم

ت يفكيلرردها، يم يزدگعالوه بر زنگ يديدمله اس شوند. دريم

 يدي. دمله اسنديبيب ميآسز ين يبتن از نظر مقاومت و چسبندگ

 يسقن مفازن نرهدار يانتقال فاضال  و برخ يهادر تاج تونا

ن است كز ممين يصنعت يها. امروزه فاضال شودميده يفاضال  د

 باشند. يدياسبه شدت 

 ديلرك يهاونياز  يناش يخوردگ -ب  ديلرك يهاونياز  يناش يخوردگ -ب

و  آرماتورهادر مداورت  ديلركون يا وجود يبدلده ين پديا

 ايط مداور و يدر اثر نفوذ آن از محشده  يجاگذار ياقالم فلز

 ي. خوردگشودميداد يا دهنده بتن اكيمواد تش يآلودگ

دن به دد يد و رسيلرك يهاونيغلظت ش يبا افزا يديلرك

تواند آغاز شود و در صورت دضور رطوبت و يم يبحران

 ياشن يز مشابه خوردگين يار خرابكو  ابد. سازيژن ادامه يسكا

 ربناته شدن بتن است.كاز 

وجود به يداريمحافظ پا هي، ال1/32باالتر از   pHبا  يدر بتن معموال 

. شودميد فوالد يشد يدگزند شدن زنگكه موجب كد يآيم

 يخوردگ ا دد آستانهي يبه دد بحران ديلرك يهاونيچناننه غلظت 

 يرود. غلظت بحرانين ميلررد از بيمحافظ در سط  م هيبرسد، ال

 يست و به عواما مفتلفيسان نيك هابتندر همه  ديلرك يهاوني

 دارد. ارتباط دما،  و سيمانر يخم pHمانند 

فوالد  يخوردگ يژن باعث توقن عمليسكاعدم دضور رطوبت و 

 طيداد شرايه محافظ و اين رفتن اليه با توجه به از بك شودمي

 ابد.يتواند بصورت فعال ادامه يم يمساعد خوردگ



 331   23/23/3322 دوام يا پايايي بتن –فصا ششم  

 

 حي/توضريتفس  يمتن اصل

 سولفاتي هاحمله -پ   سولفاتي يهاحمله -پ

يا خاك موجود در آ  سولفات  يهانفوذ يون علتده بهين پديا

ايداد  آندر  شوندهمنبسط مواد مقدار ش يو افزا، مداور بتن

بتن و گسترش آن به  سط فروپاشي  باعثج يتدرو به هشد

هاي وجود مقادير بيش از دد يون .شودميسمت داخا 

بتن نيز ممكن است در  سولفات در اجزاي تشكيا دهنده

 .شود دهين پديداد اياشرايط خاص مندر به 

ن ين است باعث از بكمم سولفاتم يزيانند منها مسولفات يبرخ 

دان ه انبساط چنكيدردالبتن شوند،  ه مواد چسبانندهيرفتن و تدز

ب يترتها بهن سولفاتيتركآورد. خطرنايوجود نمرا به ياديز

هستند.  سولفات ميلسكو سولفات م يم و پتاسي، سدسولفات ميزيمن

آن  ن مقداري، بنابراودشميم در آ  دا كبه مقدار سولفات م يلسك

ند. كتداوز  ينياز دد مع ينيزمريا زي يسطح يهاتواند در آ ينم

م به يم و پتاسيم، سديزيمن يهات انحالل سولفاتيه قابلكيدردال

 يدتريان بار شديه اثرات زكو ثابت شده است  است بيشترمراتب 

 دارند. سولفاتم يلسكز نسبت به ين

 ايبا آب در ياروئيرو -ت  ايبا آب در ياروئيرو -ت

 ياهايآ  در د دريلرك يهاونيا وجود يبدل عمدتاده يپدن يا

 يهاوني معموالاها ين دريدر ا بتن است. يوشور و اثر آن بر ر

 د.نكيد ميبتن را تشد يز وجود دارد و خوردگين يسولفات

 
 

 شدنو آب  زدنيخ  يهاچرخه با ياروئيرو -ث  شدنو آب  زدنيخ  يهاچرخه با ياروئيرو -ث

و بتن سط  در شدن  و آ زدن  يخ هابر اثر چرخهده ين پديا

ج موجب يتدربهو در آن ظاهر شده خوردگي تركداد يا

 .شودميآن فروپاشي رونده و شيانبساط پ

ه درجه اشباع منافذ كند كيبروز م يبصورت جد يب وقتين آسيا 

ر از متكخ زدن بتن با درجه اشباع ير باشد. شتيدرصد ب 82بتن از 

 آورد. يرا بوجود نم يمفر  چندان يهادرصد، در عما تنش 82

زدا در آ  مداور سط  بتن باشد، اثرات خي يها ه نمكيدر صورت

 بيشترمراتب به يدر پ يپ يهافبندان و آ  شدنيمفر  آن در 

اشت. در خواهد د يخواهد بود و پوسته پوسته شدن را در پ

زمان ن است همكد باشند، مميلرك يها داو ن نميه اكيصورت

 وجود آورند.ز بهيلرردها را نيم يخوردگ

 سنگدانه -قليايي واكنش  -ج  سنگدانه -قليايي واكنش  -ج

 زانشكوا يهايانكبا  سيمان يياينش قلكاثر وادر ده ين پديا

داد انبساط در ين اده آيو نت شودميداد يا هاسنردانهدر 

ر دده ين پدي. اباشدمي هاسنردانهو  سيمانر يددفاصا خم

د و ينمايداد ميدر درون بتن ا ييهايخوردگ كتردرازمدت 

  .شودميشدن آن  يسراندام موجب متالش

م يو پتاس O2Naم يسد يدهايسك، اسيمان يهاييايمنظور از قل 

O2K  نش كوا يربناتكا ي يسيليس يهاسنردانهاز  يه با برخكاست

توانايي  بهمشكوك ي هاسنردانه دلياهمين دهند. بهيم

كوارتز، از اشكال ، بعضي ، كلسدونيمانند اوپالزايي واكنش

سيليسي از گروه هاي و شيشهديميت ، تريكريستوباليت

 يهاسنردانهها از گروه تياز دولوم يها و برخيسيليس يهاسنردانه

 يهانشكرند. وايقرار گبايد مورد بررسي قبا از مصرف  ياتربنك

گرم و  يهاطيدر مح معموالج و يتدرن است بهكمورد نظر مم

مرطو  و سرد، پا  يهاطيسال و در مح 1مرطو  پا از ددود 

 ش برذارند.يسال آثار خود را به نما 32از ددود 
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 حي/توضريتفس  يمتن اصل

  سايش -چ  سايش  -چ

 يداوآ  و يا دركت  ا نقليهيسادر اثر عبور  وده ين پديا

 زيداما ذرات ر يا وزش بادهايو  بتنسط   رويز بر يذرات ر

سط   ينده شروع شده و سراندام با جداشدن ذرات از رويسا

 .شودميآن  يبتن موجب خراب

اد آ  يه در اثر سرعت زك يا خالءزائي ييزاده دفرهيده با پدين پديا 

ن شدن كتفاوت دارد. قلوه شودمياد ديا برخورد آ  به موانع اي

از سرعت آ   ياهش فشار ناشكا يداد خالء يا ايسط  بتن بدل

 ش را بدان اطالق نمود.يا فرسايش يتوان سايه نمكد يآيبوجود م

  يطيط محيشرا يبندرده 
 

 يطيط محيشرا يبندرده 

زان يدما و م :دگاه دوام شاماياز د يطيط محيشرا 6-7-3 

مهاجم در  ييايميش يهاونيا ي، وجود مواد طيرطوبت مح

با توجه ط يشران يا يبندرده0-6 جدولدر اطراف بتن است. 

 ،موارد خاص يبندردهن ياشده است.  ارايهبه عواما مفتلن 

 يهاا استفاده از پوششيفوالد ضد زنگ  يريارگكب ،مانند

 شده يگذاريجا يآرماتور و اقالم فلزو بتن  يرو يدفاظت

 رد.يگيدر بر نمرا  ياز خوردگ يريجلوگ يبرا

 يط مليدر تطابق شرا0-6 جدولشده در  ارايه يبندرده 3-7-6ت  

شده  ارايه 32283-3 يو استاندارد مل ISO 22965-1با استاندارد 

 است.

ا و مشابه سواد ايدر يطيط محيشده بر اسا  شرا يهارا يبنددسته

اد يا در آن زيه شده و دما و غلظت امالآ آ  دريران تهيا يجنوب

ور شكر شمال ينظ ييايدر يهاطير محيسا يمحسو  شده است. برا

د ياست، با كمترا به مراتب يه دما و غلظت امالآ موجود در آ  درك

ثر انطباق صورت كط ددايت شرايبا رعا يبندانتفا  نوع دسته

 يطيط محيشرا يبندانتفا  دسته يرد. به عنوان مثال برايگ

 رد. كتر استفاده ميدرجه مال ي ط يتوان از شرايم

ا چند دالت ين در معرض دو بت هكيدر موارد 6-7-2

ن است كممباشد،  0-6 جدول يهارده اززمان هم ييارويرو

داشته  وجود هاآناثر توامان ن ييتع يشتر برايب ياز به بررسين

 شد.با

ن يه ايكو از آندائ 0-6 جدول يبا توجه به رده بند 2-7-6ت  

از  يا بفشيسازه و  ي )م ياقلدگاه درشتيتواند با ديم يبندرده

ز يعضو( ن ي  يا دتيسازه  ي از  يبفشم )ياقلزيو رمنطقه(  ي 

 يقيمصاد 0-6ل ت كش يال 0-6شكل ت در  ،رديمد نظر قرار گ

  ه شده است.يم اراياقلزيدگاه ريمفتلن در د يهااختصاص ردهاز 
 

 
  ساختمان يكمهاجم مختلف در  يطيط محياز شرا يقيمصاد 0-6ل ت كش
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 (ييايميا حمالت شي يخطر خوردگ)بدون  X0 يطيط محياز شرا يمصداق 2-6ل ت كش

 
 سازه يكمهاجم مختلف در  يطيط محياز شرا يقيمصاد 3-6ل ت كش

 
 ساختمان يكمهاجم مختلف در  يطيط محياز شرا يقيمصاد 0-6ل ت كش

 

 غيرخورنده  كخا
 زان مداز(يمتر از مك)مواد مهاجم 

 آ  زيرزميني

XCA3 
XCD4 
XFT2 

 

XCA3 
XFT1 

 

XS1-3? 
XCD3 
XFT0 

 

XCA3 
XCD4 
XFT1 

 
XCA3 
XCD4 
XFT3 

 

XS1-3? 
XCA2 
XCD3 

XS1-3? 
XCA2 

 

XS? 
XFT3 

 

XS? 
XFT0 
XCA2 

 

XCA1 
 

XCA1 
 

XCA1 
 

XS? 
XCA2 
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

  يبنده بتن خارج از محدوده ردهكيدر موارد 6-7-7

خاص موجود در آ   ييايميدر معرض دمالت ش 0-6 جدول

 ييايميامالآ ش يا سرعت آ  داويرد و يگيمقرار  كا خاي

د مطالعات خاص از نظر دوام اندام ي، باباشدمياد يمداور بتن ز

 شود.

  

 دگاه دوام بتنياز د يطيط محيشرا يبندهرد 0-6 جدول

 يبندرده فيرد
مشخصه 

 رده 
 يدبنمشابه با رده يطيط محياز شرا ييهانمونهح يتشر طيف شرايتوص

0 
ا حمالت ي يخطر خوردگ

 وجود ندارد ييايميش
X0 

 يجاگذارفلزات  بدونا ير مسل  يبتن غ

 ،شده

زدن و خيط يشرا از ريط به غيشرادر همه 

 ش يسابدون ، آ  شدن

- 

 .مكار يبا رطوبت بس هاساختمانبتن در داخا   -  خش يليخ طيدر شرا بتن آرمه

2 

از  يناش يخوردگ

د آب يلرك يهاوني

 شور يايدر
ر يا سايلررد يم ي)بتن دارا

ه در ك شده يجاگذارفلزات 

و  ديلركتوام  يهاونيتما  با 

ا يا ياز آ  در يناش سولفات

موجود در هوا  يها نم

 هستند(

XCS1 
موجود  مك يها در معرض نم بتن آرمه

 ا يردور از د يليخ در هوا و
 لومتر(كي 1 زش ايدور از سادا  )ب يليخ يهاسازه -

XCS2 
 كا درون خاي غرقا   اًدائمبتن آرمه 

 ا مرطو يدار آ 

 ا قرار دارند.يه در آ  درك ييايدر يهاسازهاز  ييهابفش -

شور  ياير سط  تراز آ  دريز يلساد كه در خاكاز سازه  ييهابفش -

 قرار دارند.

 .لومتر(كي 1تا  ي نسبتاً دور از سادا ) يهاسازه -

XCS3 

موجود اد يز يها در معرض نم بتن آرمه

 ايم با آ  دريتما  مستقبدون در هوا و 

 ا پاششي

 لومتر(كي ي متر از كسادا ) ي نزد يهاسازه -

XCS4 در معرض پاشش و جزر و مد ييايدر يهاسازهاز  ييهابفش - مد در معرض پاشش و جزر و ينواد 

3 

از  يناش يخوردگ

ز ر ايبه غ ديلرك يهاوني

 شور يايآب در
 ريا سايلررد  يم ي)بتن دارا

ه در ك شده يجاگذارفلزات 

 يداو كا خايتما  با آ  

 باشنديم ديلرك يهاوني

 زدا (خي يها من مانند:

XCD1 هوا ديلرك يهاونيدر معرض  يآ بتنسطو - رطوبت متوسط 

XCD2 لر آزادك يا مفازن آ  داويو  استفر شنا -  مرطو ، به ندرت خش 

XCD3 
ع اشبا كم با خايدر تما  مستق بتن آرمه

  ديلرك يهاونيآلوده به 

ر يو ز ،مهاجم است كه در تما  با خاك ساختماناز  ييهاقسمت -

  .است ينيرزميزشور سط  آ  

XCD4 
 يبا آ  داو شدن  تر و خش يهاچرخه

  ديلرك يهاوني

 قرار دارد، يديلركه در معرض پاشش ك ساختماناز  ييهابفش -

 ،هامحوطه يهايروساز -

  .يطبقات يهانگكيپار دال -

0 
از  يناش يخوردگ

 ربناته شدنك
 (بتن آرمه)فقط 

XCA1 مرطو  وارها همي  ط خشيشرا 
 يد، به استثنانسازه قرار دار يداخل بسته ه در محوطهك يسطود -

 ارند.د ييه رطوبت باالكسازه  يداخل يهاطيمح

 د.نباش رسان بيبدون عواما آسو ه همواره درون آ  ك يسطود -

XCA2 ط غالباً مرطو  و به ندرت خشيشرا   
از  ياريمدت در معرض آ  باشد همنون بس يه در طوالنك يسطود -

 ها.يپ

XCA3 متوسط يطيط با رطوبت محيشرا 

 .استم باران مصون يه از بارش مستقك بتن آرمه يسطوآ خارج -

ط دمام و يهمنون مح ،ه در معرض رطوبت هستندك يدوسط -

 آشپزخانه.

 .شهرها اي  بتن در مناطق گرم و خش -

XCA4 
اد يو غلظت ز شدن  تر و خش يهاچرخه

 ديسكا يربن دك

 هستند.و شدن   تر و خش يهاخهه در معرض چرك يسطود -

و  سيمان يهاارخانهك، يدرارت يهاروگاهيها نشراهيبتن در پاال -

 اد است.يز هاآنط يد در محيسكا يربن دكه ك يپز آه

و  ير برقيآهن غراه و راه يهاگرم و مرطو ، تونا يبتن در شهرها -

 .يها بسته و طبقاتنگكيپار
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 يبندرده فيرد
مشخصه 

 رده 
 يدبنمشابه با رده يطيط محياز شرا ييهانمونهح يتشر طيف شرايتوص

5 

بتن در معرض 

زدن و آب خي يهاچرخه

ط يشدن و در مح

 مرطوب قرار دارد

XFT0 سال وجود دارد.  هر خ زدن و آ  شدن در ي ادتمال چند چرخه - م  كاشباع  درجه 

XFT1 
 اشباع متوسط   درجه

 زدا وجود نداردخي يها نمادتمال دضور 
 وجود دارد. در هر سال خ زدن و آ  شدن ي يهاادتمال چرخه -

XFT2 
 اد ياع زاشب درجه

 دارد نزدا وجود خي يها نمادتمال دضور 
 .  وجود داردخ زدن و آ  شدن در اجزاء قائم ي يهاادتمال چرخه -

XFT3 
 اد ياشباع ز درجه

 زدا وجود داردخي يها ادتمال دضور نم
 .وجود داردقائم   ءخ زدن و آ  شدن  در اجزاي يهاچرخه -

6 

بتن در معرض حمالت 

اما ، قرار دارد يسولفات

قابل  ديلرك يهاوني

 وجود ندارد يتوجه

XS1 متوسط يادتمال دمالت سولفات  
سولفات موجود در  يهاونيه در معرض ك يبتن از سازه ييهابفش -

 دارند.قرار  8-6 جدولمطابق  كآ  و خا

XS2 ديشد يادتمال دمالت سولفات  
سولفات موجود در  يهاونيه در معرض ك يبتن از سازه ييهابفش -

 دارند.قرار  8-6 جدولمطابق  كآ  و خا

XS3 ديشد يليخ يادتمال دمالت سولفات  
سولفات موجود در  يهاونيه در معرض ك يبتن از سازه ييهابفش -

 قرار دارند. 8-6 جدول مطابق كآ  و خا

3 

ط بروز يبتن در شرا

 – يياينش قلكوا

 قرار دارد انهگدسن

XAS1 ي سيليسيهاسنردانهاز  ينش ناشكوا 
 يسيليس يهاسنردانهن است با كه ممك يبتن از سازه ييهابفش -

 شند.رطوبت با يا ساخته شده و دارايپرقل سيمانزا و نشكوا

XAS2 ي كربناتيهاسنردانهاز  ينش ناشكوا 
 يربناتك يهاسنردانهن است با كه ممك يبتن از سازه ييهابفش -

 رطوبت باشند. يا ساخته شده و دارايپرقل سيمانزا و نشكوا

 

 حير/توضيتفس  يمتن اصل

دوام  تامين يبرا يياجرا و يالزامنات فن  

 بتن

 
دوام  مينتا يبرا يياجراو  يالزامنات فن  

 بتن

 اتيلك 
 اتيلك  

آن  پايايياهش دوام و كموثر بر  يبتن، عاما اصل يرينفوذپذ

ان كم يطيط محيد، با توجه به شراياست. در ساخت بتن با

د. از ابياهش كبتن  يرينفوذپذه كار برد كب يريطرآ، تداب

 ر را نام برد:يز« پ»تا « الن»توان عواما ير مين تدابيجمله ا

، مانسيله مناسب در بتن شاما: كمواد متش يريگار كب -الن

 ؛ي، آ  و مواد افزودنيمصال  سنر

ژه مقدار مواد يانتفا  طرآ مفلوط مناسب بتن بو - 

 ؛يسيمانو نسبت آ  به مواد  يسيمان

 مكفتن، مترايه، ريساخت بتن، شاما: ته يدقت در اجرا -پ

 آن. آوريعماردن و ك

 

موارد را با رعايت آن توان نفوذپذيري يمبتن پايايي افزايش براي  

 داد: تقليا «ر» تا «الن»

 ؛مناسب سيماناز استفاده  -الن

 مناسب؛ يهاسنردانهاستفاده از آ  و  - 

 ؛سيمانعيار  سازيبهينه -پ

ه ا شبي يپوزوالنمناسب مواد  ينيرزياستفاده از نسبت جا -ت

 ؛يسيمان

 ؛بتنهاي مفلوط بتنسو مناسب صحي   انتفا  -ث

ها، مواد كنندهمانند روان شيميايي هاياز افزودنياستفاده  -ج

 ؛زهايگرها و آ نندهكبند ها، نمنندهكبند و آ  هواساز دبا 

و  سيمان)ي سيمانمواد به آ   نسبت و محدود نمودنكاهش  -چ

 (؛يسيمانو مواد شبه پوزوالن

 ؛يزيربتن در هنرام بتن يثر دماكات دديت محدوديرعا -آ

 ؛يز از جداشدگيفتن و پرهيدقت در دما و ر -خ

 ؛مناسبهاي و روش با وسايادداكثر تراكم  تأمين -د
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل
 ؛مناسبهاي با روشو كافي دقيق آوري عما -ذ

 داد پوشش مناسب بر سط  بتن.يا -ر

ده است؛ ت مرتب نشين موارد بر اسا  اهميت ايتوجه شود رعا 

 يبيشترت يتواند اهميم يسيمانطور مثال نسبت آ  به مواد به

 يرياهش نفوذپذكدر  «الن»ت بند يه رعاكيدردال داشته باشد.

در  يرياهش نفوذپذكموثر است، ادتمال دارد بر  ديلرك يهاوني

 نداشته باشد. ير چندانيا هوا تاثيبرابر آ  

 ياشن يالزامات دوام بتن در برابر خوردگ 

 ايو آب در ديلرك يهاونياز 

 يناشنن يالزامات دوام بتن در برابر خوردگ  

 ايد و آب دريلرك يهاونياز 

 ات يلك   0-2-0-6ت   ات يلك  6-3-2-3

 يناش يهابيبتن آرمه در برابر آس يهاسازهش دوام يافزا يبرا

، الزم است يياير دريو غ ييايد در مناطق دريلرك يهاونياز 

 تا 3-2-0-6 يبندهاه در ك شوداتفاذ  يريتداب

 . استه شدهيارا 6-0-2-6 

ه كباشند،  ييهاتفاوت ين است داراك، مميطيط محين دو شرايا 

 .شودمير هر بند به آن اشاره يدر تفس

 

« نال»با آ  دريا بسته به شرايط  رويارويي الزامات 6-3-2-2

 تواند مفتلن باشد:ر مييز« پ»تا 

  شدنآ هاي تر و خش  شدن و يا يخ زدن و چرخه -الن

تواند سبب بروز يجزر و مدي و ناديه پاشش م ناديه

ش يآرماتور و فرسا ي، خوردگي، دمله سولفاتيهوازدگ

ست و بتن قابا مالدظه ا يريپذبيشود. در اين موارد آس

 ار گرفته شود. كر مناسب بهيتداب هاآنبا  ياروئيرو يد برايبا

خطر  ،اما در آ  قرار داردكطور ه بتن بهكيدر موارد - 

ي خوردگشدت رغم اشباع بتن، كمتر است و زدگي، علييخ

، و يابدز به دليا عدم دسترسي به اكسيژن كاهش ميين

 ست.ين يات اضافيبه اندام عمل يلزوم

پاشش، به دليا عدم تر  هاي باالتر از ناديهدر قسمت -پ

به اندام  ي، و لزوممتر استكشدن بتن، خطر خرابي 

 ست.ين يات اضافيعمل

 

 2-2-3-6ت 

 
 ن دالت بندرتيدر ا يه گفته شد دمله سولفاتكهمانرونه  -الن

آن محدود به  A3Cه ك ييهاسيماندهد، و استفاده از يرخ م

 . شودميه يدرصد است، توص 32

د ، ماننييايمين است عالوه بر خطرات شكه پاشش مميدر ناد     

 يديلرك يها از تبلور نم يش ددم ناشيلررد، افزايم يخوردگ

 ز شود.ين يكيزيف يباعث خراب يو سولفات

 زماندر  يد، شروع خوردگيلركون يع يا نفوذ سريبدل - 

و افته ياهش ك يدهد، اما شدت خوردگيرخ م يتروتاهك

 اهشكبتن  يو خراب يو خطر خوردگ شودميند كشرفت آن يپ

 ابد.ييم

 يهايست و خرابين قسمت محتما نيدر ا كيو خش يتر -پ

ق يرد از طيلركون يمتر است، اما به هردال نفوذ كز ين يكيزيف

لرردها يم يتواند به خوردگينه ميت نم موئكق دريا از طريهوا 

 ها مندر شود.ير خرابيبا سا

 بتن مخلوط طرح  3-2-0-6ت   بتن مخلوططرح   6-3-2-7

 يطيط محيشرا يالزامات مربوط به طرآ مفلوط بتن برا

د ين جدول بايا ياربركاست. در  2-6 جدولمطابق  ،يديلرك

 :ر توجه داشتيز «ث»تا  «الن» يهاتيبه محدود

 يآغاز خوردگه كفرض بر آن است ، 6-6 جدول تا 2-6 جدولدر  

ن يباشد. بنابراسال  72و عمر آن در ددود سال  21سازه در ددود 

با  را مورد نظر يارهايد معيبا باشد، يبيشتراز به عمر يچناننه ن

ر د ييواريچناننه رو داد.ر ييدوام بر اسا  عمر تي يجه به طرادتو
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 
 

 سيمانه آن، يشور و داشآ  ييايدر يهاطيدر مح -الن 

ن يداشته باشد. همنن A3Cدرصد  32تا  6ن يد بيپرتلند با

ط دمله يبتن آرمه در شرا يبرا 1نوع  سيماناستفاده از 

 ست.يمداز ن يديلرك

پرتلند با مواد  سيمانب كيفته شاما تريآم يهاسيمان - 

ر ستكا، سرباره، خايليس ر دودهي، نظسيمانن يرزيجا

: ريبا دداقا مقاد يا مصنوعي يعيطب يهاپوزوالنو  يباد

 يعيطب پوزوالندرصد،  21درصد، سرباره  1ا يليس دوده

ائولن كت و متايدرصد، زئول 31 يستر بادكدرصد، خا 22

 ايليس هستند. چناننه از دوغا  دودهمناسب  ،درصد 32

ا يليس ، مقدار دداقا دودهشودميا موارد مشابه استفاده ي

 د.يت نماياز دداقا مقدار فوق تبع ديموجود در بتن با

 
 

عب كلوگرم در متر مكي 321به  يسيمانثر مواد كددا -پ

شتر، يب يسيماناز به مواد ي. در صورت نشودميمحدود 

ا يمتر يليم 22تر از كوچك يهاثر اندازهكددا يژه برايبو

 منظورالزم به يهاد اقدامي، بايا پاششيم كخودترا يهابتن

شدن بر اثر جمعاز  يناش يهايخوردگكاز تر يريجلوگ

داد شده در قطعات يا يرارتد يهاتنششدن و  خش

 دييتامهند  مشاور ار توسط كت يفكيم، اعمال و يدد

 .شود

 
ن يه شده در ايارا يهاسيمانر يمقادثر كو ددادداقا  -ت

 سنردانه ياسم ثر اندازهكددا يرابباال، « پ»و بند جدول 

 ثر اندازهكاهش دداكر صورت د .متر استيليم 22

ش داد. يرا افزا يسيمانتوان مقدار مواد يسنردانه، م

ه يتوص يطين شرايسنردانه در چن ثر اندازهكش ددايافزا

 .شودمين

توان دداقا رده بتن يساز، مدر صورت مصرف مواد دبا  -ث

 C30ه از رده كنياهش داد، مشروط بر اكال كمراپاس 1را 

 متر نشود.ك

ن يدرجه تفف ي  شودميه يتوص ،خزر مد نظر باشد يايسوادا در

  در نظر گرفته شود. 6-6 جدول يال 2-6 جدول ييارويط رويدر شرا

د وجود داشته يلركبا  ييارويه تنها ادتمال روك يدر موارد -الن 

ز ين 32ش از يب A3C يپرتلند داو يهاسيمانتوان از يباشد م

 ها(.نگكيها و پارين سازكرد )مانند كاستفاده 

ه ب سيمانن يرزيمواد جا يه مصرف برخكده شده است يگاه د - 

د يلركون ياست از نفوذ ر شده نتوانسته كر ذيمتر از مقادكزان يم

 يريه نفوذپذك دهدين تدربه نشان ميند، همننك يريجلوگ

 ،دداقامقدار متر از ك يريمقاد يبرا د،يلركون يبتن در برابر 

توان از يداشته باشد. نم يز در پين ين است اثرات منفكمم

بتن بدون مواد  يريزان نفوذپذين ميتفم يبرا يابيدرون

استفاده نمود.  سيمانن يرزيا مواد جادداق ين و دارايرزيجا

به عنوان ا يليسدرصد دوده 1/2بعنوان مثال، چناننه از 

الزاماً در  بتن يريپذت نفوذيفكياستفاده شود،  سيمانن يرزيجا

ا قرار يليسدرصد دوده 1صفر و  يت بتن داويفكيدد فاصا 

 ايليسصفر درصد دوده ين است از بتن داوكمم يندارد و دت

 رتر باشد.يد، نفوذپذيلركون يدر برابر ز، ين

با  يپاشش يهاا بتنيم كخودترا يهااست در بتن يهيبد -پ

ش مواد ياز به افزايمتر نيليم 22تر از كوچكثر اندازه كددا

م، وجود ك يسيمانآ  به مواد  يهانسبت يژه برايبه و يسيمان

م و دد يسيمانش مواد ياز افزا يالت ناشكدارد. به هر دال مش

د به دداقا برسد تا به دوام بتن لطمه نزند. يبا سيمانر يخم

ه انتقال اندام يا نادي سيمانر ياز خم معموالد يلركونينفوذ 

 و سيمانر يددم خم يز به نوعيبتن ن يو جمع شدگ شودمي

ار يش عيز با افزاين يآن ارتباط دارد. گرمازائ يسيمانار مواد يع

 يدرارت يهاداد تنشيه به اكد م داريرابطه مستق يسيمانمواد 

 .شودميمندر 

ثر مداز كدداقا و ددا يمعمول يهابتن يبرا شودميشنهاد يپ -ت

 21زان يمتر، به ميليم 1/32ثر اندازه كبا ددا يسيمانمواد 

 12زان يمتر به ميليم 1/1ثر اندازه كددا يلوگرم، و براكي

 ابد.يش يلوگرم، افزاكي

 
 

 

 سيمانن يرزيه مصرف مواد جاك يطيدر شرا 2-6 جدولدر  -ث 

استفاده شود  سازدبا ه از مواد ك يست، در صورتين ياجبار

را  يسيمانآ  به مواد ا نسبت ي انهردسن ثر اندازهكتوان ددايم

ن يسنردانه در چن ثر اندازهكدداش يبه هر دال افزا .ش داديافزا

 .شودميه نيتوصز ين يطيشرا
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

  در بتنمجاز كلريد  يهايون ثركحدا 6-3-2-3
 

 در بتنمجاز كلريد  يهايون ثركحدا 0-2-0-6ت 

د ثر كلريك، دداميلرردها در برابر خوردگيمنظور دفاظت به

 28شده سفت بتندر  ،«اسيد»و يا در  «آ »در دا قابا 

 تداوز كند. 3-6 جدولدر نبايد از مقادير دداكثر مداز روزه 

بتن آرمه در  يهاسازهن جدول مربوط به يا يهاتيمحدود

 يريتعم يهاا در بتنير مسل  و يدال ساخت است. در بتن غ

 اربرد ندارد.كها تين محدوديا

درون بتن  يپودر د از نمونهيشده بابتن سفت ديلرك يهاوني 

د، ر نباشيپذانكش فوق، اميه اندام آزماك يطي. در شراديدست آبه

بتن شاما،  ا دهندهكياجزا تش ديلرك يهاونيتوان مقدار يم

ست دو سنردانه، را به يو معدن ييايميش ي، آ ، مواد افزودنسيمان

محاسبه و با  سيمان يآورد و مدموع آن را بر دسب درصد وزن

ر يسه نمود. مقاديمقا 3-6 جدول ديمحلول در اسد يلركر يمقاد

آمده  سيمان يكلريد بر دسب درصد وزنيهاددّاكثر مداز يون

 د بر دسب وزنيلرك يهاونير يه قرار باشد مقادك ياست. در صورت

لوگرم بر هر كيبر دسب  سيماند مقدار ين شود، باييبتن تع

د و ركم يتقس  خش شدهن سفتعب را بر وزن مفصوص بتكمترم

ضر   سيمانبر دسب وزن  ديلرك يهاونيمقدار داصا را در مقدار 

لوگرم بر كي 731بتن  سيمانمثال چناننه مقدار  ينمود. برا

لوگرم كي 2212شده، سفت  عب و وزن مفصوص بتن خشكمترم

نسبت به  ديلرك يهاونيدرصد  محاسبه يعب باشد، براكبر متر م

 6را بر عدد  سيماننسبت به وزن  ديلرك يهاونيصد د دريبتن با

 م نمود.يتقس

 ديلرك يهاونيدر معرض  يطيط محيشرا يبتن برا مخلوط طرحضوابط  2-6 جدول

 يانتخاب سيماننوع   يبنددسته بنديطبقه
، يسيمانحداقل مقدار مواد 

 عبكلوگرم در متر مكي

ثر نسبت آب كحدا

 يسيمانبه مواد 

 حداقل رده

 بتن

3 XCD1 
XCS1 

ر يو سا CEM I – SR10 و (2( و )3پرتلند نوع ) سيمان

 فتهيآم يهاسيمان
721 1/2 C30 

2 
XCD2 
XCD3 
XCS2 

ر يو سا CEM I – SR10 و (2( و )3پرتلند نوع ) سيمان

 فتهيآم يهاسيمان
721 31/2 C35 

7 XCD4 

XCS3 
با مواد  CEM I – SR10 ( و2( و )3تلند نوع )پر سيمان

 فتهيآم يهاسيمان ايا سرباره ي يپوزوالن
712 32/2 C35 

3 XCS4 
با مواد  CEM I – SR10 ( و2( و )3پرتلند نوع ) سيمان

 فتهيآم يهاسيمان ايا سرباره ي يپوزوالن
731 73/2 C40 

 

  لگردهايماز نظر خوردگي  بتن آرمهكلريد در يهاحداكثر مجاز يون 3-6 جدول

 يبرداربهره زماندر  يطيط محيشرا

 يبر حسب درصد وزن يسيماند به مواد يلركنسبت 

 قابل حل در آب
 8133 ياستاندارد مل

 قابل حل در اسيد
  8136 ياستاندارد مل

 XCD4 ، XCS3 ،XCS4 28/2 3/2مطابق رده  ،در معرض رطوبت و كلريدها

 XCD1،XCD2 ،XCD3 ،XCS1 ، XCS2  3/2 37/2مطابق رده  ،در معرض رطوبت و كلريدها

 22/2 31/2  ديلرك يهاونيدر معرض رطوبت بدون تما  با 

 32/2 72/2 رطوبتمحافظت شده در مقابا خش  يا ط يمحدر 
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل 

 يريپذبه نفوذ مربوط يهاتيها و محدودشيآزما 6-3-2-1

 ديلرك يهاونيو آب 

مربوط به نفوذ يهاتيها و محدودشيآزما 5-2-0-6ت  

 ديلرك يهاونيآب و  يريپذ

د يلرك يهاونيو آ   يريپذن نفوذييتع يبراج يرا يهاشيآزما

 شده است. در هيارا 0-6 جدول در هاآنج يهمراه با الزامات نتا

تا  «الن» يبندها يهاتيد به محدودين جدول بايا داربرك

  ر توجه داشت:يز «پ»

روز در نظر گرفته شده است.  28فوق  يهاشيسن آزما -الن 

 يمعدن يا مواد پودريفته يآم يهاسيمانچناننه از 

 ،شودميا استفاده يليسبه جز دوده سيمانن يرزيجا

و با توجه به مهند  مشاور نظر تا با  شودمياجازه داده 

 ،سيمانما كدراته شدن مواد ميشرفت هيپ يندكزان يم

روز اندام شود و از  12ا ي 16فوق در سن  يهاشيآزما

 .شودروز استفاده  28مربوط به  يارهايمع

جذ  آ  و عمق نفوذ ، 2ا ي 3 شماره يهاشياندام آزما - 

ش از يمامفلوط به همراه دداقا دو آز طرآ يبرا ،آ 

 3و  7، 2 يهاستون ييارويرو طيشرادر  6تا  7 يهانيرد

 يهانيرد شيعالوه بر آزما 3است. در مورد ستون  يالزام

الزم  ،6و  1 يهانيرد يهاشيآزما يكياندام  صرفا، 2ا ي 3

 است.

به  3ن يش رديارگاه، اندام آزماكنترل بتن در ك يبرا -پ

 6تا  7 يهانيدر يهاشياز آزما يكيهمراه دداقا 

 صرفا، 3ستون  ييارويط رويضرورت دارد. در مورد شرا

ه ياستفاده نمود، هر چند توص 3ن يش رديتوان از آزمايم

ز اندام شود. در ين 6ا ي 1 يهاشياز آزما يكي شودمي

 3222 ا تا فاصلهيا و يا پاشش آ  دريط جزر و مد يشرا

ا دو به همراه دداق 3ن يش ردياز سادا، آزما يمتر

 است. ياجبار 6تا  7ن يرد يهاشين آزمايش از بيآزما

  

  ميلگردهاروي بتني پوشش  6-3-2-6
 ميلگردهاروي بتني پوشش  6-2-0-6ت 

اصله ف با دداقاميلرردها برابر روي بتني پوشش  6-3-2-6-3

 ،از طولي، اعم لررديه مين رويتري سط  بتن تا نزدبين 

  است.، يدم آرماتوربنيا سي عرضي

 

 

 

 و برجستهفرورفته  سط داراي  بتن كهدر صورتي 3-6-2-3-6ت  

 بايد از عمقپوشش ( باشد، ضفامت شكستريدار يا داراي )نقش

 شود.گيري ها اندازهفرورفتري
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  آرمهبتنپايايي  تامين يبرابتن  و دوام فوذن يهاشير مجاز مشخصه از آزمايمقاد 0-6 جدول

 يطيط محيشرا يبندهرد                    

 شيآزما

 )دوام( مشخصهر يمقادمجاز  محدوده

0 2 3 0 

 XCD1 و
XCS1 

 XCD2 و 

XCS2  و
XCD3  

 XCS3و 
XCD4 

 XCS4 

  2/2  1/2 7  1/7 درصد ،3628-322ي، استاندارد ملساعتهميجذ  آ  نثر كددا -3

  22  72  31 62  متريليم، 7223-1 ي، استاندارد ملعمق نفوذ آ  تحت فشارثر كددا -2

 ي(، استاندارد ملRCPT)يكيتركالبه روش  ديلرك وني نفوذمقاومت در برابر ثر كددا -7

 3122 2122 7122 -  مبلوك، 22317

  RCMT ديلركمهاجرت ثر مقدار كددا -3

 متر بر ولت. ساعتيليم ،23331 ياستاندارد ملالف(  روش

 هيمتر مربع بر ثان، 23331 ياستاندارد ملب(  وشر
- 

- 

 231/2  
32-e38 

27/2  
32-e32 

22/2  
32-e6 

  331 321  322  31 (0)     متر-اهم، AASHTO T 358، ونر يار نقطهاچه يكيتركالژه يومقاومت دداقا  -1

 8 32 31 22 (2)                 منا بر متريزيليم، 31328يملاستاندارد  يكيتركالژه يوت يهداثر كددا -6

مندرج در  يارهايمتر استفاده شود، معيليم 222*322ه از استوانه ك يمتر است، در صورتيليم 722*312 اياستوانه يهاآزمونه يونر برا ياچهار نقطه يكيتركالويژه  يهامقاومت( 3)
 .شودضر   21/3د در يجدول با

 ضر  شود، مقدار مقاومت 3222در عدد  يكيتركال ويژه تيو  هداكن چناننه معيو  دارد. بنابراكمع ( رابطه6نيبتن )رد يكيتركال ويژه تي، با هدايددم يكيتركال ويژه مقاومت( 2)
 ونر است. ياچهار نقطه كييتركال ويژه در ددود دو سوم مقاومت معمواله ك ديآيدست ممتر به –بتن بر دسب  اهم  يددم يكيتركال ويژه

 

 حير/توضيتفس  يمتن اصل

با توجه به ميلرردها بتني پوشش ضفامت  6-3-2-6-2

ده شمورد نظر نبايد از مقادير داده  عضونوع و  يطيط محيشرا

ر يز « »و  «الن» يبندها يهاتيمحدودو  5-6 جدولدر 

 :اشدكمتر ب

  ؛قطر ميلرردها -الن 

 .هاسنردانهاسمي  اندازه ترينبزرگچهار سوم  -  

 

 

 

 ياست با توجه به ضفامت پوشش بتن يهيبد 2-6-2-3-6ت  

توان ي، و مشابه آن نمكرچه بلويت يهاسقن يهارچهيموجود در ت

عمان و  يايه دري)مانند داش يديلركدر مناطق خورنده  هاآناز 

د موجو يهام و پوششكدا يطيط محير ( با توجه به شراج فايخل

 يهارچه و پوششيه نوع تكنيرچه، استفاده نمود مرر ايت يبر رو

ط يشرا يبرا 5-6 جدول يال 2-6 جدولابد و ضوابط ير ييآن تي
 ت شود.يد رعاموجو يطيمح

بر اسا  دوام  يطراد يهاا مدليافزارها ه از نرمكيدر موارد

 كد ماليبا هاآن، ضفامت پوشش بدست آمده از شودمياستفاده 

 رد.يعما قرارگ

 فوالديهاي و صفحهقطعات تمام ميلرردها و  6-3-2-6-7

 يمناسب نحوهبايد ب ساختمانآتي  توسعهبراي شده بيني پيش

 شوند.محافظت خوردگي  در مقابا

ن يمانند رز يتوان از موادين منظور ميا يبرا  7-6-2-3-6ت  

ن ي، استفاده نمود. همننيشده با رو يغن يسكن اپويا رزي يسكاپو

 يريا مواد قيا يان فوالد با گريردن سطوآ نماكتوان با آغشته يم

از  ي، تا ددوديكيپالست يهادر لفافه هاآنو پوشاندن  يا قطراني

 نمود. يريجلوگ هاآن يخوردگ

د از ضوابط يموارد، ضفامت پوشش، نباتمام در  6-3-2-6-3

ق، موضوع مبحث سوم يمربوط به محافظت در برابر در

 متر انتفا  شود. كساختمان،  يمقررات مل
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

ميلگردها در  روي بتن پوششضخامت مقادير حداقل   5-6 جدول

  متريلي، ميديلرك خورنده شرايط محيطي

 عضونوع 

 نوع شرايط محيطي

(0) 
XCD1 
XCS1 

(2) 
XCS2 
XCD2 
XCD3 

(3) 
XCS3 
XCD4 

(0) 
XCS4  

 هاستون ،ياصل تيرها

 وارهايو د
31 12 62 31 

، ير فرعيو ت هادال

 رچه يت
71 32 12 62 

و صفحات  هاپوسته

 ياسهيپل
72 71 31 11 

 12 31 62 12 هاشالوده

ر پوشش يبتن با مواد مناستب اندام شود، مقاد  يستطح  يهاه دفاظتكيموارددر  -

ج مطالعات يد بر اسا  نوع پوشش و نتاياهش، باكزان ياهش داد. مكتوان يبتني را م

 د.يبدست آ يشراهيآزما

توان يباشتتد م 2-6 جدولمندرج در  ش از دداقا ردهيال بكمراپاست  1اگر رده بتن  -

 اهش داد. كمتر يليم 1زان پوشش را يدداقا م

 درصد اضافه شود. 31د ير پوشش بايمتر، مقاديليم 76ش از يلررد با قطر بيم يبرا -

 شتر شود.ي، ب«دداقا»برابر مقدار  31/3د از يلررد نبايم يثر مقدار پوشش روكددا -

   

  

ز ا ترجيحاد يها باا لقمهي« فاصله نرهدار»جنا  6-3-2-6-1

د مشابه بتن يار رفته باكا مالت بيت بتن يفكيباشد.  ينوع بتن

 در نظر گرفته شود. ياصل

، از نوع داد مانند ياروئيط رويه شراكيدر موارد 1-6-2-3-6ت  

(XCS4،XCS3  ،XCD4ن )فاصله نرهدار توان از ي، مباشدمي

 استفاده نمود. يافكام كبا استح يمريپل

 يناش يخوردگبرابر بتن در دوام الزامات  

 ربناته شدنكاز 

 يناشنن يخوردگبرابر بتن در دوام الزامات   

 ربناته شدنكاز 

 ياز خوردگ يريجلوگ يآرمه برادر قطعات بتن 6-3-7-3

ن يت شود. اعداد ايرعا 6-6 جدولد الزامات يبا آرماتورها

خاص مانند آرماتور  يآرماتورها يجدول شاما قطعات داو

ن يدر چن ،شودمين يپوشش دفاظت يا داراينزن و زنگ

مصال  از  يخاص بر رو يهاشيد با اندام آزمايبا يموارد

 ود. شنان داصا ياطم هاآنرد مناسب كعمل

 تامين ير دداقا مقاومت برايمشفصات بتن و مقاد 3-7-3-6ت  

 322 عمر يربناته شدن براكاز  يلررد ناشيم يدوام در برابر خوردگ

متر داده شده يليم 22ثر اندازه كبا ددا يمعمول يهاسنردانهسال و 

 .است

ساخت  يبرا سيمانن يرزيه از مواد جاكيدر موارد 6-3-7-2

ده اد با استفيمعادل را با سيمان، مقدار شودميبتن استفاده 

با الزامات بدست آورد و سپا  3-6 جدولو  0-6رابطه از 

 سه نمود. يمقا 6-6 جدول

 

 معادل سيمان= مقدار  سيمان(+ مقدار يمقدار مواد افزودن× k)    (0-6رابطه 
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 يبتن معمول يبراربناته شدن كاز  يناش يخوردگ يطيط محيشرا يمخلوط بتن براضوابط  6-6 جدول

61 55 51 05 01 35 31 25 

 متريلي، ملگرديم  يروپوشش                 
 

 مشخصات مخلوط بتن

 

ط يشرا

  يطيمح

C20 

62/2 

231 

C20 

62/2 

231 

C20 
62/2 

231 

C20 

62/2 

231 

C20 

62/2 

231 

C20 

62/2 

231 

C20 

62/2 

722 

C25 
11/2 

721 

 بتن ردهدداقا 

 يسيمانثر نسبت آ  به مواد كددا

 يسيمانمقدار مواد دداقا 
XCA1 

C25 

62/2 

722 

C25 

62/2 

722 

C25 

62/2 

722 

C25 

62/2 

722 

C25 

11/2 

722 

C25 

11/2 

722 

C30 
12/2 

721 

- 

- 

- 

 بتن ردهدداقا 

 يسيمانثر نسبت آ  به مواد كددا

 يسيمانمقدار مواد دداقا 
XCA2 

C25 
11/2 

722 

C25 
11/2 

722 

C25 
11/2 

722 

C25 
11/2 

722 

C30 

12/2 

722 

C30 
12/2 

721 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

 بتن ردهدداقا 

 يسيمانآ  به مواد  ثر نسبتكددا

 يسيمانمقدار مواد دداقا 
XCA3 

C25 
11/2 

722 

C25 

11/2 

722 

C25 
12/2 

722 

C25 
12/2 

722 

C30 

31/2 

721 

C35 

31/2 

712 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 بتن ردهدداقا 

 يسيمانثر نسبت آ  به مواد كددا

 يسيمانمقدار مواد دداقا 
XCA4 

، متريليم 62ش از يب لررديم يش مقدار پوشش رويبا افزان يهمنن متر است.يليم (-32)ثر كدها ددالرريم يرو يمداز ضفامت پوشش بتن يمنف يروادار -

  .شودمين در مشفصات مفلوط بتن داده يرييتي
 ان شده است.يعب بكلوگرم در متر مكيبه  سيماندداقا مقدار مواد  -
 

 

 سيمان نيگزيجادر نظر گرفتن مواد با  سيمانمقدار  kاصالح  بيضر 3-6 جدول

 يالمللنيا بي ياستاندارد مل kب اصالح يضر يسيماننسبت به مواد  ينيگزيجادرصد ثر كحدا سيمان نيگزيجانوع ماده 

 7377و  7372 3/2 21                 يعيطب پوزوالن

 37238 2/2 32                ايليسدوده

 7133  6/2 12  يگدازآهن ورهك رهسربا

 EN 450-1 3/2 21                   يستر بادكخا

 اطالعات دقيقي در دست نيست.اين مواد  k. در مورد ضريب اصالآ شودميدرصد توصيه  22درصد و متاكائولن به  31دداكثر ميزان جايرزيني زئوليت به 

 

 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 يعيبط پوزوالن ينيرزيثر نسبت جاكه دداكيدر صورت -الن
 21از  كمتر يسيمانبه مدموع وزن مواد  يستربادكا خاي

در نظر گرفته  k، 3/2ب اصالآ يدرصد باشد، مقدار ضر
درصد، از اثر  21ش از يب ينيرزيجا يها. در نسبتشودمي

 . شودمينظر ور صرفكمذ يپوزوالندرصد مواد  21مازاد بر 
  2/2برابر با  ايليسدوده يبرا kصالآ ب ايمقدار ضر - 

 32 يسيمانمواد به  ايليسدودهثر نسبت كد دداياست. با
درصد  32مازاد بر  از اثرد و ونظر گرفته ش دردرصد 
 .صرفنظر شود سيمانن يرزيجا به عنوان ماده ايليسدوده
در  6/2د يبا يگدازآهن ورهك سرباره يبرا kب اصالآ يضر -پ

نسبت به مواد  ثر مقدار سربارهكو ددانظر گرفته شود 
شتر ير بيشود و از اثر مقاددرصد منظور  12برابر  يسيمان

 .شودميسرباره صرفنظر 
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 حملننهبرابر  در بننتننندوام الننزامننات  

 هاسولفات

 اهسولفات حملهدر برابر بتن دوام الزامات   

هاي سولفات، به ي بتني در تما  با يونهاسازه 6-3-3-3

د. رنيسولفاتي قرار گ دملهن است مورد كمم درجات مفتلن،

ها ممكن است خاك، آ  زيرزميني، آ  دريا، ن يونيمنشاء ا

 ره باشد. در چنين شرايطي هر سازهيهاي صنعتي و غپسا 

 بتني بايد بررسي و ارزيابي شود.

 

 .وجود دارداز به رطوبت ين يسولفات دملهوقوع  يبرا 3-3-3-6ت  

ه مفر  ب دملهتواند به ينم كلفات در خان صرف وجود سويبنابرا

 داد نميا اين ياست نشت آ  به درون زم يهيبتن مندر شود. بد

 ند.كرا فراهم  يسولفات دملهط يتواند شراينه ميموئ

 هنرامي كه تنها بفشي از سازه مدفون بوده و يا در تما  با خاك

ي به باق تواند مندرباشد، تبفير مستمر آ  مي دارآ  سولفاتا يو 

هاي سولفات در بتن شود. در ماندن غلظت بسيار زيادي از يون

سولفاتي شديد با وجود غلظت نه چندان  دملهادتمال وقوع  نتيده

 وجود دارد. كخاهاي سولفات موجود در اد يونيز

سولفاتي  دملهتواند يا زيرزميني  مي يبودن آ  سطح يجار

 هاي سولفاتغلظت يون همان يشديدتري نسبت به آ  ساكن دارا

دمله  يرا برا يدتريط شديتوان شراين دالت ميدر ا ايداد كند.

 در نظر گرفت. 8-6 جدولدر  يسولفات

باالي سط  آ  زيرزميني قرار  دربتني كه  سازه 6-3-3-2

هاي يون يت رو به باالكدردر اثر ن است كمم زيد نندار

سولفاتي  دملهخاك در معرض  از فضاهاي مويينه سولفات

ها هن دمليدر ارتباط با اد يز باين هاسازهن نوع يا د.نقرار گير

 و كمرتبط با خا يطيط محيشرا ردهشوند و دداقا  يبررس

 ند.يآ  را برآورده نما

رون يتواند از درون بتن بيسولفات م ينه داوينم موئ  2-3-3-6ت  

خود را به اندام رساند.  يسولفات دملهآمده و  ا آ ، باالي كاز خا

 ز برسد.يمتر ن ي تا  يدتدر بتن تواند ين ارتفاع ميا

 

د يباسولفاتي،  دملههاي در معرض خطر براي بتن 6-3-3-7

ي، دداكثر نسبت آ  به مواد سيماننوع مواد دداقا رده بتن، 

 يبران جدول ياالزامات  باشد. 8-6 جدولي مطابق سيمان

 يهاآ ا يا يدرشور ژه در آ  يوه، بديلركم سولفات و أتو دمله

 ندارد. ياربردكشور  يهاكخاو  ينيرزميز

 بند به ديلركتوام سولفات و  دمله يبرا 7-3-3-6ت  

ه سولفات به همراه كيدر موارد شود. عهراجم الف 6-0-2-3

ز ا يد وجود داشته باشد، انبساط ناشيلركاز  يمقدار قابا توجه

 يخوردگ كابد، و خطر تريياهش مكد يلركبا دضور  يدمله سولفات

  .شودميم كز ين

ه غلظت كعمان  يايج فار  و دريمثال در آ  شور خل يبرا

 يبراتر است، يگرم در ليليم 7122تا  7222( ددود 4SOسولفات )

ر اد ديبا مقاومت ز يهاسيمانبه  يازين يمقابله با دمله سولفات

ر ن ديست. همننيپرتلند نوع پنج ن سيمانها مانند يبرابر سولفات

ب ين ترتيلررد است و بديم يت با مقابله با خوردگيبتن مسل  اولو

 A3C يه داراكپنج نوع پرتلند  سيمانه يشب ييهاسيماند از ينبا

 باشند استفاده نمود.يصد مدر 1متر از ك
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   يسولفات يهاونيدر برابر بتن  مخلوطالزامات  8-6 جدول

 يطيشرايط مح

 (4SOمقدار يون سولفات )

در  موجودمحلول در آب 

 (0)    خاك )%وزني(

مقدار يون سولفات 

(4SOدر آب )گرم يلي، م

 (0)تر  يبر ل

حداكثر  يسيماننوع مواد 

نسبت آب به 

 يسيمانمواد 

حداقل 

  بتنرده 

(2)  
ي هاسيمان

 پرتلند
 ي آميختههاسيمان

X0 < 3/2 <312 - - - C20 

XS1 32/2≤ 2-
4SO<22/2 

312≤ 2-
4SO< 3122 

 ايا آ  دري
 (1و3)   2نوع 

با مقاومت سولفاتي 

 (3)متوسط 
12/2 C25 

XS2 22/2≤ 2-
4SO≤ 22/2 3122≤ 2-

4SO≤ 32222  (1)    1نوع 
 با مقاومت سولفاتي زياد

(3) 
31/2 C30 

XS3 

 3گزينه

> 22/2 >32222 

 پوزوالن+  1نوع 

  (6)يا سرباره   

با مقاومت سولفاتي زياد + 

 (6و7)يا سرباره   پوزوالن
31/2 C30 

 (3)    1نوع  2گزينه
 با مقاومت سولفاتي زياد

(3) 
32/2 C35 

 گفته شده است. 5-0-0-6و  0-0-0-6 يهابنددر  كا خايون سولفات در آ  ين ييتع يهاروش( 3)

 يمعمول بتن ي. هرچند براشودميسر نيدانه مكسب يهاعمالً در بتن يسيماننترل نسبت آ  به مواد كرا ياست. ز يدانه الزامكسب يهابتن يت براين محدوديت اي( رعا2)

 .شودميه يز توصين

 شده است. ارايه 1-6 جدولاد در يمتوسط و ز يمقاومت سولفات (7)

 جدولالي  2-6 جدولدرصد مداز است. در اين دالت بايد به  32كمتر از  A3Cرتلند با ي پهاسيماندريايي يا همه  2پرتلند نوع  سيمانهاي شور استفاده از ( براي آ 3)

 مراجعه شود. 6-5

 هاآن  XS2، A3Cدرصد و براي  8كمتر از  هاآن XS1  ،A3Cكه براي رده صورتيتوانند به كار روند در نيز مي 3و  7، 2، 3پرتلند مانند نوع  سيمان( انواع ديرر 1)

 درصد باشد.  1كمتر از 

توان با توجه به انبساط به كار رود. همننين مي 1پرتلند نوع  سيمانتواند بر اسا  سوابق موجود براي بهبود خاصيت ضد سولفاتي بودن ي ميسيمان( مقدار مواد مكما 6)

 مقدار و نوع مواد مكما را تعيين نمود. 1-6 جدولطبق  33323ر آزمايش استاندارد ملي مالت آن د

روز بايد كمتر از  33در طي  33312ي استفاده شود، انبساط آن طبق استاندارد ملي سيمانپرتلند ديرري بعنوان تنها ماده  سيمانيا هر  1پرتلند نوع  سيمان( اگر از 3)

 درصد باشد. 23/2

 ي براي مقاومت در برابر حمله سولفاتيسيمانالزامات تركيبات مواد  1-6 جدول

 رده روياروئي
رده مقاومت 

 سولفاتي

 03013درصد انبساط در آزمايش استاندارد ملي كثرحدا

 ماه 08 ماه 02 ماه 6

XS1 32/2 كم - - 

XS2 (3)  32/2 21/2 متوسط - 

XS3 
 32/2 - - زياد 3گزينه 

 - (3)   32/2 21/2 زياد 2گزينه 

 ماهه از حد مجاز، بيشتر شود. 6كه انبساط  شودميگيري ماهه زماني اندازه 02( انبساط 0)
 

 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 مقدار يون سولفات محلول در آ  موجود در خاك 6-3-3-3

 .ن شودييتع ASTM C1580بايد بر اسا  روش استاندارد 

بمنظور تعيين سولفات محلول در آ  موجود در خاك  3-3-3-6ت  

توان از استاندارد ملي و همننين سولفات محلول در اسيد، مي

 نيز استفاده كرد.  32823

 كم سولفاتمقدار يون سولفات موجود در آ   6-3-3-1

 يبراو  2717 يمل انداردبايد بر اسا  روش استزيرزميني 

هاي زيرزميني با سولفات متوسط تا زياد مطابق آ 

ا يا يآ  درو براي  32722-3و  37633استانداردهاي ملي 

مربوط به آ  با  2717 شمارهران بهيا ياستاندارد مل 1-3-3-6ت  

استاندارد  ملي گرم در ليتر است. ميلي 32تا  1بين  مقادير سولفات

گرم بر ليتر ميلي 722تا  72هايي با سولفات براي آ  37633ايران 

گرم و استاندارد ميلي 3222هاي بيشتر با دقت كمتر تا و سولفات

گرم بر ليتر ميلي 3/2هاي بيشتر از براي سولفات 32722-3ملي 
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 ASTM D4130، مطابق با استاندارد و غير شر  شور يهاآ 

 .ن شودييتع

مربوط به  ASTM D4130 ارداستاندكاربرد دارد. همننين 

هاي سولفات با مقادير يونغير شر  و آ آ  دريا  ،هاي شورآ 

 گرم در ليتر است. ميلي 21بيش از 

انواع از آميفته، تركيب  يهاسيمانانواع  6-3-3-6

 هاي معدنيي پرتلند با مقادير مناسبي از افزودنيهاسيمان

، انواع ، سربارهFنوع  سيليسي، خاكستر بادي نظير دوده

ضوابط در صورت برآورده كردن ره يغي طبيعي و هاپوزوالن

در ي مقاوم هاسيمان نيدر رد دتوانمي 1-6 جدولمندرج در 

 .دگيرقرار   هاي مقاومتي مفتلنبا رده سولفاتبرابر 

 

 

 يي پرتلند آهكي و يا بتن داوهاسيماناستفاده از  6-3-3-3

هاي معدني مانند كربنات كلسيم و يا كربنات منيزيم پركننده

سرد  يدر هوا XS3و  XS1 ،XS2 يهارده ،در شرايط محيطي

معتدل و گرم  يطيط محيدر شرا XS3و  XS2 يهارده يو برا

 مداز نيست.

 

صورت سولفاتي ممكن است به دملهدر مناطق سرد،  3-3-3-6ت 

 دملهبروز نمايد كه با عنوان العاده شديدي نوع خاص و فوق

 . شودميسولفاتي تومازايتي شناخته 

 

سولفاتي، استفاده از  دملهدليا ادتمال تشديد به 6-3-3-8

 يها نمهاي داوي كلريد كلسيم، ساير تندگيركننده

و يا هر نوع افزودني شيميايي داوي كلريد در شرايط  يكلسيم

 مداز نيست. XS3و  XS2 يهامحيطي رده

  

اي هكه در آن يون يرونيسولفاتي ب دملهوه بر عال 6-3-3-1

سولفات از محيط خارج وارد بتن شده و موجب خرابي 

سولفاتي داخلي وجود دارد كه  دملهشوند، نوع خاصي از مي

 شدهتسفانبساط ناشي از تشكيا اترينرايت در بتن اثر در 

. اين پديده به تشكيا تاخيري اترينرايت ديآيبه وجود م

جلوگيري از وقوع اين نوع خرابي،  منظوربهست. موسوم ا

مفلوط بتن اوليه و نيز عدم  كنترل ميزان سولفات موجود در

 و يسلسدرجه  32آوري درارتي بتن در دماهاي باالي عما

 ضروري است.
 

بايد نشان  ASTM C1038در آزمايش استاندارد  1-3-3-6ت 

كمتر از  سيمان 3SOروزه ناشي از وجود  33داده شود كه انبساط 

ي آميفته هنوز از آزمايش هاسيماندرصد است. براي  22/2

ASTM C 265  شودمياستفاده. 

 هاسنردانهمقدار مداز براي سولفات  ASTM C33در استاندارد 

درصد قيد  3/2ايران دد  722اما در استاندارد ملي  است،نشده ارايه

 .شودميشده است كه معموال مانع دمله سولفاتي داخلي 

تواند پديده تشكيا ايي ميي و سربارهپوزوالناستفاده از مواد 

آوري را تا ددود اترينرايت تاخيري را كم كند و دماي مداز عما

 21درجه سلسيو  افزايش دهد. در اين دالت مصرف دداقا  81

يا  Cدرصد خاكستر بادي نوع  71يا  Fدرصد خاكستر بادي نوع 

درصد  1رصد متاكائولن، همننين تركيب د 32درصد سرباره يا  71

درصد سرباره،  21يا  Fخاكستر بادي نوع  22سيليسي با دوده

ي ضد سولفات با قليايي كم و هاسيمان. استفاده از شودميتوصيه 

ي با مقاومت هاسيمانمتر مربع بر كيلوگرم و  322ريزي كمتر از 

ي باال بردن تواند زمينه برامراپاسكال مي 22ي  روزه كمتر از 

 درجه سلسيو  فراهم نمايد. 81دماي عما آوري تا دد 
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دمله سولفاتي گاه بصورت فيزيكي از طريق  6-3-3-32

هاي خش  يا ها در محيطافزايش ددم ناشي از تبلور نم 

. در اين مورد سط  بتن مداور با شودمينسبتا خش  ديده 

 . شودميهوا دچار آسيب و خرد شدگي تدريدي 

و همننين  3/2ي به كمتر از سيمانبه مواد  كاهش نسبت آ 

ي آميفته هاسيماني پرتلند به جاي هاسيماناستفاده از 

 .شودميبراي مقابله با اين نوع دمله توصيه 

ها )بويژه سولفات سديم( برخي عالوه بر سولفات 32-3-3-6ت  

مواد مانند نم  طعام و يا كربنات سديم نيز باعث چنين تفريبي 

 .شودمي

راهكار جداسازي بتن از امالآ خاك يا آ  مانند استفاده از 

 .شودميهاي محافظ يا از بين برنده موئينري نيز توصيه پوشش

 بننا ياروئي روالننزامننات دوام بننتن در  

 زدن و آب شدن خي يهاچرخه
 يهابا چرخه ياروئيالزامات دوام بتن در رو  

 زدن و آب شدنخي

تواند مندر يدر بتن م شدنآ زدن و خي يهاچرخه 6-3-1-3

بياهش آسك يبرا .شودبتن  يو فروپاش يخوردگكبه تر

 عملكردي و تدويزيالزامات  ديده باين پدياز ا يناش يدگيد

 .شودت يرعا 00-6 جدولو  01-6 جدول

  

زدن و خي هادوام بتن در برابر چرخه يابيارز يبرا 6-3-1-2
استفاده  31223 ياستاندارد مل شيتوان از آزمايم شدنآ 

كه نتايج آزمايش دداقا ضريب دوام در صورتينمود. 
توان الزامات برآورده نمايد، مي را مشفصات فني پرووه
  تدويزي را ناديده گرفت.

 

 31223 يملش استاندارد يآزما  مكب دوام بهيضر 2-1-3-6ت 

 ،ازيدر صورت ن ،توانديد. طراآ پرووه ميآيچرخه بدست م 722در

ت پرووه يبسته به اهم معموالد. يب دوام را مشف  نمايدداقا ضر

 .شودميدرصد در نظر گرفته  82تا  62ن مقدار يا
 

 خ زدن و آب شدن ي يهاچرخه اب ياروئيروالزامات بتن در  01-6 جدول

 يطيشرايط مح
حباب حداقل درصد 

 ازيل مورد نك يهوا

ثر نسبت آب كحدا

 يسيمانبه مواد 
 بتن حداقل رده

XFT0 - 11/2 C25 

XFT1 

 33-6 جدولطبق 

11/2 C25 

XFT2 31/2 C30 

XFT3 32/2 C30 
 

 شدنو آب  زدنيخ يهابا چرخه ياروئيرودر  مقاوم بتن هوا براي هايحبابكل  مقدار 00-6 جدول

 متر(اسمي سنگدانه )ميلي حداكثر اندازه
 (0)             مقدار درصد حباب هوا در شرايط محيطي  

XFT3  وXFT2  XFT1 

5/1 1/3 6 

5/02 3 1/1 

01 6 1 

25 6 1/3 

38 1/1 1/3 

51 1 3 

63 1/3 1/7 

 رش بتن مراجعه شود. ينترل و پذكت بتن و يفكيمصرف به فصول مفلوط و در محا  طرآمقدار دبا  هوا در رواداري  يبرا -3
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زدن و خي يهادوام در برابر چرخه يابيارز يبرا 6-3-1-7

 شيآزمااز توان يمزدا خي يها به همراه نم شدنآ 

 «ت»شدگي پيوست و آزمايش پوسته 33233 يمل استاندارد

كه نتايج در صورتي نمود.استفاده  32328استاندارد ملي 

شدگي مشفصات فني آزمايش دداكثر درجه يا مقدار پوسته

توان الزامات تدويزي را ناديده پرووه را برآورده نمايد، مي

 گرفت.

 

 يشدگپوستهدرجه  33233 استاندارد شيدر آزما 7-1-3-6ت 

تواند ياربرد بتن مكد. طراآ پرووه بسته به يآيبتن بدست م يسطح

 د.يرا مشف  نما يشدگپوستهثر درجه كددا

شدگي بر مقدار پوسته 32328در آزمايش پيوست ت استاندارد 

د از توانآيد. طراآ پرووه ميدسب كيلوگرم بر متر مربع بدست مي

داكثر مقدار متوسط ي  كيلوگرم بر متر مربع براي قبول نتايج د

ين رسد ااستفاده كند يا مقدار ديرري را مشف  نمايد. به نظر مي

روش استاندارد و مشفصات تعيين شده بر اسا  آن نسبت به روش 

 اول ارج  باشد.

 و يپوزوالنمواد  ينيرزيثر جاكددا هابتنن يدر ا 6-3-1-3

 د.يتداوز نما 3-6 جدوله شده در ير ارايقادد از مينبا ياسرباره
 

 

سالمت  يبرا ،722 يالزامات استاندارد مل 6-3-1-1

  .تا بتوان به بتن با دوام دست يافت ت شوديد رعايبا هاسنردانه
 

آن در بحث  يارهايسالمت سنردانه و مع شيآزما 1-1-3-6ت 

توان يز است و نميزدن و آ  شدن، بحث برانرخ يدوام در برابر 

اشاره شده  ACI 201.2Rدر  نان نمود.ياما به آن اطمكطور به

 شدنآ زدن و يي كه در برابر يخهاسنردانهتوان از است كه مي

 دوام كافي را ندارند نيز با رعايت برخي موارد استفاده كرد.

ا يبا  ،شدنآ و زدن يخ در معرضه ك ييهابتن  6-3-1-6

بايد با مواد  ،دنريگيمقرار  ،دازخي يها دضور نمبدون 

هوا در د. مقدار درصد دبا  نشوساز ساخته دبا افزودني 

 7122 و 7827 ملي هاياستاندارد تازه بايد طبقبتن 

كه رتي باشد. در صو 00-6 جدول و مطابق هشدگيري اندازه

 توانبيشتر باشد، ميمراپاسكال  71از  بتنفشاري مقاومت 

 داد.درصد كاهش  ي  ميزانرا به  00-6 جدولمقادير 

 

 و 2-5-0-6 يبندهاطبق  ييهاشيچناننه با آزما 6-1-3-6ت 

 هك ه شودنشان داد ها، بسته به موردشياررآزميا دي 6-0-5-3 

رد كعمل يدارا يمتوال شدنآ زدن و خيط يرد بتن در شراكعمل

 رد.كاستفاده  يكمتر يبا  هواتوان از دياست، م يقابا قبول

 متر ازك يسيمانآ  به مواد  يهاه در نسبتكاعتقاد دارند  يبرخ

 يمتوال شدنآ زدن و خي يها، دوام بتن در برابر چرخه71/2ددود 

 از به استفاده از دبا  هوا وجود ندارد.يزدا(، نخي يها )بدون نم

بتن بر اثر دما  يعمد ياهش هواكبه هر دال با توجه به ادتمال 

 دشتر از درصيب معموال ،هيالزم اول يدبا  هواردن، درصد كا پمپ ي

 است. ،پا از پمپ شدنو ار ك يپا يدبا  هوا

 واكنش قليايي در برابرالزامات دوام بتن  

 سنگدانه -
 

واكنش نترل ك يالنزامنات دوام بتن برا   

 سنگدانه – قليايي

 اتيلك  0-6-0-6ت   اتيلك 6-3-6-3

ي سيليسي و كربناتي فعال هاسنردانهبرخي از  6-3-6-3-3

ط مرطو  يدر مح O)2O, K2(Na سيمانبا اكسيدهاي قليايي 

د نتوانيم هكدارند همراه را بهد و انبساط بتن نشويتركيب م

ي ديدگ. اين نوع آسيبشود يكيهاي موزائمندر به بروز ترك

 هايجسم بتن ايداد شده و به عكا آسيب ديدگيتمام در 

 

شناسي به تنهايي براي تشفي  آزمايش سنگ 3-3-6-3-6ت 

 يلهاي تكميزايي سنردانه كافي نيست و بايد با آزمايشواكنش

 . شوددنبال 

ش مالت يرا در آزما هاسنردانه يزائنشكج وايطور معمول نتابه

و « كوكمش»، «ر فعاليغ»ع شده به سه بفش يتسر يمنشور

كه ميزان انبساط در آزمايش ورتينند. در صكيم ميتقس« فعال»
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شوند، از از سط  خارجي بتن شروع مي معموالديرري كه 

 .شودمي آندرون باعث تفريب 

رد، ير فعال قرار گيغ در محدوده يتسريع شده  مالت منشور

 رد.كتوان از سنردانه استفاده يم

سيليسي نظير اوپال، چرت، كلسدوني،  سنردانه 6-3-6-3-2

كريستوباليت، تري ديميت، بعضي از اشكال كوارتز دگرگون 

هاي يزايي با قليايهاي سيليسي، توانايي واكنششده و شيشه

 يهاي كربناتي، واكنش قليايي برخرا دارند. از سنگ سيمان

 هاي آهكي دولوميتي نيز گزارش شده است.سنگ

 

 در صورتيكه ميزان انبساط اين آزمايش در محدوده 2-3-6-3-6ت 

رد،  بايد آزمايش درازمدت منشور بتني صورت يقرار گ كوكمش

ه يرد، توصيفعال قرار گ در محدودهزان انبساط يپذيرد و چناننه م

ش ياه در آزمكتا آن سنردانه در بتن استفاده نشود، مرر آن شودمي

ا با استفاده از يرد و ير فعال قرار گيغ در محدوده يمنشور بتن

اهش كاز دد مداز  كمترزان آن را به ينترل انبساط، مك يهاروش

 داد.

دت منشورهاي بتني كه ميزان انبساط در آزمايش درازمدر صورتي

ا توان آن راز دداكثر مداز كمتر شود، سنردانه غيرفعال بوده و مي

 در بتن مصرف نمود. 

كه ميزان انبساط در آزمايش دراز مدت منشور بتني بيش در صورتي

از دداكثر مداز باشد، بايد از مصرف آن سنردانه اجتنا  نمود و يا 

از  يبكيا تري سيمانهاي يهاي پيشريرانه مثا كاهش قليائبا روش

را  ي، انبساطپوزوالنر فعال و يا كاربرد مواد يفعال و غ يهاسنردانه

 كنترل نمود.

 سنگدانه   يياينش قلكارزيابي وا   2-6-0-6ت     هاسنگدانه يياينش قلكارزيابي وا  6-3-6-2

 سيليسي يهاسنگدانه -الف  سيليسي يهاسنگدانه -الف

زم ي سيليسي الهاسنردانهايي زبراي تشفي  امكان واكنش

زير صورت « ت»تا « الن»هاي آزمايش ،بسته به مورد ،است

 رد.يگ

هاي فعال شناسي براي تشفي  كانيآزمايش سنگ -الن

 ؛37112 يمل مطابق استاندارد

 ها به روشييايبا قل هاسنردانهنش كت وايآزمايش قابل - 

 ؛8317 يمطابق استاندارد مل ،ع شدهيتسر يمالت منشور

ر طول ييتي يبه روش بررس يريپذت انبساطيش قابليآزما -پ

 ييايبا قل هاسنردانهنش كاز وا يناش يبتن يهامنشور

 ؛8331 يمطابق استاندارد مل

بات كيرت يسيليس - يائيقل يزائنشكت وايش قابليآزما -ت

 عيتسر يروش مالت منشورو سنردانه به يسيمانمواد 

 .33326 يرد ملشده، مطابق با استاندا

  
 

 
 يهايانك ييجهت شناسا ينرارش سنگياستفاده از آزما -الن

 هيوتاه مدت و دراز مدت، توصكش يج آزماير نتايزا و تفسنشكوا

 .شودمي

 شمارهران بهيا يمل )استاندارد «پ»ش بند يچناننه آزما -پو   

 ،زا بودن آن را نشان دهدنشكا وايبودن سنردانه  كوك( مش8317

 (8331شماره  ران بهيا ي)استاندارد مل «ت»ش بند يزم است آزماال

 ز اندام شود.ين
 

اهش ك يبرا ياا سربارهي يپوزوالنم از مواد يچناننه بفواه -ت

الزم است  ،مينكها استفاده ييايبا قل ييزانشكاز وا يانبساط ناش

 ران به شمارهيا ياستاندارد مل شيدر آزما يسيمانب مواد كيتر

 ار گرفته شود.كب 33326
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 ي كربناتيهاسنگدانه -ب  ي كربناتيهاسنگدانه -ب

 ،ديابي كربناتي هاسنردانهزايي براي تشفي  امكان واكنش

 اندامزير « ت»تا « الن»هاي آزمايشبا نظر مهند  مشاور، 

 :دشون

فعال  يهايانك  يتشف يبرا ينرارش سنگيآزما -الن

 ؛37112 يمطابق استاندارد مل
 

 ردانهسن ييايميبات شكيترن ييتع ييايميش شيآزما - 

 ؛CSA A23.2-26A شمارهبهانادا كمطابق استاندارد 
 

 يهاسنردانه يزائنشكا وايپتانس يريگش اندازهيآزما -پ

 يمطابق با استاندارد مل يسنر با روش استوانه يربناتك

 ؛3616

ر طول ييتي يبه روش بررس يريپذت انبساطيش قابليآزما -ت

ها ييايبا قل هاسنردانهنش كاز وا يناش يبتن يمنشورها

 .ASTM C1105 مطابق با استاندارد 

  
 

 
 يهايانك ييجهت شناسا ينرارش سنگياستفاده از آزما -الن

 هيوتاه مدت و دراز مدت، توصكش يج آزماير نتايزا و تفسنشكوا

 .شودمي

ن ييسنردانه تع يدهايسكا يبرخر يمقادش يآزمان يدر ا - 

 ايتانسا پكو سپا با توجه به محدوده داده شده در ش شودمي

   .شودميسنردانه مشف   يينش زاكوا

 شمارهران بهيا يمل )استاندارد «پ»ش بند يچناننه آزما -پ و ت

 ،زا بودن آن را نشان دهدنشكا وايبودن سنردانه  كوك( مش3616

 شود. ز اندامين (ASTM C1105) «ت»ش بند يالزم است آزما

 

قليايي هاي پيشگيرانه از واكنشروش 3-6-0-6 ت  هاسنگدانهقليايي  پيشگيرانه از واكنشهاي روش 6-3-6-7

 هاسنگدانه

هاي استاندارد و كه در آزمايشيموارددر  6-3-6-7-3

داده   يزا تشفنشكوا هاسنردانه ،اندام شده يهاارزيابي

و  يمانس يائيقلمعادل اهش كپيشريرانه ن روش ي، بهترشوند

مراجعه شود(.  هاسنردانهبفش ، 3فصل باشد )به  يبتن م

، يسيليس – يياينش قلكدر مورد واروش پيشريرانه ديرر 

ي طبيعي، هاپوزوالننظير  ،سيمانن يرزيجاكاربرد مواد 

ليا سي هاي آهنردازي و دودهكوره خاكستر بادي، سرباره

 يهاسنردانهاز  يبفش ينيرزين جايهمنن. باشدمي

 يبناترك يزانشكر وايغ يهاسنردانهبا  يسيليس يزانشكوا

 رد.يتواند مورد استفاده قرار گي( ميسازنيري)ش
 

فعال، كاهش  در صورت نياز به مصرف سنردانه 3-7-6-3-6ت  

راه دا ديرر   O) 2+ 0.658 k  O2(Naسيمانقليائيت معادل 

 6/2ز نبايد ا سيمانپيشريرانه است. در هيچ دالتي معادل قليايي 

م است الز يربناتكي فعال هاسنردانهدرصد بيشتر شود. در بعضي 

درصد آزمايش  3/2متر از كو تا دد  سيمانمقادير كمتر قلياها در 

شود تا از ميزان انبساط به كمتر از دداكثر مداز اطمينان داصا 

 .شود

ادل توان معيم ار روندكب يسيليس يزانشكوا يهاسنردانهچناننه 

 يياياگر مقدار معادل قل متر نمود.ك يبتن را از مقدار خاص ييايقل

تاً ت نسبيمتر شود وضعكعب كلوگرم در متر مكي 3/2متر از كبتن 

 يفرر منتير دياز به تدابين است نكم خواهد شد و ممكدا يمناسب

 شود.

 يزا به جانشكروايغ كيردانه آهدرصد سن 72استفاده از دداقا 

ال الزم دنياست. با ا ه شدهيتوص يسيليس يزانشكوا يهاسنردانه

 .شودش مشف  يدر هر مورد با آزما ينيررين درصد جاياست ا

براي اطمينان از كاهش و كنترل ميزان انبساط  6-3-6-7-2

هاي استاندارد واكنش قليايي د آزمايشيبا هاسنردانه

طبق   ،سيمانن يرزيجا مقادير مفتلن ماده با يسيليس

ن بت يياياهش معادل قلكبه  سيماناهش مصرف ك 2-7-6-3-6ت  

راته دياز ه يد ناشيسكدرويم هيلسكن مقدار ي. همننشودميمندر 
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و پا از اطمينان از ميزان شده ، اندام 33326 ياستاندارد مل

و درصد  پوزوالنهاي كمتر از دداكثر مداز، نوع انبساط

اهش نسبت آ  به كن يود. همننشجايرزيني آن را مشف  

نترل رطوبت در بتن و ك،  سيماناهش مقدار ك، يسيمانمواد 

عنوان راه دا ، بهييايميش يهاافزودنياز  ياز برخاستفاده 

 .است هشدشناخته  يسيليس-يياينش قلكن نوع واينترل اك

 تواند بهيه مكابد يياهش مك ،سيمان ياتيكليس يشدن فازها

 اهش انبساط بتن مندر شود. ك

دانه سنر يياينش قلكاهش خطر واكشتر در مورد ياطالعات ب يبرا

 رد.كمراجعه  ASTM C1778توان به استاندارد يم

 يياينش قلكاز وا ياهنده انبساط ناشك ييايميش يهاافزودني

 يمشفصات استاندارد خاص يم دارايتيل يها مانند نم يسيليس

 اربرد داشته است.كاز موارد  يااما در پاره، ندباشينم

 ش يسا در برابرالزامات دوام بتن  
 شيسا در برابرالزامات دوام بتن   

قرار  يشيه در معرض عواما ساك ييهابتن 6-3-3-3

از را يمقاومت مورد ن ،دات الزميد با اندام تمهيرند بايگيم

 د.دارا باشن ،دوام در برابر آن يبرا

  

قرار  يشيه در معرض عواما ساك يبتن يهانك 6-3-3-2

آالت مورد نيو وزن ماش «آمد و شد»زان يبه لحاظ م رنديگيم

همراه  بنديطبقهن يا .شونديم ميبه چهار طبقه تقس ،استفاده

 هيارا 02-6 جدول در هاآندر مورد  ييالزامات اجرا يبا بعض

 . ستا شده

  

زان يثر مكالزامات مربوط به دداقا رده بتن و ددا 6-3-3-7

در  يمصرف يسيمانثر مواد كز دداقا و دداياسالمپ و ن

 00-6 جدولو  03-6 جدول ش دريدر معرض سا يهابتن

 اند.آورده شده

  

 

 شيدر معرض سا يبتن يهافكانواع  بنديطبقه 02-6 جدول

رده 

 يشيسا
 يپرداخت سطح دات خاصيتمه مورد استفاده رفت و آمدنوع 

 يانسان 3
، يتدار يادارات، فضاها

 و مشابه يونك، مسيآموزش

با  يعيطب سنردانه، و مناسب نواختيك يپرداخت سطح

 2رده  آوريعما، LA40 يشيسا يسفت
  يمعمول ماله

2 
و   ديشد يانسان

  سب ينيماش

، يطبقات يهانگكيپار

و  ي، اداريمذهب يفضاها

 اديبا رفت و آمد ز يخدمات

 يشيسا يبا سفت يمعمول سنردانهاما سط ، ك پرداخت

LA35 ،مناسب نكرپُدرز درزها با ردن كپُر، 7رده  آوريعما 
 يمعمول يكيانكم ماله

7 

 ين آالت صنعتيماش

ر د ،يكيبا چرخ الست

 دد متوسط

 ،و روباز يطبقات يهانگكيپار

 يمعمول يصنعت يهانك

 يسنردانه با سفتراسا  آماده شده، ياما سط ، زك پرداخت

مقاومت  مناسب، نكپردرز درزها با ردن ك، پُرLA30 يشيسا

 7 رده آوريعماش، يدر برابر سا

 يمعمول يكيانكمماله 

 يفلز يهاهييبا ت

 سفت 

3 

 ين آالت صنعتيماش

ا ي يكيا چرخ الستب

، در دد يچرخ فوالد

 ديشد

 رفت و آمدبا  يصنعت يهانك

، ياضربه ين و بارهايسنر

ن يروباز ماش يهانگكيپار

 نيو سنر يآالت صنعت

 ي، سنردانه با سفتراسا  آماده شدهياما سط ، زك پرداخت

، يننده سطحكتا استفاده از مواد سفي LA25 يشيسا

ا ب نيسنر ي، انتقال بارها مناسب نكرپُدرز درزها با ردن كپُر

 3 رده آوريعماش، ي، مقاومت در برابر سالررد داوليم

 نندهكسفت مواد 

بتن و  يسطح

ا ب يكيانكم يشكماله

 سفت  يفلز يهايهيت
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 (0)ي سيمانو حداكثر نسبت آب به مواد  يرده مقاومت ،ت اسالمپالزاما 03-6 جدول

رده  

 يشيسا
 يسيمانحداكثر نسبت آب به مواد  متريليثر اسالمپ، مكحدا بتن حداقل رده

3 C20 12 11/2 

2 C25 12 12/2 

7 C30 32 31/2 

3 C35 32 32/2 

 تربيشد از اسالمپ طرآ مفلوط يننده است. ضمناً نباكبا از افزودن روانر اسالمپ قيه شده در جدول، مقاديزان اسالمپ ارايثر مكددا - 3

 اشد.شده ب ينيش بيپ يتيه در طرآ مفلوط محدودكنيزان اسالمپ وجود ندارد مرر ايم يبرا يتيننده، محدودكباشد. پا از افزودن روان

 

 يبتن يهافك يبرا ه شدهيتوص يسيمانمواد ثر كاحداقل و حد 00-6 جدول

 ثر اندازهكحدا

 متريليسنگدانه، م

  ي،سيمانمواد ثر كحداقل و حدا

 عب كلوگرم در متر مكي

21 731-722 

31 322-721 

37 321-712 

32 312-731 

    
 

 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 توانيم ،هانكبتن  يشيش مقاومت سايافزا يبرا 6-3-3-3

 يشيا مقاومت سابتر و  وچك سنردانه ثر اندازهكاز ددا

ن يبوتاد رنياستا ي الست رهيمر شيا، پليليس ، دودهبيشتر

(SBR )ن پرداخت ياستفاده نمود. همنن هاآناز  يبكيا تري

ش يازتر )افيمناسب و طوالن آوريعماسط ،  يو اصول  يصح

 يوبر ر يننده سطحكسفت زير( و پاشش مواد آوريعما رده

 . ه شودردبار كتواند بهيز ميبتن و پرداخت آن ن

 ي الست رهيا و شيليس دوده يشنهادير پيمقاد 3-3-3-6ت  

(SBRدر ) آورده شده است. استفاده  6-6ت  جدولو  5-6 جدول ت

ش مقاومت يسبب افزاز ين SBRمر يا و پليليس همزمان دوده

تواند يم زين ياتيكلين استفاده از مواد متاسيهمنن .شودمي يشيسا

 آوريعماع بعنوان ماده ين مواد مايرا بوجود آورد. ا يشيسا يسفت

 .شودميده يسط  بتن پاش يبر رو يشيننده ساكو سفت 

 

 ي( براسيمانن يگزي)جا سيليسدوده يشنهادير پيمقاد  5-6 جدول ت

 ها فكانواع 

 يسيمانبه مواد  سيليسدوده يوزنحداقل درصد   يشيرده سا

3 - 

2 1 

7 6 

3 8 

 .شودمير فوق محدود يش از مقاديدرصد ب 2ز به ين يسيليسزان دودهيثر مكددا -
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رن ياستا يكالست رهي)ش SBR يشنهادير پيمقاد  6-6ت  جدول

   يشيرده سا ين( برايبوتاد

 (يسيمانبه مواد نسبت  يوزندرصد ) *SBRر يمقاد  يشيرده سا

3 - 

2 1 

7 32 

3 31 

 ه شده است.يدرصد ارا 12ع با درصد جامد يما SBRبراسا   يشنهاديدرصد پ *
 

 يهاسنردانه يشين مقاومت ساييتع يراب 6-3-3-1

ه ب يشيش مقاومت سايد از آزمايبا ،نكدر بتن  يمصرف

 استفاده نمود. ،8333 ياستاندارد مل ،آندلاروش لا

  

ش يبا استفاده از آزما يبتن يهانكش يثر ساكددا 6-3-3-6

توسط  ديبا 33728و  311-2، 22381 يمل يدهااستاندار

مطابق با د ين صورت باير ايطراآ پرووه مشف  شود در غ

 .باشد 05-6 جدولالزامات 
 

  يبتن يهافكش قابل قبول در انواع يثر ساكحدا 05-6 جدول

رده 

  يشيسا

ثر عرض كحدا

ش قابل يسا

، متريليقبول، م
 (به روش چرخ پهن)

 يمل هاياستاندارد

22381 ، 2-311  

ثر مقدار كحدا

ش قابل قبول، يسا
2/50cm3cm ، 

 (به روش بوهم)

 يمل هاياستاندارد

22381, 2-311 

ش يثر ساكحدا

 ،قبولقابل 

mm،  
 Aبر اسا  روش 

ش استاندارد يآزما

 33728 يمل

3 26 26 3 

2 27 22 8/2 

7 22 38 6/2 

3 33 36 3/2 

وجود دارد  يقابا قبول يشيه مقاومت ساكثابت شود  يهاشيآزمان ياندام اچناننه با 

 صرفنظر نمود.00-6 جدولو 03-6 جدول يزيتوان از الزامات تدويم

  

ش يا مقاومت در برابر سايزان و يسندش م يبرا 6-3-3-6ت  

ن ي. استا شنهاد شدهيش استاندارد پين آزمايچند يبتن يهانك

، ياسمباده يهار چرخيش دهنده نظيها تحت عواما ساشيآزما

زيرآ  و بتن متفلفا و سايش  يپاشو ماسه يفوالد يهاگلوله

، 33723 يمل يها در استانداردهاشين آزمايرد. ايپذيصورت م

33728، 33721 ،ASTM C1138  وASTM C1747  آورده

ضابطه خاصي بعنوان معيار آزمايش آخر  7به هردال براي  اند.شده

معيار پذيرش را براي  مشاور بايد پذيرش داده نشده است و مهند 

 در مشفصات فني پرووه قيد نمايد. هاآن

 بتن در مقابل آتش الزامات دوام   الزامات دوام بتن در مقابل آتش 

زان تحما آتش يا مي يافكدفظ دوام  يبتن آرمه برا يهاسازه

ن الزامات يرا دارا باشند. ا ياژهيد الزامات ويق، بايدر هنرام در

 ه شده است.يارا ساختمان يدر مبحث سوم مقررات مل

  

 بتن آرمه يهاسازهد ين عمر مفيتخم   بتن آرمه يهاسازهد يعمر مف نيتخم 

 جدولر دد يلرك يهاونيدر اثر  يخوردگالزامات   6-1-3

از  يناشد يعمر مف تامينبه منظور  ،5-6 جدول يال 6-2
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 جدولن الزامات يهمنن. استسال  72ددود  يزيالزامات تدو

مر ع تامينربناته شدن بمنظور كاز  يناش يخوردگ يبرا 6-6

د ياز به عمر مفيه نكيدر موارداست.  سال 322 ددود ديمف

توان از الزامات يوجود داشته باشد، م يشتريب

ه يتوص يهاا مدلي، و ن مشاوريمهندسنظر  با يتررانهيگسفت

 رد.كاستفاده  2-5-6بند در شده 

ط يآرمه در شرابتن يهاسازهد ين عمر مفيتفم يبرا 6-1-2

و  الن يهااز روش يكيتوان يم يربناتكا ي يديلرك يطيمح

 ار برد:كر را بي  ز

د ركه بر اسا  عملك يشراهيد شده آزماييتا يهامدل -الن 

د، ريگيمواد و مصال  مشابه آننه در عما مورد استفاده قرار م

 . اندن شدهيتدو

 اند. هشد يفن بند معرير ايه در تفسك يمحاسبات يهاروش - 

 

توان يبر اسا  دوام م يد و طرادين عمر مفيجهت تفم 2-1-6ت 

ون يفدراس Model Code 2010مانند  الملليبين يمدلها از

 يفن تهيمك CSL-130 ا گزارش شمارهي( fibبتن ) يالمللنيب

RILEM ا ي life 365 يكاندمن بتن آمر( اACI )ط يبا توجه به شرا

 .ردكشور استفاده ك يبوم

د يشوند بايمه يتهمهند  مشاور توسط  هك يديعمر مف يهامدل

  ي، مورد بررسيواقع اجراييط يد و اثبات انطباق آن با شراييجهت تا

 د.نريگقرار 

مونت  يسازهي، از شبيادتماالت يهامدل توان جهت توسعهيم

رات مشفصات مواد و ييب تييضرا يار يانحراف معارلو با توجه به ك

 بهره جست. يواقع اجراييط يشرا مصال  و

اخا د يقاتيز تحقكها و مرادر دانشراه يمحاسبات يافزارهانرم يبرخ

شور ك يه بر اسا  مطالعات دوام بتن در سوادا جنوبكشور ك

 طيها، مشفصات بتن و شراافته است، با توجه به دادهيتوسعه 

شروع  زمانرا با در نظر گرفتن بتن آرمه د يعمر مف يطيمح

توان ين ميند. همننينمايمحاسبه م يبا روش ادتماالت يوردگخ

، يسازه بتن يد الزم برايعمر مف يرين نرم افزارها با در نظرگيبا ا

لرردها را مشف  يم يرو يمشفصات بتن و ضفامت پوشش بتن

 نمود.

شروع  زمانن يتفم يا انتشار براينفوذ  يهااز مدل ييهامثال

به هر دال الزم است دد  ،ا استيآ ذد به شريعمر مفا ي يخوردگ

ها ن مدليدر تمام ا يديلرك يشروع خوردگ يبرا يد بحرانيلرك

 :مشف  شود

  يديلرك يخوردگ يبرابر اساس دوام  يطراح

 يهاطيدر مح بتن آرمه يهاسازهد يعمر مف ينيبشيمنظور پبه

د از يباآن است،  يخراب يعاما اصلد يلرك يهاونيه كخورنده، 

 ه استفاده نمود.يد مربوط به همان ناديعمر مف ينيبشيپ يهامدل

ه تابع قانون دوم كد يلرك يهاونين عمق نفوذ يتفم يلك معادله

آمده  2-6رابطه ت صورت انتشار است، به يق تئورياز طر ي ف

 است.
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   (2-6رابطه ت 
( , ) 0 , 0

,

( ) 1
2

x t S x

app c

a x
C C C C erf

D t


 
    
  

 

 

 C(x,t) د در عمق يلرك: مقدارx  سط  سازه(x=0 m در )زمان t 

 (سيماندرصد وزن )

C0 (سيماندرصد وزن )بتن  هيد اوليلرك: مقدار 

CS,Δx عمق  د دريلرك: مقدار𝜟𝒙  زماندر t ( سيماندرصد وزن) 

x ديلرك: عمق متناسب با مقدار 𝑪(𝒙,𝒕) (m) 

aلررديم يرو ي: ضفامت پوشش بتن (mm) 

Δxد يلركند نفوذ يفرآ هيه تا آن نادكبتن  هيهمرفت )ال هي: عمق ناد

 (mm) ند(كيت نميتبع ي از قانون انتشار دوم ف

Dapp.cد در بتن يلركب انتشار ي: ضر( mm2

year⁄) 

erf :تابع خطا 
را محاسبه  t زمانپارامترها، تمام ن و قرار دادن ييتواند با تعيطراآ م

د. ينما ينيبشين دالت را پيدر ا يآغاز خوردگ زمانله يوسنيو بد

 يبحران ديلركد معادل يرد بالريد در سط  ميلركاست، مقدار  يهيبد

 آن بتن قرار داده شود. يبرا

 ربناته شدنكاز  يناش يخوردگ يبرابر اساس دوام  يطراح

 دهيدربن و پكديسكايآرماتور در اثر نفوذ گاز د يه خوردگيكدرصورت

تواند بر يد ميعمر مف ينيش بيرد، پيربناته شدن بتن صورت پذك

 اندام شود. 3-6رابطه ت اسا  

 0.5x=at                                                     ( 3-6رابطه ت 

 يپارامتر aو  زمان tبتن،  ربناته شدهكعمق نفوذ  xن رابطه يدرا

 ن وابسته است.و مشفصات بت يطيط محيه به شراكاست 

مورد نظر و  فوق در منطقه اربرد رابطهكتواند با يممهند  مشاور 

 زمان، a( و پارامتر xآرماتور ) يرو يدادن ضفامت پوشش بتنقرار

د. ينما ينيبشيد را پيده عمر مفيو در نت يآغاز خوردگ يالزم برا

ز ين ريو همنن ي ت و پرترافيپر جمع يده امروز در شهرهاين پديا

ر كه قبالً ذكربن كديسكاياد گاز ديغلظت ز يخاص دارا يهاميقلا

 دارد.  ياديت زيآرمه اهمبتن يهاسازه يشد، برا

ون يربناسك]توان به منابع معتبر مانند منبع يم بيشتراطالعات  يبرا

 مراجعه نمود. قت.[ير طرير ، اميبكر يدانشگاه ام-يتركد يرساله -بتن

ر موث يزم خرابيانكد بر اسا  ميد بايعمر مف يهامدل 6-1-7

 رند.يد قرار گييمورد تا ،يطيط محيغالب با توجه به شرا
  

مورد استفاده در مدل  ييط اجرايمواد و مصال  و شرا 6-1-3

 طيق با مواد و مصال  و شرايثر تطبكد ددايد، بايعمر مف

 را داشته باشند. يواقع اجرايي
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مهم و  يهاسازهد يمر مفه عك شودميد كيه ايتوص 6-1-1

را به  XCS4و  XCD4، XCS3 يطيط محيدر شرا ي استراتژ

ر ب يه مبتنكد ين عمر مفيتفم يادتماالت يهااز روش يكي

 رد.كبرآورد  ،ت اعتماد استيقابل

  





 

 

 

  مهفتفصل 

  الزامات اجرايي بتن
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 بتن  يياجرا الزامات 

  

 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 گستره  
 

 گستره 

 ياجراه در ساخت و ك ين فصا به الزاماتيضوابط ا 3-3-3

ا ت« الن»و شاما موارد  ت شوند، اختصاص دارديد رعايبتن با

 ر است:يز« خ»

 ات؛يلك -الن

 د؛يساخت و تول - 

 فتن؛يانتقال و ر -پ

 م؛كترا -ت

 پرداخت سط ؛ -ث

 ؛آوريعما -ج

 ؛يآورعمات يفاكنترل ك -چ

 سرد؛ يدر هوا يزيربتن -آ

 گرم. يدر هوا يزيربتن -خ

  

 هياقدامات اول 
 

 هياقدامات اول 

 يانسان يروين 
 

 يانسان يروين 

شاما:  ،د و اجرايمفتلن تول يهاه در بفشك يانسان يروين

 آوريعماو  يزيربتن ،ت مصال يفكيد، يزات توليتدهنترل ك

 كمدر يد دارايباار را بعهده دارند كت اندام يو مسئول

نامه معتبر از يا گواهي يمرتبط، پروانه مهارت فن يليتحص

 يروين يآموزش و توانمند كد. مدارنصالآ باشيمراجع ذ

شده و در  يبتن نرهدار يد و اجرايد در محا توليبا يانسان

 .داده شودارفرما قرار كدستر  

 يردكد بتن مطابق الزامات عمليزات توليه تدهك يهنرام يدت 

، اگر شودميد مناسب استفاده يتول يهاو روش شودمي تامين

 ال  و بتنت مصيفكيد، يزات تولينترل تدهك ييد توانايپرسنا تول

مناسب ت يفكيبه بتن با يابيدار را نداشته باشند، دستيپا صورتبه

حت ت يت بتن به رادتيفكيه ك ييداآن دشوار است. از نواختيكو 

د يا توله بتن رك يمتفصصان يرد، برايگيمر عواما مفتلن قرار يتاث

د يت توليفكيو تدربه مرتبط با  يارشناسكنند، داشتن دانش كيم

 .داردت يبتن اهم
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 يزيرمحل بتن يسازآماده 
 

 يزيرمحل بتن يسازآماده 

، مانند يزيرا محا بتنيد درون قالب يمواد زا همه 3-2-2-3

م مقاومت ك ست و، مواد سُياهيخ، مواد گي، برف و يا و الگِ

ز ا يناش يرن، مواد و قطعات اضافياستايپل يهاهاز جمله خرد

و  يآورجمع يزيرد از محا بتنيبا يبندو قالب يآرماتوربند

 د.نبرداشته شو

و  تيفكي يد، روير نامناسب مواد زايبا توجه به تاث 3-2-2-3ت  

با  ديمواد زا همهها الزم است تا قالب ياركظاهر بتن، قبا از روغن

ه مورد ك يرريا هر روش مناسب دياستفاده از فشار هوا، جارو، 

 .رش دستراه نظارت است، زدوده و برداشته شوديپذ

ز شده و با روغن يمناسب تم وهيد به شيها باقالب 3-2-2-2

 د.نشو يو درزبندقالب )ماده رهاساز( مناسب پوشش داده 

 )مادهاز روغن د با استفاده يها باقالب ياركروغن يبرا 2-2-2-3ت  

نندگان روغن قالب كديتول يهامناسب و طبق دستورالعمارهاساز( 

ه كد دقت شود يها نمود. باقالب ياركساز، اقدام به روغنو قالب

د. روغن قالب باش نندهكديروغن طبق دستورالعما تول هيضفامت ال

 ند.كسط  قالب شره ن يضمناً الزم است روغن قالب رو

ه در ك يمي، الزم است بتن قديزيربتنقبا از  3-2-2-7

 نآسط  ه كمرطو  شود  يصورتبهاست  ديجد تما  با بتن

د يه بتن جدكيدر موارد باشد. ياز آ  اضاف يعار يول ،اشباع

ننده مناسب از كد با جداياست با ييدر تما  با مصال  بنا

 رر جدا شوند.يديكاز  يلونيجمله ورق نا

، يميبتن قدبا د يجد منظور تما  بهتر بتنبه 7-2-2-3ت  

 بتن يشدگه مندر به جمعكاز جذ  آ  بتن  يرين جلوگيهمنن

ه هستند، بد يجده در تما  با بتن ك يميبتن قدد ي، باشودمي

 و ش آ  مفلوط بتن نشودكه باعث مكرطو  باشند م يااندازه

 ه عدم اتصال بتنك ينباشد. درصورت يآ  اضاف ين دارايهمنن

 يهارقد از ويبا ،مد نظر باشد يميا بتن قدي ييبه مصال  بناد يجد

 رد.كا مواد مشابه استفاده ي يلونينا

 ز ويتم كامال يزيرد قبا از بتنيبا آرماتورها همه 3-2-2-3

و  انده مانند گِيپوسته شده و مواد آال سستِ از زنگِ يعار

اهش كه باعث ك ير عوامليا و سايروغن، گر ،خي ،يال

 يريارگكاز ب د.نباش ،شوديمبه بتن  آرماتورها يچسبندگ

ه آج خود را از ك ييهاآنا ي يادفرهزنگِ  يدارا يآرماتورها

 .دشو يد خودداريبا ،انددست داده

د زدوده يلررد بايده به ميچسب يهرگونه مواد اضاف 3-2-2-3ت  

رد لريم يشده روزنگ سست پوسته هيال ي ه كيشود. در صورت

ا روش ي يپاشرفشار، ماسهاده از آ  پُداد شود، الزم است تا با استفيا

رش دستراه نظارت، نسبت به زدودن زنگ اقدام يمناسب مورد پذ

ردن ك كپا از پالررد يم يزنگ بر رو كناز يهاهينمود. وجود ال

 آورد.يرا بوجود نم يلك، مشزنگ يهاپوسته

 يهاهي، اليبتن قبل سط  يفتن بتن رويقبا از ر  3-2-2-1

 زدوده شود. ينحو مناسبد به يبا آن يرون يضع

اده توان با استفيرا م ين سط  بتن قبليضع يهاهيال 1-2-2-3ت  

 يميا بر  سي يپاشبار( ماسه 722تا  222زان ياز فشار آ  )به م

د فراهم يم و جدين بتن قديب يان اتصال بهتركب امين ترتيزدود. بد

 .شودمي

 د بتنيساخت و تول 
 

 د بتنيساخت و تول 

 اتيلك 
 

 اتيلك 

واخت نيكصورت از و بهيت مورد نيفكيد با يبتن با 3-7-3-3

 د شود.يو همرن تول

ه از از، استفاديت مورد نيفكيد بتن با يمنظور تولبه 3-3-7-3ت  

د مناسب و داشتن يتول يهارد مناسب، روشكزات با عمليتده

ت يدار بتن باشند، اهميت پايفكين يه قادر به تضمك يمتفصصان

در اختالط بتن،  يو همرن ينواختيك يبررس يرادارد. الزم است ب
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، مقدار دبا  هوامانند وزن مفصوص، اسالمپ، مقدار  ييهاويژگي

 و يريگاندازه يشيآزما مانهيپ يدر ابتدا و انتها ،مالت و مقاومت

قرار  2-3 جدولمداز  در محدودهد يبا هاآناختالف  و شودنترل ك

 رد.يگ

 يمورد استفاده برا يهازات و روشيتده 3-7-3-2

د با توجه به يردن و اختالط مصال  باكمانهي، پيسازرهيذخ

زات و ين تدهيد. انگرد تاميناز، انتفا  و يرد مورد نكعمل

 د دستراه نظارت برسد.ييد به تايها باروش

 

 تيرد مناسب از اهمكزات با عملياستفاده از تده 2-3-7-3ت  
 يفكياز مصال  منطبق با الزامات اگر  يدت ،برخوردار است ياديز
بت ا نوسان در نسيدلنامه در ساخت بتن استفاده شود، بهنيين آيا

ردن و اختالط بتن، كمانهيپ سامانه ياز خطاها يناش ،اجزاء مفلوط
 يارات قابا مالدظهييتواند دستفوش تييت مفلوط بتن ميفكي
 شود.

 و 3-3-3 يبندهاد در يزات توليتده يبرا يردكالزامات عمل

ستراه يشده است. عواما موثر در انتفا  اشرآ داده  3-3-0
ار، سرعت مورد كر است: ددم يشاما عواما ز يسازبتن يزكمر
 هانآه با استفاده از ك ييو الزامات استانداردها د بتنيتول ياز براين
 .شودمين ييتع يسازبتن سامانه يارآمدك
 انتقال مصال ، اندازه به سامانه يسازبتن د مدموعهيت توليظرف

، تعداد و ردنكمانهيا پين مصال ، ددم وسايره و توزيذخ محفظه
 دارد. يبستر ،هانكمفلوط اندازه

 شوند:يم يبندر دستهيبه سه صورت ز يسازبتن يهامدموعه
 ؛ينترل دستك -
 ؛اركمه خودين -
  .اركتمام خود -

 هك  وچك يارهاك در ينترل دستكبا روش  يسازبتن از مدموعه
ش ي. در صورت افزاشودميدارند، استفاده  يمكد ياز به سرعت تولين

ش يبا استفاده از افزا ينترل دستكبا روش  ،يسازت بتنيظرف
از دد مداز خواهد  بيشترردن كمانهيپ يردن، خطاهاكمانهيسرعت پ
تواند صادق يز ميار نكمه خودين يهاسامانه يراد براين ايشد. ا
 باشد.

 يسازرهيزات ذخيتجه 
 

 يسازرهيزات ذخيتجه 

ه و ريذخ ياد به گونهيبتن با ا دهندهكياجزاء تش 3-7-2-3

ر ييتي يبه مقدار قابا توجه هاآنه مشفصات كد نجابدا شو

 نامه دفظ شود.نيين آيبا مشفصات ا هاآنند و انطباق كن

و  رريديكبا  هاسنردانهمفتلن  هامفلوط شدن اندازه 3-2-7-3ت  

تواند باعث يم، يطيط محيشراو آور انيشدن مصال  با مواد زآلوده

 ر مشفصات مصال  شود.ييتي

از  ياژهيو يهادستورالعما ارايه هكيموارددر  3-7-2-2

 يو نرهدار يسازرهيبتن در مورد ذخ ياجزا نندهكتامين يسو

 .است يالزام هاآنت ي، رعاه شده باشديآن ارا

، مدت ينرهدار يدماتوانند شاما يم يطيط محيشرا 2-2-7-3ت  

عه با اش ييارويط رويو شرا يمحا نرهدار يط رطوبتي، شراينرهدار

 .دباش ديخورش

 يهاافزودنيو  سيمان يسازرهيزات ذخيتده 3-7-2-7

 ياگونهبه بوده و 2363 يملمطابق استاندارد د يبا يمعدن

د يبا يمعدن يهاافزودنيو  سيمان رهيذخ يلويس ي  7-2-7-3ت  

ا ين كوجه در چيبه ه سيمانه كباشد ساخته شده  ياگونهبه

لو يس شودميه يتوصنماند.  ين باقكسا صورتبهلو يس يهاگوشه
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ره نفوذ يه رطوبت به داخا محفظه ذخكساخته شده باشد 

 ند. كن

طور جداگانه هد بيبا يمعدن يهاافزودنيو  سيمانن يهمنن

  ره شوند.يذخ

ره و يجداگانه ذخ يلوهايدر س ديز باين هاسيمانانواع 

 شوند.  ينرهدار

دداقا از سه برابر متوسط ددم مصرف روزانه د يلو بايددم س

 باشد.شتر يب

از  يبكيا تري) يتم هوادهسيس ي ا يزن ضربه مدهز به لرزاننده،

 شدبااز طاق زدن ذرات پودر  يريجلوگ يلو برايس ي( در خروجهاآن

تواند ن سيماننان داصا شود. اگر يمصال  اطم نواختيك هيو از تفل

 ن فرستاده شود، الزم استكگ مفلوطيلو به ديم از سيطور مستقهب

، ودشمي قرار دادهن كگ مفلوطيد يبااله در ك يارهيذخ يلويسبه 

ر د سيمان رهيذخ يلويسدداقا از دو د يبان يشود. همننمنتقا 

نوع  ي ه ك ي. در مواردردك هاستفادساز، بتن يزكستراه مريا

در  را هاآند يبا، شودميه يته يمتفاوت يهاارخانهكاز  سيمان

 يهاسيمانا داغ بودن يدلگاه به رد.كانبار  يانهاجداگ يلوهايس

ه يتوصآن قبا از مصرف،  ياهش دماكو لزوم  ارگاهكبه  يورود

 .ودشاستفاده  يو با ددم اضاف ترشيب يلوهايستعداد از  شودمي

 يد دارايبا هاسنردانه يسازرهيزات ذخيتده 3-7-2-3

بسته به نوع،  ،جداگانه صورتهبه مصال  كباشند  يساختار

 يه دچار جداشدگكد نره گرديذخ يطور بنديدانهاندازه و 

 شكزه ي  يد دارايبا يسازرهيزات ذخين تدهينننشوند. هم

  يبتواند در  ه رطوبت سنردانهكباشد  يامناسب به گونه

الزم است . ديدرآنواخت يك صورتبهقابا قبول و  محدوده

 .باشند يافكت يظرف ي، دارايسازرهيزات ذخيتده

ر نوسانات يتحت تاث يرادتت بتن بهيفكيچون  3-2-7-3ت  

ندام ا ينترلكه اقدامات كرد، الزم است يگيه قرار مرطوبت سنردان

مفتلن آن  يها، در قسمتانكتا دد ام شود تا رطوبت سنردانه

در محوطه الزم است  يسازرهيزات ذخيتده ينواخت باشد. برايك

داد يز ايمفتلن و ن يهااز اختالط مصال  با اندازه يريجلوگ يتا برا

ا ا عواميدلبه يرطوبت ديرات شديياز تي يريجلوگ يسقن برا

د از ين بايشود. همنن ينيبشيپ يانندهكجدا يهاوارهي، ديجو

، خي، ياهيگ يندهاي،  آالي، گِا و الهاسنردانهر يمفلوط شدن سا

 يب آرام برايش ي رد. ضمناً الزم است ك يريره جلوگيبرف و غ

ع نو از يسازرهيزات ذخيتده يداد شود. براين اكموثر در  يشكزه

 يد طوريزدانه بايمصال  ر يسازرهيذخ يلوين سك، ييلويس

ردن كخارج  يموثر اندام شده و برا يشكشود تا زه يطراد

ا يمانند لرزاننده  يد ابزاريلو باين سكشده در جمع يهاسنردانه

، ييلوينوع س رهيزات ذخيتده يبرا يشوند. دت تامينضربه زن 

ان از نفوذ بار يريگجلو يه برايمحفظه تيذ يسقن باال ي داد يا

 يجداشدگ دداقا رساندنبه يبرخوردار است. برا ياديت زياز اهم

ان كتا دد ام هاسنردانهذرات سنردانه،  ع اندازهينوسانات در توز و

مثال  ي، برادنمانه شويره و پيجداگانه ذخ، اندازه  صورت تبه

 1/32 -21 يهاد به محدودهيبامتر ميلي 31/3-21 سنردانه

ن الزم ي. همننردكم يتقسرا متر ميلي 1/32- 31/3 و مترميلي

 يدما ديشد شيا افزاي يزدگخياندام شود تا از  ياست اقدامات

ند مان يزات آ  پاشي. در صورت لزوم، تدهشود يريسنردانه جلوگ

 د فراهم شود.يز باين افشانه

د يبا ييايميش يهاافزودني يسازرهيزات ذخيتده  3-7-2-1

جداگانه و  صورتهب هاافزودنين ياشند تا اب يساختار يدارا

ا مواد ب يه از هرگونه آلودگكره شوند يذخ ي، طوربسته به نوع

در  ينينشته ،يزدگخي رات در مشفصات،يي، تييخارج

 يراه بك ييايميش يهايت افرودنيفكيد ييات يبرا 1-2-7-3ت  

نان ياطم هاآنت يفكي در موردا يشوند يره ميمدت ذخيطوالن

ه يرد. توصكش يرا آزما هاآن ،د قبا از استفادهيوجود ندارد، با

 ي ع، يما يمواد افزودن ينينشاز ته يريجهت جلوگ ،شودمي
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اهش كرا  هاآنت يفكيه ك ير موارديو سا ع،يما يهاافزودني

د يبا يپودر ييايميش يهاافزودني .شود يريدهد، جلوگ

 هاآنشدن لوخهكه از جذ  رطوبت و كره شوند يذخ ياهگونهب

 شود. يريجلوگ

ه ك يه شود. در موارديدهنده در آن تعبا گردشين كمفلوط

شوند، يانتقال از فوالد ساخته م يهاا لولهيره يذخ يهامفزن

 رد. يها صورت پذلوله ياز خوردگ يريجلوگ ياقدامات الزم برا

  

 يزااز بروز خطا در استفاده از اج يريمنظور جلوگبه 3-7-2-6

طور واض  هد بيبا يسازرهيذخ ياز واددها ي بتن، هر 

 و مشف  شوند. يگذارعالمت

 يگذارد عالمتيبا سيمان يلوهاياز س ي هر  يرو 6-2-7-3ت  

 تياز قابا رويمورد ن ه از فاصلهكي( شود به طوريگذارا شمارهي)

و مستندات مربوط به نوع  كمدار شودميه ين توصيباشد. همنن

 و مشفصات بارنامه بر اسا  شماره سيماند يتول ارخانهك ،سيمان

ت وجود داشته باشد. يفكينترل كنترل و وادد كلو در اتاق يس

 يعدنو م ييايميش يسنردانه، مواد افزودن يمشابه برا يگذارعالمت

 رد. يد صورت پذيز باين

 ياد به گونهيبتن با ياجزا يسازرهيط ذخيشرا 3-7-2-3

سر يش مياندام آزما يونه از آن برانم هيان تهكه امكباشد 

 باشد.

و مواد  سيمان يلوهايس يخروج يالزم است تا رو 3-2-7-3ت  

لوها يات سياز محتو يريگنمونه يبرا يانهيدر يمعدن يافزودن

ه كباشد  ياد به گونهيبا يمصال  سنر رهيه شود. محا ذخيتعب

 ياد بريناظر تولو ارگاه ك اي شراهيپرسنا آزما يان دسترسكام

ن الزم ياز مصال  فراهم باشد. همنن يريگو نمونه يظاهر مشاهده

 يابر ييهاريش يز دارايا آ  ني ييايميش ياست تا مفازن افزودن

 باشد. هاآنات ياز محتو يريگنمونه

 ردن  كمانه ين و پيزات توزيتجه 
 

 ردنكمانه ين و پيزات توزيتجه 

از مصال   ي ن هر يتوز ياز برايزات مورد نيتده  3-7-7-3

 ي دن هر ركمانهيد بتن و قادر به پيند توليد سازگار با فرآيبا

 از باشد.ياز مصال  با دقت مورد ن

 تي، با توجه به ددم بتن، ابعاد و اهمشودميه يتوص 3-7-7-3ت  

د بتن انتفا  شود. عالوه يتول ين مناسب برايزات توزيسازه، تده

د ياز مصال  با ي ن هر يزتو يزات مورد استفاده براين، تدهيبر ا

از يدقت مورد ن از مصال  در محدوده ي ردن هر كمانهيقادر به پ

 دارد. يرر انواع آن برترين به ديزات توزيتده يكيتركباشد. نوع ال

از مصال   ي ن هر يتوز ياز برايزات مورد نيتده 3-7-7-2

 يمورد بازرس يبرداربهره ي، قبا و در طياطور دورهد بهيبا

 د.نشو يطور مناسب واسندد و بهنريقرار گ

  

 يشيتحت بار آزما ،ول مورد استفادهكدقت باس 3-7-7-7

 ±31/2 مقدار داصله از ترينبزرگبرابر با  دي، بايكياستات

درصد وزن مواد باشد.  ±3/2 ايول كت باسيا ظرفكدرصد 

 تاييدشده و به  يوارس يصورت ادوارد بهيول باكدقت باس

 برسد. دستراه نظارت

  

. مانه شوديپبتن  مفلوط طرآد مطابق يبا مصال  3-7-7-3

 نبت يمانند نوع و مقدار اجزا ين منظور الزم است اطالعاتيبد

ردن بتن در دستر  اپراتور كمانه يدر محا پ تو كصورت مبه

 د در تواتر مناسب ويبا هاسنردانهر رطوبت ييتي .رديقرار گ

 w/cmبر اسالمپ و نسبت  هاسنردانهر رطوبت ييتي 3-7-7-3ت  

از  هاسنردانهردن مقدار رطوبت كمشف   يبرااثر گذار است. 

 ع )از جمله استفاده از اشعهيردن سرك  مانند خش ييهاروش

ردن(، استفاده ك  خش ير ابزارهايا سايو يروويكمادون قرمز، ما
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ن ييدر تع هاآنه و از شد يريگاندازه يد رطوبتيرات شدييتي

  . شوداختالط استفاده  يمصرفر سنردانه و آ  يمقاد

د مور زمانمانند  يارگاه با توجه به عواملكمناسب در  . روششودمي

بودن آن  يو اقتصاد شيآزما، دقت شيآزما يهااز، تعداد چرخهين

ز تواند با استفاده اير آ  و سنردانه مي. اصالآ مقادشودميانتفا  

در  يرطوبت ينصب دسررها لهيوسبه زدانهيرطوبت ر يريگاندازه

اندام  هاآن يا در محا خروجيز ير سنردانه رهيذخ يهامحفظه

 رد.يگ

 خياف و ي، اليپودر يمواد افزودن سنردانه، ،سيمان  3-7-7-1

 ييايميش يهاافزودنيآ  و د. نن شويتوز يصورت وزند بهيبا

شوند.  يريگاندازه يا وزني يصورت ددمتوانند بهيع ميما

 كمترال و كمراپاس 22 با مقاومت مشفصه ييهابتن يبرا

 يمدد صورتبهتواند يم سنردانها يو  سيمانردن كمانه يپ

 يردن اعم از وزنك مانهيپ يخطاها مواردتمام در  ،اندام شود

 0-3 جدولر داده شده در ياز مقاد بزرگترد ينبا يا ددمي

 باشد.

 يردن مصال  شاما خطاكمانه ين و پيتوز يخطاها 1-7-7-3ت  

 يرهايها و شنهيدر يردكعمل ين( و خطايزات توزيول )تدهكباس

  قيردن از طركمانه يزات پيمربوط به تده يمفتلن است. خطاها

 يبه مقدار قابا توجه مانهيا پيوسا يروزانه و نرهدار يبازرس

 ياهوزنه لهيوستوان بهيمرا  مانهيا پيابد. عدم دقت وساياهش ك

 .ن نمودييتع يواسند

ت با مقاوم يهابتن يبرا يردن ددمكمانه يصورت پساخت بتن به

ه كد شو يتواند مداز تلقيم يمتر زمانكا يال كمراپاس 22مشفصه 

 ير وزن آن با توجه به چراليباشد و مقاد يطرآ مفلوط وزن يدارا

ه ش ددم ماسير گرفتن افزاو با در نظ هاسنردانهو  سيمان يانبوه

ا شده باشد. يتبد ير ددميمفتلن به مقاد يهادر رطوبت

 يمشف  برا يهامانهيد از پين در هنرام ساخت بتن بايهمنن

ت اس يهيو سنردانه استفاده شود. بد سيمانبرداشتن ددم الزم 

از موارد فوق ساخت بتن بصورت  ي ت هريدر صورت عدم رعا

و  ير ددميرت نامشف  بودن مقادست. در صويمداز ن يددم

 يمانه ددميا بعنوان پيبدون طرآ مفلوط مشف  و استفاده از ب

 تواند مورد قبول باشد.ينم

ه كيرداان از بتن آماده در موكتا دد ام ،شودميه يبه هردال توص

 استفاده شود. ،وجود داردبه آن  يدسترس

نات موجود اكشور بسته به امكصالآ در نقاط مفتلن يذ ينهادها

ن مورد يا رده بتن را در ايتوانند دد مداز مقاومت مشفصه يم

 د.يتداوز ننما C25آن از  يدد باال ،شودميه يند. توصين نماييتع

صورت به يمعدن يهاافزودني هكيدر موارد  3-7-7-6

د يبا هاآن يريگدقت اندازه، شودميوزن  سيمانبا  يتدمع

 يو افزودن سيمانن موارد يدر اباشد.  0-3 جدولمطابق 

ر مواد وزن يمدزا از سا ون ين توزيق ي د از يرا با يمعدن

 .ودشن يتوز يمعدن يد قبا از افزودنيبا سيمانضمن در  .نمود

صورت به يمعدن يهاافزودنيو  سيمانه ك يدر موارد  6-7-7-3ت  

قدار سه و مكي ي ن جرم خال  ياوت بشوند و تفيه ميته ياسهكي

 جدولرش مندرج در يقابا پذ يخطا جرم چاپ شده در محدوده

 اندام داد.  ياسهكيصورت ردن را بهكمانه يتوان پياست، م 3-0

 بدنبال و يصورت تدمعبه هاسنردانه هكيدر موارد 3-7-7-3

د مطابق يبا يريگ، دقت اندازهشونديموزن نوبت  ي هم در 

 .باشد 0-3 جدول

ار گرفته كسنردانه ب ين تدمعيدر اغلب موارد توز 3-7-7-3ت  

ته مفزن انباش ي ب و پشت سر هم در يبه ترت هاسنردانهو  شودمي

 شوند.ين ميو توز
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طور هب ييايميش ياز چند افزودنه كيدر موارد 3-7-7-8

ت صوررا به هاآند ي، باشودميد بتن استفاده يهمزمان در تول

 ،يافزودن نندهكديه تولكنيمانه نمود، مرر ايجداگانه پ

 د.يرا مداز اعالم نما هاآناختالط شيپ

مدزا  يهاد در محفظهيبا ييايميش يهاافزودني 8-7-7-3ت  

 نكگ مفلوطيداخا د ا مصال  مرطو  بهيمانه و همزمان با آ  يپ

  شم با مصال  خيد در تما  مستقينبا هاافزودنين يفته شوند. اير

 رند.يقرار گ  خش يهاسنردانها ي سيمانمانند 

 استفاده  وستهين پكاز مفلوط هكيموارددر  3-7-7-1

ا ي يصورت وزنرا به سيمانتوان سنردانه و ي، مشودمي

 دينبا يريگاندازه ينمود. به هردال خطا يريگهانداز يددم

د بر يباشد. خطا با 0-3 جدولر داده شده در ياز مقاد بزرگتر

 با ،يردن ددمكمانهين شود و درصورت پييتع وزن يمبنا

 يزمان يهااز مصال  در دوره ي هر به وزن در ا ددم يتبد

 رد.يگصورت سبه محا ،نكت مفلوطيمشف ، بسته به ظرف

ه كهستند  ييهانكوسته مفلوطيپ يهانكمفلوط 1-7-7-3ت  

صورت ز بهيبتن ن ينند و اجزاكيد ميوسته بتن توليصورت پبه

ها مقدار نكن نوع مفلوطي. در اشودمين كوسته وارد مفلوطيپ

صورت به معموال هاافزودنيسنردانه، آ  و  :بتن شاما ياجزا

مورد  سيمانو بر اسا  مقدار  مفلوط يهانسبت، مطابق يددم

ر . دشودمي يريگاز آن اندازه يصورت نسبتاز در هر ساعت و بهين

زات يوسته، الزم است تدهين پكمفلوط ي هنرام استفاده از 

ا د بيبا ين واسنديشوند. ا يار واسندكقبا از آغاز  يريگاندازه

 اند اندام شود.دهه شيته زمانه هم ك يوزن مصالح يريگاندازه

 بتن ياجزا يريگمجاز در اندازه يخطار يمقاد 0-3 جدول

 درصد ،هايريگاندازه  يخطاثر كحدا  بتن دهندهلكيتش ياجزا

 +3 -2 آ 

 يو افزودن سيمان، سيمان

 صورت همزمانبه يعدنم
3- 2+ 

 +7 -7 طور جداگانهبه هاسنردانه

 +2 -2 يصورت تدمعبه هاسنردانه

 +2 -3 يمعدن يافزودن

 +1 -7 افي، الييايميش يافزودن

  

  

 ها و اختالط بتننكمخلوط 
 

 ها و اختالط بتننكمخلوط 

لوط اما مفكطور د بهيبتن با ا دهندهكيتش مصال  3-7-3-3

بتن د يتول يد. برايدست آبه ينواخت و همرنيكد تا بتن ونش

 ست.يمداز ن يصورت دستردن بتن بهكمفلوط  ،ياسازه

همرن، الزم است   يمنظور به دست آوردن بتنبه 3-3-7-3ت  

 يردكن با عملك، در مفلوطمفلوط يهانسبتمصال  مطابق 

 يهانكاختالط الزم، همرن شود. مفلوط  زمانمناسب و در مدت 

ر شوند. ديم ميوسته تقسيوسته و پيناپ يلكبتن به دو نوع 

ر اجزاء بتن و يردن مقادكمانه يوسته پا از پيپنا يهانكمفلوط

رد و سپا يگيات اختالط صورت مين، عملكبه مفلوط هاآنورود 

 چرخه نيرار اكب با تين ترتي. بدشودميه يد شده تفليبتن تول

تن ها نوبت به نوبت بنكن نوع مفلوطيه، اي، اختالط و تفليريبارگ

وسته و يصورت پوسته، اجزاء بهيپ يهانكدر مفلوط سازند.يم

شوند و ين مكوارد مفلوط زمانا وزن بر يصورت نرخ ددم به

رد.  يگيوسته صورت ميصورت پز بهيه نيات اختالط و تفليعمل

ه وستيد بتن از نوع ناپيمورد استفاده در تول يهانكاغلب مفلوط

 هستند.
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 ه در مدتكباشد  يد به نحوين باكمفلوط ردكعمل 3-7-3-2

، بتن يچرالرات در ييثر تيكاختالط مورد نظر، ددا زمان

، دبا  هوا و اسالمپ بتن يدانه، مقاومت فشارمقدار درشت

 ياستاندارد ملمطابق الزامات  ،مفتلن بتن يهاقسمتدر 

 باشد. 2-3 جدولا ي 6233

 

 د مخلوط همگنيها در تولنكمخلوط يارآمدكالزامات   2-3 جدول

 موضوع
، راتييثر مجاز تغكحدا

              درصد
(0) 

 2/3 بتن  يچرال
 2/6 دانه مقدار درشت

  1/3 روزه 3سه آزمونه  ين مقاومت فشاريانريم
  22 دبا  هوامقدار 

 22 مقدار اسالمپ
ه گرفت (يكاز هر  ن سه آزمونهيانگي)م دو نمونه جهين نتيمقدار اختالف ب -0

ن يا .شودمين يين تعكه شده از مخلوطيبتن تخل %85و  %05شده از حدود 

 يهاراصورت درصد م شده و بهيتقس دو نمونه جهياختالف بر مقدار متوسط نت

  .شودمي

 

( ياهك)بش يگرانش وسته به دو نوعيناپ يهانكمفلوط 2-3-7-3ت 

، ياهكنوع بش يشوند. برايم مي( تقسي)اجبار ييرويو ن

ه ج شوندكبا محور  ييهانكبا محور ثابت و مفلوط ييهانكمفلوط

با  يهانك، در انواع مفلوطييروين يهانكوجود دارند. مفلوط

 يبا محور افق يهانك( و مفلوطي)تيار يامحور قائم مانند نوع تابه

 يياراكو دومحوره وجود دارند.  محوره ( در دو نوع تييپارو)

ج ينتا رات درييتي يريگله اندازهيوست اختالط بهيفاكن و كمفلوط

ن مقدار دبا  هوا و مقدار اسالمپ يي، تعيمقاومت فشار شيآزما

ه د شديمفتلن بتن تول يهابتن گرفته شده از بفش يهانمونه

را  6233 ياستاندارد ملش، الزامات يآزماج ي. اگر نتاشودمين ييتع

ا يت سين مناسب نكه ساختار مفلوطكتوان گفت يند، مكن تامين

 است. يافكاختالط نا زمانا مدت يو شده ده ييآن سا يهايهيت

 سهيها، جهت مقانكمفلوط ينواختيك يهاشياندام آزما يبرا

درصد از  81د و درص 31باً يه تقريد بعد از تفليبتن با يهانمونه

درصد آخر  32درصد اول و  32ه از كگرفته شود. دقت شود  ،بتن

 رد.يصورت نر يبرداره شده نمونهيبتن تفل

اد و يز انسيمبتن سفت، بتن با  يبرا ييروين بتن از نوع نكمفلوط

و  اديز ي، بتن پرمقاومت و بتن باروان ژه )بتن سبيو يهابتن

اختالط الزم در  زمان يلك طور( مناسب است. بهمكخودترا

. تر باشدوتاهك ،يتواند از نوع گرانشيم ييروين نوع نكمفلوط

 اركانتقال بتن به يبرا عمدتاه كن بتن كمفلوط يهاونيامك

با محور ثابت  ياهكبش ين گرانشكمفلوط يروند، در واقع نوعيم

 اند.ون نصب شدهيامك يه روكهستند 

  ياز و جهت تشفيمورد ن يبا فواصا زمان د مرتباًيها بانكمفلوط

 شده به بدنه وا مالت سفتيبتن  يدگيچسب يالت ادتمالكمش

 يد از نظر فرسودگيز باين نكمفلوط يهايهيشوند. ت يها، بازرسپره

ه كاد باشد يز يقدررات مشاهده شده بهييگردند. اگر تي يبازرس

 د شده دريق يهاشيرد، آزمايد قرار گيرد دستراه مورد تردكعمل

 ر ويه تعمكرد تا مشف  شود يد اندام گيبا 6233 ياستاندارد مل

 ر.يا خياز است يمورد ن ،ض دستراهيا تعوي

ن ساخته كون مفلوطيامكه در ك يددم بتن  3-7-3-7

 گ آن باشد.يد ياسم تيظرفسوم  ش از دويد بينبا شودمي

ن كون مفلوطيامكه با كن ددم بتن مفلوط شده يهمنن

آن  گيد ياسم تيظرفدرصد  82د از ي، نباشودميدما 

 ند.كتداوز 

 

گ يمصال  به داخا د يريه هنرام بارگكنيبا توجه به ا 7-3-7-3ت 

از ددم  بيشتربتن  ا دهندهكين، مدموع ددم اجزاء تشكمفلوط

از  متركمراتب بتن به مانهيد ددم پيد شده است، بايبتن تازه تول

دام ان يتا عما اختالط بفوب شدان بكگ مفلوطيد يت اسميظرف

 زد.يرون نريشده و مصال  از آن ب

ان كاما يبدلها، يين در سرباالكون مفلوطيامكت كبا توجه به در

 .شودميت اعمال يدرصد ظرف 82ت يمحدود، فتن بتنيرون ريب
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ه كباشد  ياد به گونهياختالط بتن با زماندداقا  3-7-3-3

 از ورود همه اختالط پا زمان. شودمفلوط همرن داصا 

ن ي. اشودمين محاسبه كگ مفلوطياجزاء بتن به درون د

 يگرانش يهانكمفلوط يقه برايدق 1/3از  كمترد ينبا زمان

 يهانكمفلوط يقه برايدق ي ن( و كون مفلوطيامك)به جز 

 .شودميعب در نظر گرفته كمتر م 31/2ت يبا ظرف ييروين

. شودميه اضافه يثان 31، يعب اضافكمتر م 31/2هر  يبرا

ه با توجه به كمداز است  يدر صورت كمتر زمان يريارگكبه

د. يآيالزم بوجود م يه همرنك نشان دادبتوان  2-0-3-3بند 

ردن ك مفلوط ين براكون مفلوطيامكه از ك يدر موارد

 نييمطابق با سرعت تعدور  322 يال 32د ي، باشودمياستفاده 

سازنده بنرخد تا الزامات  ارخانهكشده )سرعت تند( توسط 

 بتن داصا شود. ينواختيك

 

ن به مقدار كدر مفلوط يافكاختالط  يالزم برا زمان 3-3-7-3ت 

ت آن، ددم مفلوط، ين، ظرفكبه نوع مفلوط يقابا توجه

 يرسته مصال  بيو روش تيذ يبتن، نوع افزودن مفلوط يهانسبت

ا رن كمفلوطان برق يرات شدت جريين اگر بتوان تييدارد. همنن

صورت ن اختالط بهيان در ديرد، چناننه شدت جرك يريگاندازه

 توانيت را مين وضعيدن به ايرس زماند، مدت يدار درآيثابت و پا

ن بت يدر نظر گرفت. برا يشنهادياختالط پ زمانعنوان دداقا به

ز ير يليخ يمعدن يافزودن يم، بتن داوكودترام، بتن خكبا اسالمپ 

و  ا بتن پرمقاومتي ييايميش يهاافزودنيا يا( يليس )مانند دوده

 يتر شود. برايطوالن ،اختالط زمانه ك، بهتر است يافيبتن ال

 د.ينكمراجعه  00به ژه يو يهااختالط بتن

دور  32ش از يسرعت دوران ب معموال ،نكمفلوط يهاونيامكدر 

ند كسرعت  ،قه رايدور در دق 6متر از كسرعت تند و  ،قه رايدر دق

 نامند.يم

از سه برابر  بيشترد ياختالط نبا زمانثر كددا  3-7-3-1

باشد.  ،ن شدهييتع 0-0-3-3بند ه در كاختالط  زماندداقا 

، الزم است شودميزا استفاده  از مواد دباه كيموارد در

 يارگاهكش ياختالط با اندام آزما زمانثر كدداقا و ددا

  مشف  شود.

 ژه دريومفلوط شود، به يطوالن يمدت ياگر بتن برا 1-3-7-3ت 

ثر كه سنردانه، سفت نبوده و دداك يا مواردي، ييروين نكمفلوط

ه يفلت زمانبتن در  يياراكاست، نه تنها اد يسنردانه ز ياسم اندازه

 تربيش زمانز با گذشت يه افت اسالمپ آن نكابد، بليياهش مك

ا خرد شدن يدلد بهياختالط با زمانثر مدت ك. دداشودمي

 شيا سايدلش دما بهيش مقدار پودر سنگ و افزايسنردانه، افزا

شود. ، محدود يعمد ياهش دبا  هواكن و كمفلوط بدنهمصال  با 

گ )مدموع دوران يثر تعداد چرخش دكن دداكون مفلوطيامكدر 

. تعداد چرخش شوددور محدود  722به  شودمي هيند و تند( توصك

 .شودميدور  322ه شده با دور تند محدود به يتوص

ار كد قبا از آغاز بهين باكمفلوط يسط  داخل  3-7-3-6

 1ا ي وود مانه، آغشته به مالت شين پيند اختالط و در اوليفرآ

  .شودو ماسه اضافه  يسيماندرصد به وزن آ  و مواد 

 مفلوط يهانسبتتوان به بتن با ياول نم مانهيدر پ 6-3-7-3ت 

 وارهياز مالت آن به سط  د يرا بفشيافت، زيمورد نظر دست 

از مالت بتن  يد مقدار مناسبين بايچسبد. بنابراين مكمفلوط

ا پا از ساخت ي شوداول اضافه  همانيصه در پين نقيجهت جبران ا

اخت س يه براين توصيا مالت، بتن مورد نظر را ساخت. ي ه يو تفل

 ز قابا استفاده است.يشراه نيدر آزما يشيآزما يهامفلوط

به داخا  بتن يش ورود اجزايب و آرايترت  3-7-3-3

 يابيدر دست يدشوار موجبه كباشد  يد به نحوين باكمفلوط

 .شودبه بتن همرن ن
 

 مصال  به داخا يريش مناسب بارگيب و آرايچون ترت 3-3-7-3ت 

 يبنددانهاختالط، نوع و  زمانن، كن بسته به نوع مفلوطكمفلوط

د، نكير مييتي هاافزودنيو نوع  سيمانسنردانه، مقدار آ ، مقدار 

شده و تطابق آن با توجه به مشفصات بتن مفلوط د باين امر بايا

 هيو ماسه قبا از بق سيمانن شود. ورود ييتع 2-3 جدولالزامات 

 يهانكدر مفلوط ژهيبو ،در اختالط يتواند باعث دشواريمصال  م

 ز وير و سنردانه سيمانش محا ورود ين آرايشود. همنن يگرانش
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به مفلوط  يابيدست زماناختالط و  يتواند در دشواريدرشت م

 داشته باشد. ير بسزائين تاثهمر

 بتن هيوسته، قبا از تفليناپ يهانكدر مفلوط  3-7-3-8

 شود. نكد وارد مفلوطيجد مانهيد مصال  پي، نبايقبل مانهيپ
 

 

ا يو  ياركد بعد از اتمام هر نوبت يها بانكمفلوط  3-7-3-1

 .شسته شوند ،يسازبتن يهان نوبتيب يطوالن داد وقفهيا
 

 

د مطابق الزامات يته باوسيپ يهانكمفلوط 3-7-3-32

ن كمفلوط»از ه كيباشند. زمان 6237 ياستاندارد مل

، هبتن ساخته شد ييابتدا، بفش شودمياستفاده  ،«وستهيپ

 .رديقرار گاستفاده مورد د ينبا

 

ا يوسته در شروع ساخت بتن و يپ يهانكمفلوط  32-3-7-3ت 

ت يفكيد بتن با يان تولكا اميدل، بهمفلوط يهانسبتر ييتي

 رند.يد مورد استفاده قرار گينامطلو ، نبا

ساخته شده  يهامفلوط ار روزانه همهكپرونده  3-7-3-33

از  ،و مشتما بر مشفصات بتن يليطور تفصبهد يباارگاه كدر 

 شود: ير ثبت و نرهداريجمله موارد ز

 ؛يزيراختالط و بتن زمانخ و يتار -

 ؛بتن يزااختالط مصال  و نوع اج يرفته برا اركبهر يمقاد -

 بتن تازه؛ يهاشيج آزماينتا -

 ؛يزيرط در هنرام بتنيمح يبتن و دما يدما -

 فته شده در سازه.ير يهابتن يبيو ددم تقر ييمحا نها  -

 

 

 ديزات تولينترل تجهكو  يبازرس   ديزات تولينترل تجهكو  يبازرس 

 طبق يابصورت دورهد يزات باينترل تدهكو  يبازرس 

داد يانان  يد اطميآن با ياندام شود و ط 1623 يمل استاندارد

، يريگن و اندازهي، توزيسازرهيزات ذخيه تدهكد ينما

مقدار رطوبت  يريگ، مانند اندازهينترلكن و ابزار كمفلوط

قرار دارند.  يرد خوبكاركط ي، در شراهاسنردانهموجود در 

  3-3 جدولزات در يتده يها براشيها و آزمايتواتر بازرس

 شده است. ارايه
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 زاتينترل تجهكتواتر  3-3 جدول

   (0)                       تواترحداقل  هدف شي/آزمايبازرس زاتيتجه فيرد

 مورد در هفته ي  - بات تطابق با الزاماتاث يبرا يچشم يبازرس سنردانه انباشته و مفزن 3

2 

 نيزات توزيتده

 يچشم يبازرس
ن در يزات توزيه تدهكنياثبات ا يبرا
 .هستند يحيرد صحكز و عمليط تميشرا

 روزانه -

 3-3-3بند  الزامات تامين يبرا نيزات توزيش تدهيآزما 7
 بنص زماندر  -
 ياصورت دورهبه -
 ديترد زماندر  -

3 
)سندش(  مانهيا پيوسا

  ييايميش يمواد افزودن

 يچشم يبازرس
  يريگزات اندازهيه تدهكنياثبات ا يبرا
   هستنديرد صحكعمل يز و دارايتم

 ار روزانه ك يابتدا -

1 
 هيو تفل يريگزات اندازهيش تدهيآزما

 اماك
 3-3-3بند الزامات  تامين يبرا

 نصب زماندر  -
 بعد از نصب ياصورت دورهبه -
 ديترد زماندر  -

 3-3-3بند الزامات  تامين يبرا يريگزات اندازهيش تدهيآزما آ   مانهيا پيوسا 6
 نصب زماندر  -
 بعد از نصب ياهصورت دوربه -
 ديترد زماندر  -

3 
 يريگزات اندازهيتده

مستمر مقدار رطوبت 
 هاسنردانه

با مقدار قرائت شده  يسه مقدار واقعيمقا
 سنجتوسط رطوبت

  ير صحياثبات مقاد يبرا
 نصب زماندر  -
 بعد از نصب ياصورت دورهبه -
 ديترد زماندر  -

8 

 ردنكمانه يستم پيس

 يچشم يبازرس
ه ردن بكمانه يزات پيه تدهكنيت ااثبا

 ندكيار مك  يطور صح
 روزانه

1 

اجزا بتن )روش  يسه  جرم واقعيمقا
ردن( كمانه يستم پيمناسب بسته به س

 يمانه با جرم هدف و در مورديپ ي در 
ه با توج شودميار ثبت كمانه خوديه پك

 به جرم ثبت شده

 تطابق يبررس يبرا
 نصب زماندر  -
 بعد از نصب يارهصورت دوبه -
 ديترد زماندر  -

 تطابق يبررس يبرا مطابقت با استاندارد مرتبط يواسند شيزات آزمايتده 32
 ياصورت دورهبه -
ن مقاومت ييزات تعيتده يبرا -

 بار در سال ي ، دداقا يفشار

33 
ها )شاما نكمفلوط

 ن(كمفلوط يهاونيامك
 ياصورت دورهبه - گيها و دش پرهيسا يبررس يچشم يبازرس

 ارخانه دارد.كد يط تولياستفاده و شرا زمانت آن در يزات و حساسيبسته به نوع تجه يادوره تواتر  -0

 

 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 ريزي بتن و انتقال بتن 
 

 ريزي بتن و انتقال بتن 

 كليات 
 

 كليات 

 هجزئيات برنامد يبا ،براي دصول بتن با كيفيت مورد نظر

ه و به شدمشف  ار كقبا از شروع ريزي بتن و ل بتنانتقا

 .ده باشديرسدستراه نظارت  تاييد

 ريزي در نظر گرفته شودمالدظات اصلي كه بايد قبا از شروع بتن 

 شاما موارد زير است:

 ريزيبندي بتنزمان برنامه -الف
ريزي بايد با در نظر گرفتن عواما مفتلفي بندي بتنزمان برنامه

ريزي با ساير ود، از جمله: نوع و شكا سازه، ارتباط بتنتهيه ش

بندي كلي پرووه، ددم كا زمان پرووه و برنامه عمليات اجرايي

دما و ددم بتن كه در هر مقطع  ريزي، روش تامين، فاصلهبتن

 زماني بايد تامين شود و صعوبت اجرايي هر بفش. 



 جلد دوم: مصال  و مسائا اجرايي -نامه بتن ايرانآئين 23/23/3322 313  

 

 

 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 تجهيزات و نيروي انساني  –ب 

يزي و رآالت الزم براي انتقال بتن، بتند ماشيننوع، ظرفيت و تعدا

تراكم و همننين نيروي انساني بايد با در نظر گرفتن مواردي مانند 

دما بتن، ابعاد مقطعي  وضعيت كارگاه، نوع و شكا سازه، فاصله

 هايريزي مقطع، دستورالعماريزي شود، ددم بتنكه بايد بتن

با تامين، ظرفيت و تعداد ريزي، ددم بتن قاريزي، آهنگ بتنبتن

 بتن تعيين شود. مفلوط يهانسبتها، نوع مصال  و ندهلرزان

 مسيرهاي انتقال بتن - پ

مسيرهاي انتقال بتن بايد به نحوي تعيين و انتفا  شود كه امكان 

ه دما ب و فاصله زمانوجود آيد و تر بتن بهتر و سريعانتقال ساده

 دداقا ممكن برسد.

سازي يزي، محل درزهاي اجرائي و روش آمادهرمقطع بتن – ت

 درزها 

ريزي در هر نوبت تعيين ريزي بايد براسا  ددم بتنمقطع بتن

 بنديزمان شود. اين ددم بر اسا  ددم بتن قابا تامين، برنامه

ها دين مداز توقن زمانريزي، اجرا، شكا مقطع، ظرفيت بتن

 .شودميريزي و موقعيت درزهاي اجرائي تعيين بتن

ها دليا مالدظات اجرائي، درز اجرائي الزم در نقشهچناننه به

ها در مشف  نشده باشد، محا آن بايد با در نظر گرفتن تنش

آرماتورگذاري در محا درز و با تاييد  مقطع، مالدظات دوام و نحوه

صورت تصادفي و انتفا  شود و از انتفا  آن به ارتنظدستراه 

شده  ارايه 01 فصلجزييات در . شودا  براسا  پيشرفت كار اجتن

 است.
 ريزي ترتيب و نرخ بتن - ث

ريزي در هر مقطع بايد با در نظر گرفتن شكا ترتيب و نرخ بتن

هاي مداز، ريزي، توقنسازه، وضعيت توليد بتن، ظرفيت بتن

 وط به رانش بتن در بدنهتدهيزات موجود و همننين مالدظات مرب

 هاسازهها و سيستم نرهداري قالب انتفا  شود. در برخي قالب

ها عدم توجه به بارگذاري ها، تيرهاي يكسره و قو مانند سقن

 قالب و يا خرابي يداريتواند مندر به ناپاناشي از بار بتن تازه مي

 .ها شودقالب سيستم نرهدارنده

 ريزي مجاز بتن زمان 
 

 ريزيمجاز بتن نزما 

، شاما  يزيات بتن ريعملبراي ، مداز زمانثر كددا 3-3-2-3

 درجه 21متر از ك يطيمح ي، در دماريزي و تراكمانتقال، بتن

. در دماي باشدميساعت پا از ساخت بتن  2 و ،يسلس

 د. شوساعت محدود  1/3بايد به  زماناين  ،درجه 21باالتر از 

پا  ،زمانبا توجه به تييير كيفيت بتن تازه در طول  3-2-3 3ت  

داقا ريزي و تراكم به دتن، بتنانتقال ب زماند آن، بهتر  است ياز تول

هاي ممكن برسد. در اغلب كارهاي اجرائي به دليا محدوديت

كوتاه وجود ندارد. اين  زمانريزي در ي  مفتلن، امكان اتمام بتن

د و انتقال بتن، مسيرهاي يها شاما محدوديت در تولمحدوديت

 يانتقال، موقعيت عضو سازه و همننين محدوديت در تراكم، انبوه
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 ،چرخان گيدبدون  ،ندر صورت استفاده از وسايا دما بت

نيم ساعت  ،ي فوقهاآنزم ،محا توليد تا محا بتن ريزي از

  يابد.كاهش مي

 يهازمانتوان يننده، مكريرگيمواد د يريارگكهدر صورت ب

 .ش داديفوق را افزا

و محدوديت در تدهيزات و نيروي انساني است.  آرماتورها يو درهم

ريزي با در نظر گرفتن اين بتن بنابراين ضروري است كه برنامه

 ه شود.يها تهمحدوديت

ه شده است يارا« دما زمان»ت ي، محدود6233 يدر استاندارد مل

ز، يم نكو ترا يزيربتن يالزم برا زماننامه نين آئيه در اكيدر دال

 م ساعت به آن اضافه شده است.ين يبيبه مدت تقر

 زمانريزي، دداقا اسالمپ مورد نياز با رعايت چناننه در بتن

مداز از ساخت تا  زمانتامين نشود، بايد  نامهآيينن يمندرج در ا

المپ مانند اس مفلوط طرآراتي در ييريزي كاهش يابد و يا با تيبتن

اين مشكا  ،نندهكمواد افزودني ديرگيرو يا استفاده از  بيشتر اوليه

 ياز بتن در پايمورد ن يه روانكين در صورتيبرطرف شود. همنن

دما را با نظر  زمان يهاتيتوان، محدوديشود، م تامينار ك

 .ادد شيافزا ،دستراه نظارت

ننده، روش موثري براي جلوگيري كاستفاده از مواد افزودني ديرگير 

 نندهكاست و استفاده از مواد افزودني روان از كاهش )افت( اسالمپ

. شودمينياز دارند، توصيه  بيشتري كه به اسالمپ يهابراي بتن

 هاآنه آ  به كاست  ييهامفلوط ير شده براكذ يهاتيمحدود

 يتي)بدون آ ( محدود  خش يهامفلوط ياست و برا اضافه شده

طو  بودن ا مريوجود ندارد. به هر دال در اغلب موارد بدل

بتن آماده تا  يهاتيبهتر است محدود ،ها(ژه ماسهي)بو هاسنردانه

 ت شود.يان رعاكدد ام

 انتقال بتن 
 

 انتقال بتن 

 كليات  3-3-7-3
 

 اتيلك 0-3-0-3ت 

كن تا محا نهايي بتن بايد چنان صورت انتقال بتن از مفلوط

 جلوگيري شود. هدر رفتن بتنيا  يگگيرد كه از جداشد

دالت خميري ه كباشد  يد به نحويال بتن بان انتقيهمنن

 دفظ شود. ،متوالي يهايريزبتن نيب ،بتن

نامطلو  در انتقال بتن  دهيداد درز سرد، دو پديبتن و ا يجداشدگ 

 است. يضرور هاآنه توجه به ك هستند يزيرو بتن

، يزيرد بتن تا محا بتنيانتقال بتن به دو بفش: انتقال از محا تول

. روش شودمي ميبه درون قالب، تقس يزيراز محا بتنو انتقال 

انتقال بايد امكان تحويا بتن در محا نهايي با دفظ كيفيت كه 

و يكنواختي  دبا  هوا، اسالمپ، درصد سيمانشاما نسبت آ  به 

د. پارامترهاي مفتلفي بايد براي انتفا  روش و يرا فراهم نما است

 يهانسبتاز جمله  .رار گيردتدهيزات مناسب انتقال بتن مد نظر ق

ها، نرخ تحويا بتن در محا، محا ايستراه بتن، دسترسي مفلوط

وع ن توليد بتن و شرايط آ  و هوايي. اين پارامترها تعيين كننده

 مناسب و در عين دال اقتصادي روش انتقال بتن هستند.

نترل و كمورد  1622 يطبق استاندارد مل ديزات دما بتن بايتده

 رد.يقرار گ يبازرس
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ورت صد بهيبا يزيرا قائم، بتني ين دو درز ساخت، اعم از افقيدر ب

داد يا يدرز سرد زمانداد درز سرد اندام شود. يوسته و بدون ايپ

را تحت وزن خود به درون بتن  يه نتوان لرزاننده درونك شودمي

 فروبرد.

 زيريمحل توليد بتن تا محل بتن انتقال بتن از  3-3-7-2
 

 ريزيمحل توليد بتن تا محل بتن انتقال بتن از 2-3-0-3ت 

، دشوميريزي از بتن آماده استفاده در بتن هكيدر موارد (الن

 .شودبايد رعايت  6233 ضوابط استاندارد ملي 

 ،شودميكن مركزي مفلوط بتن در مفلوط هكي ( در موارد

)جام( ديگ  ياسم تيظرفدرصد  82از د ينباددم بتن 

تداوز كند. بعد از افزوده شدن آ  ن كوطون مفليامك

به  . چناننه نيازشودهيچ آبي نبايد به بتن اضافه  ،اختالط

 با تاييد دستراه ،افزايش رواني بتن در محا مصرف باشد

با  سيمانكننده و يا دوغا  توان از مواد رواننظارت مي

اده بتن اصلي استف ازكمتر ا ي يمساو سيماننسبت آ  به 

 نمود. 

 ،از دد مداز باشد بيشتر بتن، اسالمپ هكيموارددر پ( 

با توان يرا مورد نظر و اسالمپ م سيماننسبت آ  به 

دستراه  دييو در صورت لزوم ماسه،  با تا سيمانافزودن 

پا از افزودن مصال  ن موارد يدر ا. نمودتامين  نظارت

تند دور با سرعت  32د ين باكون مفلوطيامكگ يد ،جديد

. همننين بايد دقت دشو تامينبتن  يتا همرن دبنرخ

 رريو دمصرفي  سيمانمداز محدوديت دداكثر  هكداشت 

 .دشو تيرعانيز ر شده كذ يهاتيمحدود

كه روش انتقال  نمودبايد اطمينان داصا  ت( در تمام موارد،

جلوگيري از جداشدگي در هنرام  ،بتن امكان تفليه آسان

 ،را دبا  هوامپ و درصد دداقا تييير در اسال ،انتقال

 .سازدمقدور 

 يفتلفم يهابا روش يزيرد بتن تا محا بتنيانتقال بتن از محا تول 

، نويامك يه روك، تسمه نقاله، جام بتن نكمفلوطون يامكر ينظ

ون دما بتن با يامك، فرغون، دامپر و شودميا دما يا ريو  اباك

 . شودميا بدون هم زننده اندام يو 

ه ريزي، توصيد بتن تا اتمام بتنيتول زمانبه محدوديت  با توجه

ود ساعت محد ساخت تا تفليه بتن به دداكثر ي  زمانكه  شودمي

توان از مواد يي بيشتر مهاآنصورت براي زم نير اي. در غشود

ذكر شده از  زمانافزودني ديرگير استفاده نمود. در هر دال كا 

را تامين  2-0-3د بنشرايط ريزي بايد ساخت بتن تا اتمام بتن

 نمايد.

هتر ، بباشدمي اديز ،يا اسالمپ بتن ،زياد ،دما در مواردي كه فاصله

ون دما بتن با دور كم براي انتقال بتن استفاده نمود. يامكاست از 

راي فواصا ب و متر و يا كمترسانتي 1در مواردي كه بتن با اسالمپ 

توان مي ،ابديانتقال مي )يا كمتر از يكساعت( كيلومتر 32كمتر از 

استفاده  شودمياز دامپ تراك يا جامي كه توسط ماشين دما 

 رد،كدر اين دالت بايد از عدم جداشدگي اطمينان داصا نمود. 

 كم باشد.  دبا  هواتيييرات در اسالمپ و درصد ه ك ياگونههب

 ريزي تا درون قالباز محل بتنانتقال بتن   3-3-7-7
 

 ريزي تا درون قالبانتقال بتن از محل بتن  3-3-0-3ت 

 انتقال بتن با پمپ -الف   انتقال بتن با پمپ -الف 

وجه ر مورد تيز« آ»تا « الن»د موارد يدر انتقال بتن با پمپ با

 رد: يقرار گ

مپ، پمانند نوع  آن جزئيات ديبا ريزي با پمپقبا از بتنالن( 

. دشوبتن مشف   ها و نرخ تفليهها، مسير لولهقطر لوله

ها وشر ريرا نسبت به سا يزيرپمپ، سرعت بتن  مكبه يزيربتن 

منظور الزم به يهايزيرازمند برنامهين روش نيدهد. ايش ميافزا

 يگذارمناسب و لوله مفلوططرآ ها، ن نوع و تعداد پمپييتع

   است.يصح

ريزي با پمپ است. پذيري مناسب بتن شرط الزم براي بتنپمپ

بتن پمپي بايد مالدظاتي از جمله وجود  مفلوط طرآبنابراين در 
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 باشد كه امكان ياگونهبهپذيري بتن بايد همننين پمپ

 .داندام شوسهولت با فتن بتن يدما و ر

 قطر لوله بايد براسا  نوع و كيفيت بتن، دداكثر اندازه ( 

انتفا   آنايمني و نرخ  ،، وضعيت پمپ كردنسنردانه

كه دداقا طول و  باشد يدر محلت پمپ بايد شود. موقعي

 .ار برده شودكبههاي پمپ خم در لوله

 اندازه ثركدداپمپ، بايد نسبت  در انتقال بتن به وسيلهپ( 

 ،قطر داخلي لوله انتقال بتن ترينكوچ به  سنردانهاسمي 

 باشد. كمتر 77/2از 

رعت س  ،بتن براسا  سرعت تفليهد يباتعداد و نوع پمپ ت( 

شرايط آ  ارتفاع و طول دما بتن و  ،قطعهريزي در تنب

 شود.ي انتفا  يو هوا

 د كه امكاننتدهيزات پمپ بايد طوري طرادي و تهيه گردث( 

كه ادتمال قطع  يدر مواردوجود آيد. هريزي پيوسته ببتن

ارد وجود د ،ريزيدر دين بتن ،طوالني بتن به مدت نسبتاً

ش يپاز افت كيفيت بتن ي براي جلوگيري يهاروشبايد 

 .شود ينيب

با توجه ا رانتقال بتن  يد بتواند فشار الزم برايپمپ بتن باج( 

 . دينما تامينو نوع بتن  يو عمود يافق يهابه طول لوله

 دوغا الزم است از پمپ،  باريزي اصلي قبا از شروع بتنچ( 

كردن سطوآ داخلي لوله و با هدف  ليزان منظورا مالت بهي

ا ي. اين دوغا  نموداده فها استيري از گرفتري لولهجلوگ

  نبايد داخا قالب ريفته شود.مالت 

ير پذهاي انعطافلولهد از ينبا ،در فواصا نزدي  به پمپ آ( 

 استفاده شود.

تا شروع  زمانخمير كافي در بتن و افت اسالمپ ناشي از گذشت 

كردن در زي با پمپ و همننين افت اسالمپ ناشي از پمپريبتن

 د نوع، موقعيت ويريزي، بانظر گرفته شود. لذا قبا از شروع بتن

اير بتن و س ها، نرخ تفليهها، نوع و قطر لولهها، مسير لولهتعداد پمپ

 موارد مشف  شود.

ز موجود در ماسه نقش اساسي در يا و درصد ذرات ركش

ت يارجح يبتن پمپ يگرد گوشه برا ارد. ماسهپذيري بتن دپمپ

متر يليم 7/2، درصد ذرات گذشته از ال  شودميه يدارد. توص

متر يليم 31/2درصد و گذشته از ال   72تا  31( بين 12 )شماره

 درصد وزن ماسه باشد.  32تا  1( بين 322 )شماره

ت يسنردانه، ظرف ها بعد از تعيين دداكثر اندازهقطر مناسب لوله

. توان مورد نياز پمپ با افزايش قطر شودميريزي و غيره تعيين بتن

مزيت محسو  شود، ولي بايد  ي تواند ييابد و مها كاهش ميلوله

ها ها مندر به صعوبت در جابدائي لولهرد كه قطر باالتر لولهكدقت 

ريزي با پمپ در و در نتيده كاهش بازدهي كا كار نشود. در بتن

متر استفاده ميلي 321تا  322هايي با قطر داخلي د از لولهاكثر موار

متر ميلي 312اد، از لوله با قطر يريزي با اددام ز. در بتنشودمي

 . شودميهم استفاده 

ها بايد با انتفا  مسير براي كاهش فشار پمپ و گرفتري لوله

 اهش داد.كن كرا به دداقا مم هاخمها و تعداد مناسب، طول لوله

آشفتري جريان  ،و يا در محا كاهش مقطع لوله هاخمدر نزديكي 

د. ها شوتواند مندر به گرفتري لولهدهد كه ميو افت فشار رخ مي

هائي كه تييير مقطع در اين موارد بايد از خم با شعاع زياد و از لوله

 تدريدي دارند استفاده نمود.

از  پمپ، بايد قباريزي پيوسته با وجود آوردن شرايط بتنبراي به

، هاي پمپريزي، با اندام بازرسي از تميزي سطوآ داخلي لولهبتن

عدم پوسيدگي و ساير عيو  اطمينان داصا نمود و با در نظر 

طور آالت دما كافي از محا توليد تا پمپ، بتن بهگرفتن ماشين

. همننين تدهيزات و نيروي انساني الزم براي شودمداوم تامين 

ر ها دجائي لولهلي پمپ و باز و بسته كردن و جابهشستشوي داخ

 نظر گرفته شود.

 پذيريتوقن عمليات پمپ كردن و با توجه به كاهش پمپ زماندر 

ندر تواند مها مي، تفليه نكردن بتن داخا لولهزمانبتن با گذشت 

ها شود. همننين با توجه به ادتمال كاهش به گرفتري در لوله

 هاي طوالني نسبتها، الزم است در توقنولهكيفيت بتن در داخا ل

ير تواند به دليا تييها ميها اقدام نمود. اين توقنبه خالي كردن لوله

شيفت كاري، بارندگي شديد در دين پمپ كردن و يا داليا ديرر 

 اتفاق بيفتد.
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و سكوي كار با  هاآنها، مهار كافي انتفا  مسير مناسب لوله

 د.د مد نظر قرار گيرنيديرري هستند كه با موقعيت مناسب از موارد

ريزي مطمئن و پيوسته انتفا  پمپ مناسب مهمترين شرط بتن

ا ي مشابه و يهاسازهريزي در بتن ثر توان پمپ از سابقهكاست. ددا

 آيد.دست ميريزي اصلي، بهبا آزمايش عملي قبا از بتن

 ،شودميه زير محاسب اگر چه فشار مورد نياز پمپ با كم  معادله

درصد  82كه اين فشار از  شودمياما انتفا  پمپ به نحوي اندام 

 توان اسمي پمپ بيشتر نشود.

 
 maxP=( در هر متر لوله افقيمعادل معادل افقي( * )افت فشار  )طول لوله

 

افقي براسا  اطالعات موجود از ميزان  افت فشار در هر متر لوله

كل شآيد. در دست ميسالمپ بهريزي، قطر لوله و ا، نرخ بتنسيمان

تا  22 مقادير معمول افت فشار براي بتن، با دداكثر اندازه 0-3ت 

متر نشان داده شده است. در صورت استفاده از دداكثر ميلي 21

دست آمده از نمودار ميزان افت به يمترميلي 78 سنردانه اندازه

 درصد افزايش يابد.  32د فوق باي
 

 
 311هاي با عيار حدود مقادير تقريبي افت فشار براي بتن 0-3ت شكل 

متر و با ميلي 25تا  21 سنگدانه كيلوگرم بر متر مكعب، حداكثر اندازه

 A=mm   B=inch آب و كاهنده سازحبابمواد افزودني 

 

عب كلوگرم بر متر مكي 322ش از يب سيمانه مقدار كيدر صورت

تا  722ار يع يه براكيخواهد بود، دردال بيشترباشد، افت فشار 

 شود. كمترن است افت فشار كعب ممكملوگرم بر متر كي 322

 اهشكا يش يبه افزا يمعدن يپودر يهاافزودني ياستفاده از برخ

 شيننده باعث افزاكف مواد روان. عدم مصرشودميافت فشار مندر 

ز ينسبتاً ر يهابنديدانه. شودميپمپ  يهافشار در لوله فتد ايشد

 يار قابا مالدظهيمتر( تاثيليم 1/1 – 31/3) يانيمبود ذرات مكو 

له
لو
در 

ار 
ش
ت ف

اف
 

 (h3m/) آهنگ پمپ كردن
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سته كزگوشه و شيت يهاافت فشار دارد. وجود ماسهاهش كدر 

متر يليم 7/2زتر از يم و فاقد ذرات ركپودر سنگ  يژه دارايوبه

 .شودميش افت فشار يباعث افزا

طول معادل  افقي است. براي محاسبه اين نمودار براي طول لوله

هاي منعطن ، تييير مقطع و لولههاخمهاي قائم، افقي در لوله لوله

 .شودمياستفاده  0-3 ت جدولاز 

 

 افقي طول معادل لوله 0-3 ت جدول

 طول معادل لوله

 افقي )متر(*

قطر اسمي لوله 

 متر()ميلي
 ردي واحد

7 

3 

1 

322 

321 

312 

 لوله قائم ي  متر

 312به  331از   7

 321به  312از 

 322به  321از 

 **لوله مفروطي ي  عدد

درجه با  12خم  6

 متر  شعاع ني

 خم لوله ددي  ع

 پذيرانعطاف لوله متري 8تا  1هر عضو  22

 ي معمولي است.هابتن* مقادير براي 

 كوچكتر مخروطي با طول يك متر و بر اساس قطر لوله ** مقادير براي لوله

 .شودميتعيين 

 

و خواص بتن تازه  مفلوط طرآبازده ددمي ي  پمپ با توجه به 

 يظرن واقعي از بازده بتن، بازدهپذيري متيير است و به دليا تراكم

يي براي هاآنزم ،ريزين در هنرام بتني. همننباشدميكمتر 

. بنابراين در هنرام شودميها و تراكم بتن صرف جايي لولهجابه

مي دد و بازده هاآنبتن با پمپ، بايد اين زم ييجانرخ جابه محاسبه

پمپ  بتن از بتن در نظر گرفته شود، كه در نتيده ظرفيت تفليه

ها ريزي مقطع در نظر گرفته شود. تعداد پمپبايد بيشتر از نرخ بتن

بتن از پمپ، ظرفيت تفليه هر  براسا  ظرفيت مورد نياز تفليه

يزي، رريزي در مقطع، ترتيب بتنپمپ، ابعاد بلوك، ددم كا بتن

بتن، تعداد  مكريزي، ظرفيت سيستم توليد بتن، ظرفيت ترانرخ بتن

هايي ريزي. براي بتنشودميريزي و غيره تعيين اي بتنهموقعيت

ا پمپ ت شودميصورت پيوسته اندام شود، اكيداً توصيه كه بايد به

 ز در نظر گرفته شود.ين اضافي )آماده به كار(

ه وجود ب يالتكريزي مشرود در هنرام بتندر شرايطي كه انتظار مي

عي مورد نياز و وضعيت عملكرد پمپ، فشار واق شودميه يد، توصيآ

د ريزي مورصورت عملي و قبا از شروع بتنبتن از لوله به تفليه

 آزمايش قرار گيرد.
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تن ردن بكپمپ يزيربرنامه به يشتريتوجه ببرخي موارد بايد در 

 رآ زير است:ه به شكنمود 

 اد؛ يا زيهاي با عيار كم پمپ كردن بتن -الن

 متر؛ يليم 12تر از هاي با اسالمپ كمپمپ كردن بتن - 

 نندهكيا روان سازدبا ا بدون مواد افزودني يپمپ كردن بتن با  -ج

 آ ؛ 

 ريزي در هواي سرد يا گرم؛بتن -د

 هاي زياد؛ ريزي از ارتفاع باال به پائين يا در طولبتن -هت

هاي هاي سبكدانه، پرمقاومت، خودتراكم، اليافي و ساير بتنبتن -و

 خاص.

 ريزي اصلي برايريزي آزمايشي قبا از بتند اندام بتندر اين موار

گيري افت فشار واقعي و تييير در كيفيت بتن پمپ شده اندازه

توان مي ،. درصورت عدم امكان اندام آزمايش واقعيشودميتوصيه 

 هاي مشابه استفاده نمود.از اطالعات پرووه

 بتن به يمان است دكگرم، مم يژه در هوايوردن بتن بهكدر پمپ 

پمپ به نحو  ردن لولهك  ابد. خنيش يافزا يامقدار قابا مالدظه

 .شودميه يتوص يطوالن ردنك ژه در پمپيبه و يمقتض

 ريزي با جامبتن -ب   ريزي با جامبتن -ب 

جام بايد به شكلي ساخته شده باشد كه جداشدگي در الن( 

 ديبا ننيهنرام بارگيري و تفليه بتن به دداقا برسد. همن

 يخروج نهيدربتن در هنرام بسته بودن  از خروج شيره

 جام جلوگيري شود. 

همزن وجود ندارد، نرهداري  ،در جام در مواردي كه ( 

 ه آنيدر تفل يالتكسبب بروز مشطوالني بتن در جام 

. جام بايد به نحوي باشد كه در صورت باز شدن شودمي

شود و درون جام، ه تفلي خود بتن بر اثر وزنتمام  ،درينه

درجه كمتر  62جام نبايد از  هشيب جدار نماند. يبتن باق

اسمي  برابر دداكثر اندازه 8بايد از ندهانه آن  و اندازه

 باشد.تر  وچكي بتن هاسنردانه

ا يا وسايريزي با جام، بتن از دستراه توليد بتن و در روش بتن 

ميون ر انتقال از كاينظ) يزيرد به محا بتنيانتقال بتن از محا تول

ريزي( انتقال كن به داخا ي  جام و دما جام به محا بتنمفلوط

 ي. اين روش به دليا اينكه جام با دركت در جهت افقشودميداده 

ريزي برساند، آسان و تواند بتن را به محا نهايي بتنمي يو عمود

پ مكاربردي است. همننين اين روش نيازمند افزايش يا اصالآ اسال

ل طور معموست. براي دما جام بهيريزي با پمپ( ن)مانند روش بتن

كز تفليه بتن از زير و مر شودميه ي. توصشودمياز جرثقيا استفاده 

صورت به يخروج يكه بازشو داراجام صورت گيرد. در صورتي

در  يشدگباشد، ادتمال جداز( ي)جام بيا ر يارهسُرا سُيبدار يش

 ابد. ييش ميشدت افزابتن به

بتن  يو روان ياسم ثر اندازهكدر ارتباط با ددا يخروج اندازه

از دداقا  بزرگترمراتب و بهتر است مقدار آن به شودميمشف  

 ر شده باشد.كذ اندازه

 و لوله )سرسره قائم( (ياسرسرهناوه )ريزي با بتن -پ   و لوله )سرسره قائم( (ايسرسرهناوه )ريزي با بتن -پ

كلي، استفاده از لوله نسبت به سرسره  عنوان ي  قاعدهبهلن( ا

، ودشميكار گرفته هبتن ب وقتي سرسره بتن ارج  است.

شيب سرسره بايد به ددي باشد كه از جداشدگي 

افقي كمتر  7عمودي به  2نسبت  جلوگيري شود و نبايد از

. دهدبتن ادتمال جداشدگي را افزايش مي انتقال بتن با سرسره 

ز يدارد ن يياسالمپ باال ،يا كاركه براي تسه ياستفاده از بتن

كند. بنابراين استفاده از لوله توصيه تر ميوضعيت را نامطلو 

آيد، طور پيوسته از سرسره پايين نميكه بتن به. در صورتيشودمي
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 باشد. بيشتر يافق 2به  يعمود 7د از ين نبايهمنن باشد.

كار گرفته شده نبايد مندر به هسرسره و روش ب سازه

  يسرسره از  ين منظور در انتهايبد .شودجداشدگي بتن 

 رد.كد استفاده ين قائم بايمانع و ق

تواند صلب و يا انعطاف پذير باشد. دداقا قطر لوله مي ( 

 برابر دداكثر اندازه 6و در پايين  8 لوله يدر باالد يبالوله 

 . دباش سنردانهاسمي 

 با لوله وجود ندارد. يزيردر مورد ارتفاع بتن يتيمحدودپ( 

امكان ددتا بايد  لوله خروجي ريزي دهانهدر هنرام بتنت( 

طور به بتند ينبا. همننين شودبه سط  نهايي بتن نزدي  

 از بهيو ن ناگهاني و با ددم زياد در ي  محا ريفته شود

ر د. ديايش نيپجداشدگي  ابد وياهش ك يافق ييجابدا

د يفتد، باابي اتفاق يجداشدگ ،در هنرام تفليهكه يموارد

 رد.كبتن را قبا از استفاده دوباره مفلوط 

 بتن، سط  سرسره بايد با قبا و بعد از استفاده از سرسرهث( 

 شود. هآ  شست

لوط بتن تييير مف يهانسبتبايد يا شيب آن را افزايش داد و يا در 

 رد. كداد يا

 اصلي امكان انتقال بتن با سرسرهقبا از اجراي بتن  شودميتوصيه 

 ياونهگبا كيفيتي مناسب مورد آزمايش قرار گيرد. سرسره بايد به

ها استحكام كافي در اتصال درزطرادي و ساخته شود كه در محا 

 تصالانظر گرفته شده باشد تا در اثر برخورد نيروي قائم بتن محا 

 از هم جدا نشود. 

 يتهاه در انك شودميه يتوص داكيابتن  در هنرام استفاده از سرسره

 . شودآن از قين قائم براي كاهش جداشدگي استفاده 

برابر اسمي  8شكا سرسره بهتر است نيم دايره و قطر آن از 

 بيشتر باشد. هاسنردانه

 ساير تجهيزات انتقال بتن -ت   ساير تجهيزات انتقال بتن -ت 

بايد  ،نتقال بتندر صورت استفاده از تسمه نقاله براي االن( 

تمهيدات الزم براي جلوگيري از تييير نسبت آ  به 

رواني بتن بر اثر تابش آفتا ، بارش باران و ساير  ،سيمان

شود. براي جلوگيري از  ينيبشيپشرايط آ  و هوايي 

بايد از صفحات مانع و ه يدر هنرام تفل بتن يدگشجدا

يه از تفل و قبان راه يا در بيدر انتهاي تسمه نقاله  ،قين

 استفاده كرد. قطعه مورد نظردر 

 ايوسامانند فرغون و  يدستيا دما از وسا هكيموارددر  ( 

استفاده  (يدامپر )فرغون موتورمانند  يدما موتور

 متر 722و  62از ب يبه ترتدما نبايد  فاصله ،شودمي

جلوگيري بتن  يدگتداوز كند و در هر دال بايد از جداش

 .شود

 يدما، چناننه مندر به جداشدگ لهيز هر وساستفاده اپ( 

 ه نشود، مداز است.يو تفل يريدر بارگ

ز گيرد، استفاده اصورت پيوسته اندام ميهايي كه بهريزيدر بتن 

تسمه نقاله انتفا  مناسبي است. در صورت استفاده از چندين 

تسمه نقاله، اين قطعات بايد به نحوي چيده شوند كه اختالف تراز 

ز م شود كه ايز به نحوي تنظين هاآنزياد نبوده و شيب  هانآبين 

د. در دما با تسمه نقاله در يعما آجداشدگي جلوگيري به

 بانيبه عنوان سا هاي مناسبهاي زياد بايد از پوششمسافت

استفاده شود تا تابش آفتا ، بارش باران و يا ساير عواما جوي 

 كيفيت بتن را تييير ندهد.

انتهاي تسمه نقاله، با در نظر گرفتن تدهيزات مناسب همننين در  

)مانند تييه(، از برگشت مالت جلوگيري شود. چناننه انتهاي تسمه 

ريزي در مقاطع بزرگ ناچار به جابدايي نقاله ثابت باشد، در بتن

تواند موجب جداشدگي شود. يه خود مكم بود يافقي بتن خواه

دايي امكان جاب ،هايي تسمه نقالهن االمكان قطعهبنابراين بايد دتي

 افقي را داشته باشد. 

د دما در دما با تسمه يرات شدييان تيكدر تابستان و زمستان ام

 رد.يد مورد توجه قرار گيه باكنقاله وجود دارد 

 ريزيات بتنيعمل 
 ريزيبتنات يعمل  

ايد ريزي بها، بتنو قالب آرماتورها تمال آسيب به شبكهدليا ادبه  ت شود:يرعا يزيرات بتنيد در عملير بايالزامات ز

ند ببا دقت اندام شود. همننين نيروي انساني آرماتوربند و قالب
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ان بطور كد تا دد اميقطعه از سازه با در هر يزيربتن -الن

 يط بدون بارش اندام شود. در بارندگيدر شراو وسته يپ

متر از كمحدود،  يست. در بارندگيمداز ن يزيربتن ،ديشد

 ،توان با استفاده از پوشش موقتيمتر در ساعت، ميليم 1

 را ادامه داد. يزيربتن

جابدائي  ه موجبكاندام شود به نحوي د يبا يزيربتن - 

 نشود.خود آرماتور از محا اوليه  قالب و شبكه

تا دد امكان در محا نهايي خود ريفته شود تا  دبتن باي -پ

نياز به نياز به جابدايي آن به دداقا برسد. در صورت 

 ود.شاطمينان داصا  بتن يدگشجابدايي بايد از عدم جدا

ريزي ، بايد بتنشودمشاهده  يدگشه جداكيدر موارد

هاي مناسب براي دذف يا كاهش قن و روشمتو

 كار گرفته شود.هب بتن يدگجداش

سط   هكاجرا شود  يد به نحويموارد باتمام در  يزيربتن -ت

 ان هموار باشد.كفته شده تا دد اميبتن تازه ر

 1/2د به يبا يزيربتندداكثر ضفامت بتن در هر اليه  -ث

 6/2 قطعه نكه كا ضفامت بتيمواردمتر محدود شود. در 

 توان آن را در ي  اليه اجرا كرد.متر باشد مي

ها بايد ضفامت اليه ،چند اليهدر ريزي در صورت بتن -ج

بتن اليه جديد با بتن اليه قبا  و مساوي باشد تقريباً

 م،كاتر مدر هنرا ن منظوريبد پيوستري كاما پيدا كند.

 322تا  12بايد به ميزان  (ي)خرطوم يدرون لرزاننده

 .ه شودقبلي فرو برد متر در اليهيليم
ن زماني بي ريزي و فاصلهريزي، ظرفيت بتنبتن محدوده -چ

ها بايد به نحوي تعيين شود كه درز سرد ريزي اليهبتن

ده نان فرو بردن لرزانكد امين منظور بايبد و شودن داديا

در هنرام بتن  يه قبليبه درون التحت وزن خود  يخرطوم

 داشته باشد. وجود م، كترا

 و ولهلبايد به كم   ،هايي با ارتفاع زيادريزي در قالببتن -آ

ندام ابتن سط  به مكان نزدي  تا دد ا ،يا تدهيزات ديرر

لوله، جام و بتن،  شود. دداكثر فاصله از خروجي سرسره

  .شودميه يتوص متر 1/3ديرر تدهيزات تا سط  بتن ريزي 

شرايط معمول قائم و در  يعضااريزي در بتن يارتفاعنرخ  -خ

 .شودميه يتوصمتر در ساعت  7دداكثر 

وار طور پيوسته با ديهب ريزي تير و سقنبتن هكيدر موارد -د

هاي ناشي ، براي جلوگيري از تركشودمياندام  و ستون

ريزي دضور داشته باشند تا كار در دين بتنصورت آماده بهبايد به

 در صورت آسيب ادتمالي، اقدامات الزم را اندام دهند.

د ي بر اثر جابدايي افقي بتن، بايبا توجه به افزايش ادتمال جداشدگ

 رد.يريزي در محا نهايي صورت پذتالش نمود تا بتن

رخ دهد،  يريزي جداشدگي شديدكه در دين بتندر صورتي

به كيفيت مناسب و با پيوستري خو ، دتي با دوباره  يابيدست

كردن بتن نيز مشكا است. بنابراين در چنين مواقعي مفلوط

ريزي دليا جداشدگي شناسايي و براي بتن ريزي بايد قطع وبتن

شده بايد تا دد امكان با هاي ريفتهبعدي از بين برود. براي بتن

 رد.كدوباره مفلوط كردن، مفلوط بتن را يكنواخت 

درزهاي اجرايي در اكثر مواقع ي  نقطه ضعن در سازه محسو  

ر د ريزي مناسب، درزهاي اجراييشوند، بنابراين بايد با برنامهمي

 هاي از پيش تعيين شده قرار گيرد.محا

 يهاهيبه بتن يكنواخت، ضروري است كه بتن در ال يابيبراي دست

ر . دشودمتراكم  طور يكنواخت با لرزانندهافقي ريفته شود و به

كه ميزان بتن ريفته شده  شودمياد، توصيه يريزي در اددام زبتن

د تا دد امكان تعداد در ي  نقطه محدود شود. به اين منظور باي

مام تبتن در مقطع افزايش يابد و سط  نهائي بتن در  نقاط تفليه

كه ددم بتن تراز نراه داشته شود. هنرامي ي باً در ينقاط تقر

ريفته شده در ي  نقطه زياد شود، امكان تراكم مناسب بتن وجود 

 ندارد و سط  بتن ناهموار خواهد شد. در مواقعي كه به ناچار نقاط

 ريزي به نحويبتن در مقطع محدود است، بايد سرعت بتن تفليه

 وجود آيد.م مناسب بتن بهكتنظيم شود كه امكان ترا

 ابطهپرهيز شود و ضآن باره بتن ستون و تراكم ي  بارهاز ريفتن ي 

 .شودبايد رعايت ز ينمتر  1/2دداكثر ضفامت 

، شودميمتر محدود  1/2هنرامي كه دداكثر ضفامت اليه، به 

عنوان متر به 1/2رسد. بنابراين دد جابدايي افقي بتن به دداقا مي

. در مواردي كه شودمي هيتوص مناسب،ضفامت ثر كدداي  

با  ، بايدشودميهاي بيشتر براي ي  اليه در نظر گرفته ضفامت

اندام آزمايش عدم كاهش كيفيت بتن به اثبات برسد و يا با 

ده از . در استفاشودمناسب بتن تامين هاي پيشنهادي كيفيت روش

 ت ندارد.يمتعدد موضوع يهاهيدر ال يزيربتن ،مكبتن خودترا

ها به دليا اطمينان از عدم ايداد زماني بين اليه محدوديت فاصله

. براي جلوگيري از درز سرد شودها بايد رعايت درز سرد بين اليه

نوع  مالدظاتي شاما ها با در نظر گرفتنزماني بين اليه بايد فاصله

ي، دماي ريززماني بين ساخت تا اتمام بتن بتن، كارايي بتن، فاصله

. به خصوص در هواي گرم و با شودبتن و روش تراكم، مشف  

ود ز يشدگ ا خشيتر اد، به دليا گيرش سريعير زيشدت تبف

توان لرزاننده يرا نميهنرام، ادتمال وقوع درز سرد بيشتر است؛ ز
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 ريزي ستون و ديوار و سپابتنابتدا  بايد ،از نشست بتن

 د.شوريزي تير و سقن اندام بتن

م ك)رر د بتن مِيباابتدا  ،ريزي در مداورت زمينر بتند -ذ

  ريفته شود.ه( يما

ز يد پرهيباره آن بايكم كباره بتن ستون و ترايكفتن ياز ر -ر

 122ه يثر ضفامت الكن رابطه ضابطه ددايشود. در ا

 ت شود. يرعا يمترلييم

 .ستيمداز نوسيله ادواتي مانند بيا هپرتا  بتن ب -ز

 

هايي با ريزين فرو برد. همننين در بتنيريز هيدر ال را يخرطوم

ساخت تا اتمام تراكم، بايد  زمانددم زياد به دليا طوالني شدن 

 دقت بيشتري صورت گيرد. 

زي ريبيني شده است، بتنهايي كه درز اجرايي پيشبه جز در محا

 طور پيوسته ادامه يابد.مقطع به ريزيبتنبايد تا اتمام 

ميزان  ،سيماناليه بستري به نوع  ن دويريزي ببتن يزمان فاصله

مصرف مواد افزودني شيميايي، دماي بتن، دماي محيط و برخي 

عواما ديرر دارد. در مواقعي كه ادتمال وقوع درز سرد زياد است 

بايد با در نظر گرفتن تدابيري مانند استفاده از مواد افزودني 

د، يان تولش تويا افزايريزي نبت شيميايي ديرگير، كاهش ارتفاع اليه

براي به هر دال از وقوع آن جلوگيري كرد.  ،فتن بتنيدما و ر

بايد مد نظر  2-3 ت جدولشرايط معمول مقادير داده شده در 

پا  ،زماني ها برابر است با فاصلهزماني بين اليه قرار گيرد. فاصله

 انزمريزي اليه جديد، كه شاما قبلي تا بتن اكم اليهاز اتمام تر

فاصله  واردمشتر ياست در ب يهيريزي دو اليه است. بدتوقن بين بتن

 نير شده در اكر ذيمتر از مقادكن است به مراتب كمداز مم يزمان

 جدول باشد.
 

 يمتوال ريزي دو اليهبين بتن زماني حداكثرفاصله 2-3 ت جدول 

 

 ريزي ستون و ديوار(اد )مانند بتنيدر مواقعي كه بتن از ارتفاع ز

ي جداشدگ ،دليا برخورد بتن با قالب و آرماتور، بهشودميتفليه 

تواند موجب باقي ريزي ميافتد. همننين اين نوع بتناتفاق مي

و قالب در ارتفاع باالتر  آرماتورهاماندن بتن خش  شده روي سطوآ 

لررد يبتن و م يوستريبعدي موجب عدم پ ريزي اليهشده كه در بتن

شود. در چنين مواقعي بايد با در نظر گرفتن بازشو در ترازهاي 

بتن براي  و يا  از لوله و يا سرسره متري( 1/3در فواصا تر )پايين

رتفاع ش ايافزا نزدي  كردن خروجي بتن به سط  كار استفاده نمود.

در بتن من يش دفرات سطحيتواند به افزايز ميسقوط آزاد بتن ن

ايد بتن، ارتفاع تفليه ب يبنابراين براي جلوگيري از جداشدگ شود.

نه در نظر گرفته از قبا مشف  باشد تا تمهيدات الزم در اين زمي

 شود. 

زياد موجب افزايش  يطور پيوسته و با سرعت ارتفاعريزي بهبتن

تواند موجب افزايش . همننين ميشودميها فشار بتن به قالب

ده يبه دليا افزايش فشار شده كه در نت يانداختن و جداشدگآ 

 زماني بين دو اليه ثر فاصلهكحدا دماي محيط

 ساعت C21 1/3°شتر از يب

°C21 ساعت 2/2 يا كمتر 
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، دهديتدربه نشان مابد. يياهش مك آرماتورهاچسبندگي بتن و 

 يش دفرات سطحين است به افزاكمم يزيرش سرعت بتنيافزا

 رآطريزي بايد براسا  شكا مقطع، سرعت بتناندامد. يبتن ب

 ،طور معمول. بهشودمحدود  ،، روش تراكم و ساير عوامامفلوط

. شودميمتر ارتفاعي در ساعت تعيين  7تا  2اين سرعت ثر كددا

د ي مانند هواي سرريزي در شرايطنرخ ارتفاعي بتن شودميه يتوص

 .شودمتر در ساعت محدود  2به  ها،نندهكو يا استفاده از ديرگير

و  ارويدا يو همزمان تير و دال  ريزيها، مثالً بتنريزيدر برخي بتن

داراي تييير مقطع قابا توجه  يهاريزي اعضايي مانند طرهيا بتن

 يريهاي خمنشست ،، به دليا اختالف در ضفامت مقطعيناگهان

وردگي خآيد. اين اختالف نشست تمايا به تركوجود ميبه يمتفاوت

دهد. در چنين مواردي بايد ر مقطع را افزايش مييين تييدر محا ا

ها ريفته شود و با ي  وقفه زماني، اجازه نشست به ابتدا بتن ستون

رد؛ سپا بتن تير و دال يم مددد اندام گكا ترايبتن داده شده و 

ساعت است كه البته به دما و  2تا  3ددود  زمانن ريفته شود. اي

 ز بستري دارد. ين مفلوط ينسبت ها

خصوص ستون و اي، بهبا توجه به انبوهي ميلرردها در مقاطع سازه

رسد امروزه ديوار برشي و محا تقاطع تير و ستون، به نظر مي

 دهي مناسبتواند كمكي براي جاياستفاده از بتن خود تراكم مي

هاي قالب باشد. بنابراين توصيه در اطراف ميلرردها و گوشه بتن

از بتن خود  ،نترل مناسبكدر صورت داشتن امكانات و  شودمي

 صورتتراكم در چنين مواردي استفاده شود. در اين دالت بتن به

 يكپارچه ريفته شده و نيازي به رعايت ضفامت دداكثر اليه

 يبرا يزيربتن يرتفاعريزي نيست. اما بهتر است سرعت ابتن

متر  7به همان  ها،و فشار وارد بر قالب يسطح ياهش دفرات هواك

 در ساعت محدود شود.

 بتن مكترا 
 

 بتن مكترا 

 اتيلك 
 اتيلك  

 يدبا  هواا دذف ياهش كبتن م كمنظور از ترا 3-1-3-3

 لرزش  مكن عما به يا ناخواسته در بتن است. اي يرعمديغ

ه كي، بطورشودمياندام  هاآناز  يبكيا تريا فشار و ضربه و ي

ن دفرات يمترك يدارا سط  بتن ،ن قالبردكپا از باز

 ها باشد. ياستكر نواق  و يو سا يسطح

ناخواسته از بتن  يم بتن، خروج هواكدف از تراه 3-3-1-3ت  

اد ديا يعمد يدبا  هواد يم نباكات تراياست در عمل يهياست. بد

 خارج شود. ياديشده با ددم ز

 

هاي داخلي براي تراكم بتن لرزاننده يلكبطور  3-1-3-2

 اعضاقالب ممكن است براي برخي  . لرزانندهندستهارج  

ها، انتفا  نوع با توجه به تنوع و عملكرد لرزاننده 2-3-1-3ت  

. برخوردار است ياديت زيه نوع كار، از اهملرزاننده مناسب با توجه ب
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داخلي مشكا  مانند ديوارهاي نازك كه استفاده از لرزاننده

 كار گرفته شود.هاست ب

 3-3جدول ت در  هاآنهاي داخلي و عملكرد مشفصات لرزاننده
 شده است. ارايه

 ، انتفا  نوعشودميخارجي )بدنه( استفاده  هنرامي كه از لرزاننده

 د.نكيدا ميت پاتصال مناسب به قالب اهميمناسب، محا نصب و 

متر است. براي سانتي 72، دداكثر )قالب( بدنه شعاع تاثير لرزاننده

متر به شرط اينكه از دو طرف سانتي 62ديوارهاي با ضفامت تا 

متر باشد، استفاده يسانت 72شعاع اثر  يلرزانده شود و لرزاننده دارا

متر، يسانت 62هاي بيش از بدنه مداز است. براي ضفامت از لرزاننده

 م شود.كداخلي مترا قسمت مركزي بايد با لرزاننده

 الزامات اجرايي 
 الزامات اجرايي  

بايد  لرزانندهداخلي،  در هنرام تراكم با لرزاننده3-1-2-3

 .برده شودقبلي فرو  متر در اليهيميل 322تا  12ددود 

 

 

  

 هاآنهاي داخلي و عملكرد لرزانندهمشخصات ه محدود  3-3جدول ت 

 گروه
  قطر

mm 

فركانس 

 zH ،0يشنهاديپ

دامنه نوسان 

 mm، متوسط

 شعاع عمل

 mm، 3و  2

نرخ ريختن 

 h3m/، 0و3بتن
 كاربرد

3 22-32 312-212 3/2 - 8/2 31-312 3-3 

هاي بتن روان و پالستي  در اعضاي نازك و كم ضفامت و محا

هاي بزرگتر به ويژه ست به عنوان مكما لرزانندهمحصورشده. ممكن ا

ها ها در قالبها و جاي درينهتنيده جايي كه كابادر كارهاي پيش

هاي آزمايشراهي به كنند. همننين براي ساخت نمونهتراكم ايداد مي

 رود.كار مي

2 72-61 332-232 1/2 - 3 321-212 2-8 

هاي پيش تيرها، شمع ها،بتن پالستي  در ديوارهاي نازك، ستون

ي، ممكن است به ساختماني نازك و در طول درزهاي هادالساخته، 

 هاي بزرگ براي مناطق محدود به كار رود.عنوان مكما لرزاننده

7 12-12 372-222 6/2 – 7/3 331-712 1-31 

ي هاآنمتر( در ساختسانتي 8بتن سفت و پالستي  )اسالمپ كمتر از 

هاي پيش ساخته و ها، تيرها، شمعستون عمومي نظير ديوارها،

هاي بتن دديم و ي سنرين، لرزاننده كمكي در مداورت قالبهادال

ها براي عرض كاما تواند به صورت گروه لرزانندهها، ميروسازي

 .روسازي بتني به كار رود

3 31-312 322-382 8/2 -1/3 722-122 33-73 

(  در قالب 3m7(ه در مقادير ( كcm)1اي با اسالمپ بتن دديم و سازه

هاي عظيم ها، پايهي سنرين )نيروگاههاساختمانباز در  "هاي نسبتا

ها ها(، همننين لرزاننده كمكي در ساخت سد نزدي  قالبهاو پيپا

 ي فوالدي.آرماتورهاشده و  يو اطراف اقالم جاگذار

1 321-331 12-332 3 - 2 322-622 31-78 

يا  2هاي بزرگ، ديوارهاي دديم. ني، پايهبتن دديم در سدهاي وز

چند لرزاننده ممكن است همزمان براي لرزاندن مقادير بتن در دد 

)3m7  در داخا بتن قالب به كار رود زمان( يا بيشتر در ي. 

 .بدست آمده است انس در داخل بتنكبر اساس فر -0

 شده است. يريگم اندازهكمترا كامالشعاع عمل در بتن  -2

 ند.كيس مكز منعيه در ساخت و ساز وجود دارد، را نك يگريط ديا شرايهوا،  نسبت خروجمخلوط،  يياراكه تفاوت در كدهد، بل يت لرزاننده را نشان ميها نه تنها قابلن محدودهيا -3

  رد.يگ ي، در بتن قرار مزمانبراتور دو سوم ين ويبرابر شعاع نفوذ است و ا 5/0 -0ه فاصله قرار دادن كن است يفرض بر ا -3
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ور منظقبلي به اليه نفوذ لرزاننده در 6-3-1-3الي ت  2-3-1-3ت 

 ريزي ضروري است.متوالي بتن يهايكپارچري اليه

از  مناسب، يداد نمايت مناسب سط  نمايان بتن عالوه بر ايفكي

در  يافكبندي نيز اهميت دارد. بنابراين تراكم نظر دوام و آ 

يكي سطوآ قالب بايد اندام و از خروج بتن از محا درز قالب نزد

لررد يا ميد لرزاننده به قالب و ين نباي. همننشودجلوگيري 

 چسبانده شود.

ط  س ان مشاهدهكدات الزم، اميو و تمهكس هيبا تعب شودميه يتوص

 د. يم فراهم آكبتن در هنرام ترا

آن در  يريارگكنره داشتن لرزاننده در هر محا و به زمانمدت 

ور طفواصا مفتلن بايد به نحوي تعيين شود كه بتن تازه به

داشتن و انتفا  فواصا بايد به نره زمانيكنواخت متراكم شود. 

آموزش داده شود. موارد مهم در متراكم كردن شاما  يفن يروهاين

 موارد زير است:

باً يقرتصورت عمودي و با فواصا داخلي بايد تا دد امكان به لرزاننده

برابر شعاع تاثير لرزاننده  1/3. فواصا نبايد از شودسان وارد بتن يك

ه، نوسان لرزانند ر، به قطر، تواتر و دامنهيبيشتر باشد. شعاع تاث

لررد در عضو بستري دارد. يم مككارايي بتن، ابعاد عضو و ترا

گيري در خصوص انتفا  نوع، مشفصات لرزاننده و مدت تصميم

و خاصيت   ي، بايد با توجه به استعداد جداشدگلرزاندن زمان

 پٌركنندگي بتن صورت گيرد.

بتن در سط   رهيبا شروع به روزدگي ش معموالان خروج هوا يپا 

بر كفايت لرزاندن بتن باشد. از  يهاآنتواند نشهمراه است و مي

 انزمشروع به رو زدن بتن، براق شدن سط  بتن است. اين  عاليم

ثانيه  21تا  1ت لرزاننده و كارايي بتن مصرفي ددود با توجه به قدر

  لرزاننده مشف ير صداييت لرزاندن با توجه به تييفاكاست. گاه 

 از به تدربه دارد.يه نك شودمي

 رو زدن معموالبا توجه به اينكه در قطعاتي مانند ديوار و ستون، 

زم ال زمانتوان از مدت يالزم را م زمانست، يشيره قابا مشاهده ن

قابا  هاآنره يه روزدن شك ييتراكم بتن مشابه در اعضا يبرا

 مشاهده است برآورد نمود.

فره ماندن د يع لرزاننده از داخا بتن موجب باقيدن سريشكرون يب

م(.  ك يياراكبا  ييهاژه در بتني)به و شودميلرزاننده در داخا بتن 

رفتن لرزاندن اضافي ممكن است موجب جداشدگي و يا از بين 

 )خواسته( شود. يدبا  هاي عمد

ا موجب ريداخلي براي جابدايي بتن استفاده كرد، ز د از لرزانندهينبا

در  يصورت افقد از دركت لرزاننده بهي. باشودميآن  يجداشدگ

 رد.كبتن اجتنا  

در هر موقعيت بايد لرزاندن  زمانفرو بردن و  فاصله 3-1-2-2

شود كه بتن به ميزان كافي متراكم  در نظرگرفتهبه نحوي 

 .شود

 

عمودي در بتن فرو باً يتقر صورتبهلرزاننده  بايد  3-1-2-7

دن يشكرون يب. رون آورده شوديو سپا در همان دالت ببرده 

از محا  يه اثركرد يصورت گ ياد آرام و برونهيده بالرزانن

 .شودرون آوردن آن مشاهده نيب

 

اتمام خروج دبا   كفايت لرزاندن بتن با مشاهده 3-1-2-3

 .شودميبتن داصا  هوا و شروع به روزدن شيره

 

د يداخلي با بردن لرزاننده نقاط فرو دداكثر فاصله 3-1-2-1

ها، ، در مداورت قالببرابر شعاع اثر آن در نظر گرفته شود 1/3

 اثر آن است. (شعاع×31/2)دداكثر فاصله از قالب 

 

براي جلوگيري از تواند يبتن ممددد لرزاندن  3-1-2-6

ن اندام آهاي ناشي از نشست خميري و بهبود كيفي ترك

 اتا دد امكان بو بايد قبا از گيرش اوليه  مدددلرزاندن شود. 

فرو بردن و مكان ا هنوز كه نآبه شرط  اندام شود.تاخير 

 .لرزاندن بتن وجود داشته باشد
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 يزيرهاي الزم بايد با توجه به ددم بتننوع، قطر و تعداد لرزاننده

، اسالمپ بتن و سنردانه طع، دداكثر اندازه، ابعاد مقزماندر وادد 

 يساير عواما به نحوي انتفا  شود كه تراكم مناسب و يكنواخت

 وجود آيد. به

بتن بعد از تكميا  تراكم مددد كه به معناي تراكم دوباره زمان

 يصورت دقيقتراكم اول و پا از آ  انداختن بتن است، بايد به

مناسب اندام شود،  زماند در انتفا  شود. چناننه تراكم مدد

موجب كاهش فضاهاي خالي ناشي از خروج آ  رو زده و همننين 

كردن فضاي خالي زير ميلرردها و افزايش چسبندگي ميلرردها پُر

هد دم مددد، هنرامي رخ ميك. بهترين عملكرد تراشودميبه بتن 

 نم بتن به تاخير بيفتد. ولي در صورتي كه ايككه تا دد امكان ترا

تواند به ايداد ترك در سط  بيش از دد به تاخير بيفتد مي زمان

. همننين بايد دقت شود كه تراكم مددد از طريق شودبتن مندر 

گيرش آن  زمانبه بتن منتقا نشود. به خصوص اگر  آرماتورها

اده استف هادالدر  معموالسفت شده است.  ياديمقدار زا بهيگذشته 

 د.ننكيفا ميرا ا ين نقشي( چنيوپتريكهل) ايپروانه يهااز ماله

 پرداخت سطح بتن  
 

 پرداخت سطح بتن 

 اتيلك 
 اتيلك  

ردن و كو هموار  هدف از پرداخت سط  بتن، صاف 3-6-3-3

 نتامي ردن آن، وكو در صورت لزوم زبر  يي  سط  نهايتسط

ات يعمل .باشدميو دوام مطلو  آن  يشيت مقاومت سايفكي

ه ك يفتن بتن، در دالتيبالفاصله بعد از ر ديپرداخت سط  با

  است، به اجرا گذاشته شود. يريبتن خم

ها نامهنييسط  بتن در استانداردها و آ يهموار درجه 3-3-6-3ت  

نادرست پرداخت سط   وهي. ششودميآورده  يو در مشفصات فن

را در  گذارد و آن يت سط  بتن باقيفكيبر  يتواند اثر نامطلوبيم

 ند.كن يتضع ،سفت يطيط محيشرا برابر

آ  انداختن و  معموال بتن الت پرداخت سط كمش 3-6-3-2

 يشدگر بتن تازه و جمعياز تبف ياد ناشيز يشدگ ا خشي

  و اقدام يدر صورت عدم برخورد صح هكاست،  از آن يناش

ت سط  بتن يفكي تامينرا در  يراداتيا توانديبه موقع م

 وجود آورد.به

ه استعداد آ  انداختن بتن وجود داشته ك يورتدر ص 2-3-6-3ت  

 يريگبه دنبال شمشه معموالم بتن و كفتن و ترايباشد، پا از ر

ژه در يودوم و به . چناننه در مردلهشودميه، رو زدن آ  آغاز ياول

سوم پرداخت سط  )در صورت لزوم(، بتن در دال  مردله

ت يفكي، شودام پرداخت اند ،ا با آ  رو زدهيانداختن باشد و آ 

...(  و ي، پودرشدگيشدگو دوام )پوسته يشيسط  بتن از نظر سا

ژه مردله سوم پرداخت، قبا يوه بهك ين خواهد شد. در صورتيتضع

هد را شا يفيار ضعيت بسيفكياز شروع به رو زدن آ  اندام شود، 

 يا دچار پودرشدگيپوسته شده و  يزودم بود و سط  بتن بهيخواه

سفت  يسوم الزم است بتن تا دد مردله ياجرا يراخواهد شد. ب

 .شود يآورشود و آ  روزده جمع
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 پرداخت سطح يياجرا مراحل 
 پرداخت سطح ييات اجرايعمل  

مرادا چهارگانه: تواند يمپرداخت سط  بتن  3-6-2-3

داد بافت يردن و اك، زبر يشك، مالهيزن، تفته مالهيريگشمشه

دو مردله اول  ياجرا هاآنن يه از بكشود، شاما  ،راخاص 

 يراار گرفته شود. اجكر شده بكب ذيد به ترتياست و با يالزام

و مشفصات پرووه دارد و  ياربركبه  يرر بستريدو مردله د

 .شودد بعد از دو مردله اول اجرا يبا

مرادا پرداخت  از به همهيسطوآ ن همه يالزاماً برا 3-2-6-3ت  

اول و دوم  هردال مردلهدارد. بهسوم و چهارم وجود ن ژه مردلهيوبه

 خواهد بود. يالزام

اربرد كها بسته به نكا ي هادال يژه برايمرادا پرداخت سط ، بو

د در مورد آن يبا ن اسا يتواند متفاوت باشد و بر ايآن م

 شود. يريگميتصم

« ت»تا « الن»الزامات مرادا چهارگانه به شرآ  3-6-2-2

 ر است:يز

 

ت يفكيپرداخت سط  بتن به نوع و  تعداد مرادا 2-2-6-3ت  

 ر است:يو شاما مرادا ز دارد يسط  مورد نظر بستر

 و رساندن تراز بتن به دد مورد نظر  يريگاول: شمشه مردله

 م بتن؛كدار( پا از ترابيا شي ي)افق

 ردن سط  و كهموار  يدوم: استفاده از تفته ماله برا مردله

 (؛يزنه مالهدرشت در بتن )تفت يهاسنردانهفروبردن 

 ردن و بستن منافذكزبافت ير يسوم: استفاده از ماله برا مردله 

 دن؛رك ياسهيل ي( برايشكم مناسب )مالهكو ترا يبندز و آ ير

 و مضر   يشكو بر  يشكا جارويردن كچهارم: زبر  مردله

 خاص(. يداد بافت سطحيردن سط  )اك

ن يا ردن سطح:كو تراز  يريگشمشه -مرحله اول  -الف

 نترل ترازك يهاا نواريبا استفاده از شمشه و نقاط مردله 

به سمت  يااره صورتبهت دادن شمشه كا دربسط  و 

ده يسط  بتن به تراز دلفواه رسان و شودمياجرا  مورد نظر

تا  و شودميبرده ن ياز بآن سط   يو بلند يو پست هشد

 .شودميهموار  يددود

. ودشميم بتن اندام كفاصله پا از ترابال معموالن مردله يا -الن  

 باشد. يكيانكا مي يتواند دستيشمشه م

 

ن مردله با استفاده از يدر ا :يزنماله تخته -مرحله دوم -ب

رشت د يهاسنردانهوتاه، كا دسته يدسته بلند  ماله تفته

بوط مر يهايناصاف تا شودمي پنهان و شده در بتن فرو برده

ن كممدسته بلند  . تفته مالهبرود نياز ب يريگبه شمشه

 تفته مالهاستفاده از ه با كوجود آورد هرا ب ييارهايش است

 د.ركف ذدرا  هاآنتوان يموتاه كدسته 

تفته  .اول اندام شود د پا از مردلهيدوم، همواره با مردله -   

ن ردكباشد. صاف  يميزياو فوالد منيا از آلي يتواند چوبيم ماله

 يوانو با ر داردبا ر يغ يهابتن يبرا يميزيتفته ماله من سطوآ با

ه را نسبت به تفت يترتر و با دوامتر است و سط  صافاد مناسبيز

تر است. تفته ماله ار با آن رادتكآورد و يموجود به يچوب ماله

 122تا  722متر و طول يليم 322تا  31عرض  يدارا معموال

د از ين دالت بايسط  در ا نندهك متر است. فرد پرداختيليم

خود  ير زانويا در زيند و كض استفاده يمفصوص و عر يهافشك

متر در بتن فرو نرود و جا يليم 7ش از يقرار دهد تا ب ياتفته

اده ا سر و ته(. در استفيج نمود )از بيا كد يماله را نبا ندازد. تفتهين

ه از دد صاف نمود و اديرد و زكبند د سط  را آ يماله نبا از تفته

رسد يد اجازه داد تا آ  بتن خارج شود و رو بزند. به نظر ميبا
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را ياستفاده شود، ز يزنماله تفته يد براينبا يكيپالست يهاماله

 دهد آ  بتن رو بزند.ياجازه نم

 ردنكزبافت ير ين مردله برايا :يشكماله -مرحله سوم -پ

 ياسهيل يم مناسب براكو ترا يبندز و آ يو بستن منافذ ر

و  شودمي بردهار كبه، يمنه فلزكا يماله   مكبه  ،ردنك

قبا از . شودمياجرا  يزناز بعد از تفته مالهيدر صورت ن

اما شده و آ  روزده، كزدن آ  بتن د روين مردله بايا

ماده  ا هر نوعي يپارچه، گون  مكبتن به ا از سط  ير يتبف

 يهاتوان از دستراهيمن يهمننزدوده شود. جاذ ، 

 رد.كدذف آ  رو زده استفاده  يبرا يشكم

 دوم قابا اجرا است. سوم در صورت لزوم پا از مردله مردله -پ  

 تواند اندام شوديردن آن مكج كبا  ياد و دتيبا فشار ز يشكماله

د با توانيم يشك. مالهشودداصا  ياسهيم، صاف و لكتا سط  مترا

( اندام يوپتريكا هلي ايپروانهژه يوه)ب يكيانكا ميو  يدست يهاماله

 321تا  31به عرض  ياز ورق فوالد معموال يدست يهاشود. ماله

شوند. هر چه بتن يمتر ساخته ميليم 122تا  212و طول  متريليم

 شودمياستفاده  تر وچكبا عرض و طول  ييهاتر باشد از مالهسفت

 .شوداعمال  يبيشترتا فشار 

 سطح: يشكا جاروي يشكردن، برسكزبر  -مرحله چهارم-ت

 وجود آوردنهو ب يداد بافت سطحيا يبران مردله يا

ردن، كزبر از به يو در آن ن شودميخاص اجرا  يهايناهموار

ن يا .باشدميسط   يشكيو گون يشكا جاروي يشكبر 

. شودمياجرا  ، مردله سوم،يشكپا از ماله معموالمردله 

مورد نظر توسط  يهايخاص و ناهموار يطحبافت س

 .شودميمشاور مشف   نيمهندس

 خاص يداد بافت سطحيو ا شودمي دذف يشكماله گاه مردله -ت  

ا ي يشكا جاروي يشك. بر شودمياندام  يزنمالهپا از تفته

مهند  و مشف  شده توسط د در جهت مورد نظر يبا يشكگونه

 .شوداندام مشاور 

 بتن آوريعمل 
 

 بتن آوريعمل 

 اتيلك 
 اتيلك  

 يريا تدابياز اقدامات  يابتن به مدموعه آوريعما  3-3-3-3

دن به مقاومت و دوام مورد نظر يرس يبراه ك شودمي گفته

ن اقدامات يشود. ام شده، اندام كفته و مترايبتن ر يد بر رويبا

 ر است:يز « »و  «الن»شاما مرادا 

 فظت؛ا مردله محايه يمردله اول -الن

 ا مردله مراقبت.ي ييمردله نها - 

 ياز دارد اما دمايبه رطوبت ن سيماندراته شدن يه 3-3-3-3ت  

و  يدرجه سلس 1از  كمتر يبتن بر آهنگ آن اثرگذار است. در دما

 يه از نظر مهندسكابد ياهش ميكآنقدر ته شدن ادريآهنگ ه

  ود.نم يتلقمتوقن را توان آنيم

با سرعت  ،يوان به روش عادتيمرادا فوق را م 3-3-3-2

به طور  نامهآيينن ياندام داد. در اشده ع يسرتا روش ي ،مك

. روش شودميه يو ضوابط آن ارا پرداخته يروش عادعمده به 

ش ساخته است و در يمربوط به قطعات پ معموالشده ع يسرت

 . شودميار برده كانات خاص بكامبا ا يارخانه ك

ع يتسر آوريعماشتر در خصوص ياطالعات ب يبرا 2-3-3-3ت  

سازمان برنامه و بودجه مراجعه  788ه شماره يتوان به نشريشده م

 رد.ك

هوا  يبتن دما آوريعمان يه در دكيدر موارد 3-3-3-7

اته رديو  برسد هي+ سلس1ر يد داشته باشد، و به زيافت شد

 يريجلوگ ين است دچار اختالل شود و براكمم سيمانشدن 

ط ين شرايدر ا ي. گرما رسانباشدمي يما رساناز به گرياز آن ن
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« پروراندن بتن» هاآنه به كدارد  يمفتلف يياجرا يهاروش

 شده است. هيارا 5-3-3 بنددر ات آن ييجز، و شودميگفته 

 ا محافظتي هياول آوريعمل  
 ا محافظتي هياول آوريعمل  

سفت نشده  ،ه بتنكاست  ياه مربوط به مردلهياول ريآوعما

ن يدر ا. گذرانديسفت شدن را م ييا مرادا ابتداياست 

 ،ها و اثرات نامطلو بياثر آس تحتن است كمردله بتن مم

ه يولا يشدگ  ا رگبار، خشيان آ  يشسته شدن با جر ،مانند

ع در يزدن سرخيم آفتا ، يا تابش مستقيدر اثر وزش باد 

 يرد. برايقرار گ يناگهان ار سرد و لرزش و ضربهيبس يواه

 ينيبشير و اقدامات الزم پيد تدابيها بابين آسياز ا يريجلوگ

 شود.

ن و يضع يداد نمايا اي كداد تريبه ا معموالموارد  نيغفلت در ا 

 . شودميت بتن مندر يفكياهش كا به كنامطلو  و در 

 يفتن بتن روي. رردكز يپرهد يبا يدرارت يهاكردال از شوهبه

سرد  يليخ يهاخ زده و در مداورت قالبيار سرد و يسطوآ بس

 يزيربتن نيهمننزده و خيسرد و  يلرردهايا مي( و يژه فلزيوه)ب

 يهاكن شويتواند چنيداغ م يلرردهايها و مدر مداورت قالب

 وجود آورد. هب را يدرارت

 يبرا ،يلونينا ورقه با استفاده از داد پوشش در سط  بتنيا

 يريان آ ، جلوگيب رگبار و شسته شدن در اثر جرياز آس يريجلوگ

 .الزم است  ژه باد گرم و خشيوهب ،ع در اثر وزش بادير سرياز تبف

ا مناسب از يوسا  مكد به يبا ،سط ، مهم باشد يچناننه نما

 . ردك يريلون با سط  بتن تازه، جلوگيتما  نا

فته شده و جوان، يربتن تازه  يبرا ياظتدف يهااز جمله روش

 يراب يدرارت يبندقيعا، ريتبف اهندهك ييايميمواد شتوان به يم

 ايسرد و  يليخ يع و زودهنرام در هوايفبندان سرياز  يريجلوگ

داد يا قالب و ممانعت از اياز وارد آمدن ضربه به بتن  يريجلوگ

ن، يالت سنرآنيت ماشكلرزش در اثر عواما مفتلن مانند در

  رد.كاشاره  ،رهيها و غ غلت

ن يا از بي شودمي مكشدت به ،ه آ  انداختن بتنك يدر موارد

ر وجود خواهد داشت. يدر برابر تبف بيشتراز به دفاظت يرود، نيم

از  ا استفادهيا يليس ژه دودهيوهمفتلن ب يهاپوزوالناستفاده از 

به  آ د نسبت ياهش شدكا يو اد در بتن يز يا پودري يسيمانمواد 

د آ  انداختن ياهش شدكا يتواند موجب دذف يم يسيمانمواد 

 شود.

 وند.شين موارد محسو  مياز جمله ا كيا بتن غلطيم كبتن خودترا

 آوريعماشروع  تا ،پرداخت سط  يه در فاصله زمانك يدر موارد

ان كمرطو  ام يهاا پوششيبا فشار  ياستفاده از آ  پاش ،يينها

ن يدر ا ،از به دفاظت از سط يد، نردارا به سط  بتن  يرسانبيآس

اه ه گك وجود دارد ،غشاساز ييايميا مواد شي يپاشمه  مكمدت با 

 ند.يگويز مين «يانيم آوريعما» آن را

 مراقبت  ا ي يينها آوريعمل 
 مراقبتا ي يينها آوريعمل  

رش بتن يپا از گ زمانمربوط به  ينهائ آوريعما3-3-7-3

 يد رطوبت سطحيه در آن باك ،است سفت شدنمردله  درو 

خود  دهيم، پدك يسيمانآ  به مواد در نسبت  3-7-3-3ت  

ه ك ،بتن وجود دارد يدرون يخوردگكو ادتمال تر يشدگ خش

دفظ  صرفا) يقيعا يهااهد. هر چند روشكيژه از دوام بتن ميوهب
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فراهم شود.  سيماناته شدن رديه يالزم برا يو دداقا دما

از سه روش  يكيبه  معموالتواند يم آوريعمان مردله از يا

 شود:ر اندام يز« پ»تا « الن»

 ؛يرسانرطوبت -الن 

 ؛(رطوبت قيدفظ رطوبت )عا - 

 .« »و « لنا»از دو دالت  يبكيتر -پ

 يژه برايوهب و انكاما تا دد ام ،شودميرطوبت( مداز شمرده 

ه يتوص 32/2از  كمتر يمانسيبا نسبت آ  به مواد  ييهابتن

 .  شودمين

  يرسانرطوبت يهاروش 3-3-7-2

داشتن بتن و هدف مرطو  نره ،يسانررطوبت يهاروشدر 

ن كها ممن روشي. اباشدميشدن آن   شر و خُاز ت  يريجلوگ

 ا با واسطه اندام شود.  ي و مياست بصورت مستق

و  وعضط يبا توجه به شرا يرسانرطوبت وهيانتفا  ش 2-7-3-3ت  

 رد.يگيصورت م يو اقتصاد يو صرفه و صالآ فن يارگاهكانات كام

 باشديممراقبت از بتن  يبرا يروش مناسب يرسانرطوبت يلكبطور 

 ها رجحان دارد.ر روشيان بر ساكو در صورت ام

 

 ميمستق يرطوبت رسان 3-3-7-7

ر ا بفار، ديع يا ماكم رطوبت به شيمستق يدر رطوبت رسان

 آ  ين روش دماي. در ارديگيا بتن قرار مم بيتما  مستق

سط  بتن  يتر از دما و  خنيدرجه سلس 32ش از يد بينبا

 :دباشر يز« ت»تا « الن»شاما موارد  تواندين روش ميا باشد.

با  ميمستق يرسانرطوبت وهياست انتفا  ش يهيبد 7-7-3-3ت  

و آن  يريط قرارگيو شرا عضوو نوع  يارگاهكانات كتوجه به ام

 .شودميپرووه اندام  يو اقتصاد يطيط محيشرا نيهمنن

  :يسازغرقا  -الن
ان كاما ام است،ساخته شيقطعات پ يبرا عمدتان روش يا

مانند درجا  ياز قطعات و اعضا يآن در برخ يريگاركبه

 . سر استيز مين ،هاشالوده

 نيم( از بتن در ايلسكد يسكدرويدراته )هيه  ا خروج آهكمش 

)تا دد  آوريعمادراته در آ  يه  آه يريگاركبهتواند با يروش م

ژه در مناطق خورنده يوهاز بتن ب  اشباع(، جبران شود. خروج آه

 وهيردال شهزا خواهد بود. بهاكت بتن مشيائياهش قلك ايدلبه

را آ  يز ،مطلو  است يرطوبت آوريعما نوع ي  يسازغرقا 

 ند.كوجود را اشباع نه ميتواند دفرات موئيهمواره م

 : بتن يا آ  بستن رويسط   يرو داد دوضنهيا - 
 يهادالژه يوهسط  بتن ب يم عمق روكآ   داد دوضنهيا

 يرسانرطوبت يبرا يديروش را ،هاشالودها سقن و ي يافق

و  يخال يداخا فضاهاو اجازه دادن به نشت آ  در م يمستق

 آوريعما يبرا يروش مؤثر ،و بتن سيمانر يخم نهيموئ

 است.  يرطوبت

 يياله چتيا فتي يرس يهاكا خايز يبا ماسه ر عضوبهتر است اطراف  

ستد. يره محصور شود تا آ  در سط  بتن با ضفامت مورد نظر بايو غ

د دقت شود تا سط  مزبور يسط  بتن با يفتن آ  روير زمان در

شود. نند و شسته يب نبيآس يزيره پا از بتنيژه در ساعات اوليبو

 يديدا تدر نيهمنناد و ياز به آ  زين روش نيالت اكاز جمله مش

ژه يوهسفت شده و خروج آن از بتن، ب سيمانر يدراته خميه  آه

 اهشكرتر شدن بتن و يه به نفوذپذك باشدميه ين اوليدر سن

 يديلركمناطق خورنده  يبراز ينن روش ياندامد. ايت آن ميائيقل

 اكيو تشن روش يدر ار سقن يز يزنكدي. سفستينمناسب 

 ينما داديرر باعث ايم( و امالآ ديلسكربنات كت )يلسك يبلورها

 .شودميه نيسقن توص كزنا يهادال يو برا شودمينامطلو  

 : يپاشآ  -پ
با قطرات درشت و  يپاش، آ يباران صورتبه معموال يپاشآ 

ر د. شوديماندام  يپاشا مهيز )غبار آ ( ير ذراتبا  يپاشآ 

 يلثق صورتبهت آ  يو با قطرات درشت، در نها يباران يپاشدر آ  

 يو قائم و دت يتواند سطوآ افقيند و مكيت مكن درييرو به پا

، يپاشمه وهيا شيد. در استفاده از غبار آ  يا نماير سقن را خيز

و به  ماندهد در هوا  معلق نتوانيز هستند و ميار ريرات آ  بسذ
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سته شدن سط  بتن د به ادتمال شيها بان روشياستفاده از ا

 شود. توجه 

 يها زات و مسدود شدن افشانيتده يد. گراننيت نماكاطراف در

تواند در ياست. وجود باد م يمه پاش وهيالت شكاز جمله مش هاآن

 يايند. از مزاكداد ياختالل ا يجد صورتبه، آوريعما وهين شيا

دت و از ش استط اطراف بتن يمح ينسب ش رطوبتيافزا ،وهين شيا

ط يدر مح كيداد خنياهد و با اكيز ميتابش آفتا  به سط  بتن ن

اهش ك يار از سط  بتن را به مقدار قابا مالدظهيدر مدموع تبف

آن  يريگاركبهان ك، اميپاشمه وهيش ياياز مزا نيهمنندهد. يم

دن شسته شباعث را يزاست م بتن كفتن و ترايبالفاصله پا از ر

ب از جمله اقدامات مربوط به ين ترتيو بد شودميسط  بتن ن

 د.يآيز به دسا  ميه( نياول آوريعما) يدفاظت آوريعما

 : يبفارده -ت
 يرطوبت آوريعما يتواند برايم يمفتلف يبفار آ  با دماها

سط  بتن مداورت در آ   بفار يه دماكيمواردار رود. در كبه

 آوريعماط يشرا ،و  باالتر روديلسيس درجه 31از ددود 

 رد.    كت يد رعايرا با مربوطضوابط د و يآيموجود بع شده يتسر

 يريتما  بفار آ  با سط  بتن، عالوه بر جلوگ واسطههردال بهبه 

ن بند ي. در اشودمي تامينز ي، رطوبت سط  نيشدگ از خش

ار بف هكنيا ضمن ،بفار آ  مد نظر بوده استبا  يرطوبت آوريعما

ه ب ،ندكفا يتواند ايز مي( را نيدرارت آوريعماآ  نقش پروراندن )

 ابد.يش يبفار آ  افزا يه دماك نآشرط 

 جاذب( م )با مادهيرمستقيغ يانرسرطوبت 3-3-7-3

جاذ   ماده ي م، از يرمستقيغ يرسانرطوبت يهاوهيدر ش

 يرسانرطوبت نيهمنندفظ رطوبت و  آ  به عنوان واسطه

ن يزان جذ  آ  در وادد سط  اي. هر چه مشودميه استفاد

 .تر استمناسب ،يرطوبت آوريعما يبرا ،باشد بيشترماده 
 ر باشد:يز« ت»تا « الن»تواند شاما موارد ين روش ميا

 يرسانرطوبت يه نتوان آ  الزم را براك يدر موارد  3-7-3-3ت  

وجود  يدرپيشدن پ  ر و خشان ت كا اميم فراهم نمود يمستق

د ن مواريدر ا يدهرود. فواصا آ يم اركبهها وهين شيداشته باشد، ا

 يتركم با دغدغه يرطوبت يات نرهداريو عمل هشد بيشترتواند يم

 نامطلو  يشدن سط  بتن امر  خش و رردال ت هرد. بهيصورت پذ

 .است

 

 ا: ي( خينفك )پارچه ييچتا -الن
ا يو  يدر سطوآ افق ايخ ييه چتايا دو الي ي استفاده از 

د از نوع درجه يبا يي. چتاار معمول استيبس يعمود يدت

 يرادتهب ه نورك يبه نحو ،ده باشديپود بهم چسب و با تار ،ي 

متر  3/2زان يمها به ييچتا يند. همپوشانكاز آن عبور ن

در صورت استفاده از  شودميه ين توصيضرورت دارد. همنن

ن يريه زيه عمود بر جهت الين اليا، ايخ ييه دوم چتايال

 طيژه در محي، به وآوريعماد در تمام مدت يبا ييباشد. چتا

 ييچتا يهاهيال ا نرهداشته شود.يز، خيو بادخ  گرم و خش

ان يان عبور جركان به سط  بتن بنسبد و امكد تا دد اميبا

 ن برود. ياز ب يير چتايهوا در ز

با استفاده از اجسام و  يدر محا مورد نظر در سط  افق ييچتاد يبا 

بهتر  .ودت شيره( تثبيا لوله و غي يرچوبيلررد، تين )مانند ميسنر

تا موجب عدم  شوداستفاده  ين اجسام در محا همپوشانياست ا

ان يادر پ ،شودميه يتوصشود.  ييچتا يهاهيشدن الو بلند ييجابدا

بتن(  يدر همان محا )رو ييچتاتا اجازه داد  آوريعمامدت 

 آوريعماان يا بالفاصله در پايخ ييو از برداشتن چتا هشد  خش

نشود. بهتر است  يرطوبت يناگهان كنمود تا دچار شو يخوددار

مواد  و ياهيگ يدهايتا اس شده يشكنو در ابتدا شسته و آب ييچتا

شابه و م ييايميود شكر، كش يبردن گون اركبهآن دذف شود. از  يآل

ت ينمود. هر چند محدود يد خودداريابا آ  ب شوآن قبا از شست

و  يلسيس درجه 32تواند همان يآ  نسبت به سط  بتن م كيخن

توان آن را يم م،يرمستقيغ يهاوهير شين مورد و ساياما در ا ،باشد

طور هب  را آ  خنيز ،ش داديو  افزايلسيس درجه 22تا دد 

 ند.كيم به سط  بتن برخورد نميمستق
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 ر: يا دصي ياپنبه بافته - 
ا ي ياپنبه يهابافتهه شده و ياهان تهيه از گك يعير طبيدص

 اركبهم يرمستقيغ يرطوبت آوريعما ير مواد جاذ  برايسا

 يتر و داراميتر و ضفنين مواد هرچه سنري. اشودميده رب

ارآتر خواهند بود و كدتر و يمف ،باشند يبيشترجذ  آ  

دن ا بويتداوم خ ،يوشانپ. هماستتر سادهز ين هاآنت يتثب

 ا است.يخ يير موارد مانند چتايو سا هاآنت يو تثب

ر يتازه و سا يا نيبافته شده از برگ نفا  يرهايبهتر است از دص 

آن در  يو مواد آل ياهيگ يدهاياهان تازه استفاده نشود تا اسيگ

 رد. يتما  با سط  بتن قرار نر

تواند خطر يم  اذ  خشر مواد جيا ساي يين موارد همانند چتايا

 .وجود آوردهرا ب يآتش سوز

 

 اره:  كاه، پوشال و خاك -پ
ا و يچناننه خ ،اره كاه، پوشال و خاكمانند  ،جاذ  يمواد

مناسب  يرطوبت آوريعما يباشند برا يافكضفامت  يدارا

ن مواد در سط  يدداقا ضفامت ا شودميه يتوص هستند.

 متر باشد.يليم 31بتن 

 زيرا ن يق درارتيتا نقش عا شودمين مواد باعث يدن اا نبويخ 

ه باد ك يژه در هنراميوهب ين مواد در سط  افقيت اينند. تثبكفا يا

 نياز ا ييتوان به تنهاينم يا است. در سطوآ عمودكوزد مشيم

ن مواد در يدداقا ضفامت ا شودميه يمواد استفاده نمود. توص

 . متر باشديليم 31سط  بتن 

 نيهمنن. است ييبه چتا مربوطر نشده مشابه بند كذ ر موارديسا

 ديا ادتمال داشتن اسيدلبه ،چو  تازه اره كاه و خاكاستفاده از 

ن ر نامطلو  بر سط  بتيو تأث ي د تانيمانند اس ياهيگ يهارهيش

ر رنگ سط  بتن از جمله يي. تيشودميه نيجوان و نار  توص

 .ديآيموجود هن مواد بيه از ااستفاد ايدلهه بكاست  يالتكمش

 : كا خايماسه  -ت
تواند در يجاذ  م ماده ي عنوان ز بهيا نيخ ماسها ي كخا

. رود اركبه ،نار شالودهك، يو گاه در سطوآ عمود يسط  افق

 يهاونيا يون سولفات يژه يوهب آن، آورانيردال مواد زهبه

اند. ب برسيه به بتن جوان آسكباشد  يد در ددينبا ،ديلرك

ه يتوص متريليم 322ن مواد در سط  بتن يدداقا ضفامت ا

 .شودمي

دفظ  يتريبه مدت طوالنتر باشد، آ  زدانهيا ماسه ري كهرچه خا 

د يره نبايبرگ و غ كاد و خايز يمواد آل يداو يهاك. از خاشودمي

ستند. يمناسب ن يلكطور هب يشاورزك يهاكاستفاده نمود. خا

 هاسها مايها كخا ير رنگ سط  بتن با استفاده از برخييادتمال تي

 وجود دارد.

 ق رطوبتيعاا يحفظ رطوبت  يهاروش 3-3-7-1

ر آ  در ياز تبف يريا جلوگيها، دفظ رطوبت ن روشيدر ا

ها با نسبت آ  يبتن يها، بران روشيا ار قرار دارد.كدستور 

 .  شودميه نيمتر توصكا ي 32/2 يسيمانبه مواد 

مانع  يا مواد پوششيها توان از ورقيفظ رطوبت بتن مد يبرا

 ساز استفادهغشاء ييايميشلون، مواد ير مانند: ورق نايتبف

 يسيمانبا نسبت آ  به مواد  يهابتن يبرا هان روشينمود. ا

در صورت وجود اضطرار  يول شودميه نيم و پر مقاومت، توصك

شتر موارد يز در بيها نن قالبيهمننار گرفته شود. كتواند بيم

 .شودمير محسو  يپوشش مانع تبف ينوع

و فاصله  سيماندراته شدن يا هيدلن روش بهيدر ا 1-7-3-3ت  

از دالت اشباع،  سيمانر ينه خميياشباع دفرات مو گرفتن درجه

ن ند شدكه موجب كد يآيدر بتن بوجود م يشدگ خشخود دهيپد

در . شودمير يدر خم يشدگش جمعيو افزا دراته شدنيند هيفرآ

ه كيتواند وارد شود در داليبه دوام بتن م يشتريب بين روش آسيا

نباشد. در  ين است چندان جدكب آن به مقاومت بتن مميآس

 نيم هستند اك يسيماننسبت آ  به مواد  يه داراك ييهابتن

ان كتا دد ام شودميه ين توصيتر خواهد بود و بنابرايها جدبيآس

پر مقاومت و با دوام استفاده نشود.  يهابتن يش بران روياز ا

ارتباط  هاآن يها به جنا و درزبندر توسط قالبيممانعت از تبف

ها نتوانند نقش پوشش مناسب را قالب ين است برخكدارد و مم

ان كمد تا دد اين دالت بايند. در ايفا نماير اياز تبف يريجلوگ يبرا

چناننه  رد.كمناسب را آغاز  آورياعمرد و كها را زودتر باز قالب
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توان يسط  بتن را م ،قالب قائم در اسرع وقت شا شود

 نمود. يرسانرطوبت

 يايمزا ير دارايننده از تبفك يرين روش و مواد جلوگياستفاده از ا

 :ر استيز

 دنكيندارد و رطوبت را از بتن جذ  نم يرساناز به رطوبتين.  

 اهك، ماسه، ييچتا يريگاركبه تر ازساده هاآن يريگاركبه ،

 ره )مواد جاذ  آ ( است. ياره و غ كخا، پوشال

 شودمين يدرارت يهاكا شوي يدرپيپ كيو خش يباعث تر . 

  رش بتن استفاده نمود. يرا قبا از گ هاآنتوان يمگاه 

 يرهايمس يهاا پايها انالكمانند ساخت  يخط يهادر پرووه 

 يانيشا  مك آوريعماا راه، به سهولت ههيا رويآهن راه و راه

 ند.كيم

  ه از قالب ليزان استفاده ك يژه زمانيمرتفع بو يهاسازهدر

 ار موثر خواهد بود.يبتن بس آوريعمااربرد آن در ك شودمي

دفظ رطوبت و مواد مورد استفاده در  يهاروش 3-3-7-6

د مورد توجه قرار يه باك يهمراه با مالدظات هاآناز  ي هر

 اند:ه شدهير ارايز«  » و« الن» يد در بندهارنيگ

ا يلدها بهن ورقياستفاده از الن: ياتيا پليلون يورق نا -الن

ج است و پا از يار رايبس ،يريگاركبهو سهولت  كيسب

 نيتوان از آن استفاده نمود. دداقا ضفامت ايم يزيربتن

 يمتر 3/2 يپوشانهم. متر باشديليم 3/2 ديبا هاورق

 يبا چارتراش چوب هاآنت يتثب نيهمننها الزم است. قور

 يپوشانژه در محا هميوهب يفوالد يهاايها و پروفلهيا مي

 ضرورت دارد.

 يريجلوگ يه براكن مواد يا ع:يغشاءساز ما ييايميمواد ش - 

شوند يده ميا پاشيده يسط  بتن مال ير آ  بر روياز تبف

د. شده باشن اكيتش ،موما ي( يني)رز يمريد از مواد پليبا

رنگ روشن  يه داراك يژه نوعيبو ،هاآننوع قابا دا در آ  

ه كيشوند. در مواردي  داده مياند ترجيستركا خايد يسف

استفاده  يسطوآ افق يبر رور محلول در آ  ياز نوع غ

ه قبا از اعمال آن، آ  از كافت ينان يد اطميبا شودمي

تا « 3»ت الزامات يرعاسط  بتن زدوده شده باشد.  يرو

 است: ين مواد الزامير در مورد ايز« 3»

  ؛8288 ياستاندارد مل تيرعا -3

وجود  يه مشفصات آن در استاندارد ملك يمواد يبرا -2

 ؛ASTM C1315ندارد، استاندارد 

 يدت ايد يرنگ(، سفيتواند شفاف )بيم يلونينا ورقه 6-7-3-3ت  

اربرد كسرد  يهوا ياه برايرنگ و سيباشد. نوع ب ياه و رنريس

 دارد.  يبيشتر

 يدت و يتوان در سطوآ افقي( را ميكي)پالست يلونينا يهان ورقهيا

ر آن وجود يان هوا در زيد جريار برد. در هر دال نباكبه يعمود

بتن  يلون روينا يهام ورقهيقرار دادن مستق يداشته باشد. از طرف

ند. الزم است كسط  آن را نامطلو   يتواند نمايو تازه م يريخم

زان دو برابر يرا به م يلوني، ورقه ناهاآن ن و در لبهك يهادالدر 

ردن كه كلون و چير نايق در زير اطراف ادامه داد. تعرضفامت دال د

 سط  بتن لطمه بزند.  يرنريكو  ينواختيكتواند به يآن م

ت، اس يتر از سطوآ عمودساده يسطوآ افق يلون براياستفاده از نا

م كبا عرض  يلونينا يهاهردال ورقهتر است. بهت آن سادهيرا تثبيز

ا ر يمطلوبتر آوريعماد و ينيرها پوايا ديها توان دور ستونيرا م

 به اندام رساند. 

دد ا تريژه در اثر راه رفتن يبو يلونينا و سوراخ شدن ورقه يپارگ

محسو   يا بزرگكمش ،هاآنم يان ترمكو عدم اما مفتلن، يوسا

ط ايد ادتيبا يلونينا يهاردن و برداشتن ورقهك. در پهن شودمي

ا يدوباره  هاآننشوند و بتوان از  يشدگو سوراخ ينمود تا دچار پارگ

 چند باره استفاده نمود.

ر، ياز تبف يرياز نوع جلوگ ،مناسب آوريعما يهااز روش يكي

ا يه ديه بر سط  بتن مالكاست  يعيما ييايمياستفاده از مواد ش

آ   ريآورد تا مانع تبفيوجود مرا به كيناز يو غشا شودميده يپاش

 . شودبتن 

ا كيها تشا مومي( يني)رز يمريد از مواد پليغشاساز با ييايميمواد ش

رمحلول در آ  يمحلول در آ  و غ ن مواد به دو دستهيشوند. ا
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تر در هر متر مربع سط ، بسته يل71/2تا  2/2ن يمصرف ب -7

 سط  بتن؛ يو صاف يزان زبريبه م

 يه عمود بر هم بر روين مواد در دو الي، اشودميه يتوص -3

 ده شوند. يا پاشيده يسط  مال

 

 نوع محلول در يريارگكشوند. بهيم مي( تقسيرآبيدالل غ ي)دارا

 رنگ )شفاف(،يصورت بتوانند بهين مواد مي. اشودميه يآ  توص

 د ويشند. مصرف نوع سفبا يرنر يا دتي يستركد و خايسف

  ده شدنياما پا از پاشكنان از پوشش يا اطميبدل يستركخا

 . شودميه يتوص

د پا از اتمام آ  انداختن و زدوده شدن يرمحلول در آ ، باينوع غ

صورت پوشش نير اياعمال شود، در غ يسطوآ افق يآ  روزده بر رو

 اد وير زيخهردال تأ. بهشودميداد شده به سرعت پوسته و جدا يا

 ندارد. يهيتوج ،شدن سط   اعمال آن پا از خش

 د الزاماتيه باكوجود دارند  آوريعما ژهياز مواد و يبرخ

ASTM C1315  ياصل فهين مواد عالوه بر وظينند. اكرا برآورده 

د و ياسش، يدر برابر سا يش مقاومت سطحيتوانند به افزايخود م

 نند. ك  مكفرابنفش  يا مقاومت در برابر پرتوهايره و يغ

ا يتوان با قلم مو يم  وچكرا در سطوآ  آوريعمامواد غشاءساز 

وله ستيپ  مكتر به عيرد، اما در سطوآ وسكاعمال  ينقاش  غلت

 هين مواد در دو اليا شودميه ي. توصشودميده يا مشابه پاشيا وساي

ا اصد يده شود تا پوشش بهتريا پاشيده يعمود بر هم، بر سط  مال

تر يل 71/2تا  2/2سط  بتن، به  يو صاف يبسته به زبر معموال. شود

از يجهت پوشش مناسب سط  ن آوريعماع يدر هر متر مربع ما

ا ، بهتر است سط  بتن رشودميه قالب بتن برداشته ك ياست. زمان

 آن استفاده نمود. يبر رو آوريعمارد و سپا از مواد كمرطو  

 يهاوارهيمرتفع، د يهاسازهانال، كاه و مانند ر يخط يهادر پرووه

 يريارگكشوند، بهيه با قالب ليزان ساخته مك هاييسازهو  يعمود

ه از استفاد يم و دتيرمستقيم و غيمستق يرسانرطوبت يهاوهيش

 رسد.ينظر من بهكرمميدشوار و گاه غ يلنيات يپل يهاورقه

تاندارد، اندام ن مواد با الزامات اسيا يهاويژگيانطباق  يبرا

ن يضرورت دارد. در ا 7822 يمندرج در استاندارد مل يهاشيآزما

 يابين مواد مورد ارزيآ  توسط ا يت دفظ و نرهداريش قابليآزما

 رد. يگيقرار م

توان يم را ميم و پتاسيات سديكليمانند س يمعدن يهامحلول يبرخ

مواد  با يمعدن يهان محلوليرد. چنكاستفاده  آوريعما يبرا

م يلسكات يكليدهند و سينشان م نشكوا، سيمانر يموجود در خم

ن ينند. چنكيداد ميش ايرمحلول در آ  و مقاوم در برابر سايغ

ش يمورد آزما 7822 يتوان مطابق استاندارد مل يرا نم ييهامحلول

 8288 شمارهران  بهيا يمل استانداردهايقرار داد و مسلماً منطبق بر 

 ج و بالمانع است. يرا هاآناما مصرف  ،ندستين ASTM C1315ا ي

 كاول هنوز چسبنا هيه الك يد در زمانيبا ،آوريعمادوم مواد  هيال

ه يدوم توص هيا در اعمال الين تعدي. همننشوداست اعمال 

 يرآبيدالل غ يه استفاده از مواد داوكد توجه داشت ي. باشودمين
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متصاعد شده  يبفارهارا ي، زشودميه نيط بسته توصيدر مح

 آور باشد. انيانسان ز يتواند برايم

ار برد. كا پا از روزدن آ  بهيتوان قبا ينوع محلول در آ  را م

رم و گ يست. در هوايانبار نيز زيانسان ن يسالمت يه براكنيضمن ا

ند، كيدا مير بر آهنگ روزدن آ  غلبه پيه آهنگ تبفك  خش

را پا از ي، زشودميه يتوص آوريعماع ين نوع مايا يريارگكبه

 ن مصرف مواديند. بنابراكيدا مين مواد، آ  انداختن ادامه پياعمال ا

 . شودميه نيتوص يرآبيدالل غ يداو

با توجه به دستورالعما و  آوريعماع يقبا از استفاده از ما معموال

رد تا كهم زد و مفلوط  يخوبد مواد را بهيآن با سازنده يهاهيتوص

 ند. يصورت همرن درآهب

 يدست يپاشش لهيوس ياتمسفر )برا 3تا  2ن يپاشش ب يفشار هوا

 .شودميه ي( توصيا برقي

توان با توجه به يا اعمال مواد بر وادد سط  را ميمقدار پاشش 

محاسبه نمود. در مربوط، شده و سط   يشمارش تعداد ظروف خال

ادسا   يآورعما يآ  مناسب برا تامينا كه مشك يموارد

نداشت د پي. نباشودميه ين مواد توصيا يريارگك، به ناچار بهشودمي

ز ا يريجلوگ صرفا يها، روشيرطوبت آوريعما وهين شيه بهترك

ژه اگر يواست. به آوريعماع غشاساز ير و استفاده از مواد مايتبف

ا يدلاد باشد، بهيز سيمانم و مقدار ك يسيماننسبت آ  به مواد 

بتن، بهتر  يشدگ و خودخش يخود به خود يشدگمعج دهيپد

 .ديبه بتن رسان يصورت مداوم رطوبت را به نحو مقتضاست به

  يبكيتر يهاروش  3-3-7-3

و دفظ رطوبت،  يبت رسانوب هر دو روش رطكياستفاده از تر

ب كي. ترمداز است 3-3-3-3 و 2-3-3-3 يبندهاموضوع 

 ي ب هر يو معا ،باشدهر دو را دارا  يايمزا ،تواندين دو ميا

 يرسانابتدا از روش رطوبت ،يبكيرا پوشش دهد. در روش تر

ت روش ي. مزشودميو سپا از روش دفظ رطوبت استفاده 

ن شد  شاز تر و خ يريمتر و جلوگكآ   يريارگكبه يبكيتر

  آن است. يدر پ يپ

بصورت  يبكيتر يهاهردال گاه استفاده از روشبه  3-7-3-3ت  

مواد  يريارگكمثال در صورت به يست. برايمقدور ن ،همزمان

استفاده  يرسانتوان همزمان از رطوبتي، نمآوريعما ييايميش

 نمود. 

 يسانررطوبت يها، ابتدا استفاده از روشيبكيتر يهااز جمله روش

ه روش كر است ياز تبف يريجلوگ يهاروش و سپا استفاده از

 .شودمير همزمان محسو  يغ يبكيتر

ا و مواد جاذ  آ  مانند يخ يهاپوشش يبر رو لونياستفاده از نا

ز ين ر آنيبه ز يلون و آبرسانياستفاده از نا نيو همنن ا،يخ يگون

 .  شودميه يتوص

  آوريعملمدت  
 آوريعملمدت   

 از يبتن به عواملا مراقبت ي يينها آوريعمامدت  3-3-3-3

سط   يسب مقاومت، دماك، آهنگ يسيمانجمله نوع مواد 

 ان دورهيپا از پا يطيط محيشرا مداور، يبتن و هوا

ژه از نقطه نظر يوهب ،ت بتن و سازهياهم نيهمننو  آوريعما

ر مشف  و يبا توجه به موارد ز آوريعما يهارده 3-3-3-3ت  

 :شونديانتفا  م

 ؛آوريعماان مدت يژه در پايوهموجود ب يطيط محيشرا -

 .ژه از نظر دواميوها بتن مورد نظر بيت سازه ياهم -
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مقدار مواد ، يسيمانآ  به مواد دارد. نسبت  يدوام بستر

 يررياز بتن از جمله عواما ديمقاومت مورد ن ردهو  يسيمان

مدت دداقا  رد.يتواند مورد توجه قرار گيمه ك است

 جدولد طبق يباع نشده( ي)تسر يدر دالت عاد آوريعما

ن يا يسط  بتن در ط يدماه كيدر موارد. ن شودييتع 3-6

د به يادل آن را باشود، مع كمترو  يسلس درجه +1مدت از 

 افزود.  آوريعمامدت 

د با توجه يبا 5-3 جدولو  0-3 جدولدر  آوريعما يهارده

پا از خاتمه  يطيط محيشراو  آوريعمات ياهمبه 

 نظر گرفته شود.در  آوريعما

 يطيط محيدر شرا يبتن ت بتن و سازهيمثال، با توجه به اهم يبرا

برخوردار  ياديت زياهم ه دوام آن ازكعمان  يايج فار  و دريخل

 آوريعما 3 د ردهيز بايمتوسط ن يطيط محيدر شرا ياست، دت

خو  باشد، در ارتباط با  يطيط محيه شراكيصورتار رود. دركبه

انتفا   آوريعما 7 عمان رده يايج فار  و دريط خليدوام در مح

 يهاه در اغلب پرووهكد توجه داشت ي. در هر صورت باشودمي

از نوع  ،مكدا يطيط محيج فار  شرايعمان و خل يايدر هيداش

 ن است.يا ضعيمتوسط 

ز الزم است رده يها ننك يبرا يشيت مقاومت سايدر مورد اهم

 يبندرده02-6 جدول) 6فصل مناسب با توجه به  آوريعما

 .شود( مشف  يشيمقاومت سا

 مهند  مشاورتوسط  يخاص آوريعماه دداقا مدت كيدر موارد

ه شده يپرووه مشف  نشده باشد، الزم است از دداقا مدت توص

 ن بند استفاده شود.يدر ا

 تيبا توجه به اهم آوريعمل يهاردهف يتعر 0-3 جدول

 

 رايطش
 آوريعملرده 

0 2 3 0 

 32 12 71 (3) - ه مشفص يمقاومت فشاردستيابي به درصد 

 درجه 5ش از يسطح بتن ب يساعت و دما 5از  كمتررش بتن يگ زمان يبرا (0)
 ،«(0»آوري عمل رده) ( بدون باد و آفتابيمرطوب )شرج يهوا و وسيسلس

 .شودمي ساعت در نظر گرفته 02آوري حداقل مدت زمان عمل
 

  

د در مشفصات پرووه  مشف  يبا آوريعما رده  3-3-3-2

 د مورديز باين مورد نسبت سط  به ددم بتن ني. در اشود

 رد.يتوجه قرار گ

اد باشد، يه نسبت سط  به ددم بتن زكيدر موارد 2-3-3-3ت  

ن يا ي. براشودميه يش مدت آن توصيو افزا آوريعمادقت در 

  رد.كاستفاده  آوريعمارده  يده باالتر برار ي توان از يمنظور م

  يطيط محيشرابا توجه به  آوريعمل يهاردهف يتعر 5-3 جدول

رده 

 آوريعمل
  يطيط محيشرا

 هياول آوريعما يبرا صرفا 0

2 

رطوبت  ي)دارا آوريعماان يخو  پا از پا يطيط محيشرا

دور از باد و تابش درصد و به 82ش از ين هوا بيانريم ينسب

 م آفتا ( يمستق

3 

رطوبت  ي)دارا آوريعمامتوسط پا از مدت  يطيط محيشرا

باد و تابش  يا گاه دارايدرصد  82تا  32ن ين بيانريم ينسب

 م آفتا ( يمستق

0 
)رطوبت  آوريعماان مدت ين پا از پايضع يطيط محيشرا

 م آفتا (يباد و تابش مستق يا دارايدرصد  32از  كمتر ينسب

از  يت عضو بتنيا اهميباشد،  «مهاجم» ياروئيط رويچنانچه در هر مورد، شرا
درجه  يكد يرا با 3ا ي 2 آوريعمل باشد، رده بيشترط ين شراينظر دوام در ا

 ش داد.يافزا
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سب كبتن با توجه به آهنگ  آوريعمامدت  3-3-3-7

، نسبت سيمان، مقدار يسيمانواد ه داصا نوع مكمقاومت 

متر در ك 6-3 جدولر يد از مقادياست نبا يسيمانآ  به مواد 

سب مقاومت با نسبت كن جدول روند ينظر گرفته شود. در ا

د در هنرام  يه باكروزه مشف  شده  28روزه به  2مقاومت 

 .شودن ييطرآ مفلوط بتن تع

طول ساعت به 1ش از يبتن ب ييرش نهايه گكير مواردد

 آن اضافه آوريعمارش را به مدت يگ يد مدت اضافياندامد با

 نمود.

، سيمانآهنگ كسب مقاومت بتن عالوه بر نوع  7-3-3-3ت  

، مانسيتركيب شيميايي و ريزي آن، به نوع و مقدار مواد جايرزين 

وع و مقدار مواد افزودني و همننين به ني سيماننسبت آ  به مواد 

دست بتن به يآگاه چناننه مقاومت نمونهشيميايي نيز ارتباط دارد. 

 6-3 جدولمندرج در  آوريعمات دداقا مدت يبه رعا يازيد، نيآ
مقاومت بتن با بلوغ  يهمبستر ه رابطهك ينفواهد بود. در صورت

 رده يرا برا آوريعماتوان مدت يباشد، م ز در دستيبتن ن

دست آورد. بلوغ بتن را مورد نظر بر اسا  بلوغ بتن به آوريعما

و ( يآرن ا رابطهي)مانند، سائول و  مربوطتوان طبق روابط يم

 محاسبه و در نظر گرفت.

 پروراندن بتن 
 پروراندن بتن  

 اتيلك 0-5-3-3ت   اتيلك 3-3-1-3

 هك شود،مياطالق  ياتيبه عملپروراندن بتن  3-3-1-3-3

. در شودميسرد  يسط  بتن در هوا يش دمايمندر به افزا

ار يبس سيمانشدن دراتهيو ، هي+ درجه سلس1متر از ك يدما

اور مد يا هوايسط  بتن  يش دماياز به افزايو ن شودميند ك

 يبرا يبا سرعت عاد معمواله ك. پروراندن بتن باشدميآن 

ه دينام« يپروراندن عاد»و  شودمياندام  نسيماشدن دراتهيه

ش يالزم است با افزا ييا اجرايه بدالكي. در مواردشودمي

 به مقاومت يابي، دستآوريعمابتن در مدت  يقابا توجه دما

« ع شدهيتسر» آوريعمان شود، كمم يتروتاهكبتن، در مدت 

 .شودميده ينام

 -32 يدر دما سيماندراته شدن ياما هكتوقن  3-3-1-3-3ت  

ن توق ي،از نقطه نظر مهندس يافتد، وليو  اتفاق ميدرجه سلس

 .  شودميو  داصا يسلس + درجه1از  كمتر يدر ددود دما يعمل

ه ب يابيدست يالزم برا يدما تامين)پروراندن(:  يدرارت آوريعما

ا دفظ ي تامينه به ك ي. در دالباشدميمقاومت و دوام مورد نظر، 

 نيتوجه خواهد شد. ا سيماندراته شدن يتداوم ه يراز بيرطوبت ن

صورت  يا عاديع شده يصورت تسرتواند بهيم يدرارت آوريعما

 رد.يپذ

ثر كدر ا ياربرد دارد. در دالكز يارگاه نكها در ن روشياز ا يبرخ

 ساخته است. شيقطعات پ يهاارخانهكها در ن روشياربرد اكموارد 

از به يو  بتن، نيسلس + درجه31از  باالتر ين است در دماكمم

 ز داشته باشد.ين يرسانرطوبت

 (0)  سب مقاومت آنكسطح بتن و روند  يبا توجه به دما آوريعملمختلف  يهارده يبرا آوريعملمدت  حداقل 6-3 جدول

 متوسط سطح بتن يدما

 وس(ي)درجه سلس

 سب مقاومت بتنك يروندها يبر حسب روز برا آوريعملت حداقل مد

 r > 3/1 (2)≥ 05/1ند )آهسته( ك r > 5/1 ≥3/1متوسط  r ≥5/1ع )تند( يسر

 0رده  3رده  2رده  0رده  3رده  2رده  0رده  3رده  2رده 

21 ≤ t  3 2 7 2 7 1 7 1 6 

31 ≤ t ˃ 21 3 2 1 7 3 1 1 3 32 

32 ≤ t ˃ 31 2 7 3 3 3 37 8 32 23 

1 ≤ t ˃ 32 7 3 1 1 1 38 33 38 72 

r: هروز 28به  هروز 2 ينسبت مقاومت فشار 

t :متوسط سطح بتن يدما 

 .باشدميكارانه آوري ارايه شده، محافظهعمل زمانشود، استفاده از حداقل مدت وس يسلس درجه 31ش از يبآوري در مدت عملمتوسط روزانه چنانچه دماي  (0)

 روزه مورد نظر استفاده نمود. 28از مقاومت  يبه درصد يابيدست يم برايرمستقيا غيم يمستق يهاوهيندتر باشد الزم است از شكنچه رشد مقاومت بتن چنا (2)
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ا ي  ن است بصورت خشكپروراندن بتن مم 3-3-1-3-2

اده ش ديبتن افزا يمرطو  اندام شود. در دالت اول تنها دما

 .دشوميز استفاده ين يو در دالت دوم از رطوبت رسان شودمي

  

 كپروراندن خش يهاروش 3-3-1-2
 

 كپروراندن خش يهاروش 2-5-3-3ت 

شاما:  يبا گرمارسان  پروراندن خش يهاروش 3-3-1-2-3

 يبرق يهايا بفاريها ، المنتيسوخت يهاياستفاده از بفار

ا بفار يا روغن داغ يگرم آ  ياتورهايا بدون فن، راديدار فن

 يهاا المپيروغن داغ  يهامانند لوله يا تشعشعيداغ، وسا

ب ردن قالكگرم  يم براكمادون قرمز، استفاده از برق با ولتاو 

 . باشدميلرردها يا مي يفلز

د دقت شود يبا ،يبا گرمارسان  پروراندن خش يهاروشدر 

دچار  نشده و  خش يا موضعي يلكطور ه سط  بتن بهك

ن بت يه دماكد توجه داشت ين باي. همننشودن يخوردگكتر

 ند. كدا نيپ يش قابا توجهيافزا يصورت موضعبه

د ير بايز« ث»تا « الن»ها مالدظات ن روشياربرد اكدر 

 ت شود:يرعا

در رابطه با  :يبفار  مكبه   خش يگرمارسان -الن

استفاده  يه مواد سوختنك ييهايبفار يريارگكبه

د در ين مواد نباياز سوختن ا يناش يگازها ،دننكيم

رند. يا تما  با بتن جوان و نار  قرار گيمداورت و 

رار ا قالب قيسط  بتن  يكيد در نزدينبا ين بفاريهمنن

 ند. كگرم  يصورت موضعرد و آن را بهيگ

 

 
 

 

 :يبرق يهايا بفاريها المنت  مكبه   خش يگرمارسان - 
بتن  از سط  يد در فاصله مناسبيها باا المنتي يبرق يبفار

به سط   يبيآس هاآنه تشعشع كيقرار داده شوند بطور

سطوآ  يمتر برايليم 312ند. فاصله دداقا كبتن وارد ن

ه يدار، توصسطوآ قالب يمتر برايليم 122بدون قالب و 

 . شودمي

 :يشيگرما ياتورهايراد  مكبه   خش يرسانگرما -پ
ا روغن داغ و گرداندن آن در يا بفار و يرم استفاده از آ  گ

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
د، يع، نفت سفي، گاز مايعيمانند گاز طب يها موادين بفاريا -الن

 نند.كيره  را مصرف مياره و غ كا، مازوت، چو  و خايگازوئ

داد يا اكسيدديكربنن مواد، ياما اكاز سوختن  يناش يگازها

ر ربناته شدن دكربناته شدن بتن است. ك يه عاما اصلكند كيم

لرردها مندر شود. در بتن يزودر  م يواند به خوردگتيبتن آرمه م

 ندارد.   يت چندانيربناته شدن اهمكرمسل ، يغ

مناسب از محا خارج  يشكن گازها با دودين الزم است ايبنابرا

 شوند. 

 يبهتر يع گرمايدار استفاده شود توزفن يهايچناننه از بفار

 وجود خواهد آمد.به

د يولآور تانيگاز ز يا المنتي يبرق ياهيه بفاركنيبا توجه به ا - 

 ن بابت وجود ندارد.ياز ا ينند، نررانكينم

 

 

 
 

 

قالب  ايبه بتن  يمنبع درارت يكيز نزدين مورد نيهردال در ابه -پ

مناسب   يتواند از نظر مصرف انروين روش مي. اشودميه نيتوص

 باشد.



 جلد دوم: مصال  و مسائا اجرايي -نامه بتن ايرانآئين 23/23/3322 382  

 

 

 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 يبرا يسط  بتن روش مناسب يكياتورها در نزديراد

 .شودميه ياست و توص يگرمارسان
استفاده از تشعشع  تشعشع:  مكبه   خش يگرمارسان -ت

ه گاز ك ييهاا لولهيار داغ يروغن بس يداو يهااز لوله يناش

 يگرمارسان يند، براكيسوزد و آن را داغ و سرخ ميدر آن م

 يهاتوان از المپين ميبه سط  بتن مناسب است. همنن

 ينند براكيار مكان برق يجر  مكه به كمادون قرمز 

 له، فاصشودميه ين مورد توصيش استفاده نمود. در ايگرما

مادون قرمز از سط  بتن بدون قالب  يوات 322المپ  ي 

 212از  تركممتر و از سط  قالب يليم 122از  كمتر

 متر نشود.يليم
ن ايبا اتصال جر ان برق:يجر  مكبه   خش يگرمارسان -ث

ولت  71از  كمتر ترجيحاا يولت  12از  كمتربرق با ولتاو 

توان يشده در بتن، م يجاگذار يلرردهايا مي يبه قالب فلز

د به خطر ين موارد بايالزم را بدست آورد. در ا يگرما

 رد.  كبتن توجه  يشدگ  خش

 
سط  بتن  ژهيوا با سط  قالب بهين وسايا هردال فاصلهبه -ت

ن يند. گاه اكد يبتن را تهد يد خطريت است و نبايار با اهميبس

دانند. تعداد و يد و مؤثر ميار مفيبس يروش را از نظر مصرف انرو

  .شودم يد مشف  و تنظيا قالب باياز سط  بتن  هاآن فاصله

 

 

 

 

 
 

لرزاند و خطر پرتا  شدن يان و ولتاو انسان را نمين شدت جريا -ث

رد و س يب در هواين ترتيرا نفواهد داشت. به ا يبرق گرفتر در اثر

وان تيسب مقاومت وجود دارد مكع در ياز به تسريه نك يا در مواردي

، يشدگ ز خطر خشين مورد نين روش بتن را گرم نمود. در ايبه ا

 ن امر توجه نمود.يد به ايند و باكيد ميبتن را تهد

 (يقيحفظ گرما )عا يهاروش 3-5-3-3ت   (يقيحفظ گرما )عا يهاروش 3-3-1-7

و دارد فتن يه هنرام رك ييبتن، اعم از گرما يدفظ گرما

لحاف  مكتوان با يرا م سيماندراته شدن ياز ه يناش يگرما

ورتان منبسط ييپل يهاشه، ورقيا پشم شيپشم سنگ  يها

ر يه و نظايچند ال يهارن منبسط شده، تفتهياستا يشده، پل

د مورد توجه قرار داده يها بان ورقيا يهمپوشانرد. ك تامينآن 

ق در رابطه با دفظ گرما از يق و ضفامت عاينوع عاشود. 

 برخوردار است.  ياديت زياهم

ا ي هاآنها( و دفظ ها )ورقها تفتهيق يلحاف عا يدقت در همپوشان 

ا يت دارد. خياهم  هاآن ا نشدنيدر سط  و خ يادفظ مواد فله

اثر  هاآنق بودن يبه شدت بر خواص عا يدرارت يهاقيشدن عا

بر  يومينيش آلومكا روي يلونيگذارد. استفاده از پوشش نايم يمنف

 د باشد.يتواند مفيها مقيعا يرو

ه كهستند  يره از جمله مواديت و غياره، پرل كخرده چو ، خا

شه يتوان از لحاف پشم شيار روند. مكبه  ياصورت فلهتوانند بهيم

 يهارد. استفاده از ورقهكز استفاده ين هاآنا پشم سنگ و مشابه ي

ت(، يونوليرن منبسط شده )ياستايورتان منبسط شده، پلييپل

ره يا چندال، نئوپان و غي يچوب ، تفتهيشه منبسط شده اسفنديش

برد اركا قائم يو  ير است و  دسب مورد در سطوآ افقيپذانكز امين

 دارد. 

سرد  يدر هوا يفته شود و دتيدر قالب ر يمناسب يد با دمايبتن با

ز به ين سيمانشدن دراتهين دداقا دما مشف  شده است. هيز اين

بتن  يش دمايتواند به افزايه مك شودميآزاد شدن گرما مندر 

الف از ات يتواند تا ددوديسط  بتن م يبندقياندامد. هر چند عايب

ه در هر كد پنداشت يا نبااهد، امكداصله ب يموجود و گرما يگرما

 را دفظ نمود. يزيره بتنياول يتوان دمايم يطيشرا
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 پروراندن مرطوب يهاروش 0-5-3-3ت   پروراندن مرطوب يهاروش 3-3-1-3

ب يآساهش ادتمال كا يمرطو  به دلپروراندن  يهاروش

 يخوردگكو تر يشدگ، جمعيشدگ دن بتن در اثر خشيد

ند يفرآ ياهش جدكاز  يريجلوگن ياز آن و همنن يناش

ه ياند توصنشان داده يج بهترينتا معمواله ك ،شدندراتهيه

 شوند.يم

د بفار يبا شودمياستفاده  يدهبفاره از روش ك يدر موارد

ا در تما  با سط  بتن قرار يده شود يط دميچنان در مح آ 

 رده و تنشكمقدار گرم  ي سط  را به  باً همهيه تقركرد يگ

 ن بهتر استياورد. بنابرايوجود نبه يموضع يو گرما يدرارت

 شود.ده نيم بر سط  بتن دميطور مستقا داغ بهيبفار آ  گرم 

 

را به  يرسانتوان رطوبتيپروراندن مرطو  م يهاوهيش در همه 

 ره اندام داد. يا پاشش آ  و غيم يمستق يا آبدهكش

 مناسب است. ياستفاده از بفار آ  با دما ،وهين شيبهتر

 يهادما در تراز ينواختيكده شود تا ين دمييهتر است بفار آ  از پاب

ه ين توصي. همننشود تامين يبه نحو مناسب يعضو بتن يارتفاع

 آوريعما ا محفظهيدر طول عضو  يبفار آ  از نقاط مفتلف شودمي

 يتربه ييع گرمايتا توز شودنقطه وارد ن ي از  صرفاده شود و يدم

 داد شود.يا

توان پروراندن يرار گرفتن بفار آ  با قالب بتن را نمدر تما  ق

ردن قالب و پروراندن كگرم  صرفانمود و نقش آن  يمرطو  تلق

 درجه 31سط  بتن باالتر از  يد دمايه باك ياست. در موارد  خش

ع شده وجود دارد، الزم است به يتسر آوريعماو  باشد و يسلس

 رد.كمراجعه ع شده يتسر يدرارت آوريعما يهاهيتوص

و سرباره در بتن( چناننه  پوزوالندر موارد خاص )مانند وجود 

با  در ارتباط يالتكمش باالتر در سط  بتن، يه دماكمشف  شود 

 بيشتر يتوان از دمايآورد، ميوجود نمرد آن بهكدوام بتن و عمل

 رد.كز استفاده ين

 شده عيتسر يارتحر آوريعمل 5-5-3-3ت   شده عيتسر يحرارت آوريعمل 3-3-1-1

سب كاز به ينه ك يدر مواردع شده يتسر يدرارت آوريعما

  .شودميار برده كب ،وجود دارد يوتاهكع در مدت يمقاومت سر

ش از يب يشده در دماعيتسر يدرارت آوريعماه كيموارددر 

 «الن»مالدظات د به يبا ،شودمياندام و  يسلس درجه 31

 ر توجه داشت:يز «ث»تا 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 درجه 31ه آن، از يرش اوليسط  بتن قبا از گ يدما -الن

د شروع ينصورت باير ايو  باالتر نرود. در غيسلس

ن ير انداخت. ايع شده را بتاخيتسر يدرارت آوريعما

 . شودميده ير ناميتأخ زمانمدت، 

 دهبا ر ييهاسيمانو استفاده از  يسيماناهش نسبت آ  به مواد ك 

اسب، من يا مواد افزودنيتر و عيباالتر، روند سفت شدن سر يمقاومت

 ن رابطه است.ياز جمله اقدامات مهم در ا

به امر  ع شدهيتسر يدرارت آوريعمابه هردال الزم است در 

ست ا يهيشود. بد يافكرطوبت بتن توجه  ا دفظي يرسانرطوبت

ست يع شده مطلو  نيتسر آوريعمان نوع يبتن در ا يشدگ  خش

 خواهد داشت. يبارانيو آثار ز

 يهابيها و آسشيش و فرسايبه دوام مناسب در برابر سا يابيدست

ره يها و غلررديم يو خوردگ يدرپيپ يهاشدنآ زدن و خياز  يناش

 .شودت يها رعاتين محدوديد تا اينمايدا  ميا

ت دراز يفكياهش كت نشود، ادتمال يرد رعاان مويه اكيدر صورت

 مدت بتن وجود دارد.

در در مدموع آوري و عما يه مدت بفاردهك شودميه يتوص

 ساعت فراتر نرود. 23از آوري تسريع شده عما

، مقدار يسيمانتن، نوع مواد ه بياول ير تابع دمايتأخ زمان -الن

و  يسيمانط مداور و نسبت آ  به مواد يمح ي، دماسيمان

 ين، دمايبتن مع ي در  شودميه يبتن است. توص يهاافزودني

ط يمح يو  برسد و دمايسلس درجه 72به ددود  ترجيحاه ياول
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 شوديمه يرد. توصيصورت گ يد با نرخ خاصيش دما بايافزا - 

 شيثر نرخ افزاكمتر، ددايليم 722تر از كقطعات ناز يبرا

 ترميقطعات ضف ير ساعت و برادو  يسلس درجه 21دما 

و  در يسلس درجه 32ثر كمتر، نرخ ددايليم 3822از 

 ساعت در نظر گرفته شود. 

 يابيونرتوان از دين دو مقدار باال ميب يهاضفامت يبرا

 رد.كاستفاده  يخط

توان طول ي، ميدرارت آورياعم يثر دماكش ددايبا افزا -ت

 يدما شودميه ياهش داد. توصكرا  آوريعمامدت 

 درجه 32به  ،ع شدهيتسر يدرارت آوريعما يثر براكددا

موجود در  3SOه ك يموارددر  .و  محدود شوديسلس

درجه  62به  دمان ياشود  بيشتردرصد  2از  سيمان

 . شودو  محدود يسلس

 

 

 
 يثر دماكبتن در ددا ينرهدارالزم است پا از خاتمه  -ث

د وشاقدام  ياهش گرمارسانكا يمورد نظر، نسبت به قطع 

 يسط  آن به دما يتا دما شود  ج خنيتدرو بتن به

 يهاكد محدود شود تا ترياهش دما باكط برسد. نرخ يمح

. ديايوجود نبه يدرارت يهاا تنشي يدرارت كاز شو يناش

سط  بتن از  يمااهش دكثر نرخ ك، دداشودميه يتوص

 شتر نباشد.يش دما بيثر نرخ افزاكددا

 ركمتر را بتوان به يتأخ زمانن ددود باشد تا يز در هميمداور آن ن

ساعت  1تا  3 در محدوده معموالر يتأخ زماند. يرسان ساعت 2از 

را در ساخت و  ياالتكتواند اشياد مير زيتأخ زمان قرار دارد.

 يع شده را طوالنيتسر آوريعما زمانوجود آورد و به آوريعما

 ند.ك

ان كثر دما تا دد امكدن به ددايرس زمانه مدت كنيا يبرا - 

 بهتر است در ددود يزيررام بتنبتن در هن هياول يابد، دماياهش ك

ثر كادتر بودن دداياست ز يهيو  باشد. بديسلس درجه 72تا  21

ش يثر دما را افزاكن ددايدن به ايرس زمانز ين آوريعما يدما

 دهد.يم

 

 
 

ن يتوان ايمفتلن م يهاو سرباره هاپوزوالن يريارگكگاه با به -ت

 بندرعايت  طبه شردرجه سلسيو ،  81تا  ثر دما راكددا

 يدرارت آوريعمااست  هردال الزمش داد. بهيافزا 6-0-0-1 

نمونه  يو  بر رويسلس درجه 32باالتر از  يع شده در دمايتسر

ش دما ين افزايا ايه آكبتن مورد نظر اعمال شود تا مشف  شود 

 يريچشمر ير منفيمهاجم تأث طيرد بتن در شراكتواند بر عمليم

ار در ك دهيز و نتير داصله ناچيه تأثك ير؟ در صورتيا خيبرذارد 

 يد در موارديش دما بالمانع خواهد بود. بايدد قابا قبول باشد، افزا

برخوردار است، نسبت به اندام  ييت بااليه دوام بتن از اهمك

شتر از يب 3O2/Al3SOالزم اقدام نمود. چناننه نسبت  يهاشيآزما

 ع شده استفاده نشود.يتسر آوريعماباشد از  1/2

اد و يع شده زيتسر يدرارت آوريعما يثر دماكچناننه ددا -ث

 سط  بتن، ياهش دماك يم باشد، مدت الزم براكز يط نيمح يدما

الت كبا مش ييار از نظر اجراكخواهد داشت و  يريش چشمريافزا

 روبرو خواهد شد. يخاص

داصله  يهاكثر تركع شده، ايتسر يدرارت ياهآوريعمادر 

 دشوميداد يسط  بتن ا ياهش دماكت نرخ مداز يا عدم رعايدلبه

 دارد.  ياژهيت وين رابطه اهميو دقت در ا

 كمترآن  يساز خن زمانابد تا يش يط افزايمح يبهتر است دما

 شود.

 شد.اش دما بياز نرخ افزا كمتراهش دما كه نرخ ك شودميه يگاه توص

 22 سط  بتن به ياهش دماكثر نرخ ك، دداشودميه ين توصيبنابرا

 و  در هر ساعت محدود شود.يدرجه سلس
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   آوريعملت يفاكنترل ك 
 

    آوريعملت يفاكنترل ك 

ا يه دستراه نظارت در ارتباط با مدت كيموارددر  3-8-3

الزم است قبا از  ،باشد كوكمش ،بتن سازه آوريعما وهيش

ام اند آوريعمات يفاكنترل ك يبرا ييهاشيآزما بتن، ياجرا

ط يشده در شرا آوريعمابتن  يها بر روشين آزماي. اشود

 يط واقعيشده در شرا آوريعما نيهمنناستاندارد و 

 .شودمياندام  يارگاهك

 

سان باشند. مدت و يكا و ابعاد كش يد دارايها باآزمونه 3-8-3 ت 

شده در  ينرهدار يهاآزمونه يد برايامورد نظر ب آوريعما وهيش

 يهاآزمونه آوريعما. اما شود، اعمال يارگاهك يط واقعيشرا

 مربوطتابع دستور استاندارد  صرفاط استاندارد يآمده در شراعما

ندارد.  يارتباط يارگاهك آوريعماوه و مدت يخواهد بود و به ش

ها تا سن ، آزمونهيارگاهك آوريعمار است پا از كالزم به ذ

ط در نظر گرفته شده  يمقاومت مشفصه در همان محا و در شرا

عما آمده در  يهاه آزمونهك يشوند؛ در داليم يسازه نرهدار يبرا

ا اتاق يط استاندارد تا سن مقاومت مشفصه در دوضنه آ  يشرا

 گردند.  يم ينرهدار استاندارد يدر دما مرطو 

 طيشراط استاندارد و يشراآزمونه در  آوريعماه و يته 3-8-2

 اي 7221 يمل هايطبق استاندارد يارگاهك يواقع

 . شودمياندام  2-3628 

 يواقع ط استاندارد ويشده در شرا آوريعما يهاآزمونه

 يبتن طبق استاندارد مل مانهيپ ي د از يبا يارگاهك

از  ي هر  يها براد. تعداد آزمونهنبرداشته شو 7223-3

 6د دداقا يبا در مدموع و استآزمونه سه دداقا  ،طيشرا

 آزمونه باشد. 

  

ه نسبت ك ،شودميداصا  يوقت آوريعمات يفاك 3-8-7

 يط واقعيشده در شرا آوريعما يهان مقاومت آزمونهيانريم

مقاومت  81/2دداقا  ،در سن مقاومت مشفصه يارگاهك

ط استاندارد در يدر شرا شده آوريعما يهان آزمونهيانريم

 ن سن باشد. هما

مقاومت ن يانريم اگر ،ط برآورده نشودرشن ياه كيموارددر 

دداقا  ،يارگاهك يط واقعيشده در شرا آوريعما يهاآزمونه

در همان  ،ش از مقاومت مشفصه بتنيدرصد ب 32زان يبه م

 . شودميد ييتأ آوريعماوه يمدت و ش ،باشدسن 

 يهاج آزمونهيااز به نتين آوريعمات يفاكشرط دوم  7-8-3ت  

سه با مقاومت مشفصه يط استاندارد ندارد و مقايعما آمده در شرا

   .رديگميار قرار كبتن در دستور 

قابا قبول  آوريعما وهيه مدت و شكيموارددر  3-8-3

 ،وا هر ديو  آوريعما وهيا شير مدت ييالزم است با تي ،نباشد

 تيفاكا قبول ي ان ردكش مزبور دوباره اندام شود تا اميآزما

 .شودفراهم  آوريعما

 يخاص، برا يطيط محيشرا ي ن اقدامات در يهمه ا 3-8-3ت  

ن مدت و ين است اكو مم شودميا زمستان، اندام يمثال تابستان 

اشد. نب يافكرر يا فصول دي يطيط محيشرا يآوري براوه عمايش

 رار شود. كات در فصول مفتلن تين عملين الزم است ايبنابرا
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  يآگاه يهانمونه 
 

  يآگاه يهاهنمون 

ط يشراپرووه در  يت بتن مصرفيفكيافتن از ي يآگاه يبرا

ه و يته« يآگاهنمونه »خاص  يسنو در  يارگاهك آوريعما

 . شودميش يآزما

در  ،هان آزمونهيا. ا چند آزمونه استي ي شاما  ينمونه آگاه

ط استاندارد يه در شراك ييهاصورت لزوم، عالوه بر آزمونه

طبق روند، يار مكانطباق با رده ب يشوند و برايم آوريعما

در همان  ، وهيته 3628-2 اي 7221 يمل هاياستاندارد

و  يقرار دارد، نرهدارارگاه كدر ه عضو مورد نظر ك يطيشرا

 د. نشويم آوريعما

 يارهايسه با معيها و مقان آزمونهياش يآزماج ينتا  مكبه 

 ،نامهن آيينيا در ايپرووه و  يمشفصات فنر ن شده دييتع

، يدگيتنشياعمال پ زمانها، ردن قالبكباز  زمانتوان يم

ع شده و مدت يتسرا ي ياعم از عاد آوريعما زمانمدت 

 رد. كن ييسرد را تع يفاظت در هواد

 ياز بتن مصرف اياستوانها ي يعبكم آزمونه 3تا  2 معموال هيبا ته 

 يط نرهداريبا اعمال شرا يچه مدتدر مشف  نمود توان يپرووه، م

 يمندرج در مشفصات فن يهامشابه، عضو مورد نظر به خواسته

توان يم ،و دوام( يكيانكم يهاويژگير يا ساي ي)مانند مقاومت فشار

توان يا دو آزمونه مي ي  يش بر رويافت. با اندام آزمايدست 

ه ك يدر صورت ؟ريا خيده است يمورد نظر فرا رس زمانه كافت يدر

 آوريعماو  ي، الزم است با نرهدارشودخواسته مورد نظر داصا ن

مورد  به مشفصات يابيدسترر يد ا دو آزمونهي ي ش يو آزما بيشتر

 .قرار داد ينظر را مورد بررس

 يارگاه براكعما آمده در  يهابا آزمونه يها تفاوت خاصن آزمونهيا

 يارياخت هاآنش يآزما زماناما ندارد،  آوريعمات يفاكنترل ك

ت يفاكنترل ك يهاش آزمونهيآزما زمانه ك ياست، در دال

رر( يا سن مقرر ديروز  28همان سن مقاومت مشفصه ) آوريعما

 است.

 سرد يدر هوا يزيربتن  
 

 سرد يدر هوا يزيربتن 

 كليات 
 اتيلك  

+ درجه 1متر از كهوا  يه دماكيدر موارد 3-32-3-3

ه در مدت دفاظت از بتن، كادتمال برود  ايو  باشد و يسلس

بوجود سرد  يط هواي، شران مقدار برسديا از كمترهوا به  يدما

 ت شود.يرعا بفشن يالزامات اد يباو د يآيم

 

د ت هوا وجويوضع ينيبشياز به پين موجود نيدر تعر 3-3-32-3ت  

 كا دال ماليت گذشته يآبا، وضع ين قبليدر تعار هكيدردالدارد، 

شد. مدت دفاظت از يسرد محسو  م يط هوايدر شرا يريرار گق

 21ا ير اشباع و يال در بتن غكمراپاس 1دن به مقاومت يبتن، رس

اشباع از  يهاه در بتنكآن ، مرر استال در دالت اشباع كمراپاس

 استفاده شده باشد. سازمواد دبا 

زود  ييارويسرد ادتمال رو يدر هوا يزيربتن 3-32-3-2

ن است كدهد و مميش ميفبندان افزايط يا با شراهنرام بتن ر

سب كسرد آهنگ  يط هوايب برساند. بعالوه شرايبه آن آس

 دهد. ياهش مكمقاومت بتن را 

اتمسفر )در  ي در فشار  -C °2تا  -3بتن ددود  يخ زدگي يدما 

 يو مواد افزودن يسيمانه به نسبت آ  به مواد كاست ا( يسط  در

قرار  كمترا ي C °1ددود  ين در معرض دمابت يدارد. وقت يبستر

شدن بتن در دد قابا رش و سفتيمرتبط با گ يهانشكرد، وايگيم

 دوره ساخت يبتن تحت بارها ين وقتي. بنابراشودميند ك يتوجه

دهد. يا رخ مكر شييو تي يخوردگكچون تر يالتكرد، مشيگيقرار م

رگز ه بتن وارد شود، هب يبيآس يزدگخيا يدله بهين اوليهرگاه در سن

ب ياگر پا از آس يند، دتكيسب نمكمقاومت و دوام مورد نظر را 

 مطلو  اعمال شود. آوريعما، دفاظت و يدگيد

 يهاتواند تحت چرخهيبتن در معرض آ  نباشد، بتن جوان م يوقت

اشباع بتن تازه  ب شود. درجهيز دچار آسين يخاص شدنآ زدن و خي
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اهش كدراته شدن يدر هنرام ه سيمانب آ  با يكش سن و تريبا افزا

واهد خ ياز سط  بحران كمتر ،اشباع درجه يطين شرايابد. در چنييم

اشد ب يه آ  درون بتن در ددكاست  ياشباع وقت يبود. سط  بحران

بتن  يدگيدبيمندر به آس شدنآ زدن و خيمنفرد  چرخه ي ه ك

تن ه بك ،شودمي يراناز سط  بح كمتراشباع بتن  درجه يشود. زمان

 معموالاشباع  ن درجهيند. اكسب كرا  Mpa 1ددود  يمقاومت فشار

 درصد است. 82از  كمتر

  يزيرالزامات قبل از بتن 
 يزيرالزامات قبل از بتن  

سرد  يدر هوا يزيرزات بتنيا و تدهيوسا همه 3-32-2-3

ن موارد شاما دماسنج، پوشش يارگاه موجود باشد. اكد در يبا

محفوظ  يبرا يليبتن و در صورت لزوم وسا يبرا يمحافظت

 است. يشيا گرماياطراف بتن و وسا يردن فضاك

 يبرا يشيا گرماياز، وسايزات مورد نياز جمله تده 3-2-32-3ت  

 است. يمصرف يهاسنردانها يآ  

ها و قالب آرماتورهاط يد شرايبا يزيرقبا از بتن 3-32-2-2

 هاآنرف در سط  خ و بيد يد و نبانريقرار گ يمورد بازرس

ه در تما  با بتن ك يهر نوع فلز ين دمايمشاهده شود. همنن

 ش از صفر درجهيب يزيرد قبا از بتنيرد، بايگيقرار م

 و  باشد.يسلس

تواند باعث ين بندها ميت ايعدم رعا 7-2-32-3و  2-2-32-3ت  

ده ر مشف  شيتر از مقادنييفته شده به پايبتن تازه ر ياهش دماك

. در شود( 3-3 جدولفتن )يبتن در هنرام ر يدداقا دما يبرا

وز فتن، بتوان از بريبتن در هنرام ر هياول يش دمايه با افزاكيصورت

ا ي لررد ويقالب، م فتن بتن در تما  باينمود، ر يريا جلوگكمش

ن است كمم خ زده،ين و بتن يا سط  زمي شده يجاگذارفلزات 

تواند يم يا قطعات فوالديلرردها يم يزده روخيآ  ر باشد. يپذهيتوج

 بتن به فوالد مندر شود. ياهش چسبندگكبه 

 

خ زده يا بتن ين يزم يفتن بتن رويد از ريبا 3-32-2-7

ش از صفر يبه ب يزيرقبا از بتن هاآن ياجتنا  شود و دما

 ابد.يش يو  افزايسلس درجه

 

 مخلوط بتن يدما 
 مخلوط بتن يدما  

هوا و  يمداز مفلوط بتن تابع دما يدداقا دما 3-32-7-3

دداقا  3-3 جدولاست. در  يبتنعضو مقطع  دداقا اندازه

 يزيربتن زماندر ، ردنكمفلوط بتن در هنرام مفلوط  يدما

 يد در دماينبا يزيربتنشده است.  ارايهدفاظت  دورهدر و 

دستراه  هكآناندام شود، مرر  و ،يدرجه سلس -31از كمتر 

 دات خاص آن را مداز بداند.يت تمهيبا رعا نظارت

باشد، با سرعت  بزرگترهر چه دداقا بُعد مقطع بتن  3-7-32-3ت  

 يش دمايده افزايدهد و در نتيخود را از دست م يگرما يكمتر

ط يران در شيدهد. بنابرايآن رخ م ييزااز گرما يدر بتن ناش يبيشتر

 ي، دداقا دمابزرگترمقاطع  يتوان برايسرد م يدر هوا يزيربتن

 در نظر گرفت. يزيربتن يرا برا يكمتر

از  يمفلوط بتن پا از ساخت آن، به عواما مفتلف يدداقا دما 

ن يدما ارتباط دارد. در ا لهيو نوع وس يمعطل، جمله مدت دما

دما بتن به  يبرا نكمفلوطون يامكه از كجدول فرض شده است 

ت يت با رعاياولو هك است يهيساعت استفاده شده است. بد ي مدت 

 خواهد بود. يزيربتن در هنرام بتن يدداقا دما

ش يد بينبا يزيرمفلوط بتن در هنرام بتن يدما 3-32-7-2

 يدما و 3-3 جدول 3ن ير شده در ردكذ ياز دماها C33° از 

ر كذ ياز دماها C8°ش از يد بيردن نباكبتن پا از مفلوط 

 باالتر باشد.ور، كجدول مذ 2ن يشده در رد

ر ياز مقاد بيشتر يزان قابا توجهيبتن به م ياگر دما 2-7-32-3ت  

تر در يباشد، لزوماً مندر به دفاظت طوالن 3-3 جدولدر  3ن يرد

 ،بيشتر يرا افت درارت در اختالف دماي، زشودمين يخ زدگيمقابا 

هوا و بتن است.  ياوت دماابد. منظور از اختالف دما، تفييش ميافزا
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  وسي، درجه سلسبتن يحداقل دما 3-3 جدول

 طيشرا
 ، متريبتن  اندازه مقطع عضوحداقل 

از  كمتر

3/1 

تا  3/1ن يب

1/1 

 1/1ن يب

 8/0تا 

 بيشتر

 8/0از 

بتن در هنرام  يدداقا دما

 1 3 32 37 دفاظت و در دوره يزيربتن

پا از  بتن يدداقا دما

 ردن: كمفلوط 

صفر ش از يهوا ب يدما يبرا -

 درجه

 درجه -31تا  صفرن يب -

 درجه -31از  كمتر -
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 يشتربياز به آ  يمفلوط بتن، ن يش از دد دمايش بين با افزايهمنن

ابد. عالوه بر ييش ميدر مفلوط وجود دارد و نرخ افت اسالمپ افزا

ن است سبب كمم هادالع رطوبت از سطوآ يافت سر ،نيا

 .شود يريخم يشدگاز جمع يناش يخوردگكتر

  يفتن، نزديردن و ركدر هنرام مفلوط بتن  يدما ،شودميه يتوص

در  ت بتنيفكيبهبود  ياياز مزا تا بتوان مداز باشد يبه دداقا دما

 برد.ن بهره يپائ يدما

 جدولبتن مفلوط شده طبق  يتامين دما يبرا 3-32-7-7

در هر  .ردكن استفاده آساخت  يتوان از آ  گرم برايم ،3-3

باشد. و  يدرجه سلس 82ش از يد بينبا يآ  مصرف يدما دال

  .شودت يرعاد يباز ين 5-3-01-3بند ضابطه ن يهمنن

 رابطهتوان از يمفلوط بتن تازه م يدما محاسبه يبرا 7-7-32-3ت  

 رد:كستفاده ا 0-3ت 

 
 ( 0-3رابطه ت 
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22.0

22.0  

 ه در آن:ك

sT زير سنردانه ي: دما 

gTدرشت سنردانه ي: دما 

wTآ  اختالط ي: دما 

cTسيمان ي: دما 

gWدانهدرشت  : وزن خش 

sWدانهزير  : وزن خش 

cW سيمان: وزن 

wWتالط: وزن آ  اخ 

wgWدانه: وزن آ  موجود در درشت 

wsWزدانهي: وزن آ  موجود در ر 

به جاي  0-3رابطه ت يخ زده باشند در  هاسنردانهاگر هر ي  از 

يا  ws80)W-Ts(0.5بسته به مورد از  wgWgTيا  wsWsTجمالت 

gw80)W-gT(0.5  شودمياستفاده. 

ر از آ  مانند يغ يرريتوان مصال  ديبتن م يش دمايافزا يبرا

ز ا بيشترآ   ژهيو يه گرماك ييز درارت داد. از آندايرا ن هاسنردانه

 ياول، آ  مصرف ه در وهلهك شودميه يرر است، توصيمصال  د

تر آسان ييردن آ  از نظر اجراكن گرم يگرم شود. همنن ،مفلوط بتن

 ست.رر ايردن مصال  دكاز گرم 
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 به معموالمورد نظر مفلوط بتن  يدما تامين يبرا 3-32-7-3

فاده با است يست. اما چناننه دتين يازين هاسنردانهردن كگرم 

داصا نشود،  3-3 جدولمطابق بتن مورد نظر  ياز آ  گرم دما

 ا مناسبيبا وسا هاسنردانهردن كالزم است نسبت به گرم 

زده باشند الزم است با خي هاسنردانهه كيد. در صورتشواقدام 

 .شوداقدام  هاخيردن كنسبت به آ   هاسنردانه ردنكگرم 

باشد، به  C62°آ  مفلوط، ددود  ياگر دما معموال 3-7-32-3ت  

 از است.يسنردانه ن يبرا C31°از  بيشتر يدما

ن ساخت مفلوط بت ياز آ  گرم برا هكيدر موارد 3-32-7-1

 ن، ابتداكمفلوطفتن مصال  به يرب يترتد ي، باشودمياستفاده 

 و سنردانهمفلوط  يثر دماكآ  باشد و دداسپا و  سنردانه

درجه   32از  بيشتر زين سيمانردن كاضافه  زمانآ  در 

 نباشد.و  يسلس

 مندر آن يرش ناگهانيبه گ سيمانبرخورد آ  داغ با  1-7-32-3ت  

 تيفكياهش كن يد اسالمپ و همننيشدن افت ي، بنابراشودمي

 يبرا آورد. بهتر است خواهدوجود هو دوام را در درازمدت ب يمقاومت

 مود.ن يريجلوگ سيمانم آ  داغ با يا از برخورد مستقكن مشيرفع ا

رر يمانه ديمانه به پيمفلوط بتن از پ يرات دماييتي 3-32-7-6

خت ادر هنرام س ديبا مفلوط بتن يدما و د به دداقا برسديبا

 نترل شود.كز ين يزيرو بتن

در هنرام مفلوط  ،بتنالزم  يدما محاسبه يبرا 6-7-32-3ت  

توان يمفلوط بتن م يافت دما يبيردن، با در نظر گرفتن مقدار تقرك

 رد:كاستفاده  2-3رابطه ت از 

 (2-3رابطه ت 

𝑇𝑚 = 𝑇𝑝 + 0.25(𝑇𝑝 − 𝑇𝑎)𝑡 

     

 

 ه در آن:ك

aT ؛و يسلس هوا به درجه يدما 

mT ؛و يسلس بتن پا از مفلوط شدن به درجه يدما 

pT ؛و يسلس به درجه يزيربتن هنرام بتن يدما 

 𝑡  به ساعت يزيرد بتن تا هنرام بتنياز تول يزمان فاصله. 

 

 اربرد دارد. كن كون مفلوطيامكانتقال بتن با  يباال برا رابطه

مفلوط بتن در هنرام انتقال، اگر  ياد دماياهش زكاجتنا  از  يبرا

 مانزثر كه دداك شودميه ين استفاده شود، توصكون مفلوطيامكاز 

 ساعت باشد. 1/3 يزيربتن ون تا محايامكانتقال 

صورت بهرچرخان( ي)غون مفصوص دما بتن يامكه از كيدر صورت

ر ييتي 33/2باال به  ب ثابت در رابطهيده استفاده شود، ضرير پوشيغ

ن يده باشد، ايرچرخان و سرپوشيدما غ لهيابد. چناننه وسييم

 خواهد بود. 3/2ب معادل يضر

 هاهير الزامات و توصيسا 
 هاهيلزامات و توصر ايسا  

ه ك يژه در دالتيوهب، سرد يدر هوا يزيربتن يبرا 3-32-3-3

جهت  ساز، از مواد دبا شودمياشباع  آوريعمابتن در مدت 

دبا  . مقدار شودميدر بتن استفاده  يعمد يهوادبا داد يا

سرد، لزوماً مانند الزامات  يدر هوا يزيرالزامات بتن 3-32-3-3ت  

 يهاهيست، اما توصيخ زدن و آ  شدن ني يهاط چرخهيدوام در شرا

 شده است هياط ارايموجود جهت ادت
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مطابق  يدبا  هواتوان معادل مقدار يمرا ه شده يتوص يهوا

 فصا دوام بتن در نظر گرفت. 6-5-0-6بند  و 00-6 جدول

 اشباعريغه شود بتن داد د اجازهيموارد نباتمام در  3-32-3-2

 خ بزند.يال، كمراپاس 1 يبه مقاومت فشار دنيرستا قبا از 

  

تا  اشباعه شود بتن داد د اجازهيموارد نباتمام در  3-32-3-7

 خ بزند.يال، كمراپاس 21 يبه مقاومت فشار دنيرسقبا از 

به مقدار از در بتن سه از مواد دبا كيدر صورت 7-3-32-3ت  

مقاومت دداقا به  يابياستفاده شود، دست، 00-6 جدولمندرج در 

 .شودميتوصيه ال در بتن اشباع، كمراپاس 22

 يزيرمات پس از بتنلزاا  
 يزيرپس از بتن الزامات  

از آ  انداختن به مدت  يسرد، آ  ناش يدر هوا 3-32-1-3

  پرداخت سطات يماند. عمليم يبر سط  بتن باق يترينطوال

ه ك يسطود يژه برايوهب ،يبيشترد با دقت يسرد با يدر هوا

 .ردياندام پذ ،ش هستنديا سايتردد  يرااد

 يزمان سرد هرچند آ  انداختن در فاصله يدر هوا 3-1-32-3ت  

ز ا ركمتافتد، اما مقدار آ  رو زده يم اتفاق مكاز تراپا  يبيشتر

 زده مدت آ  رو يماندن طوالنيست. باقيا گرم نيمعتدل  يهوا

شروع به پرداخت  زمانخ زدن، يعالوه بر خطر  ر(،ياهش تبفكا ي)بدل

ود بوج ييالت اجراكاندازد و مشير ميبه تاخ يرا به مقدار قابا توجه

ن يسرد، به ا يدر مفلوط بتن در هوا كمترآورد. استفاده از آ  يم

 .شودميه يداً توصكيرر ايا دير دالياا و سيدل

با  بتناز دفاظت د يبا، يزيربالفاصله پا از بتن 3-32-1-2

 ه الزم باشد ازكيدر صورت .ردن آغاز شودكا گرم يق يپوشش عا

داد ياز به ايمحافظت بتن استفاده شود، ن يردن براكروش گرم 

د از يبان موارد يدر ا .بسته در اطراف بتن خواهد بود يفضا

يدر موارد شود.اجتنا   يعضو بتن يردن آتش بر روك روشن

د يولت اكسيدديكربنگاز  و شودميا گرمازا استفاده ياز وسا هك

 ريظمناسب، ن لهيا وسيبا روش د يباد شده يتول ي، گازهاشودمي

 شود. تيهدا ،بسته اطراف بتن يرون از فضايبه ب ،شكدود لوله

تار ساخ شودميبتن باعث  يم بر رويداد آتش مستقيا 2-1-32-3ت  

د يردن بتن باكب شود. در هنرام گرم يدراته شده تفريمحصوالت ه

  نواخت بر سطيكصورت ع آن اجتنا  و گرما بهيسر يشدگ از خش

 بتن اعمال شود.

 يطحس يهابفش يتواند با سرعت قابا توجهيم اكسيدديكربنگاز 

تر عيرس يتواند به خوردگين امر ميند. اكربناته كبتن تازه و جوان را 

 اهش دهد. كو عمر عضو را  ندك  مكلرردها يم

 يشدگتواند باعث جمعيربناته شدن مكز ير مسل  نيدر قطعات غ

 ش دهد.يرا افزا يخوردگكشده و ادتمال تر بيشتر

بتن  يق بر رويداد پوشش عاي،  اآوريعماسرد منظور از  يدر هوا

  داد گرما باعث خشيط بسته اگر ايردن بتن است. در محكا گرم يو 

اده ا بفار آ  استفيبا آ    يرسانتوان از رطوبتي، مشودميشدن بتن 

 رد.ك

مدت دفاظت با  يبتن در ط يدما سهيمقا يبرا 3-32-1-7

ه شده، الزم يارا 3-3 جدوله در كدفاظت  دوره يدداقا دما

 ر سطوآينظ يبحران يژه در نواديوهبسط  بتن،  ياست دما

ها، دداقا دو بار در هر شبانه ها و گوشها لبهينشده  يبندقالب

 .شودو ثبت  يريگروز اندازه

 يدر معرض افت دما يبتن ياعضا يهاها و گوشهلبه 7-1-32-3ت  

 نمود. هاآنبه  يبيشترد توجه يهستند و با يزدگخيو ادتمال  بيشتر

مناسب استفاده شود تا  يق درارتيپوشش عااز د يبا دفاظت در دوره

ن اگر يدفظ شود. بنابرا 3-3 جدولدر  3ن ير شده در ردكذ يدما

دهد، يجدول را نشان من ياور در كر مذياز مقاد كمتر يدماسنج دما

تعد مس ،هاها و گوشه. لبهاستنامناسب بودن پوشش  نشانه

ن ضفامت ي، بنابراهستندسرد  يدر هوا يبيشتر يدگيدبيآس
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اما د شيباشد. اعمال پوشش با بيشترد يها بان قسمتيپوشش در ا

 شده و سطوآ در معرض هوا باشد. يبندسطوآ قالب

 حفا ت بتن 
 حفا ت بتن  

 مدت يبرابتن  يالزم است دما يزيرپا از بتن 3-32-6-3

 3-3 جدولدر  ي ن يرد يدمابرابر با دداقا  يدمابا  ،الزم

توسط پوشش مناسب و در توان ين عما را ميشود. ا ينرهدار

د. رك تامينش، يبسته و اعمال گرما داد محفظهيصورت لزوم ا

و  يا بلوغ سندي يآگاه يهاه با استفاده از آزمونهكيدر صورت

 1ه بتن به مقاومت كنشان داد ر مفر ، بتوان يغ يهاا روشي

 توان دفاظت را خاتمه داد.يده است، ميال رسكمراپاس

ندتر از كسرد،  يبتن در هوا يسب مقاومت فشارك 3-6-32-3ت  

( است. يدرصد رطوبت نسب 322و  C22° ددود ط استاندارد )يشرا

 يهانمونه يتوان با ارتباط دادن مقاومت فشارين منظور ميبد

ن يدر سنبا بلوغ آن ط استاندارد يشده در شرا آوريعما اياستوانه

 دست آورد. سپاهبتن موجود را ب يمورد نظر برا رابطه ،هيمفتلن اول

ت دسهارگاه، بلوغ بكبتن موجود در  يبلوغ برا با استفاده از رابطه

 ن زد.يمتناظر را تفم يآمده را محاسبه نمود و مقاومت فشار

ارگاه از كبتن در  ين مقاومت فشاريتفم يتوان براين ميهمنن

 يش برجهندگكا چي يش فراصوتير مفر  مانند آزمايغ يهاروش

 مقاومت يهمبستر ت( استفاده نمود. ابتدا الزم است رابطهي)اشم

دست هبتن موجود( ب ير مفر  )برايغ يهاشيج آزمايو نتا يفشار

ن بت يرور مفر  بر يغ يهاشيج آزمايد، سپا با استفاده از نتايآ

 ن زد. يآن را تفم يمقاومت فشار ،ارگاهكموجود در 

 يواقع آوريعماط يه در شراك يآگاه يهابا استفاده از نمونه

 يارانه مقاومت فشاركمحافظه صورتبهتوان يز مين اندشده ينرهدار

وجود دارد،  ييهاديتردن مورد يهرچند در ا .ن زديبتن عضو را تفم

ه يران توصيز در اين روش نياستفاده از ا ،موجود طياما با توجه به شرا

 .شودمي

براي كاهش مدت دفاظت و دستيابي به دداقا  3-32-6-2

ي با مقاومت اوليه زياد يا هاسيمانتوان از مقاومت الزم، مي

، كاهش سيمانكننده، افزايش مقدار مواد افزودني زود سفت

يا افزايش دماي بتن در دوره دفاظت  سيماننسبت آ  به 

 استفاده كرد.

يي با رده هاسيمانيا  7ي پرتلند نوع هاسيمان 2-6-32-3ت  

ي با مقاومت اوليه هاسيمانبه عنوان  1/12يا ترجيحا  1/32مقاومتي 

 تواند بكار رود.زياد مي

كننده كه گاه بعنوان ماده كننده يا زودگيرمواد افزودني زود سفت

ه يش مقاومت اوليه بكار گرفتتواند براي افزامي شودميضد يخ ناميده 

 شود.

كيلوگرم بر متر مكعب در  12به ميزان ددود  سيمانافزايش مقدار 

 مانسيتواند عالوه بر كاهش نسبت آ  به طرآ مفلوط بتن نيز مي

هاي اوليه را باال برد، به گرما زايي بيشتر نيز مندر شود يا مقاومت

 تفطي نشود.مداز  سيمانمشروط بر اينكه از دداكثر مقدار 

روان كننده بويژه با مواد فوق سيمانكاهش نسبت آ  به 

تواند عالوه بر افزايش مقاومت اوليه موجب باال كربوكسيالتي ميپلي

مدت نيز شود، در دالي كه برخي از اقدامات فوق رفتن مقاومت دراز

 مدت را نيز كاهش دهد.ممكن است مقاومت دراز
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بديهي  دداقا دما در مدت دفاظت ذكر شده است، 3-3 جدولدر 

تري توان در مدت كوتاهاست در صورت امكان با افزايش اين دما مي

 به دداقا مقاومت مورد نياز دست يافت.

ط يمتوسط مح ياظت چناننه دمافد پا از دوره 3-32-6-7

ه نحو متعارف ب آوريعماباشد،  و يدرجه سلس +1از  بيشتر

 . چناننه بعد از دورهشودمي اعمال 3-3بند مناسب طبق 

الزم  ،و  باشديسلس درجه +1از  كمترط يمح ياظت، دمافد

دن به مقاومت مورد نظر در اتمام ياظت بتن تا رسفاست د

بتن در  يابد. دداقا دمايتداوم  (0-3-3بند  )طبق آوريعما

ان مطابق با كماكدستراه نظارت با نظر توان يمرا ن دوره يا

 هكنياا ي در نظر گرفت،  3-3 جدولدر  3ن يرد يدداقا دما

 د.رك ينرهدار و يدرجه سلس +1از  بيشتر يدر دمارا بتن 

ط يمح يدفاظت بتن، اگر دما ان دورهيپاپا از  7-6-32-3ت  

ه ادتمال كاست  يط در دديمح يو رطوبت نسب C32°از  بيشتر

با  آوريعماتوان از روش يد بتن وجود دارد، ميشد يشدگ خش

د يدفاظت با ان دورهيپاصورت، پا از نير ايرد. در غكآ  استفاده 

و مواد  يلونيپوشش نامانند  يرطوبت يقيعا آوريعمااز روش 

 نمود.استفاده  ييغشا ييايميش

 حفا تدوره افت دما پس از   
 حفا تدوره افت دما پس از   

مدت  يدر ط ،دفاظت از بتن دورهپا از اتمام  3-32-3-3

 استه شود تا بتنكج از دفاظت يتدرهد بيبا ،ساعت 23 دداقا

 افت مداز ثركرد. ددايدما قرار نر يرات ناگهانييدر معرض تي

 يد با توجه به دداقا بٌعد عضو بتنيباساعت  23ما پا از د

 باشد. 8-3 جدولمطابق با 

 

  

  ساعت پس از خاتمه حفا ت 20، بتن يثر افت دماكحدا 8-3 جدول

 ، متريحداقل بُعد عضو بتن
 ثر مجاز افت دما، درجهكحدا

 وسيسلس

 7/2 از كمتر

 1/2تا 2/ 7

 8/3تا  1/2 

 8/3از  بيشتر

28 

22 

33 

33 

  

  

  يبردارقالب 
   يبردارقالب  

در  الزم زمان تر ازيطوالن سرد يدر هوا يبردارقالب زمان

 (يبندقالب) 1فصل به شتر يات بيجزئ ياست. برا يط عاديشرا

 .شودراجعه م

 ،سيمانانواع  همه يبرا يسب مقاومت فشاركسرد روند  يدر هوا 

 ياژهيد توجه وين باي. بنابراشودميند كفته يآم يهاسيمانژه يوبه

 نمود. يبردارقالب زمانن يين امر در تعيبه ا
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 گرم يدر هوا يزيربتن 
 

 گرم يدر هوا يزيربتن 

 اتيلك  
 

 تايلك 

درجه  23از  بيشتر يزيربتن زمانبتن در  يدماه كيدر موارد
 ن بخشيم است، و الزامات اكحاگرم  يهواط يشراباشد، وس يسلس

 .شودت يرعا يزيرساخت بتن و بتن د دريبا

سو  يسل درجه 2ارگاه ددود كد شده در يبتن تول يدما معموال 

 درجه 72تر از ط بااليمح يط است. لذا در دمايمح ياز دما بيشتر

ود گرم وج يدر هوا يزيرط بتنيدر شرا يريگو ، ادتمال قراريسلس

 دارد.

 يهاداد تنشيا ايدلن است بهكم ممياست در قطعات دد يهيبد

 ياز به دماي، نيان درارتيبتن و گراد يش دماياز افزا يناش يدرارت

 مهاننييد به آين مورد بايوجود داشته باشد. در ا يكمتربه مراتب 

 مراجعه نمود.« ميدد يبتن يهاسازهنامه نيآئ» 733 شماره

 يشده دارد. بفشبر بتن تازه و سفت ياد بتن اثرات نامطلوبيز يدما

 ر است:ين اثرات به شرآ زياز ا

 ارگاه؛كو خطر افزودن آ  به مفلوط در  يروان بيشترافت  -

م كالت در انتقال، تراكداد مشيده ايرش، در نتيگ زمان كاهش -

سرد  يوجود آمدن درزهادر به بيشترو پرداخت سط  بتن و خطر 

 (؛يوستريبتن بدون پ هين دو الي)درز ب

و  يريخم يشدگاز جمع يناش يخوردگ كتر بيشترادتمال  -

 ؛يدرارت

 ؛يشدگ از خش يناش يشدگش جمعيادتمال افزا -

 و دوام. يكيانكم يهااهش مقاومتكادتمال  -

 

اد هوا، رطوبت يز يز مانند دماين يرريواما دبتن ع ير از دمايغ

ا و تابش ياد از سط  درياد باد، ارتفاع زيم هوا، سرعت زك ينسب

ن عواما ياندامد. اياز سط  بتن م بيشترر يد به تبفيم خورشيمستق

هوا( به  يگرم )دما يش اثرات نامطلو  هوايتوانند باعث افزايم

 سط  بتن شوند. در يخوردگكو تر يريخم يشدگخصوص جمع

 يزيربتن الزامات قبل از  
 

 يزيربتن الزامات قبل از 

ساخت بتن و  ياز برايزات مورد نيمواد و تده همه 3-33-2-3

ات فراهم شوند. يد قبا از شروع عمليگرم با يدر هوا يزيربتن

 اشاره شده است. يزات ضروريبه مواد و تده ،ن بفشيدر ا

  

ه يدر ساد يبا انكا ساخت بتن تا دد اميوساتمام  3-33-2-2

فتن ير با توانين مكردن مفلوطك خن ي. براشوند ينرهدار

اما در  اقدام نمود. ،نكمفلوط يا دروني يرونيبآ  بر سط  
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ن كدر مفلوط يد آ  اضافيهنرام ساخت مفلوط بتن، نبا

 باشد.موجود 

 ساخت بتن 
 

 ساخت بتن 

مفلوط بتن الزم است از  ياهش دماك يبرا 3-33-7-3

ه ياول يش دماياز افزا يريرانه جهت جلوگيرشيپ يهاروش

دن رك  توان نسبت به خنين ميمصال  استفاده نمود. همنن

ن روش، استفاده از آ  سرد يتررد. آسانكاقدام  يمصال  مصرف

ه با استفاده از آ  كيخ در مفلوط بتن است. در موارديا يو 

ن تا تواياهش داد، مكرا تا دد مورد نظر آن يسرد نتوان دما

 ايخ ي ساخت مفلوط را با تراشه ياز برايدرصد آ  مورد ن 31

 انيه در پاكد توجه داشت يرد. اما باكن يرزيجا كيخ پولي

 مانده باشد.يدر بتن باق يفيد يردن بتن، نباكات مفلوط يعمل

تواند ياستفاده از آ  سرد در ساخت مفلوط بتن م 3-7-33-3ت  

 ياهش دماكهش دهد، اما اثر اكمفلوط را  يدما C 3° تا ددود

 است. C 32°م تا ددود يصورت مستقخ بهيمفلوط با استفاده از 

 و يسيمانسنردانه و مواد ، شاما يمصال  مصرف 3-33-7-2

، است يهيم برخوردار باشند. بدك يان از دماكد تا دد اميآ  با

مداز  يثر دماكد از ددايردن باكبتن پا از مفلوط  يدما

 باشد. آن، كمترفتن ير

 ينرهدار يد برايلو با رنگ سفيان از سكدر صورت ام 2-7-33-3ت  

در انبار  سيمان يهاسهكيو  شوداستفاده  سيمانسنردانه و 

ه يآ  توص يش دماياز افزا يريجلوگ يده انبار شود. برايسرپوش

ه قرار گرفته و با يرابط در سا يهاا مفازن آ  و لولهيمنابع  شودمي

ن ين بهتر است مفازن آ  در زميند. همننق پوشانده شويمواد عا

ز ا ي، ناشهاسنردانه يش دماياز افزا يريمدفون گردند. جهت جلوگ

ان بير سايدر ز هاسنردانه شودميه يم آفتا ، توصيتابش مستق

 رند.يمناسب قرار گ

  درشت در مناطق نسبتاً خش يهاسنردانهردن ك  خن يبرا 

رد و اجازه داد تا آ  كفاده توان از پاشش آ  بر سط  آن استيم

از آ  در  يه بفشك يهر دال در صورتر شود. بهيسنردانه تبف

 يرااز بين مقدار آ  مورد نييد آن را در تعيبماند، با يباق هاسنردانه

 ساخت مفلوط منظور نمود. 

ه پا از دما و قبا از كباشد  يد در دديمفلوط بتن با يدما

 د.نكمداز تداوز ن يفتن از دماير

 يمصال  مصرف يوزن و دما يمفلوط بتن بر مبنا يدما محاسبه يبرا

سرد استفاده  يدر هوا يزيرشده در بفش بتن ارايه توان از رابطهيم

 ،شودمياستفاده  ياز آ  مصرف يخ به عنوان بفشيرد. اما اگر از ك

 بهره گرفت: 3-3رابطه ت توان از يمفلوط م يدما محاسبه يبرا

 (3-3رابطه ت 

𝑇𝑚 =
[0.22(𝑇𝑠𝑊𝑠 + 𝑇𝑔𝑊𝑔 + 𝑇𝑐𝑊𝑐) + 𝑇𝑤𝑊𝑤 + 𝑇𝑠𝑊𝑤𝑠 + 𝑇𝑔𝑊𝑤𝑔 + (0.5𝑇𝑖 − 80)𝑊𝑖]

[0.22(𝑊𝑠 + 𝑊𝑔 + 𝑊𝑐) + 𝑊𝑤 + 𝑊𝑤𝑠 + 𝑊𝑊𝑔 + 𝑊𝑖]
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iTدماي يخ مصرفي بر دسب سلسيو ؛ :  
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iW است. بر دسب كيلوگرمخ ي: وزن 

 

وزن آ  مصرفي پا از كسر مقدار  wWالزم به ذكر است كه مقدار 

 .باشدمييخ 

 يزيربفش  بتن 2-3رابطه ت  ، در3-3رابطه ت  يپارامترها هيبق

 ن شده است.يسرد تعر يدر هوا

 از مقدار آ  د بيشترينبا جبران افت اسالمپ يبرا 3-33-7-7

 ياهش دماكاضافه شود. با  يرريمفلوط بتن، آ  دطرآ 

اسالمپ را  توان افتيم 2-5-00-3بند مفلوط بتن طبق 

ردن مدت دفظ اسالمپ بتن، كتر يطوالن ياهش داد. براك

ت يه خاصكآ   اهندهكا يننده كا روانير يندگكتوان از مواد يم

 رد.كدارند، استفاده  يريندگك

ن شده در ييد به مقدار تعيمقدار آ  مفلوط بتن با 7-7-33-3ت  

جبران افت اسالمپ،  يد برايجه نباچ ويباشد و به ه طرآ مفلوط

افه را اضيرد. زك، آ  اضافه طرآ مفلوطن شده در يياز آ  تع بيشتر

ه ديو در نت يسيمانش نسبت آ  به مواد يردن آ  مندر به افزاك

 .شودميو دوام بتن  يكيانكاهش مقاومت مك

 انتقال بتن 
 

 انتقال بتن 

باشد  يد به نحوين باكون مفلوطيامكانتقال بتن با  3-33-3-3

در طول  دور 722ون به يامكتعداد چرخش جام ثر كه دداك

ه قرار باشد عما اختالط و كيموارد. در شوددما محدود 

دور با  32صورت توام اندام شود، الزم است دداقا دما به

ه دورها يبق ياما برا ،ردكبتن را مفلوط  ،سرعت چرخش تند

ون يامكن با ند باشد. مدت انتقال بتكسرعت چرخش جام د يبا

عت سا ي د از يون نبايامكبتن از  هين تا اتمام تفلكمفلوط

ر يگندك يتواند با مصرف مواد افزودنين مدت مياشود.  بيشتر

اه با مدوز دستر ،مكو افت اسالمپ  يريرگيبا د ييهاسيمانا ي

 ابد.يش ينظارت افزا

 يدر هوا يزيربتن يدور صرفاْ برا 722ت يمحدود 3-3-33-3ت  

 دارد. ياهير موارد جنبه توصيو در سا شودميرم اعمال گ

ن انتقال ياز گرم شدن بتن در د يريجلوگ يبرا 3-33-3-2

 زات دمايا و تدهيوسا يدما ،قبا از استفاده شودميه يتوص

ا يخ ييا چتايآ    مكن را با كگ مفلوطيفتن مانند ديو ر

فتن بتن يا دما و ريرنگ وسا شودميه ياهش داد. توصك

 ا رنگ روشن باشد.يد يون دما بتن، سفيامكگ يد دمانن

ه با كتوان انتظار داشت ينم ،و گرم يشرج يدر هوا 2-3-33-3ت  

ا يخ يا استفاده از گونين و كون مفلوطيامك يرونيسط  ب يپاشآ 

ن دالت يداصا شود. در ا ياقابا مالدظه يدر سط  آن افت دما

ن كگ مفلوطيد يااهش دمك يبرا  از آ  خن صرفاالزم است 

 استفاده نمود.

 يزيربتن 
 

 يزيربتن 

د يبا يزيرمفلوط بتن در هنرام بتن يثر دماكددا 3-33-1-3

مهند  مشاور ه كو  محدود شود، مرر آن يسلس درجه 72به 

 د.يز نمايرا تدو يكمتر يا دستراه نظارت پرووه دماي

و  اختصاص به يدرجه سلس 72 يت دمايمحدود 3-1-33-3ت  

 دارد. يه جنبه عمومكگرم ندارد بل يدر هوا يزيربتن

ادتمال  يطيط محيشرا هكيدر موارد 3-33-1-2

دهد، يش ميرا افزا يريخم يشدگاز جمع يناش يخوردگكتر

رابطه ت توان از ير آ  از سط  بتن را مينرخ تبف 2-1-33-3ت  

ز ا بيشتر يمعمول يهار در بتنيرد. اگر نرخ تبفكمحاسبه  3-0



 جلد دوم: مصال  و مسائا اجرايي -نامه بتن ايرانآئين 23/23/3322 313  

 

 

 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 هادالر ژه ديواد بهير زيد نسبت به دفاظت سط  بتن از تبفيبا

د ايط، سرعت زيم محكاد هوا و بتن، رطوبت يز يرد. دماكاقدام 

ر آ  از يننده تبفكد يم آفتا  از عواما تشديقباد و تابش مست

 ،نبر سط  بت يلونيسط  بتن هستند. استفاده از پوشش نا

اد ا استفاده از موي ،م با بتن باشديه در تما  مستقكبدون آن

ر پا از اتمام پرداخت سط ، يننده از تبفك يريغشاساز جلوگ

  ر است.ياهش نرخ تبفك يبرا يروش مناسب

ط ياد، لزوماً اختصاص به شراير زياز تبف يشنا يخوردگ كتر

ز داصا يتر نط معتدلين است در شراكگرم ندارد و مم يهوا

 .شود

 

/h 2kg/m 1/2 يناش يريخم يخوردگكاز تر يريجلوگ يباشد، برا 

ر يفاهش نرخ تبك يد نسبت به دفاظت سط  بتن براير باياز تبف

ز يناچ يبا آ  انداختر ييهااست چناننه از بتن يهياقدام نمود. بد

م استفاده شود، كا بتن خودتراي ايليسدوده يداو يهامانند بتن

ر ين است در نرخ تبفكرا ممي، زشودد يدد تشيبا يط دفاظتيشرا

 درافتد. ياتفاق ب يخوردگ كز ترين h2kg/m 21/2/تا  1/2  از كمتر

ترك خوردگي  هابتندر اين  h2kg/m 21/2/از  بيشترنرخ تبفير 

 دتمي خواهد بود.

 (0-3رابطه ت 
𝐸 = 5[(𝑇𝑐 + 18)2.5 − 𝑅(𝑇𝑎 + 18)2.5](𝑉 + 4) ∗ 10−6 

         

 

 ه در آن:ك

E ر به ينرخ تبف/h2kg/m 

R 322م بر يتقس يرطوبت نسب 

aT و يسلس هوا به درجه يدما 

cT و يسلس بتن به درجه يدما 

V  سرعت باد بهkm/h. 

ن در سمت باد، به كشا باديدصار  ي داد يبا ا 3-33-1-7

توان از يم يزيربتنمحا  يكيمتر در نزد ي ارتفاع ددود 

توان با مرطو  ين مياست. همننكسرعت باد در سط  بتن 

 ياهش سرعت باد، دماكن عالوه بر كا بادشين دصار يردن اك

ن اقدامات، بر يه اكاهش داد. ضمن آنكباد بر سط  بتن را 

دت ر را به شيرگذار خواهد بود و تبفيز تاثيهوا ن يرطوبت نسب

 ياهش دماكد، يآيز رابطه فوق بر مه اكدهد. چنانياهش مك

ود. ر خواهد بياهش تبفك يز به نوبه خود عاما موثر برايبتن ن

اهش كتواند به يم آفتا  ميبان و دذف تابش مستقيداد سايا

 .ر مندر شوديتبف

ه منظور نشد تابش آفتا  0-3رابطه ت هرچند در  7-1-33-3ت  

در رابطه فوق به عاما ارتفاع از . باشدميگذاري اما عاما تاثير ،است

ده ز اشاره نشير نيش شدت تبفياهش فشار هوا(، در افزاكا )يسط  در

 است.

گرم  يژه در هوايران بويران و فالت مرتفع ايا  خش يدر آ  و هوا

 زهشورهاست. امروكش از اغلب ير از سطخ بتن بيباد، نرخ تبف يو دارا

 .دشومبذول  ياژهيات توجه وكن نيد به ايبلند با يهاسازه يدر اجرا

ان كاد است و امير در دد زيه نرخ تبفك يموارددر  3-33-1-3

 رد. استفادهكاف استفاده يتوان از انواع الياهش وجود ندارد، مك

درصد ددم بتن  2/2تا  3/2به مقدار ددود  ياف دتياز ال

ر يرا به تاخ يريخم يشدگجمعاز  يناش يهاكتواند بروز تريم

اهش كدات يتمه يريارگكاهش دهد. هر چند بهكا يانداخته و 

 ت.اس يخوردگكاهش ادتمال تركدر  يبزرگ  مك ،رينرخ تبف

صورت تواند بهياف با توجه به ددم آن ميوزن ال 3-1-33-3ت  

اف يتوان ددم الين منظور ميا يد. براياز ددم بتن بدست آ يدرصد

 .شوداف محاسبه يآن ضر  نمود تا وزن ال يچرالرا در 

   آوريعمل  
 

   آوريعمل 

 هادال يبرا آوريعمان روش يگرم بهتر يدر هوا 3-33-6-3

ن استفاده از  ياست. همنن هاآنآ  بر سط   داد دوضنهيا

 هجعارم 3-3بند مطابق  آوريعما يهابه روش 3-6-33-3ت  

 شود.
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 ،يبتن ياعضا يبر رو لونيناا همراه با پوشش يخ ييچتا

طور به ريآوعماد در طول مدت يبا يي. چتاشودميه يتوص

ا شود، يو مددداً خ  خش ييا باشد، اگر چتايمداوم خ

و  ،دهديشدن در سط  بتن رخ م خش تر و يهاچرخه

 .شودمين داصا يمطلوب آوريعما

 ييايميتوان از محلول شيم آوريعما يبرا 3-33-6-2

 ياهبتن يد استفاده نمود. برايا سفيغشاساز با رنگ روشن 

، استفاده 32/2از  كمتر يسيمانپرمقاومت با نسبت آ  به مواد 

مانند استفاده از  ،ريننده از تبفك يريجلوگ صرفا يهااز روش

  هيغشاساز توص ييايميو محلول ش ،تنها يلونيپوشش نا

 ،توسط دستراه نظارت هاآنه استفاده از ك، مرر آنشودمين

   داده شود.يتشف بالمانع

  

 6-3 جدولاز به يمورد ن آوريعمامدت  يبرا 3-33-6-7

، يطيط محي، شراآوريعما ن جدول ردهيمراجعه شود. در ا

مداور در نظر  يا هوايمتوسط سط  بتن  يو دما سيماننوع 

 ه شده است.گرفت

  

  يبردارقالب 
 

   يبردارقالب 

 6-1 بندمطابق گرم  يدر هوا يبردارقالب زمان 3-33-3-3

 .باشدمي( يبند)قالب 1فصل 

ري كسب مقاومت اوليه در دماي زياد با نرخ بيشت 3-3-33-3ت  

 تر خواهد شد. برداري كوتاهقالب زمانو  شودميداصا 
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 گستره   
 

 گستره 

رش بتن اختصاص دارد و يو پذ يابين فصا به ارزيضوابط ا

 ر است:يشاما موارد ز

 ات؛يلك -الن

 ؛يبردارمحا و تواتر نمونه - 

 رش بتن )بتن تازه، مقاومت و دوام(؛يضوابط پذ -پ

 م مقاومت؛كبتن  يبررس -ت

 م دوام.كبتن  يبررس -ث

 
 

 اتيلك 
 

 اتيلك 

د يبا بتن تازه ت بتن تازه:يفكيرش بتن از نظر يپذ  8-2-3-3

 يخصوص يمشفصات قابا قبول مندرج در مشفصات فن يدارا

 يدرصد هوا مداز، محدوده يروان ت محدودهيپرووه باشد. رعا

رش يپذ يبرا يمداز و مشفصات ظاهر يدما مداز، محدوده

 . است يبتن تازه الزام

(، يبتن )جداشدگ يشاما: عدم همرن يموارد ظاهر 3-3-2-8ت  

 ره است. يلوخه و غكاف، وجود يآ  انداختن، عدم پفش ال

 

 ييراات اجيعمل اجرا: رش بتن از نظر نحوهيپذ  8-2-3-2

ن، فتير ،يزيربتنمحا و  يقالب، آرماتوربند يسازآماده ؛شاما

د طبق يبتن با آوريعمام، پرداخت و كدادن، ترا يپفش و جا

ر يدر غ .اندام شود يا مشفصات فني نامهنييآن يا ضوابط

ورد م آن تيفكيو رد يگينمرش قرار يمورد پذ ،نصورت بتنيا

 د خواهد بود.يترد

 يش رويتوان با اندام آزماين موارد را نمياز ا يبرخ 2-3-2-8 ت 

  ياما و صحكصورت به يينترل نمود و الزم است موارد اجراكبتن 

عهده رش را بهينترل و پذكت يو دستراه نظارت مسئول شودت يرعا

ت آن از يفكيه ك كوكاز مناطق مش يريگميزه  مكگاه به دارد. 

ان تويد بوده است، ميورد ترد، مآوريعمام و كژه تراي، بويينظر اجرا

 نان داصا نمود.ياز صحت اجرا اطم

رش مقاومت يپذ رش بتن از نظر مقاومت:يپذ  8-2-3-7

 يهاهنمون يج مقاومت فشاريارگاه بر اسا  نتاكبتن در  يفشار

تن از ب يبردارمونهنرد. يگيشده از بتن تازه صورت م هبرداشت

 .شودميطبق نظر و درخواست ناظر اندام  يبردارنمونه 7-3-2-8 ت 

 يروان ايخاص  زمانبوده و به  ينشيرگزيصورت غد بهيبا يبردارنمونه

 يه از نظر ظاهر و روانك ييهااست بتن يهيشد. بدوابسته نبا يخاص
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. دشوندام در طول مدت مصرف بتن ا يتصادف صورتبهد يبا

د يبا ،«ط استاندارديشرا»در  هاآن يها و نرهدارآزمونه هيته

 شود.اندام  3628-2ا ي 7221 يمل هايطبق استاندارد

از  يريگد مصرف شوند و نمونهينبا ،ستنديقابا قبول ن در محدوده

 يبردارخاص در نمونه داد ضابطهيهردال ات ندارد. بهيموضوع هاآن

 يبانرا ميست، زيز قابا قبول نير آن نيو نظا يط خاص جويمانند شرا

رش يند. پذكيا دوام را مفدوش ميرش مقاومت يضوابط پذ يآمار

و  يششك، يموارد از نظر مقاومت خمش ين است در برخكبتن مم

در  مربوطد ضوابط ين صورت باياز باشد. در ايمورد نز ينره يغ

 ر شود. كپرووه ذ يمشفصات فن

رش بتن از نظر دوام در يپذ رش بتن از نظر دوام:يپذ 8-2-3-3

ه برداشته شد يهامونهدوام ن يهاشيج آزمايارگاه بر اسا  نتاك

در  هاآن يها و نرهدارآزمونه هيرد. تهيگياز بتن تازه صورت م

ا يو  7221 يملهاي طبق استانداردد يبا ،«ط استاندارديشرا»

 اندام شود.  2-3628

 رش بتن از نظر مقاومتيپذ، 3-0-2-8بند ر يبه تفس 3-3-2-8 ت 

 مراجعه شود. يفشار

  يبردارمحل و تواتر نمونه 
 

  يبردارمحل و تواتر نمونه 

 بتن تازه يبردارنمونه و تواتر محل 
 

 بتن تازه يبردارمحل و تواتر نمونه 

ت بتن تازه در هر  يفكين ييتع يبرا يبردارنمونه 8-7-3-3

رد. ي،  صورت گكارپايد در يبابتن  هر نوع و هر ردهسازه و 

صورت بهز ين نوع و رده در هر سازه هر يتازه برا بتنرش يذپ

  جداگانه خواهد بود.

 ،7223-3 يطبق استاندارد ملبايد بتن تازه از  يبردارنمونه

 .اندام گيرد

 ايهبنداز بتن تازه مطابق  يبردارنمونه يهادداقا تعداد نوبت

 خواهد بود.  3-2-3-8ا ي 8-3-2-2

 ياهررات ظييا تيي  شگونه هردستراه نظارت، با توجه به بروز 

. تاس يترشيب يهادر نوبت يبرداربه نمونه در بتن تازه، مداز

ا ين كون مفلوطيامكتوان از يمرا  يبردارنمونه مواردن يدر ا

 722ددود  هيبعد از تفلت منفرد به صور ا،ا دمير وسايسا

 . دادتر بتن اندام يل

 

 يگاه الزم است از بتن آماده قبا از اضافه نمودن افزودن 3-3-7-8-ت 

هردال رد. بهيقرار گ يابيت آن مورد ارزيفكيشود و  يريگنمونه ،ا آ ي

پا  ياز بتن مصرف يبردارد نمونهيدر پرووه با يمصرف يهابتن يبرا

 پاي كار)در صورت مداز بودن( در  يا هر نوع افزودني از افزودن آ 

 ياز پرووه از نظر روانيد با توجه به نيبا معموالرد. بتن آماده ياندام گ

 از دد كمتر يردن ارسال شود، اما گاه بتن آماده با روانكپمپ  يبرا

ن آ يروان يرسد و الزم است به نحو مقتضيار مك ياز به پايمورد ن

 شود.  بيشتر
، دارا دبن، ي، سنر ا چند نوع بتن مفتلن )سبيه از دو كير صورتد

ازه س ي ( در يو با افزودن ين بدون افزودنيم، همننكو خودترا يافيال

 د جداگانه اندام شود. يمورد نظر با يبرداراستفاده شود، نمونه

رر يديكمفتلن و جدا از  يهاسازهرر، يديكمفتلن مشابه  يهاكبلو

 اهآناز  ي هر  يبرا يبردارد و ضوابط و تواتر نمونهنشويم يتلق

د يوادد تول ي از  هاآناگر بتن  ياربرد دارد، دتكصورت جداگانه به

جداگانه،  يهاسازههردال . بهشود تامين زمان ي بتن و در 

جداگانه اندام  هاآن يا و طراديه و تحليه تدزكهستند  هاييسازه

 .  شودمي

 مقاومت يبرا يبردارونهتواتر نممحل و  
 

 مقاومت يبرا يبردارمحل و تواتر نمونه 

هر نوع و و از  هر سازه مقاومت در يبرا يبردارنمونه 8-7-2-3

ر بتن از نظرش يذرد. پيصورت گ پاي كارد در يبابتن  هر رده

در صورت انتقال بتن به كارگاه توسط كاميون  3-2-7-8ت  

اجزاي بتن )از جمله تمام گيري بايد پا از افزودن كن، نمونهمفلوط
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صورت جداگانه بهز ين نوع و رده در هر سازه هر يز برايمقاومت ن

 .شودمياندام 

ت الزم اس ،مقاومت بتنن ييتع يبرا يبردارونهنم يهانوبتدر 

 لهياز وس ،7223-3 يبتن تازه طبق استاندارد ملاز  يبردارنمونه

 باشد.به صورت مركب دما بتن 

 

ز اي شيميايي يا معدني، الياف و غيره( به صورت مركب هاافزودني

 . كن اندام شودكاميون مفلوط

ر و مورد نظ بتن آماده با رده ين انطباق مقاومتيد بياست با يهيبد

  سازه تفاوت قائا شد. ي در  يبتن مصرف يانطباق مقاومت

رر يديكمفتلن و جدا از  يهاسازهرر، يديكمفتلن مشابه  يهاكبلو

 اهآناز  ي هر  يبرا يبردارد و ضوابط و تواتر نمونهنشويم يتلق

د يوادد تول ي از  هاآناگر بتن  ياربرد دارد، دتكصورت جداگانه به

جداگانه،  يهاسازههردال . بهشود تامين زمان ي بتن و در 

جداگانه اندام  هاآن يا و طراديه و تحليه تدزكهستند  هاييسازه

 .  شودمي

، دارا دبن، ي، سنر ا چند نوع بتن مفتلن )سبيه از دو كيدر صورت

ازه س ي ( در يو با افزودن ين بدون افزودنيم، همننكو خودترا يافيال

 د جداگانه اندام شود. يمورد نظر با يبرداراستفاده شود، نمونه

 يهاا مقاومتي يمقاومت ا چند ردهياز دو  يريارگكدر صورت به

 ي هر  يبرا يبردارزه، ضوابط نمونهسا ي مفتلن در  مشفصه

 .شودميصورت جداگانه اعمال به

 ي ار ك يمانه بتن در پايه ددم هر پكيموارددر  8-7-2-2

ر سازه و ه ي  يد برايبا يبردارعب باشد، تواتر نمونهكمتر م

« ث»ا ت« الن»ر ين مقاديشترينوع و رده بتن، دداقا برابر با ب

 ر باشد: يز

 روزانه؛ ياركدر هر نوبت  يبردارنمونه ي  -الن

 عب بتن؛ كمترم 72هر  - 

 وار؛يمتر مربع سط  دال و د 312هر  -پ

ر يه جدا از ساكيموارددر  ،الفكر و يمتر طول ت 322هر  -ت

 شوند؛  يزيرقطعات بتن

  .ايو تير طره متر طول ستون 12هر  -ث

 جعه شود.امر 0-3-8بند ر يبه تفس 2-2-7-8ت  

ن كمه مكدهد يا مكياز شبانه روز را تش ي، بفشياركهر نوبت  -الن

 شتر باشد.يا بيساعت  8است 

 تواند در نظر گرفته شود.ير اعضا ميا ساين مورد شالوده يدر ا - 

 ديو نبا باشدميوجه آن  ي وار، سط  يمقصود از سط  دال و د -پ

 ر گرفته شود.مدموع دو وجه در نظ

وابط شوند، ض يزيرا شالوده بتنيالف با دال كر و يه تكيدر صورت -ت

 يترشيتعداد نوبت ب ي و هر  شودميز در نظر گرفته يآن قطعات ن

 خواهد بود. كبدست دهد مال

اهد ا دال خوير ير تين طبقه تا زكمقصود از طول ستون ارتفاع از  -ث

 مانند ستون خواهد بود. يضوابط يدارا ياطره يرهايت بود.

 ربيشتار ك يمانه بتن در پايه ددم هر پكيموارددر  8-7-2-7

 بند« ث»تا «  »ر يعب باشد مقادكمتر م ي از  كمترا ي

، اهش دادكا يش يبه همان نسبت افزاتوان يمرا  8-3-2-2 

 .از نصن نشود كمترا ي 2 تر ازشيبن نسبت يا هكمشروط بر آن

ه ا پروانينامه خاص يگواه يه بتن داراكيش را در مواردين افزايا

ه بتن كيرد. در مواردكتوان اعمال يم ،باشد ياستاندارد مل

ا عدم انطباق با رده، نامناسب يتوسط دستراه نظارت، بدل

، شوديمار گرفته كرانه بيگ  داده شده باشد، تواتر سفتيتشف

ار كبه يد شود، تواتر معمولييتأ مدددا، انطباق با ردهه چنانن و

 شد.خواهد گرفته 

ت سازه و عدم وجود يدستراه نظارت با توجه به اهم 7-2-7-8ت  
 ير بتن برايتواند مقاديمطلو  در ساخت بتن م ينواختيك

را  عبكمتر م ي از  كمترمانه يبا ددم پ ييهااز بتن يبردارنمونه
 يو در صورت شود بيشتر يبردارنمونه يهااد نوبتاهش دهد، تا تعدك

ند ببرداري نمونهاز تواتر  دتوانيم مدددا داصا شود، ينواختيكه ك

 د.نك استفاده 8-3-2-2
مانه، همان يددم هر پ شودمين دما كون مفلوطيامكبتن با  يوقت

در هر  ،مثال ين خواهد بود و چناننه براكون مفلوطيامكددم بتن 
عب بتن دما شود، اددام مرتبط با تواتر كمتر م 6 ،نوبت
هر نوبت  بطور مثال چناننه. شودميضر   2در ثر كددا يبردارنمونه

ه خاص ليوس ي ن ددم بتن در يا وعب باشد كم متر ميساخت بتن ن
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را با  2-2-3-8بند  يبردارنمونهتواتر  اددامتوان يدما شود، م
 ضر  نمود.    1/2توجه به نظر دستراه نظارت در 

ند مان يرريصالآ ديعالوه بر دارا بودن پروانه استاندارد گاه مراجع ذ
 يننامه فياقدام به صدور گواه ين و شهرسازكقات راه، مسيز تحقكمر
 با استناد است. ن مورد قايه در اكند ينمايم

 6بتن، دداقا  هر نوع و هر رده يدر هر سازه برا 8-7-2-3

ا سط  بتن، ضرورت ينظر از ددم ، صرفيبردارنوبت نمونه

   دارد.

 يهاسازه يبرا يبردارمربوط به تواتر نمونه يبندها 3-2-7-8ت  

ساخته و منفرد شيقطعات پ يبرا ، وباشدميمعتبر  ،فتهيدرجا ر

مورد استفاده در صنعت برق  يهاا صندوقهيتراور  ر برق، يمانند ت

ه ك  دهد يه دستراه نظارت تشفكنياعتبار ندارد، مرر او مفابرات، 

 ز بهره برد. ينرونه موارد نيتوان در اين ضوابط مياز ا

بتن در  ا هر ردهيا ددم هر نوع كه كيموارددر  8-7-2-1

 ه بهكنيباشد، مشروط بر ا كمترعب كمترم 72سازه از  ي 

ت يفكيبفش بودن تيبر رضا يليدل ،  دستراه نظارتيتشف

 يبرا يبردارتوان از نمونهيمقاومت بتن وجود داشته باشد، م

 رد.كنظر ش آن صرفيمقاومت و آزما

امه نيگواه يا بتن داراياستفاده از بتن آماده استاندارد  1-2-7-8ت  

ا يو  يسابقه مناسب مقاومت يا بتن دارايصالآ يز ذكخاص از مرا

ر ييمناسب )به شرط عدم تي سابقه يطرآ مفلوط دارا يريارگكبه

ت بتن يفكيبفش بودن تيبر رضا يا مناسبيتواند دليبتن( م ياجزا

ت خود از درخواست يهردال دستراه نظارت با مسئولشود. به يتلق

 د. ينظر نماتواند صرفيم ،شيو اندام آزما يبردارنمونه

 دوام  يبرا يرداربمحل و تواتر نمونه 
 

 دوام يبرا يبردارمحل و تواتر نمونه 

 يموارددر دوام  يهاشيآزما يبرا يبردارمونهن 8-7-7-3

ه يآن ارا يبرا يضوابط يدر مشفصات فنه كرد يگيصورت م

 اندام گيرد. پاي كار دراز بتن بايد  يبردارنمونه. شده باشد

 الزم است ،بتندوام  يبرا يبردارنمونه يهانوبتدر 

 لهياز وس ،7223-3 يبتن تازه طبق استاندارد ملاز  يبردارنمونه

 باشد.به صورت مركب دما بتن 

در مورد دوام در  يه الزامات خاصك يدر موارد 3-7-7-8ت  

ها و نوع نمونه يبردارد روش نمونهيبا ،ر شده استكذ يمشفصات فن

ش مورد ي. با توجه به نوع آزماشودمشف  مهند  مشاور توسط 

ها و ه آزمونهيو ته يبردارروش نمونه معموالنظر در ارتباط با دوام، 

 .شودميمشف   مربوطدر استاندارد  هاآن يسازآماده

بتن  هر نوع و هر رده يهر سازه برا در يبردارنمونه 8-7-7-2

ن يز بر همينرش آن يو پذ شودمياندام جداگانه  ،از نظر دوام

 خواهد بود. منوال 

 جعه شود.امر 0-3-8بند ر يفسبه ت 2-7-7-8ت  

رر يديكمفتلن و جدا از  يهاسازهرر، يديكمفتلن مشابه  يهاكبلو

 اهآناز  ي هر  يبرا يبردارد و ضوابط و تواتر نمونهنشويم يتلق

د يوادد تول ي از  هاآناگر بتن  ياربرد دارد، دتكصورت جداگانه به

جداگانه،  يهاسازههردال . بهشود تامين زمان ي بتن و در 

جداگانه اندام  هاآن يا و طراديه و تحليه تدزكهستند  هاييسازه

 .  شودمي

، دارا دبن، ي، سنر ا چند نوع بتن مفتلن )سبيه از دو كيدر صورت

ازه س ي ( در يو با افزودن ين بدون افزودنيم، همننكو خودترا يافيال

 د جداگانه اندام شود. يمورد نظر با يبردارتفاده شود، نمونهاس

مفتلن  مشفصه دواما ي دوام ا چند ردهياز دو  يريارگكدر صورت به

صورت جداگانه به ي هر  يبرا يبردارسازه، ضوابط نمونه ي در 

 .شودمياعمال 
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 ي ار ك يمانه بتن در پايه ددم هر پكيموارددر  8-7-7-7

تا « لنا»ر ين مقاديشتريب يبردارتر نمونهتوا ،عب باشدكمتر م

 ر است: يز« ث»

 6ا ي ياركنوبت  6از هر  يبردارنوبت نمونه ي دداقا  -الن

 مقاومت؛ يبرا يبردارنوبت نمونه

 عب بتن؛كمتر م 222هر  - 

 وار؛يمتر مربع سط  دال و د 3222هر  -پ

ر يه جدا از ساك يالف در صورتكر و يمتر طول ت 122هر  -ت

 شوند؛  يزيربتنطعات ق

 . ايو تير طره متر طول ستون 212هر  -ث

 جعه شود.امر 2-2-3-8بند ر يه تفسب  7-7-7-8ت  

 

 ربيشتار ك يمانه بتن در پايه ددم هر پكيموارددر  8-7-7-3

 بند «ث»تا «  »ر يعب باشد مقادكمتر م ي از  كمترا ي

، اهش دادكا يش يبه همان نسبت افزاتوان يمرا  8-3-3-3 

  .از نصن نشود كمترا ي 2 تر ازشيبن نسبت يا هكآن رمشروط ب

ه ا پروانينامه خاص يگواه يه بتن داراكيش را در مواردين افزايا

ه بتن كيرد در مواردكتوان اعمال يباشد م ياستاندارد مل

ا عدم انطباق با رده دوام، نامناسب يتوسط دستراه نظارت، بدل

، شوديمار گرفته كرانه بيگ  داده شده باشد، تواتر سفتيتشف

ار كبه يد شود، تواتر معمولييتأ مدددا، ه انطباق با ردهچنانن و

 شد.خواهد گرفته 

 عب باشد،كمتر م 2ش از يدما ب لهيچناننه ددم وس 3-7-7-8ت  

وار يمتر مربع سط  دال و د 2222ا هر يعب بتن كمتر م 322از هر 

 ي متر طول ستون،  122الف و هر كر و يمتر طول ت 3222ا هر ي

ن ياما اگر هم شودمي)شاما چند آزمونه( اندام  يبردارنوبت نمونه

اشد، مناسب نب استاندارد و سابقه ا پروانهيخاص  نامهيگواه يبتن دارا

 .  شودمينصن  مدددا يبردارر تواتر نمونهيمقاداددام و 

دوام ضرورت دارد،  يهاشيه اندام آزماكيدر موارد 8-7-7-1

 7دداقا  ،بتن از نظر دوام هر نوع و هر رده يسازه برا ي در 

 .الزم است يبردارنوبت نمونه

  

 رش بتن يپذ ضوابط 
 

 رش بتن يضوابط پذ 

 رش بتن تازهيپذ 
 

 رش بتن تازهيپذ 

 يبرا يخاص محدودهپرووه  يدر مشفصات فنه كيدر موارد

ر يز« ج»تا « الن»ضوابط ، نشده باشد هيارارش بتن تازه يپذ

  ت شود:يد رعايبا

شده  ركذبتن  «مقدار اسالمپ نهيشيب» هكيدر موارد -الن

ز به مقدار يناهش آن كو  شودتداوز  آن د از ينبا ،باشد

 . محدود شوددرصد  72ثر كددا

د شود، يق 32283-3 ياستاندارد ملاسالمپ طبق  ه ردهكيدر صورت 

رد و ياسالمپ قرار گ مورد نظر آن رده د در محدودهياسالمپ بتن با

 شيج آزمايت نفواهد داشت. اعتبار نتايموضوع ر شدهكذ يهارواداري

ن اگر يمتر است. بنابرايليم 232تا  32 اسالمپ در محدوده

، را بدست دهدن محدوده يخارج از ا ير شده عددكذ يهارواداري

 معتبر نفواهد بود.  

مشف   هارواداريبا توجه به  يه دداقا روانك يدر همه موارد

ان كه امك ياشود برونه تاميند يمورد نظر با ييارآك، شودمي

 بتن وجود داشته باشد. يريارگكبه
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ر شده كصورت متوسط ذبه «اسالمپمقدار » هكيدر موارد - 

محدود شود، مشروط درصد  ±22 د بهيبا آن يباشد، روادار

 شود. ن بيشترمتر يليم 232 از آنثر كدداه كبر آن

بتن  يبرا «ان اسالمپيمقدار جر نهيشيب» هكيدر موارد -پ

 اهشكو  ،شودتداوز  آند از ينبا شده باشد، ركم ذكخودترا

، مشروط بر محدود شودرصد د 31ثر كمقدار ددا ز بهينآن 

  .شودم خارج نكان اسالمپ بتن خودترايجر ه از محدودهكآن

شده ر كصورت متوسط ذبه «ان اسالمپيجر» هكيدر موارد -ت

مشروط  محدود شود،درصد  ±3 د بهيبا آن ي، روادارباشد

م خارج كان اسالمپ بتن خودترايجر ه از محدودهكبر آن

 .شودن

 بتن يدبا  هواثر درصد كا ددايدداقا  هكيدر موارد -ث

مقدار درصد  ضرورت دارد و اگر هاآنت يرعا ،دوش ركذ

 ير شود، رواداركذثر، كبدون دداقا و ددا دبا  هوا

 خواهد بود. ،ر شدهكدرصد مقدار ذ ±22آن

ر شود، كمداز بتن ذ يثر دماكا ددايدداقا  هكيدر موارد -ج

بتن بدون  يخواهد داشت و اگر دماضرورت  هاآنت يرعا

اعالم شود، به صورت دماي هدف  ،ثركا دداير دداقا كذ

 و  خواهد بود.يسلس درجه ±2 آن يروادار

د پا از ياعداد با شودميمحاسبه  ي روانيهارواداريه كيدر موارد

 ك، مالمتريليم 32ب ي  با تقرين عدد صحيتري ردن به نزدكگرد

  رد.يقرار گ

درصد  ±21مداز  يدرصد، روادار 1از  كمتر يدبا  هوادرصد  يبرا

 ر مزبور خواهد بود. مقدا

 

 بتن مترش مقاويپذ 
 

   مت بتنرش مقاويپذ 

مقاومت بتن،  ردههر هر نوع و  يسازه و برا هردر  8-3-2-3

 «الن»ه هر دو شرط كوجود دارد  يمورد نظر زمان انطباق بر رده

 ر برقرار باشد:يز«  »و 

تن ب يمقاومت فشار يمتوال ج هر سه نمونهين نتايانريم -الن

 نباشد.  مشفصه از مقاومت كمتر

 12از  كمتربتن نمونه  يج مقاومت فشارياز نتا ي  چيه - 

 نباشد.  مقاومت مشفصهدرصد 

ر اسا  ب يه بتنكني، ادتمال ان بندياضوابط به با توجه  3-2-3-8 ت 

و انطباق با ساخته شود و  يروابط مقاومت هدف طرآ مفلوط، طراد

 يلكبطور د بود. درصد خواهتا دو  ي  ددود ،رده داصا نشود

هر  يبرا«  »و « الن»بتن ضابطه  يرش مقاومتيچناننه، در پذ

 يه رخدادهاكنيت شود، ادتمال ايرعا يمدموعه سه نمونه متوال

درصد خواهد  1متر از ددود كمتر از مقاومت مشفصه داصا شود ك

 بود. 

 هر سه نمونه ،موجود باشد يريگنمونه 6مثال فقط  يچناننه برا

 .(6 و1 و3(، )1 و3 و7(، )3 و7 و2(، )7 و2 و3ارتست از )عب يمتوال

از مقاومت  كمترد يبا يمتوال ج هر سه نمونهين نتايانريب مين ترتيبد

 خ و ساعتيها با توجه به تارج نمونهي. الزم است نتانباشدمشفصه 

 دهيد. از نتنريو سپا مورد استفاده قرار گ شدهمرتب  يبردارنمونه

در  يا و مستنداتيه دالكآنمرر  ،ردكنظر د صرفينبا ياچ نمونهيه

 آن( اعتبار يهاا آزمونهين نمونه )يج ايه نشان دهد نتاكدست باشد 

 . نددارنرا  يافكو صحت 
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توان چناننه ي  نمونه كمتر از مقاومت مشفصه و به هر دال نمي

 ،مقاومت مشفصه باشد بتن را غير منطبق با رده دانست 1/2بيشتر از 

كه ضوابط آماري را براي سه نمونه متوالي مورد بررسي  زم استالو 

 قرار داد.

 نيانريهر نمونه، م يمقاومت فشار دهيمنظور از نت 8-3-2-2

و ارتفاع  312 اسميبه قطر  اياستوانه ج دداقا دو آزمونهينتا

 ا هر سن مقرر شدهيروز  28سن  در ،متريليم 722 اسمي

 يهاه از آزمونهكيواردم. در استمقاومت مشفصه  يبرا يرريد

متر يليم 222 اسميو ارتفاع  322 اسميبه قطر  اياستوانه

 عنوانهد بيباج دداقا سه آزمونه ين نتايانريم ،شودمياستفاده 

 . در نظر گرفته شود يبردارهر نوبت نمونه دهينت

ا بعد از موعد مقرر، يت مقاومت بتن، قبا يفكي يابيارز يبرا

 . ار گرفتكرا بهرر يد آزمونه ي دداقا توان يم

ه يته يمتريليم 312 يعبكم يهاه آزمونهكيدر صورت 2-2-3-8 ت 

 اياستوانهج ين به نتاآج يرد، الزم است نتايش قرار گيو مورد آزما

د ي، بايمتريليم 322 يعبكم يها. تعداد آزمونهشودا يتبداستاندارد 

 يبرا 0-8 جدولاسا   تواند بريمج يا نتايعدد باشد. تبد 7 دداقا
 اينوري)مطابق ز  با وزن مفصوص معمول و بتن سب يهابتن

 يهاهآزمونج ينتا شتريب يندگكپرا ايلد( اندام شود. به0-8 جدول

ه مورد استفاده قرار الزم است دداقا سه آزمون ،يمتريليم 322

 312به  يمتريليم 322 يهاج مقاومت آزمونهيا نتايتبدرد. يگ

 نيدر سن يمقاومت فشاره ك يدر صورتضرورت ندارد.  يمتريليم

ش دو يه و آزمايرد، تهيگيقضاوت خاص قرار م يز مبناين يرريد

 322ا بعد يا سه آزمونه با قطر يمتر يليم 312ا بعد يآزمونه با قطر 

وجود  ايدلبه الزم استخواهد بود.  يهر سن ضرور يمتر برايليم

ر شده كاز دداقا ذ بيشتر هاآنها تعداد در آزمونه يادتمال يهانق 

 د.ركاستفاده  هاآناز از يباشد تا بتوان در صورت ن

ش سط  مقاومت يا افزايتر بدلكوچك يهامدوز استفاده از آزمونه

 يهات دستراهيش ظرفيوم عدم افزار و لزياخ يهادر سال هابتن

زن قالب و و كين سبيهمنن .است شده، صادر ين مقاومت فشارييتع

اهش ددم كو  هاآنردن با ك اركرا از نظر  يط بهتريها شران آزمونهيا

 ند.كي، فراهم ميا مفزن آ  نرهدارياشيال در اطاق مرطو  

از  كمتره اختالف مقاومت دو آزمونه، كيدر موارد 8-3-2-7

. ودشمين مزبور گزارش يانريباشد، م هاآنن يانريدرصد م 31

ج ياز فهرست نتا يبردارآن نوبت نمونه دهيصورت نتنير ايدر غ

« كمتر دهينت»ه كه بتوان نشان داد كدذف خواهد شد، مرر آن

و  يريگا قالبي يبردارنق  در نمونه ي ا وجود يدلبه

 دهينت»ن دالت يدر ا ش آن آزمونه بوده است.يو آزما ينرهدار

 ياربردنمونه دهيعنوان نتبه« بيشتر دهينت»دذف و « كمتر

 . شودميگزارش 

سوم، در  آزمونه ين دالتي، در چنشودميه يتوص  7-2-3-8ت  

  وچكتر كهك دهيرد و سپا نتيش قرار گيصورت وجود، مورد آزما

وجود ج مين نتايانرين با مقدار ميانريدرصد مقدار م 1/3ش از يب

تالف ه اخكنيشرط امانده بهيج باقين نتايانرياختالف دارد، دذف و م

نباشد، محاسبه  بيشترن يانريدرصد م 1/3ن از يانريبا م هاآنج ينتا

 از بيشترسن  ي ها در ه تعداد آزمونهك يو گزارش شود. در صورت

سه آزمونه در  دهيه نتك يتوان مانند دالتيز ميسه آزمونه باشد ن

تايج نن يانريبا منتيده كوچكتر ه كيدر موارد عما نمود. ستادست 

و  ده دذفينتاين باشد، اختالف داشته ن يانريدرصد م 1/3ش از يب

 ده نمونه گزارشيمانده، بعنوان نتيباق يهاج آزمونهين نتايانريم

 .شودمي

تواند يمها ن مقاومت آزمونهياد بيداد اختالف زيج و اياهش نتاك

فتن ي، ريبرداردر مرادا نمونه ي  خاصيا نقايق  داصا وجود ن

ه و ياستاندارد اول يردن از قالب، نرهداركم، خارج كدر قالب، ترا

و دما،  يي)از نظر دما و رطوبت(، جابدا يينها ينرهدار
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غير استاندارد  نيهمننو  يش مقاومت فشاريو آزما يگذار الهك

ف ن دذيبنابرا .اشدره بيو غ و كرمو بودن يدگيپرلب بودن قالب،

   ر است.يه پذيتوج كامالمتر كده ينت

 يها، داراآن يه سطوآ تحت بارگذاركاي ا استوانهي يعبكم يهاقالب

 يمل هايش از دد مداز مطابق استاندارديب يناهموار

دهند. يرا بدست م يمترك يهاباشند، مقاومت 6238ا ي 3-3628 

از  شيها، بارتفاع آن نسبت به ين اگر سطوآ تحت بارگذاريهمنن

ش اهكده مقاومت را يا بودن فاصله داشته باشد، نتيدد مداز از گون

ر ينامناسب و غ يعبكقالب م ي ن است كدهد. در مدموع مميم

 يگذار الهكاهش دهد. كز يدرصد ن 22استاندارد مقاومت بتن را تا 

ا بودن را طبق يو گون يد هموارياي بااستوانه يهادر قالب

نصورت ير ايد، در غيفراهم نما 31786و  37183 يمل يانداردهااست

 م شد.ياهش مقاومت مواجه خواهكبا 

شور از انطباق با استاندارد كموجود در  يهااز قالب ياريمتاسفانه بس 

از  يرد. برخك يها خوددارد از مصرف آنيستند و بايبرخوردار ن

رد هستند در اثر ه در ابتدا منطبق با استانداك يمريپل يهاقالب

و  يدگين است دچار تابكم آفتا  مميو تابش مستق زمانگذشت 

خاص  يها در فواصا زماند آنيش از دد مداز شوند و باياعوجاج ب

ساخته شده در  يهاتوان آزمونهين مينمود. همنن ينترل و واسندك

 قرار داد. يها مورد بررسآن

ن ييتع يبرا يعبكم يهاه از آزمونهكيدر موارد 8-3-2-3

 يعبكا مقاومت آزمونه ميتبد ي، براشودميار گرفته كمقاومت ب

 رد.كاستفاده  0-8 جدولاز توان يم اياستوانهبه 

 

  
 
 

 متريليم 051به قطر  اياستوانهمتر به آزمونه يليم 051 يعبكنه ماز آزمودانه، كو سب يل مقاومت بتن معموليتبد 0-8 جدول

 يعبكم يمقاومت فشار

 ل اكمگاپاس، يمتريليم 051
21 72 71 32 31 12 11 62 61 32 31 

 استوانه يمقاومت فشار

 الكمگاپاساستاندارد، 
22 21 72 71 32 31 12 11 62 61 32 

 .   شودميم يتقس 21/3استاندارد، مقدار آن بر  ال به استوانهكمراپاس 21از  كمتر يعبكا مقاومت ميتبد يبرا -3

 .شودداصا  اياستوانه دهيم شود تا نتك يعبكم دهيال از نتكمراپاس 1است  يافكر شده در جدول، كن اعداد ذيب يهامقاومت يبرا -2

 يمتريليم 312و  322عب كمقاومت مدر عما مشابه جدول فوق خواهد بود. هرچند  يمتريليم 322 ا آن به استوانهي، تبديمتريليم 322عب كدر صورت استفاده از م -7

 دداقا دو آزمونه يجاتر به وچك از دداقا سه آزمونه صرفاضرورت ندارد و  هاآنا يرر تفاوت دارند، اما تبديديكبا  يمتريليم 312و  322 ن مقاومت استوانهيو همنن

ثر كبرابر ددا 1/7د از يز باين يعبكم آزمونه ينباشد و برا كمترسنردانه  ياسم ثر اندازهكد از سه برابر ددايبا اياستوانه دال دداقا قطر آزمونههر. بهشودمياستفاده  بزرگتر

 نباشد.     كمترسنردانه  ياسم اندازه
و  21/3ال برابر با كمراپاس 32تا  يمقاومت يهارده يمتر، برايليم 312قطر به استوانه به  يمتريليم 312 يعبكآزمونه م يدانه، نسبت مقاومت فشاركسب يهابتن يبرا -3

 است. ي باً يشتر تقريب يهامقاومت يبرا
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

د بنبتن طبق رش مقاومت يه ضوابط پذكيموارددر  8-3-2-1

يا مقاومت مشفصه بق بر رده برآورده نشود، بتن منط 8-3-2-3

ده ينتتوان يبرقرار باشد، م«  » ضابطهتنها اگر  يست. ولين

د با اصالآ طرآ مفلوط و يرفت، اما بايپذ يارا از نظر سازهبتن 

 د. شو يريرار آن جلوگكا دقت در ساخت بتن از تي

 يالزم است بررس ،برآورده نشود«  » ه ضابطهكيموارددر 

  رد.يار قرار گكر دستور د «م مقاومتكبتن »

ظر نرش بتن از يپذان دارد، كام ،«م مقاومتكبتن » يدر بررس

 .ديفراهم آ يامقاومت سازه تامين

ا مقاومت مشفصه يعدم انطباق بتن با رده  1-2-3-8 ت 

ورد نظر م ا قطعهيب عضو يتفر يبرا يليدل ييتواند به تنهاينم

م مقاومت، كن بت يبررس يسو ي ا سازه باشد. همواره يو 

 يا باربريمقاومت  تامينبتن از نظر  يارش سازهيتواند پذيم

 ر اقداماتيب بتن و سايا تفريت و ير و تقويباشد. تعمسازه 

ستور در د زيم مقاومت نكبتن  يتواند پا از  بررسيم يمقتض

 رد.يار قرار گك

 بتن رش دواميپذ 
 

 بتن رش دواميپذ 

پرووه  يصات فنمشفدوام بتن را رش يپذ ضابطه 8-3-7-3

د يابنشده باشد،  ركن ضابطه ذيه اكيند. در مواردكين مييتع

هر نوع بتن و  يدر هر سازه و برار يز«  »و « الن» دو شرط

 هر رده دوام، برآورده شود:

 كمترد ينبا ،دوام بتن يج هر سه نمونه متوالين نتايانريم -الن

دوام  ثركار دداياز مع بيشترا يار دداقا دوام و ياز مع

 مشفصه باشد. 

 21/3ش از يد بيدوام نبانمونه ش يج آزماياز نتا ي چيه - 

دوام  ار دداقايمعدرصد  82 از كمترا يثر و كار ددايمعبرابر 

 مشفصه باشد.

 يربرداخ نمونهيها با توجه به تارج نمونهيالزم است نتا 3-7-3-8ت  

د يبان ياا نمونهيچ آزمونه يده هيار برده شود. از نتكمرتب و سپا به

گاه دداقا و گاه  ،دوام يارهاينظر نمود. در معا صرفيبدون دل

 كمترا ي و بيشترن در ضوابط مورد نظر ي؛ بنابراباشدمي كثر مالكددا

صورت ار دوام بهيه معكيدر صورت« الن»است. در شرط  كبودن مال

ت صورار بهيه معك ياز آن و در صورت بيشترد يثر باشد، نباكددا

چناننه «  »از آن باشد. در شرط  كمترد ي، نباشوددداقا مطرآ 

د از يهر نمونه نبا دهيثر مطرآ شود، نتكصورت دداار دوام بهيمع

هر  هديان شود، نتيصورت دداقا به بهك يبرابر آن و در صورت 21/3

 شود.  كمتردرصد آن  82د از ينمونه نبا

 

ه دداقا س جين نتايانري، منمونههر ش يآزما دهينت 8-3-7-2

 در يرريا هر سن مقرر شده ديروز  28آزمونه در سن 

ها را روش ا و ابعاد آزمونهك. شاستدوام  يبرا يمشفصات فن

 ند. كيش مورد نظر مشف  مياستاندارد آزما

روز مورد  28از  بيشترن يج دوام در سنين است نتاكمم 2-7-3-8ت  

 ند و مشفصاتيگويبه آن دوام مشفصه م يلكطور ه بهكاز باشد ين

آن  يهاشيه دوام و آزماكند. از آندا كيپرووه آن را مشف  م يفن

ر د يمشفصات فن وجود دارد، طراآ و نرارنده يمفتلف يهااكبه ش

دوام بتن پرووه را مشف   يارهايد به صرادت معيصورت لزوم با

 ه همان دوام مشفصه نام دارد. كد ينما

 يهاش آزمونهيزماج داصله از آياختالف مداز نتا 8-3-7-7

 ند.كين مييپرووه تع يدوام را مشفصات فن

ا يز توسط طراآ يها نبهتر است اختالف مداز آزمونه 7-7-3-8ت  

 خارج يهاهنر شود و نحوه برخورد با آزموكذ ينرارنده مشفصات فن

شنهاد يصورت پنير اي. در غشوداز محدوده مورد نظر مشف  

 31ر آن عما شود، اما مقدار يو تفس 3-2-0-8بند مانند  شودمي

درصد  32ز به يدرصد ن 1/3و مقدار  شودا يدرصد تبد 22درصد به 

 ابد.ير ييتي

رش بتن از نظر دوام برآورده يه ضوابط پذكيموارددر  8-3-7-3

 هاتناگر  ي، ولباشدمين مورد نظرنشود، بتن منطبق با دوام 

صالآ د با ايرفت اما بايتوان آن را پذيم ،برقرار باشد«  »ه ضابط

 يمراجعه شود، اما به جا 5-2-0-8بند ر يبه تفس 3-7-3-8ت  

 .شوداستفاده « دوام»از واوه « مقاومت»
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 يريرار آن جلوگكا دقت در ساخت بتن از تيطرآ مفلوط و 

 نمود.

 «وامم دكبتن » يبررس باشد،برقرار ن«  »ه ضابطه كيموارددر 

 رد.يقرار گ اركد در دستور يبا

 م مقاومتكبتن  يبررس 
 

 م مقاومتكبتن  يبررس 

 اتيلك  
 

 اتيلك 

م كبتن » يبررس از بهين 5-2-0-8بند ه طبق كيموارددر 

توان اندام داد تا ين بفش را ميت اباشد، اقداما« مقاومت

قابا  يامقاومت سازه تامينا بتن از نظر ي، آشودمشف  

 رش است؟ يپذ

 ي، بارگذاريريگ، ميزهيليتحل يهاين اقدامات شاما: بررسيا

 است. ير اقدامات مقتضيو سا

 يط) يليصورت تحلتواند بهياول م م مقاومت در وهلهكبتن  يبررس 

رش يپذ ،يليه در مرادا تحلكيشود. در صورتدو مردله( اندام 

وجود  يليتحل يان بررسكام يليا بنا به داليبتن داصا نشود  ياسازه

ش ش رفت. رويبر آزما يمبتن يهاسراغ روشتوان بهينداشته باشد، م

 .      شونديمحسو  من نوع ياز ا يو روش بارگذار يريگميزه

 رشيو پذ يبتن ت دفظ سازهتوان در جهيز ميرا ن يرريد يهاروش

رش يهردال قبول و پذار گرفت. بهكبه يام مقاومت از نظر سازهكبتن 

رت صو ست و در هريار نكمانيت پيرافع مسئول يابتن از نظر سازه

 ارگاه مطابقكت بتن ساخته شده در يفكيه كآن است  دهندهنشان

 پرووه نبوده است.  يمشفصات فن

 يليتحل يهاروش 
 

 يليتحل ياهروش 

 روش اول 8-1-2-3
 

 روش اول 0-2-5-8ت 

 يرادط ينيا موجود سازه و بازبيه با استفاده از تحلكيدر موارد

 يت باربريظرف هكشده، بتوان نشان داد  يمقاطع همسان ساز

، دباشميم بتن در همه اعضا، قابا قبول كمقاومت  يسازه به ازا

 مشروط بر ،شودميرفته يمقاومت سازه پذ تامينبتن از نظر 

ا يه مقاومت موجود بتن، ضوابط دداقا مقاومت مداز كنيا

ر آن را يو تفس 0-0-2-5بند دداقا رده مداز بتن طبق 

اظر ند دداقا رده متين مقاومت موجود بايند، همننكبرآورده 

دوم  يليوش تحلنصورت رير ايد. در غيز برآورده نمايبا دوام را ن

 ار گرفت. كتوان بهيرا م

مت ه بتوان مقاوكاز مقاومت مشفصه  كمتر يبا در نظر گرفتن مقاومت 

ن است بتوان نشان داد كنمود، مم يموجود بتن را منطبق با آن تلق

اطع مق يبا دقت در طراد صرفاا موجود سازه و يه با استفاده از تحلك

 يريارگكه قابا قبول است. بهساز يت باربريشده، ظرف يسازهمسان

است،  ياز مقدار محاسبات بيشتر معمواله ك يلررد واقعيممقطع سط  

 يلين روش تحليند. در اكيم بيشتربتن را  يارش سازهيادتمال پذ

 يپوشش يهات وصلهيفاكن يز عضو و همننيد خمش، برش و خيبا

تن م بكنترل شود. مقاومت ك موجود، بتن يبا توجه به مقاومت فشار

ت سين ين مقاومتيكمترمقاطع، همان  يمورد استفاده در روابط طراد

ه كا مقاومت مشفصه شده است، بليه مندر به عدم انطباق بر رده ك

عنوان مقاومت ه اگر بهكاز مقاومت مشفصه است  كمتر يمقاومت

ج موجود يرفت، انطباق بر آن با توجه به نتايار مكمشفصه به

ست يالزم ن يلين روش تحليشد. در ايا مبتن داص يهانمونه

 فته شدهيا اعضاء ريدام عضو كمقاومت در مكه بتن كمشف  شود 

 است. 

بتن سازه منظور شده باشد و  يبرا C25مثال چناننه رده  يبرا

ه انطباق كال شود، مسلم است كمراپاس 38ها از نمونه يكيمقاومت 
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بتن سازه در  يه براك يابا رده داصا نفواهد شد. مقاومت مشفصه

ن يرا با ايال خواهد بود زكمراپاس 22رود برابر با يار مكن دالت بيا

 برآورده خواهد شد. 0-2-0-8 بند«  »فرض ضابطه 

 روش دوم 8-1-2-2
 

 روش دوم 2-2-5-8ت 

 يم مقاومت در اعضاكفرض وجود بتن با ن روش، سازه يدر ا

 هكبتوان نشان داد چه چنان، شودميا يتحلورد نظر، مددداً م

بتن  تيفكيسازه قابا قبول است، ن اعضا و يا يت باربريظرف

ه كآنرد، مشروط بر يگيرش قرار ميمورد پذ ياسازهاز نظر 

ا دداقا يمداز  مقاومتدداقا وابط م بتن موجود، ضكمقاومت 

ر را برآورده يو تفس 0-0-2-5بند طبق رده مداز بتن طبق 

د دداقا رده منتاظر با دوام ين مقاومت موجود بايند، همننك

 د.يز برآورده نمايرا ن

ا مددد سازه بر اسا  ي، الزم است تحليليدر روش دوم تحل 

ر مشفصات( اندام يو سا يب ارتداعيموجود )ابعاد، ضر يهاتيواقع

 همه يمددد برا يسازه، طراد ياعضا يسازدون همسانشود و ب

 رد. يمقاومت صورت گمكبه داشتن بتن  كوكمش يهااعضا و قسمت

از سازه منظور  ييهاقسمت يمقاومت برامكبتن  صرفان روش يدر ا

ه كيفته شده باشد. در داليرود در آن اعضاء ريه ادتمال مك شودمي

 د دريا مقاومت موجود را بايتن ب ر اعضا، مقاومت مشفصهيسا يبرا

 نظر گرفت. 

از  بيشتر يارش بتن از نظر سازهيادتمال پذ معموالدر روش دوم 

م بتن، متناظر با كز مقاومت ين جا نيروش اول خواهد بود. در ا

بتن را  يهاه مقاومت موجود نمونهكاست  يامقاومت مشفصه

 ك(. مدار0-2-5-8 بندر يدانست )به تفستوان با آن منطبق يم

اند تويروزانه، م يزيرو گزارش بتن يريگخ نمونهيارگاه شاما تارك

فته شده ير ييا اعضايمقاومت در چه عضو مكه بتن كنشان دهد 

ت يفاكز و ينترل خمش، برش، خكد يز باين روش نياست. در ا

 اندام شود.  يپوشش يهاوصله

 يريگروش مغزه 
 

 يريگروش مغزه 

بتن رود يمه ادتمال ك يياز اعضان روش يدر ا 8-1-7-3

 . از هر منطقهشودمي يريگميزه باشد، هاآندر  مقاومتمك

ها را . ميزهشودش يه و آزمايد تهيدداقا سه ميزه با ،كوكمش

 ييهارد. ميزهكه و آماده يته 32726 يد طبق استاندارد مليبا

د فاقد يرند بايگيقرار م يقاومت فشارش ميه تحت آزماك

طبق ا يده و ييده، سايد بريها بان ميزهيلررد باشند. سر و ته ايم

گذاري متصا يا پيوسته( )كاله  37183استانداردهاي ملي 

 يگذار الهكگذاري ناپيوسته يا منفصا(، )كاله  31786يا 

 د. نشو

ه گرفت كوكمش طقهدر من ياز نقاط ترجيحاد يها باميزه 3-7-1-8 ت 

 د وورايوجود نعضو به يبردارو بهره يمنيدر ا يشود تا ضعن اساس

 يريگق ميزهيم شود. محا دقيد در اسرع وقت ترميمحا آن با

د رمفر  ماننيغ يهاشيآزما  مكتواند توسط دستراه نظارت به يم

ا  انتف ياسهيصورت مقابه يفراصوت يهاا دستراهيت يش اشمكچ

 شود. 

عدم  ايرش يت بتن سازه در دال ادداث )پذيفكي قضاوت درباره يبرا

 رمفر يغ يهاشيد از آزمايوجه نباچيرش و انطباق با رده(، به هيپذ

 صوتي و هايروش)مانند چكش اشميت، رر يمفر  دمهيا ني

 ه طراآكاستفاده نمود، مرر آنفراصوتي يا روش بيرون كشيدن( 

ن از بت يابين دالت ارزيباشد. در ا ردهكد يق يپرووه در مشفصات فن

با با ج آن از قينتا يه همبستركر است يپذانكام يوقت ينظر مقاومت

همان پرووه شده  يريگقالب يهاا آزمونهيها ميزه يج مقاومتينتا

ن يشده باشد. همنن يج داصله واسنديب نتاين ترتيمشف  و بد

دام اما انكطور معتبر به يدستراه، طبق استانداردها يد واسنديبا

صالآ يد توسط مهند  ذيها باشيات و آزماين عمليا شود. همه
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قضاوت  يبرا بيشتراز اعتبار  يريگت شود و همواره روش ميزهيهدا

مقاومت برخوردار است. مكبتن  يت بتن سازه و بررسيفكي درباره

 مراجعه نمود. ACI 228-Rتوان به يم بيشتراطالع  يبرا

ز تواند ايدر نحوه اجرا داشته باشد، م كيارت شچناننه دستراه نظ

اجرا  را از نظر كوكد، تا بتواند بتن مشياستفاده نما يريگروش ميزه

 (. 2-0-2-8بند رش قرار دهد )با توجه به يمورد پذ

با توجه به د يها باميزه يمقاومت فشارش يآزما 8-1-7-2

 ر اندام شود:يمالدظات ز

ها بايد دداكثر طي برش كاري و سايش مرطو  ميزه -الن

مرر اينكه  گيري اندام شود،ميزه زماناز  ساعت 38مدت 

 طراآ پرووه ضوابط ديرري را تعيين كرده باشد.

اندام  هاآنروز پا از اخذ  3رتر از يد ديها نباش ميزهيآزما - 

 ركذ يرريد زمان، يه در مشفصات فنكشود، مرر آن

 . باشدهشد

مرطو  ط يدر شرا يبرداربهره زمانسازه در  هكيدر موارد -پ

دداقا د به مدت يباش يقبا از آزماها ، ميزهرديگيقرار نم

سازي )برش يا سايش مرطو (، روز پا از آخرين مرطو  1

( 23 ± 6) يدرصد و دما  62از  كمتر يدر رطوبت نسب

 شوند.  خش ،و يسلس درجه

ط مرطو  يدر شرا يبرداربهره زمانسازه در  هكيموارد در -ت

دداقا د يش بايها قبا از آزماميزهرد، يگيما اشباع قرار ي

  .ساعت در آ  غرقا  شوند 32به مدت 
 

 يش مقاومت فشاريآزما زمانميزه در  يط رطوبتيشرا 2-7-1-8ت  

 عده در دالت اشباين نتيكمترگذارد و ير ميداصله تأث دهيبر نت

 يه براكط استاندارد يعما آمده در شرابه يهاد. آزمونهيآيبدست م

د يبا ،شودميار گرفته كا مقاومت مشفصه بهيمورد نظر  انطباق با رده

 طيد در شرايها بارد، اما ميزهيش قرار گيط اشباع مورد آزمايدر شرا

ش شوند. مقاومت يآزمامهند  مشاور توسط  ر شدهكذ يرطوبت

د با توجه به نسبت ارتفاع به قطر آن )پا از يها باميزه يفشار

د از ين نسبت نبايهردال ا. بهشود  يدن( تصحييا ساي يگذار الهك

ه اجاز يه طراآ پرووه در مشفصات فنك يجز مواردشود. به كمتر ي 

متر باشد. به هردال قطر يليم 13از  كمترد يدهد، قطر ميزه نبايم

باشد، ن كمتربتن  سنردانه ياسم ثر اندازهكاد از سه برابر دديميزه با

ابد. ياهش ك 2ن نسبت تا دد يه طراآ پرووه اجازه دهد اكمرر آن

متر، يليم 312ر قطر ميزه نسبت به قطر ييا تييدله بهكست يالزم ن

ا يمتر يليم  13ه قطر آن كشرط آناندام شود، به ي  خاصيتصح

 باشد.  بيشتر

 ا فاصلهيبودن عضو و  كخاص مانند ناز يهاتيا محدوديدلگاه به

ن دالت چناننه يابد. در اياهش كلرردها، الزم است قطر ميزه يم مك

 اهش قطر را مداز بداند، الزم است دربارهكن يدستراه نظارت ا

 ،متريليم 13از  كمترا قطر يدلبه يج مقاومت فشاري  نتايتصح

نوسانات  ،كمترقطر با  ييهامقاومت ميزه معموالد. يااظهار نظر نم

 . ندترز دسا يد و به نسبت ارتفاع به قطر نندار يبيشتر

 نسبت ارتفاع د با توجه بهيبا ،هاميزه يمقاومت فشار 8-1-7-7

 جدولب يبا ضرا ،32726 ي، طبق استاندارد ملهاآن به قطر

 د. نشو  يتصح 8-2
 33 يمقاومت بازه يو مرطو  برا  شط خيب در شراين ضرايا

لوگرم كي 3622تا  يعاد يبا چرال ييهاال و بتنكمراپاس 32تا 

از  شيب يهامقاومت يب براين ضراياعب اعتبار دارد. كبر متر م

 خواهد بود. بيشترال، كمراپاس 32
 

 

 

 

برابر قطر  3/2تا  1/3 بهتر است طول ميزه در محدوده 7-7-1-8ت  

برابر قطر آن است،  3/2از  بيشتره طول ميزه كيآن باشد. در صورت

 يگذار الهكا يدن يياز ساه پا كابد ياهش كد چنان يطول آن با

 31/3از  كمترا ي يرد. چناننه طول ميزه مساويفوق قرار گ در بازه

   وجود دارد.ياز به تصحيبرابر قطر ميزه باشد، ن

رر يد يهانسبت ي  را برايب تصحي، ضريابيق درونيتوان از طريم

 دست آورد. ارتفاع به قطر ميزه به

ط يو شرا يب ارتداعي، ضر  به مقدار مقاومتيب تصحين ضرايا

ه يارا ير متوسطيمقاد صرفا 2-8 جدولاند و در بتن وابسته يرطوبت

  يتوان از ضرائب تصحيز مين وزن نيسنر يهابتن يبراشده است. 

 رد.كن جدول استفاده يا
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 هامغزه يفشارح مقاومت يب تصحيضر 2-8 جدول

 22/3 21/3 12/3 31/3 نسبت ارتفاع به قطر

ح يب تصحيضر

 يمقاومت فشار
18/2 16/2 17/2 83/2 

   

ب يمتر، ضرايليم 13از  كمتربا قطر  ييها  مقاومت ميزهيتصح يبرا

تواند ين طراآ پرووه ميگزارش نشده است، بنابرا يقابا اعتماد

ب يصورت از همان ضرنير ايا در غيرد و يرا در نظر بر يب خاصيضر

از  ركمتبا قطر  ييهااز ميزه يوقت شودميه يرد. توصكاستفاده  ي 

ميزه، از دداقا چهار  7دداقا  يجا، بهشودميمتر استفاده يليم 13

 .شودميزه استفاده 

 كمترها ميزه ين مقاومت فشاريانريم هكيدر موارد 8-1-7-3

هر  يمشفصه و مقاومت فشار يدرصد مقاومت فشار 81از 

مشفصه نباشد،  يدرصد مقاومت فشار 31از  كمترز يميزه ن

 ياتوان از نظر سازهيرا م ديا مورد تردي مقاومتم ك بتن

  رفت.يپذ

ن ضوابط يز هميز نظر نحوه اجرا نرش بتن ايپذ يبرا 3-7-1-8 ت 

 يا ضفامت پوشش بتنيها ه از ظاهر ميزهكضمن آن رود،يار مكب

 نمود. يرا در اجرا بررس يات خاصكتوان نيره ميلرردها و غيم يرو

ر ا تفاوت ديدلها بهج ميزهين نتايانريم يبرا 81/2ب ياستفاده از ضر

 يهاضو سازه و آزمونهبتن درون ع آوريعمام و ك، ترايزيرنوع بتن

ند ياز فرآ يناش يهاياستكن يط استاندارد و همننيعما آمده در شرا

هر ميزه به  يبرا 31/2ب ين ضريمنظور شده است. همنن يريگميزه

 ي  يه براكد دانست ي. به هردال باشودميمشابه فوق اعمال  يليدال

له از صدا ج ميزهين نتايب يفردمشف  و منحصر به چ رابطهيبتن، ه

ه از بتن همان كط استاندارد يعما آمده در شرا يهاعضو و آزمونه

 ه شده است، وجود ندارد. يعضو ته

 مراجعه شود.   ACI 214.4Rبه بيشتراطالعات  يبرا شودميه يتوص

دهند، يدست مها همواره مقاومت بتن موجود در عضو سازه را بهميزه

ط استاندارد، استعداد ياعما آمده در شر يهامقاومت آزمونه يول

 ن مورد الزميا در اين دليهمگذارد. بهيش ميسب مقاومت را به نماك

م مقاومت كبتن  يجهت بررس يريگميزه يبرا يست سن خاصين

ن از س بيشتر يريگا سن ميزهي زمانه كاست  يهيمشف  شود. بد

 نيا مقاومت ميزه در ايبه تبد يازيمقاومت مشفصه خواهد بود. اما ن

مقاومت مشفصه ادسا   يسن، به مقاومت بتن در سن مقرر برا

 ضرورت ندارد.  ين امريو اصوالً چن شودمين

در عضو سازه  يريگهر چند مقاومت بتن ميزه به محا و جهت ميزه

ار ين رابطه وجود ندارد و معيدر ا يخاص هيارتباط دارد، اما توص

ر ييتي يريگدر مبحث ميزه يارش مقاومت بتن از نظر سازهيپذ

 توسط يريگتواند در انتفا   محا و جهت ميزهيم صرفاند و كينم

 دستراه نظارت اثرگذار باشد. 

ه وار و ستون( بي)مانند د يبتن ين اعضاييمقاومت بتن در پا معموال

 از بيشترا آ  انداختن نشده باشد، ي يه دچار جداشدگك يشرط

ز ين يريگهت ميزهن جيآن است. همنن ييباال يهامقاومت قسمت

ه در جهت ك ييهامقاومت ميزه معموالدر مقاومت بتن موثر است. 

ود ه عمكاست  ييهااز مقاومت ميزه بيشترشوند يه ميته يزيربتن

دال )تاوه(  ي مثال چناننه در  ياند. برااخذ شده يزيربر جهت بتن

انتظار ، ر باشديا تيتاوه  يعمود بر سط  افق يريگ، ميزهير بتنيا تي
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ا ب يه موازك باشد ييهااز مقاومت ميزه بيشترمقاومت آن رود كه مي

 اند. ه شدهيته يسط  افق

ها ميزه دهيه دستراه نظارت در مورد نتكيموارددر  8-1-7-1

ن يا يرد. براكرار كرا ت يريگات ميزهيعملتوان يم ،ندك ديترد

دداقا سه ميزه  مدددا كوكم است از هر منطقه مشمنظور الز

 ش شود.يه و آزمايرر تهيد

ت يت و دساسيا عضو مورد نظر از اهميچناننه سازه  1-7-1-8 ت 

 هيردن نادكا دستراه نظارت در مشف  يبرخوردار است و  ياژهيو

ا در ارتباط با مرادا و ي يريگميزه يبرا كوكا نقاط مشيو  كوكمش

 دنيدن و برييو سا يگذار الهك، يو آماده ساز يريگجهت ميزه

ش يه و آزمايند، اقدام به تهكد يترد هاآنش يا آزمايها و سر و ته ميزه

 ه دارد. يتوج كوكمش هيرر از ناديد دداقا سه ميزه

 يهااريه بتن با در نظر گرفتن معكها نشان دهد ج ميزهيچناننه نتا

 يهاروش يريارگكدر به يازيقابا قبول است، ن يارش سازهيپذ

دارد. سازه وجود ن يت باربريت ظرفيفاك ردنكمشف   يبرا يليتحل

ها و ج ميزهين نتايانريم يدرصد مقاومت مشفصه برا 81دارا بودن 

ه كاز آن است  كيدا ،ميزه ي  يدرصد مقاومت مشفصه برا 31

عمالً  بين ضرايرا ايا سازه وجود ندارد، زيعضو و  يباربر يبرا يلكمش

 آن مستتر است. مقاومت عضو منظور شده و در  يمنيب ايدر ضرا

ن فتير  يصح ستراه نظارت به نحوهه دكيدر موارد 8-1-7-6

د يترد 2-0-2-8 بندآن مطابق  آوريعمام و كبتن در عضو، ترا

 يرو شيو اندام آزما يريگد نسبت به ميزهتوانيداشته باشد، م

شده در  آوريعماه و يته يهاهر چند نمونهد، ياقدام نما هاآن

 رده باشد.كانطباق با رده را برآورده  ،ط استاندارديشرا

نتايج ميزه براي كنترل نحوه اجرا بايد با توجه به ضوابط  6-7-1-8ت  

 مورد بررسي قرار گيرد. 0-3-5-8بند مندرج در 

 سازه يبارگذارش يآزما 
 

 سازه يبارگذارش ياآزم 

 يد باقيسازه همننان مورد ترد يت باربريه ظرفكيموارددر 

ان تويرفت، ميپذ يابماند و نتوان مقاومت بتن را از نظر سازه

اندام داد.  كوكمش يخمش ياعضا يرا بر رو يش بارگذاريآزما

ندام ا نامهآيينن يضوابط جلد اول ا د طبقيبا يش بارگذاريآزما

 . شودبرآورده  مربوطرش يپذ يهااريشود و مع

ف  مش يت بتن را از نظر مقاومتيفكيتواند ينم يش بارگذاريآزما 

با  يخمش ين اعضايا ايه آكد يتواند مشف  نمايه تنها مكند، بلك

 يريت بتن موجود، قطر، نوع و محا قرارگيفكي، هاآنتوجه به ابعاد 

 ؟ريخ ايداشته باشند الزم را  يتوانند باربريدرون بتن م يلرردهايم

رف ا مصي بيشتربتن با ابعاد  يارانه، اجراكمحافظه يهردال طراد به

ضو تواند موجب شود تا عيره ميباالتر و غ يو با مقاومت بيشترلررد يم

 يت باربريم مقاومت، بتواند از ظرفكرغم مصرف بتن يعل مورد نظر

را صحت اج، يصحت طراد كي ن تفي. بنابراشودبرخوردار  يمناسب

، رريديكپرووه از  يهاو مصرف مصال  مناسب و منطبق با خواسته

و   بيشتراز به مطالعات يست و نيمقدور ن يش بارگذاريتوسط آزما

 دارد.  يتريجد

عضو  ايند آكه مشف  كاندام شود  ياگونهد بهيبا يش بارگذاريآزما

ش يابه نم يش رفتار قابا قبوليآزما ير بارهايتواند در زيم كوكمش

 ين روش مربوط به اعضايه اك شودميد كيمددداً تا ؟ريا خيبرذارد 

د از يبا يخمش –يا فشاريو  يفشار ياعضا ياست و برا يخمش

 استفاده نمود. يريگا ميزهي يليتحل يهاروش
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 ر اقداماتيسا 
 

 ر اقداماتيسا 

عضو مورد نظر  يبر رو يش بارگذارياندام آزما هكيدر موارد

ت يفيكو  شودداصا ن ناز آ يقابا قبول دهيا نتياشد و ن نبكمم

 يهمننان در پرده ابهام باق يارش سازهيبتن از نظر پذ يمقاومت

ن يارا به مردله اجرا گذاشت  يرريتوان اقدامات ديبماند، م

 : استر يز« پ»تا « الن»شاما موارد  اقدامات

ل او روش يليمقاومت ميزه در محاسبات تحل يريگاركبه -الن

 ؛و دوم

ر ييتيا ي ،سازه ياربركر ييبا تي، مرده و زنده ياهش بارهاك -  

 ؛هاآن ير مصال  مصرفييتي و يبنديهيت يهانقشهدر 

 .كوكبتن مش يت عضو دارايتقو  -پ

رش يها در دد پذ، مقاومت ميزهيريگميزه ن است در مردلهكمم 

به  )بسته يرگذارا بعد از باين دالت قبا يبتن نباشد. در ا ياسازه

از  يليا دوم تحليتوان طبق روش اول ي  دستراه نظارت( ميتشف

ن مقاومت ميزه يكمترا يو  81/2م بر يها تقسمقاومت متوسط ميزه

 مقاومت مشفصه به جايتر باشد(  وچكدام ك)هر  31/2م بر يتقس

مقطع استفاده نمود.  يا طراديا يتحل يدر روابط محاسبات جديد

از به ادامه يرش واقع شود، نيمورد پذ يااز نظر سازه چناننه بتن

 مقاومت وجود ندارد. مكبتن  يبررس

عضو  مرده ير بارهاييتوان به تيين مردله ميرر اقدامات، در اياز د

در آن  يا مصال  مصرفي يبنديهيت ر در نقشهييق تييمورد نظر از طر

  ر مصالييتيا ياهش ضفامت كق ياز طر يسازنك اهش بار مردهكا ي

ه زند ير بارهاييرد. تيكسازه اشاره  يساز و در مدموع سب يمصرف

ن اندام يضع منطقه يبردارط بهرهير در شراييق تييتواند از طريز مين

 شود. 

ن مورد نظر يا عضو ضعيت سازه ياز اقدامات قابا قبول، تقو يكي

آ طرا ارفرما وكه از نظر كت يمفتلن تقو يهااست. با توجه به روش

توان سازه يآورد، ميوجود نمبه يبرداررا از نظر بهره يلكپرووه مش

 يارد و مقاومت بتن موجود را از نظر سازهكت يا عضو مورد نظر را تقوي

 رفت. يپذ

 م دوامكبتن  يبررس 
 

 م دوامكبتن  يبررس 

 اتيلك 
 

 اتيلك 

 م دوامكبتن  ياز به بررسين 0-3-0-8بند طبق ه كيموارددر  

 ،شودتوان اندام داد تا مشف  ين بفش را ميباشد، اقدامات ا

ن اقدامات شاما روش يرش است؟ ايا بتن از نظر دوام قابا پذيآ

 است. ير اقدامات مقتضيو سا يريگو ميزه يليتحل

 

ا توأم با ي يليصورت تحلبه ،مانند مقاومت ،توانديم ين بررسيا 

رش بتن در سازه يان پذكام يا با اقدامات خاصيش اندام شود و يآزما

ار كمانيت پيرش رافع مسئولين پذيهردال اد. بهياز نظر دوام فراهم آ

 ست.ين

ش ياهش دوام و افزاكاغلب باعث  يسيمانش نسبت آ  به مواد يافزا

سبت ن سيماناد شدن يا زيم كن است ك. ممشودميبتن  يرينفوذپذ

وز ز به برينامناسب ن سيمانا يو  هاسنردانها مصرف يبه دد مداز و 

 اندامد.يب يريا در دوام و نفوذپذكمش

ط استاندارد، ضوابط يبتن عما آمده در شرا يهاه نمونهكيدر موارد

 يهايند، الزم است بررسكرده نمورد نظر دوام را برآو انطباق بر رده

 اندام شود.  الزم
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 يليروش تحل  
 

 يليوش تحلر 

 طين روش، الزامات دوام در عضو مورد نظر، با توجه به شرايدر ا 

 كوكبتن مش يهاويژگيآور موجود، با انيو عواما ز يطيمح

 هاويژگي نيانشان داد ه بتوان ك ي. در مواردشودمي يبررس

 توان مورديرا م« م دوامكبتن »پرووه است،  يازهاين يپاسفرو

 رش قرار داد. يپذ

 را نشان داده و انطباق با رده يدوام، ضعف يهاشيج آزماياننه نتاچن 

ن است بتوان آن را در عضو كمورد نظر دوام داصا نشده باشد، مم

 يهاونيمثال چناننه از نظر مقابله با نفوذ  يرفت. برايپذ مربوط

ا يدله بهكدر دست باشد، اما بتوان نشان داد  يفي، بتن ضعديلرك

ت يط و موقعيا شرايلرردها و يم يموجود بر رو يضفامت پوشش بتن

 يشده در دد قابا قبول ينيش بيعضو مورد نظر در سازه، عمر پ

ناته ربك يتواند براين مثال ميرفت. اين بتن را پذيتوان اياست، م

 خين است دوام در برابر كن مميز صادق باشد. همننيشدن بتن ن

ه ه بستكره مطرآ شود يها و غا سولفاتي يدر پ يزدن و آ  شدن پ

تن رش بيان پذكتواند اميم و عضو مورد نظر، مكط دايت شرايبه ماه

 ند.كرا فراهم 

   يريگروش مغزه 
 

 يريگمغزهروش  

و اندام  يريگتوان با ميزهين روش ميادر  8-6-7-3

ت بتن را از نظر دوام با يفكي، هاآن يالزم بر رو يهاشيآزما

 نمود.  ير بررسيت ضوابط زيرعا

ط يشده در شرا آوريعماه و يته يهاچناننه آزمونه 3-7-6-8ت  

ش در رو يديا ترديدوام مورد نظر را نداشته  استاندارد، انطباق بر رده

ه فتير يهاا بتنيها و ن آزمونهيش ايو آزما آوريعمام و كفتن، تراير

ا ياز عضو  يريگتوان با ميزهيشده در سازه وجود داشته باشد، م

 الزم يهاشيرد و آزماكه يرا ته ييهان آزمونهيو ضع كوكمش ياعضا

 اندام داد.   هاآن يرا بر رو

ه شود يته كوكمش هياز هر ناد ديبا دداقا سه ميزه 8-6-7-2

 رد. يش قرار گيو مورد آزما

  

 باشد، 32726 يملاستاندارد د مطابق يبا يريگميزه 8-6-7-7

 يرريد خاص اعمال ضابطه ،ش دوام مورد نظريه آزماكنيمرر ا

 د. يدا  نمايرا ا

)بر اسا  نظر مهند  مشاور و يا موارد  يدر برخ 7-7-6-8 ت 

 يمتر ضرورتيليم 13ت دداقا قطر ين است رعاكممدستراه نظارت( 

ر سنردانه و قط ياسم ثر اندازهكددا هردال رابطهنداشته باشد، اما به

ت يموارد رعا ين است در برخكن ممي. همننشودت يد رعايميزه با

 ت نداشته باشد. يز موضوعينسبت ارتفاع به قطر ميزه ن

د متناسب با روش يبا هاميزه يسازط آمادهيشرا 8-6-7-3

ان رسبيعضو مورد نظر با عواما آس ييارويط رويش و شرايآزما

مورد توجه قرار د يز باينطراآ پرووه  ن رابطه، نظريدر ا .باشد

 رد. يگ

بتن در  يت سطحيفكي ه در اغلب مواردكاز آندا  3-7-6-8 ت 

از  ياريدر بس برخوردار است، ياديت زيدوام از اهم يهاشيآزما

مقابله با عواما  ن جبههيدوام، سط  بتن به عنوان اول يهاشيآزما

 توانين نميدارد. بنابرا ياديت زيو اهم شودمي يرسان تلقبيآس

خ يا يش يربناته شدن، ساك،  ديلرك يهاونيد. نفوذ يسط  ميزه را بر

انبار مانند يمواد ز دملهزدن و آ  شدن، نفوذ آ  و رطوبت و گازها، 

 هاآن يبتن برا يت سطحيفكيه كهستند  يها از جمله مواردسولفات

سط   ودشميه ين توصيت دارد. بنابرايبتن اهم يت درونيفكيش از يب

م قرار دارد، كدا يطيط محيه در معرض شراكميزه  يرونيب

 تا مورد استفاده قرار گرفته و دذف نشود.شده  يگذارعالمت



 231   23/23/3322 ارزيابي و پذيرش بتن – فصا هشتم 

 

 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 «الن»ضوابط م دوام در صورت برآورده شدن كبتن  8-6-7-1

 يه در مشفصات فنكآنمرر  رش است،ير قابا پذيز«  »و 

 شده باشد:  ارايه يرريد پرووه ضابطه

ش يار دداقا آزمايمع 82/2د از يها نباج ميزهين نتايانريالن: م

ش يثر آزماكار ددايبرابر مع 21/3ا از ي كمتردوام مشفصه 

 شود.  بيشتردوام مشفصه 

ار دداقا يمع 63/2د از يها نبااز ميزه ي چيه دهي : نت

ثر كار ددايبرابر مع 1/3ا از ي كمترش دوام مشفصه يآزما

 شود.  بيشترش دوام مشفصه يآزما

م، كفتن، ترايروش ر يهاصهيه نقك شودميفرض  1-7-6-8 ت 

بتن موجود  ين بند برايبتن تا دد مندرج در ا آوريعماپرداخت و 

 ياتريين تييها چننامهنييدر عضو سازه قابا قبول باشد. در اغلب آ

 ،شده است. برخالف مقاومت يرش تلقيت بتن موجود قابا پذيفكيدر 

ن يثر تعركصورت دداصورت دداقا و گاه بهدوام گاه به يارهايمع

 ار آن، هر ضابطهيش و معيت آزماين با توجه به ماهيشده است. بنابرا

 از دوام مشفصه مطرآ شده است.  بيشترا ي كمترصورت به

 

 ر اقدامات يسا 
 

 ر اقداماتيسا 

 يريگو ميزه يليتحل يهااز روش ي چيه در هكيموارددر 

توان با استفاده از يرفت، مينتوان بتن موجود را از نظر دوام پذ

 يمحافظ سطح يهاپوشش يريارگكمانند به يخاص يهاروش

رد بتن عضو را از نظر ك، عمليسطح يهاميا اصالدات و ترمي

د ير باين تدابيرد اكعمل دهيرساند. نت يبه سط  قابا قبول ،دوام

  رسد.ببه اثبات  يدانيا ميو  يشراهيج آزمايبر اسا  نتا

 يسط  بتن و دت يفكي يارتقا يبرا يمفتلف يارهاكامروزه راه 

ارها كن راهياز ا ياريمطرآ است. بس يبتن درونت يفكي يارتقا

رآ ط هين بهتر است با دقت در تهيبر هستند. بنابرابر و زماننهيهز

ن دقت در ساخت ياز نظر دوام و همنن يمنيا هيت داشيمفلوط و رعا

 نمود.  يارها را منتفكن راهياز به ايبتن، ن يو اجرا

تواند در درازمدت و ينم ييارهاكر و راهين تدابياست گاه چن يهيبد

ن كداشته باشد و مم يرد مناسبكعمل ،شده ينيش بيدر طول عمر پ

 ها وميها و ترمن پوششيا ا چندبارهي ي د ين مدت تددياست در ا

 ر باشد. ياجتنا  ناپذ ياصالدات سطح
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 يبندقالب

  

 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 گستره 
 

 گستره 

الب، ق يو اجرا يد در طراديه باك ين فصا به الزاماتيضوابط ا

 ت شود،يرعا يبتن يهاسازه يبردارو قالب يبندقالب

 ر است:ياختصاص دارد و شاما موارد ز

 ؛اتيلك -الن

 ؛هاجنا قالب - 

 ؛هاوارده بر قالب يبارها -پ

 ؛هاقالب يطراد -ت

 ؛يبندقالب ييالزامات اجرا -ث

 ؛يبردارقالب -ج

 شده در بتن. ياقالم جاگذار -چ

نا ب جيا و معايها، مزاا درباره انواع قالبيبه تفص نامهآيينن يدر ا 

و  يبندقالب ييات اجرايات عمليقالب و جزئ يا طراديها قالب

 در مورد الزامات مربوط ياتيلكه ك، بلشودميپرداخته ن يبردارقالب

 يتب فنكن موارد الزم است به ي. در اشودمي مطرآ هاآنبه 

 مراجعه شود. يبندقالب

 اتيلك 
 

 اتيلك 

وزن و  ينرهدار يه براكموقت است  ياسازه ،قالب 1-2-3

بتن ه ك يتا زمان ،وارده ير بارهايرانش بتن تازه و سا

. شودميار برده كده، بهينرس يافكنشده و به مقاومت سفت

 ياعضاتمام تما  بتن، بدنه و  ه درين سازه شاما رويا

است  يير اعضايها و ساالفكبندها، آن مانند پشت نرهدارنده

ار كبه وارده  يمقاومت قالب در برابر بارها تامين يه براك

 .  باشدمي، روديم

 يتا در طراد شودميبودن سازه قالب موجب موقت  3-2-1ت  

ه دائم استفاد يهازهساا ضوابط ياز روابط  يا چوبي يفوالد يهاقالب

 نشود.

 بتن نرهدارنده داد سازهيمرتبط با ا بندي: مدموعهقالب مدموعه

ه در تما  با كاز قالب  يشده و شاما:  رويه )بفشازه و سفتت

د، بن، پشتبتن است(، بدنه و تمام اعضاي نرهدارنده مانند شمع

 ر موارد است.يو سا كريالف، بادبند و چپ و راست، تك

هستند  يا فشاري يششك يعضو يمهار يهالهي: ميمهار يهالهيم

استفاده  يجانب يروهايها در مقابا ننره داشتن قالب يه براك

 شوند.يم

 له)فاص ش و چو  اندازهكمانند ت نگ،  ير موارد، قطعاتيمنظور از سا

 رند.يگيمورد استفاده قرار م يبنده در قالبكنرهدار( است 
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به مدموعه قالب و سازه نرهدارنده آن گفته  يبندقالب 1-2-2

ها برساند. گاههكيوارده به قالب را به ت يد بارهايه باك شودمي

ن مدموعه به ينان جز اياطم يهاهيها، داربست و پاشمع

 د.نيآيدسا  م

داربست: سكوي كار موقت در ارتفاع است كه براي  2-2-1ت  

 ن مدموعه شامايصا است و اداشتن كارگران، ابزار و مصال  متنره

ها، بادبندها، يرسري، زيقائم، صفحات افق يهاهيو پا يبندشمع

 .باشدميره يم ارتفاع و غيا تنظيوسا

ه(: اعضاي عمودي يا مور  كه براي تحما بارهاي زنده يشمع )پا 

 روند.يار مكشوند و بهين ساخت و وزن قالب و بتن، طرادي ميد

ايي كه به تعداد كافي در زير دال و يا هنان: شمعياطم هيپا 

ا پا از يماند و يم يباق يبردارن قالبياعضاي سازه در د

تا از  شودميها مددداً نصب هيبرداري و برداشتن پاقالب

 .جلوگيري شود ياد از دد عضو خمشيز( زي)خ يافتادگ

د عالوه بر يبا يبندو ساخت قالب و قالب يدر طراد 1-2-7

ه پا از كت سط  عضو سازه يفكيبه  يداريپامقاومت و 

 ت مشفصاتي، توجه داشت. رعاشودميان يبرداشتن قالب نما

 است. ين شده در پرووه الزامييتع

داد شكا،  ابعاد، يا فهيموقت، وظ به عنوان سازه قالب 7-2-1ت  

سب كسفت شدن و  زمانرا تا  سطوآ و ددود نهايي اعضاي سازه

عهده به يمداز ابعاد يهارواداري محدودهبتن در  يافكمقاومت 

 دارد.

در برابر  ،يافكبه مقاومت  يابيد بتن تازه را تا قبا از دستيقالب با

م شدن رطوبت كن از يند. همننكمتعارف دفظ  يهاضربه و لرزش

د. ينما يريآن از سط  در تما  با قالب جلوگ رهيبتن و نشت ش

ار ه داخا آن قرك يجزا و قطعاتر ايلرردها و سايد بتواند ميقالب با

 دارند را در محا مورد نظر نراه دارد.

بندي بايد سه اصا كيفيت، ايمني و اقتصاد و قالب در طرادي قالب

ن دستورالعما در جهت يه شده در ايدر نظر گرفته شود. الزامات ارا

 ياو منطقه يميط اقليسازه در شرا يداري، دوام و پايمنيش ايافزا

رر منابع و يد از ديبا ه نشدهيارا يه الزاماتك يموارد است و در

 استفاده نمود. يالمللنيا بي يمعتبر مل كمدار

 هاآنو انواع  هاجنس قالب 
 

 هاآنو انواع  جنس قالب 

 آلياوي آلومينيوم فوالد، تواند از چو ،يجنا قالب م 1-7-3

 تو محصوال ، بتن، آجر و سفاليمريو پل يمواد پالستيك و

 ه جناكد توجه داشت يموارد باتمام در د. باش ياشيشه الياف

و ظاهر بتن در عضو نش مفر  ندهد كبا بتن واقالب رويه 

 د. يمورد نظر را مطابق مشفصات پرووه دفظ نما

 

داد ياز به ايا نيها و قالب يخاص برا يدر صورت طراد 3-7-1ت  

 يات فنژه بايد جنا قالب و مشفصات آن در مشفصيو ينما

ر اكمانيا پيصورت سازنده  پرووه ذكر شود. در غير اين يخصوص

 د.يمداز است كه جنا قالب مورد نظر را انتفا  نما

موجود در   را با آهيوم باشد، زينيد از جنا آلوميقالب نبا هيرو

 يند و باعث چسبندگكيد ميدروون توليب شده و گاز هكيبتن تر

 آورد. يوجود مرا به يمطلوبنا يسط  بتن به قالب شده و نما

م آفتا  يدر برابر تابش مستق يقالب فلز يژه وقتيدر مناطق گرم، بو

ش يافزا يا براكداد مشيتواند به داغ شدن قالب و ايرد ميقرار گ

ر ن در اثياندامد و همننيبتن تازه در مداورت قالب ب يدما يناگهان

ن يز بيبه آن و ن متفاوت سطوآ رو به آفتا  و پشت يهااكر شييتي

ب ي، آسيقطعات بتن يهاها و لبهخود قالب و بتن درون آن، گوشه
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 كرا تيصورت خرد شده تواند بهيم يبردارند و در هنرام قالبيبيم

ده استفا يه از قالب فلزيكز هنراميد. در مناطق سرد نيخورده در آ

ن يرا بوجود آورد و همنن يالت مشابهكتواند مشي، مشودمي

 ع بتن مداور قالب شود.يجب سرد شدن سرمو

. ستيقالب مداز ن هيعنوان رواستفاده از چو  تازه به 1-7-2

ت بتن مداور آن را يفكيچو   رهيموجود در ش يدهايرا اسيز

ن يهمنن .شودميز ين آن يريرگيدهد و باعث دياهش مك

كاهش سفتي و قابليت اعوجاج و چو  سبب وجود رطوبت در 

 شود.يآن متحما تنش 

انواع چو  براي ساخت قالبهاي چوبي و استفاده از  2-7-1ت  

چندال مداز است. ، چهارتراش و تفتهالوار، متعلقات آن مانند: تفته

ت و يفكيق شده از يا تزريشده  آوريعما يهااست چو  يهيبد

 برخوردارند. يبيشتردوام 

درصد  22قالب  چو  براي ساختمداز  بنابراين دداكثر رطوبت

  ا خشيدلبه  ژه در مناطق خشيواد در چو ، بهيرطوبت ز ست.ا

ه عمالً ك شودميشدن سط  آن موجب تا  برداشتن و اعوجاج آن 

 سازد.ين مكر مميعنوان قالب غاربرد آن را بهك

سفالي  مانند بلوكهايماندگار از قالبهاي ه استفاد  1-7-7

مانند  يمريمداز است. اما استفاده از مواد پل يا بتني

ت، سينمداز ماندگار به عنوان قالب رن منبسط شده ياستايپل

در سط  بتن وجود  يسوزان آتشكه امك يدر مواردمرر 

 يسوزمحافظت در مقابا آتش يهاا دستورالعماينداشته و 

 ت شده باشد.يرعا

سقنهاي تيرچه و بلوكهاي بتني يا سفالي معموالً در  7-7-1ت  

 بلوك استفاده ميشوند كه به طور دائمي در سازه باقي ميمانند.

 كوبل يبه جا كرچه و بلويت يهاسقن يرن براياستاياز پل يگاه

 يا در ساخت قطعات موسوم به پانا سه بعديو  شودمياستفاده 

دهد. يش ميرا افزا يزسواز آتش يه خطر ناشك شودميار گرفته كبه

ر يلرردها، تأخيم يبر رو يا استفاده از پوشش بتنياز دال يكي

به آرماتور است. اما با استفاده  يسوزاز آتش يدن درارت ناشيرس

ن از يابد. بنابرايياهش مكبه شدت  زمانن ي، ارنياستاياز پل

ش ضوابط آت هكآند استفاده شود، مرر ينبا يمعمول رنياستايپل

 ت شود.يرعا يمبحث سوم مقررات مل مطابق

، اددقرار استفاده مورد دفعات به توان يمرا قالبها   1-7-3

و  يروادارايمني و همننين براي دفظ به لحاظ مسائا اما 

نظر  با هاآنتعداد دفعات استفاده از  الزم است،قطعات شكا 

 .شوددستراه نظارت مشف  

ش كبدون روتفته چندال  يهااز قالب شودميه يتوص 3-7-1ت  

شه ياف شيا محصوالت الي يكيستقالبهاي پالمرتبه، از  32دداكثر

مرتبه استفاده  72قالبهاي فوالدي دداكثراز و مرتبه،  22دداكثر

د دار، تعداشكه رويالتفته چند يهادر صورت استفاده از قالبشود. 

، ابد. به هر دالييش ميش افزاكدفعات استفاده، بسته به جنا رو

ر ياثها تردن قالبكط انباري، و شرايبردارو قالب يبنددقت در قالب

 دارد. در تعداد دفعات استفاده از قالب ييسزابه

 يد الزامات مبحث سوم مقررات مليدر خصوص ضوابط آتش با

 ت شود.يرعا

لن مفت ياعضاشاما ه كنيعالوه بر ا يبندقالب و قالب 1-7-1

 :دشوم يتقسز ينر يزتواند به انواع يم شودمي سازه

 ا درجا ساخت؛يساخته شيپ –الن 

 ر ماندگار؛يا غيماندگار  - 

 .كا متحريثابت  -پ

 

ا يساخته شيها از نوع پامروزه اغلب قالب 1-7-1ت  

ج يتدرساخت به درجا يهاساخته است. استفاده از قالبشيپمهين

 يآجر يهيمانند ت ييهاو ساخت قالباربرد خود را از دست داده ك

ندرت و در موارد ها بهارگاهكبا تفته و الوار در  يچوب يهاا قالبي

 اربرد دارد. كخاص 

ر قابا دستر  بودن در هنرام يا غيدلماندگار به يهاگاه از قالب

ان كرغم اميها عل. امروزه در سقنشودمياستفاده  يقالب بردار
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مانند تا سط  تفت و يم يورت ماندگار باقصها به، قالبيدسترس

ا انقطاع، يانبساط  ين در درزهايوجود آورند. همننرا به يمسطح

از قالب ماندگار  ،مداور يهاشالودهها و وارها، ستونين ديژه در بيوبه

 .شودميرن منبسط شده، استفاده ياستايژه صفحات پليوبه

 يهاوثر است. قالبم يبندميتقسن يادر ز ينت قالب كنوع در

، يسطوآ افق يا، قالب ليزان برايا مايقائم  ياعضا يباالرونده برا

  مسط يهادال يا پرنده برايجهنده  يهاا و قالبيا مايقائم  ياعضا

 رند.يگيها قرار ميبندمين تقسيچو  همسقن، در چهار

 ريت نيريا قسمت زي، مانند دال يافق ياعضا يتوانند برايها مقالب

ر )وجه يت وار، گونهيقائم مانند ستون، د ياعضا يا براياستفاده شوند 

 ين است براكن مميار روند. همننكبه هاشالودهر( و يت يجانب

  ار گرفته شوند.كبه يا قوسيدار بيسته، شكش يهاساخت سقن

 يال و اجزائكاش يا قائم داراي يانواع قالب با توجه به نوع عضو افق

 بدان پرداخته شده است. 3-1ل ت كش يال 0-1ل ت كشه در كاست 

 )دال(  قالب افقي

 و شمع است. ياصل يرهاي، ترچهي، تقالب بدنه قالب دال شاما: رويه

بايد از كيفيت ، قرار ميگيرد سط  بتنتما  قالب كه در    رويه
برخوردار باشد و سط  يكنواخت و بافت مورد نظر بتن را  مطلو 
 ند. كتأمين 

 ها ازرچهيه تك يرد. در صورتيها قرار گرچهيت يد بر رويبدنه با
ا چهارتراش يرا از الوار  هاآنتوان يجنا چو  انتفا  شوند، م

بر روي تيرهاي اصلي قرار داده ميشوند.  تيرچههاانتفا  نمود. 
ميتوان از نوع الوار يا چهارتراش ، چناننه تيرهاي اصلي چوبي باشند

 .انتفا  گردند
تيرهاي اصلي بر روي شمعها يا پايهها قرار ميگيرند كه كا وزن 

 قالب را تحما ميكنند.مدموعه 

 
 يچوب يقالب افقاز  يانمونه ياجزا  0-1ل ت كش

 

  چندالتفته هيرو

 و بدنه

ر يت

 33ياصل

صفحه  

 ير سريز

 شمع

 ير سرينوار ز

 بند باد

رچهيت
37 

ه  ياستفاده از تفته ال

 نيدر جهت ضع

ه  ياستفاده از تفته ال

ه در امتداد  ياستفاده از تخته ال يدر جهت قو

 يقو ف ويضع
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 قائم يهاالبق

 واريقالب د الن(

 يو افق يعمود يهابندپشته، بدنه و يوار شاما: رويقالب د ياجزا

 شد.با 2-7-1و  3-7-1مطابق با د يبارويه  است.

پشتبندهاي و تكيهگاه را تشكيا ميدهند ، پشتبندهاي عمودي

تكيهگاه براي پشتبندهاي عمودي  نندهايدادك ،افقي يا كمركشها

 هستند. 

به هم باشند تا  ي و نزد ييبصورت دوتاپشتبندهاي افقي بايد 

نصب قالب فراهم  يبرا هاآنان يمهارها از مايردن مكان رد كام

  شود.

ب يتوان ترتيعنوان بدنه، مه بهيدر صورت استفاده از تفته چند ال

 ر داد.ييو قائم را تي يافق بندپشتنصب 

 

 واريد يچوبقالب  ياجزااز  يانمونه  2-1ل ت كش

 
 قالب ستون  (

فقط پشتبندهاي قائم و ، قالببندي ستون مانند قالب ديوار است

 يا گيره جايرزين ميشوند. به عبارت ديررالف( كافقي با يوغ )

طوقهاي فلزي يا چوبي نرهداري قالبهاي ستون به كم  

 ميشوند.

 شوند.يده مينامطوقهاي چوبي »يوغ« و طوقهاي فلزي »گيره« 

ين بيشتر، فواصا يوغها يا گيرهها بر دسب فشار تييير ميكنند

 قالب است. ينيپائفشار در قسمت 

ا يش كمرك ا چو  اندازهيفاصله نرهدار 

 36يبند افقپشت

 چندالتفته هيرو

 يبند عمودپشت

 ايمهار ما

 يپ

 

 ا مهاريا ميش ك
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 ستون يچوبقالب  يزااجاز  يانمونه  3-1ل ت كش

 قالب تير

 در شكا زير نشان داده شده است.

 
 تير يچوبقالب  ياجزااز  يانمونه  0-1ل ت كش

  قالب يطراح 
 

  قالب يطراح 

 اتيلك 
 

 اتيلك 

 ديسازه موقت است، بامدموعه قالب، ه كبا وجود آن 1-3-3-3

 يداربرت بهرهيوارده و قابل يهادر برابر بار يافك مقاومت يبرا

د. نشو يتا مقاوم شدن بتن، طراد يزيربتن ياجرا زماندر 

هر  زيستم و نيا سك يداريژه به پايد بويبا هاآن يدر طراد

 از اعضا توجه خاص شود. ي 

 اسا  بر بايد قالبها ،ساخت عمليات شروع از قبا 3-3-3-1 ت 

  شوند. طرادي ،اجزا قاومتم و وارده يبارها

 قبيا از طرادي براي قالب مشفصات ،قالب نوع و جنا اسا  بر

 شدن جاري تنش و برشي مقاومت ،خمشي مقاومت مداز مقادير

 اي استانداردها با مطابق بايد بتن قالب ياجزا ،لهيدگي يا رفتريفرو

  باشد. يلمللانيب اي يمل معتبر آييننامههاي

 ساختمان ير مداز و مشفصات فوالد به مقررات مليمقاد يبرا

ه كد توجه شود يمراجعه شود. با يفوالد يهاسازه يمبحث طراد

 ست.يم نيموقت است و سازه دا سازه ي قالب 

 رهيگ

 بدنه 

 وغي
 گوه

 بدنه 

 تير )وجه( قالب گونه

 مئقا بندپشت

 پشت افقي

 كش

 كن قالب

 تير

ه(
پاي
ع )
شم

ه( 
پاي
ع )
شم
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چندال به عنوان  الوار و تفته يهاتنش ر مدازيمقاد 0-1ت  جدولدر 

ر در جداول و يشده است. به هر دال تمام مقاد ارايها راهنم

قالب جنبه راهنما  ير طراديشده در بفش تفس ارايه يهافرمول

ندام ا مربوط يهااستاندارد يد بر مبناير بايق مقادين دقييدارد. تع

ها توسط طراآ قالب محاسبه ها بر اسا  تعداد دهانهشود و فرمول

 .شود
 

 چوب يهار مجاز تنشيمقاد يشنهاديپ محدوده 0-1ت  جدول

 هاتنش

 MPa، چوب يهار مجاز تنشيمقاد محدوده

 الوار
 چندالتخته

 مرطوب كخش

 6 8 32تا  6 يتنش خمش

 7/2 2/3تا  3/2 2/3تا  3 يتنش برش

 - - 1تا  3 يششكتنش 

 1تا  8 32تا  1 32تا  8 تهيسيمدول االست

 - - 1/2تا  1/3 افيعمود به ال يمقاومت فشار

 - - 7/3تا  1/2 افيبه موازات ال يمقاومت فشار

 1  - يدگيتنش له

 

توان از يات الوار بر اسا  مقطع چو  ميخصوص محاسبه يبرا

 رد:كر استفاده يمتداول به شرآ ز يهافرمول

bd
I 

2

12

 ينرسيممان ا 

bd
Z 

2

6
 اساس مقطع 

 : هاآنه در ك

b: ،عرض مقطع 

d:  مقطع است.د يمفارتفاع 

است )چو  و چسب(،  يبكيه از نوع تريچند ال ه تفتهك يياز آندا

ه كرد، بلكن ييتوان با محاسبه تعرا نمي Iو  Zمشفصات آن شاما 

طع ا مقيدلن بهيند. همننيآش به دست مييبر اسا  آزما

ولاز فرم يه، در محاسبات تنش برشيتفته چندال يليرمستطيغ
𝑉𝑄

𝐼𝑏
  

 يشر ثابت برش غلتين بفش مقادين در اي. بنابراشودمياستفاده 
𝐼𝑏

𝑄
تراز مورد  يسط  واقع در باال ي لنرر استات Q. شودمي ارايه 

. در (2-1ت  جدولاست ) يتنش دول تار خنث محاسبه ينظر برا

عمود بر  يعني يبارگذار جدول منظور از تارها در جهت دهانهن يا

 به موازات يعني يبارگذار ها و تارها در جهت عمود بر دهانهگاههكيت

 ييجهت راهنما 2-1ت  جدولر شده در كر ذيها است. مقادگاههكيت

 رخانهاكو مستندات  كد به مداريق باير دقيسب مقادك ياست و برا

 چندال مراجعه شود. ننده تفتهكديتول
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  چندالتختهات مقطع يخصوص  2-1ت  جدول

ضخامت 
 چندالتخته

(mm) 

 ها در جهت دهانهمتر، تار يكبا عرض 
 يبارگذار

ها در جهت متر، تار كيبا عرض 
 يبارگذار عمود به دهانه

I 

)4(mm 

Z 

)3(mm 

1b/Q 

)2(mm 

I 
)4(mm 

Z 

)3(mm 

1b/Q 

)2(mm 

5 44242 2432 3433 4374 355 3453 

43 74444 42444 44444 33444 3344 3434 

43 335444 32444 43334 73444 42244 3434 

33 343444 24344 43444 345444 33344 43354 

33 332444 27544 47334 257444 2344 43334  
 «پ»تا  «الن»اهداف  يبندقالب و قالب يطراد 1-3-3-2

 :شودمير را شاما يز

ازه س ياعضاتمام شده در  ينيبشيپ يدفظ ابعاد هندس -الن

 ؛2-5-1بند مطابق  مداز يدر محدوده روادارها

نان يبا اطم 2-0-1بند طابق مو قائم  يافق ياتحما باره - 

 ؛يافك

 .يافكنان ين با اطميانتقال بارها به شالوده و زم -پ

  

ننده پرووه كتوسط اجرا  يبندقالب و قالب يطراد 1-3-3-7

 يهاد محاسبات و نقشهيو دستراه نظارت با شودمياندام 

 ند.ك يدتايرا  مربوط

ا ين مشاور يسمورد تأييد مهندد يبا روش طرادي 7-3-3-1ت  

ا ي يمعتبر ملهاي دستورالعماو يا مطابق با دستراه نظارت 

 ت.ار اسكمانيعهده پبه ييت نهايمسئولهرچند ، باشد يالمللنيب

 يطراح بارها 
 

 يطراح يبارها 

 قائم يبارها 1-3-2-3

 يهابندپشتو  يقاف يهاوزن قالب شاما :مرده يبارها -الف

شده  يررذايجاساير اقالم  و آرماتورهاآن، وزن بتن تازه، وزن 

 در بتن است.

ها، و ذرگاهگوزن افراد، وسايا كار، شاما  :زنده يبارها -ب

ار فشمصال  و ارهاي موقت داصا از انباركردن ، بسكوهاي كار

 .باشدمي باداز  يناشرو به باالي 

 ه: مرده و زند يحداقل بارها -پ

 :شودمياستفاده ن يزات موتوريه از تدهكيدر موارد -3

 الكلو پاسكي 3/2بار زنده:                     -

 الكلو پاسكي 8/3جمع بار مرده و زنده:     -

 :شودمياستفاده  يزات موتوريه از تدهكيموارددر  -2

 الكلو پاسكي 6/7بار زنده:                     -

 الكلو پاسكي 2/6جمع بار مرده و زنده:     -

سازه  يليزان برا يهاستم قالبيه از سكيدر موارد -7

ال كلو پاسكي 2/3د ي، دداقا بار زنده باشودمياستفاده 

 در نظر گرفته شود.

د با توجه به جنا قالب، ضفامت يمرده با يبارها 3-2-3-1ت  

آن  يآن و وزن بتن تازه با توجه به ضفامت و چرال يقالب و اجزا

 .شودموجود محاسبه  يهابا توجه به نقشه آرماتورها ن وزنيو همنن
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   بارهاي جانبي: 1-3-2-2

 راند: يز« پ»تا « الن» يشاما بارها يجانب يبارها

 بتن تازه؛ ياز فشار جانب يبار ناش -الن

 ؛باد يجانبفشار و مكش از  يبار ناش - 

 ژه.يو يبارها -پ

ه يارا 5-2-0-1تا  3-2-0-1 يبندهادر  ين بارهايات ايجزئ

 شده است.

  

  بتن تازه ياز فشار جانب يبار ناش 1-3-2-7

رام بتن در هن يبتن، دما يزان روانين بار با توجه به ميا –الن 

و مشفصات  يزير، نوع بتني، عمق لرزاننده داخليزيربتن

( 0-1طه راب، )يكيدرواستاتيبا استفاده از فشار ه يتنعضو ب

 𝑃𝑚𝑎𝑥ز مقدار يو ن 0-1 جدولو منظور داشتن مالدظات 

 . شودميمحاسبه  3-1 رابطهو  2-1رابطه از 

P                                     (0-1رابطه  = ρgh  

𝑃𝑚𝑎𝑥                         (2-1رابطه  =  𝐶𝑤𝐶𝑐 [7.2 +
785𝑅

𝑇+17.8
] 

𝑃𝑚𝑎𝑥             (3-1 رابطه = 𝐶𝑤𝐶𝑐 [7.2 +
1156

𝑇+17.8
+

244𝑅

𝑇+17.8
] 

           

 0-1رابطه د برابر با مقدار يبا 𝑃𝑚𝑎𝑥ثر فشار كموارد دداتمام در 

 در نظر گرفته شود. 30wو دداقا آن برابر با 

 ن روابط:يدر ا
P، در عمق  يفشار جانبh ،؛الكلو پاسكي 

𝑃𝑚𝑎𝑥 ،؛الكلو پاسكي ،يفشار جانبثر كددا 
R؛متر بر ساعت ،يارتفاع يزير، نرخ بتن 
T؛و  يدرجه سلس ،يزيربتن زمانبتن در  ي، دما 

𝐶𝑤؛2-1 جدولطبق  يچرالب ي، ضر 
𝐶𝑐  ؛3-1 جدولطبق  يافزودنمواد و  سيمانب  نوع يضر ، 

ρ؛عبكلوگرم بر متر مكي ،بتن تازه ي، چرال 
g ؛وگرملكيوتن بر ين ،8/1ثقا برابر با  يروين، ثابت 
hتا تراز مورد نظر )عمق  يزيراز سط  بتن ، عمق بتن تازه

 متر. ،(يلرزاننده داخل
 
 
 
 
 
 
 

متر يليم 232ش از يه اسالمپ بتن بكيدر صورت 7-2-3-1ت  

ان ي. هر چند جرباشدميان اسالمپ يش جرياز به اندام آزمايباشد ن

از يو ن دشومين يم تلقكمتر بتن خودترايليم 112متر از كاسالمپ 

بتن  يردن فشار جانبكدارد، اما بهتر است در منظور  يم جزئكبه ترا

 نمود.  يم تلقكرا مشابه بتن خودتراآن

م كمترا يداخل يهانوبت با لرزاننده ي ه در ك يهر دال ارتفاعبه 

 شتر شود.يمتر ب 2/3د از ي، نباشودمي
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 م(كبتن تازه )به جز بتن خودترا يروابط محاسبه فشار جانب 0-1 جدول

 يفشار جانبروش محاسبه  ، متر بر ساعتيزيرنرخ بتن يعضو بتن ، متريعمق لرزاننده داخل (0)      بتن يروان

 0-1رابطه  - اعضاتمام  - ر  شتيبا يمتر يليم 362

 0-1رابطه  - اعضاتمام  متر 2/3بزرگتر از  متريليم 362از ر متك

 متركا يمتر   2/3  متريليم 362از  مترك

 2-1رابطه  - (2)ستون             

 2-1رابطه  2/2ر از متك (7)    متركا ي 2/3وار با ارتفاع يد

 3-1 رابطه 2/2متر از ك (7)    2/3ش از يوار با ارتفاع بيد

 با هر ارتفاع واريد
 3-1 رابطه 1/3تا  2/2ن يب

 0-1رابطه  1/3ش از يب

 شود. يريگاندازه يردن مواد افزودنكد بعد از اضافه يبتن با يروان -3

 متر نيست. 2از  بزرگتر هاآنمقطع هستند كه هيچ بُعد  ياستونها اعضاي عمودي ن جدوليدر ا -2

 متر است.  2از  بزرگتر هاآنمقطع د كه دداقا ي بعد هستن يقائمديوارها اعضاي ن جدول يدر ا -7

 wC، تازه بتن يب چگاليضر 2-1 جدول
، w بتن تازه يچگال

 wC عبكلوگرم بر مترمكي

 2201متر از ك
𝐶𝑤 = 0.5 [1 +

𝑊

2320
] 

𝐶𝑤 باشد. 82/2متر از كد ينبا 

 2/3 2011 تا 2201ن  يب

𝐶𝑤 2011شتر  از يب = [
𝑊

2320
] 

 cC، يو مواد افزودن سيماننوع  ب يضر 3-1 جدول

 cC يو مواد افزودن سيماننوع 

 2/3 (3)                                           نندهكر يندگكپرتلند بدون  سيمانانواع 

 2/3 نندهكر يندگكپرتلند با  سيماننواع ا

 2/3 نندهكريندگكبدون  يول يمعدن يبا مواد افزودن فتهيآم يهاسيمانانواع 

 3/3 نندهكريندگك و يمعدن يبا مواد افزودن فتهيآم يهاسيمانانواع 

 دارند. يريندگكت يه خاصكاست  ييايميش يننده شامل هر نوع مواد افزودنكر يندگك -0

 

 حير/توضيتفس  ياصل متن

طرادي ، شوديمبتن از پايين قالب پمپ ه كيدر موارد - 

رابطه ، كاما هيدرواستاتي برابر فشار  21/3بايد بر اسا  

 د.شو ندام، ا1-0

فشار ، از بتن خودتراكم استفاده ميشود هكيدر موارد -پ

 0-1رابطه  ،كاما هيدرواستاتي فشار اسا  بر د يباجانبي 

، يقبلمرر آن كه آزمايش يا دادههاي ، گرفته شود در نظر

 را نشان دهد. يرريد يجانب يفشارها يريگراكان بهكام

فشار  ،استفاده ميشود ندهكآشيپاز بتن  هكيدر موارد -ت

از  يناش يفشار جانب 0-1رابطه د بر اسا  يبا يجانب

 د:يآيدرشت داخا قالب از  بدست م هاسنردانه
𝑃                                             (0-1رابطه  = (1 + 𝑖)𝑊𝑤𝑎 . ℎ𝑎  

  
 

 

 

 

 

 

 
توسط روابط موجود در مبادث  هاسنردانهاز  يناش يفشار جانب -ت

ر چسبنده يغ يهاكخا ين براكي، مانند رابطه رانكخا ي انكم

از به فشار دارد ين هاسنردانهق مالت در ي. تزرشودميمحاسبه 

از  ي)مرر در برخ شودميها وارد نناً به قالبين فشار عيهرچند ا
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 حير/توضيتفس  ياصل متن

 ه در آن:ك

𝑃  ال؛كلو پاسكيفشار سنردانه بر دسب 

𝑖 ؛3/2تا  6/2ن يب ضربه بيضر 

𝑊𝑤𝑎  وزن مفصوص سنردانه در هوا )در آ  به اندازه وزن

بر دسب  (شودميم كمفصوص آ  هم ددم آن 

 ؛عبكوتن بر متر ميلونكي

ℎ𝑎 فته شده بر دسب مترير دانه درشتارتفاع سنر. 

𝑊𝑤𝑎 = 10𝑊𝑎  5-1ابطه ر)                                          

𝑊𝑎 درهوا =
100−𝑉

100
. 𝜌𝑎                                (6-1ابطه ر    

𝑊𝑎 درآ  =
100−𝑉

100
(𝜌𝑎 − 1)                                 (3-1ابطه ر

𝜌𝑎 عب؛كذرات سنردانه بر دسب تن بر مترم يچرال 

𝑉 درشت بر درصد،  يهاسنردانهن يب يخال يددم فضا

 ؛38تا  78 نيب معموال

  8-1ابطه رنده از كآشيبتن پ ين رانش جانبييتع يبرا

 :شودمياستفاده 
 

P𝑚𝑎𝑥               (8-1ابطه ر = 𝐾𝑎 . 𝑊𝑤𝑎. ℎ𝑎 + 2𝑊𝑤𝑚. 𝑅𝑡.
𝑉

100
  

P𝑚𝑎𝑥 ال؛كلو پاسكيثر فشار وارد بر قالب بر دسب كددا 

𝐾𝑎 ؛ي برابر با  معموالب رانش سنردانه درشت، يضر 

 𝑊𝑤𝑚 عب )در كوزن مفصوص مالت بر دسب تن بر متر م

 (؛شودميمتر كعب كتن بر متر م ي زان يآ  به م

𝑅𝑡 رش.يگ زمانفته شده صرفنظر از يارتفاع مالت ر 

ق مالت بعنوان فشار يبهتر است فشار تزر رات(، امايتعم

ن ك. در اغلب موارد ممشودها منظور وارد بر قالب ي درواستاتيه

ه كاز ارتفاع مالت  يناش يكيدرواستاتيق از فشار هياست فشار تزر

د يمالت تازه را با يشتر باشد. چراليدهد، بيبدست م 0-1رابطه 

عب در كلوگرم بر متر مكي 2232ثر كددا يمعمول يهاماسه يبرا

 ين چرالين استفاده شود، ايسنر يهانظر گرفت. چناننه از ماسه

 د.يا محاسبه بدست آيش يد با آزمايبا

ها در اين روش بايد بنحوي قرار گيرند كه فشار دوغا  تزريقي قالب

ن تفليه هوا را نيز را تحما كرده مانع از هدر رفتن آن شده و امكا

فراهم سازند، زيرا در بتن پيش آكنده دوغا  بايد هواي اطراف 

 ي درشت را بيرون رانده و خود جاي آن را بريرد.هاسنردانه

، گيري از نيروي انساني ماهرترشتر در اين روش، بهرهيفشار جانبي ب

تر در مقايسه با تر و كاربرد مصال  مرغو جزئيات اجرايي دقيق

 سازد.ناپذير ميهاي متعارف را، اجتنا بندي بتنبقال

 لغزان يهابتن در قالب يفشار جانب 1-3-2-3

 222تا  312 معموالبتن ه يليزان ضفامت هر ال يهادر قالب

 است. متريليم

فشار ، شودمياستفاده ن مدددلرزاندن  ازه كيدر موارد -الن

  .شودميمحاسبه  1-1رابطه  از يجانب

𝑃                                     (1-1رابطه  = 4.8 +  
524 𝑅

𝑇+17.8
  

 

 8/3، ثابت شودمياز لرزاندن مددد استفاده  هكيدر موارد - 

  ند.كيدا ميش پيافزا 2/3در رابطه فوق به 

 

 :رابطه نيدر ا

P ؛الكلوپاسكي، وارده به قالب از بتن ي: فشارجانب 

 R؛، متر بر ساعتيزيربتن ي: نرخ ارتفاع 

 T؛و ي، درجه سلسيزيربتن زمانبتن در  ي: دما  

م بهتر در دستور كه تراكيلرزاندن مددد، در موارد 3-2-3-1ت  

ه نشست كين در مواردي. همننشودميار گرفته كار قرار دارد بك

لرردها ير ميشدن ز يانداختن موجب خالاز آ  يناش يريخم

 اربرد دارد.ك، شودمي

دار قالب ليزان را بر اسا  جهت دركت، به قالب ليزان قائم يا شيب

ن ياربرد اك نند. با توجه به دامنهكيم ميو قالب ليزان افقي تقس

 پرداخته شده است. ي، فقط به قالب ليزان عمودنامهآيين

مانند  ييهاپرووه ياجرا يهااز روش يكيبا قالب ليزان  روش ساخت

ا، لوهيها، سپا هي، پايمفابرات يهابلند مرتبه، برج يهاساختمان

 ره است. يها و غشكننده، دودك خن يهابرج

پارچه و يكصورت ا المان بهيدهد سازه ياجرا با قالب ليزان اجازه م

اجرا  زمانت مدت يو در نهاساخته شده  اجراييوقفه، بدون درز يب

خاص  يهاسازه يبرخ ين روش براين از ايابد. همننياهش كز ين

 يجنب يهاسازه يدر فرا سادا و برخ يدفار يوهاكمانند، س

 .شودمياستفاده  ياهسته يهاروگاهين
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 حير/توضيتفس  ياصل متن
 نان دستراهيد توسط شف  با تدربه و مورد اطميقالب ليزان با

 ديها بانترل شود. نقشهك ت قالبكنظارت در هنرام نصب و در

 ها را نشان دهد.ار و داربستك يوك، قالب، س ج ييجانما

، فلز، افيمسل  به ال ي توان از جنا پالستيه قالب را ميرو صفحه

 رد.كانتفا   هاآناز  يبكيا تريچو   چندال، تفته تفته

ن در ي، بنابراشودميمهم قالب ليزان محسو   يوغ از اجزايعضو 

 د به آن توجه خاص شود.يب باساخت قال

مرده، بار زنده را دداقا  يد عالوه بر بارهايقالب با يوكس يدر طراد

 در نظر گرفت.ال كلوپاسكي 2/3

بتن تازه را  يها، فشار جانبشكمركقالب، بادبندها و  يدر طراد

 رد.كمحاسبه  1-1رابطه توان از يم

 و كاكمرده و زنده بر اصط يد عالوه بر بارهايباالبرنده با يورين

رو به  ت قالبكان دركد تا امين بتن و قالب غلبه نمايب يچسبندگ

 باال فراهم شود.

 

 
 قالب لغزان ياجزا 5-1ت  لكش

 

دن سازه اندام يام رسصورت مداوم و تا به اتمد بهيت قالب باكدر

 ن باال رفتن قالب ليزانيها در دد طبق نقشهيشود. قالب بازشوها با

 و نصب شوند.  ينيبشيدر محا مورد نظر پ
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 حير/توضيتفس  ياصل متن
ش و قبا از اجرا يد با آزمايت قالب باكثر سرعت دركدداقا و ددا

(، يميط اقلي)شرا ييرات دماييتوسط شف  باتدربه و بر اسا  تي

ه ك ياز عوامل ياريبتن و بس هيرش اوليگ زمان بتن، يو روان يياراك

معموال  .شودتواند موثر باشد، مشف  يست اما مين ينيبشيقابا پ

متر در ساعت و يليم 12قالب ليزان  يت عمودكدداقا سرعت در

 .شودميمتر در ساعت در نظر گرفته يليم 722ثر آن كددا

نترل شود. كبار يكساعت  3د دداقا هر يشاغول و تراز بودن قالب با

ه استفاد يقيدق يد از ابزارهايردن باكنترل شاغول و تراز ك يبرا

 نمود.

 يروهايرده و نكت يها را در فواصا منظم دماشكمركها، وغي

نند تا در كيها منتقا مشكمركها به  قالب را از ج دهندهتكدر

 بتن تازه مقاومت داشته باشند. يجانب يرويمقابا ن

 ر است:يا  به شرآ زهشكمركن يوظا

 خود؛  يقالب در جا داشتن بدنهنره  -

 ه قالب؛ يرو ها  به صفحهوغيباالبرنده از  يرويانتقال ن -

 ار و داربست.ك يوهاكت از سيدما -

 

 7 تا 1/2 نيب معموالبتن و قالب را  كياكو اصط يتنش چسبندگ

 كياكطاص يرند. از ضر  تنش چسبندگيگيدر نظر مال كلوپاسكي

ن يغلبه بر ا يالزم برا يروير مسادت سط  در تما  با قالب، ند

ا يبردن قالب ر در بااليد. تاخيآيدست مبه يو چسبندگ كاكاصط

ت قالب كدر معموال هاآنبودن اسالمپ مكو  هابتنچسبنده بوده 

ع قالب، هرچند موجب يت سركند. دركيا مواجه مكرا با مش

ا كر شيين است باعث تيك، اما ممباالبرنده خواهد شد يروياهش نك

 .شودردن بتن خارج شده از قالب كا شره ي

هر دو  شودميه يوجود دارد، توص بيشترت يه دساسك يدر موارد

ان نيت آن اطمكبار از تراز بودن قالب و شاغول بودن در ي ساعت 

 .شودداصا 

 باد يش جانبكاز فشار و م يبار ناش 1-3-2-1

 يمبحث ششم مقررات مل د بر اسا  الزاماتين بار بايا

 محاسبه شود.« هاساختمان يبارگذار» ساختمان

 ز توجه شود.يباد ن يد به فشار رو به باالين موارد بايدر ا

 يه به صورت قائم روكاز وزش باد  يش ناشكم 1-2-3-1ت  

د قادر يها باد محاسبه شود. قالبيند باكيقالب اثر م يافق يهالبه

 يگاههكيت يهاه نحو مناسب به قسمترا ب يافق يباشند بارها

 نند.كمنتقا 

 ژهيو يبارها 1-3-2-6

موارد به قالب و سازه  ين است در بعضكن بارها مميا 

شاما موارد  معموالن گروه از بارها يانرهدارنده آن وارد شود. 

 :استر يز« ث»تا « الن»

 ريزي نامتقارن؛بار ناشي از بتن -الن

 هاي قالب؛گاهن تكيهبارهاي داصا از نشست نامتقار - 

ز ير نيز يور، بارهاكمذ« ث»تا « الن»عالوه بر موارد  6-2-3-1ت  

 : شودژه وارد يتواند بعنوان بار ويم

 آالت و پمپ بتن؛داصا از ماشين ضربه -

 گذاشته شده در بتن؛يها و اقالم جاه باال در قالبنيروهاي رو ب -

 بتن؛ يخارج يهاهدنبارهاي ناشي از لرزان -
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 حير/توضيتفس  ياصل متن
 ؛بتن از جام دما بتنع يسراثرهاي ديناميكي نظير اثر تفليه  -ت

 بر قالب؛ يدگيتنشيفشار پ -ث

كه بر روي ا بدنه( ي)قالب خارجي  لرزانندهدر صورت استفاده از 

از بتن داوي مواد در صورت استفاده قالب نصب ميشود و يا 

، شوندهو يا سيمانهاي منبسط  يشدگجمع افزودني جبرانكننده

 باشد. ي درواستاتياز فشار ه بيشتر يدتفشار جانبي ميتواند 

   يطراحالزامات  
 

 يالزامات طراح 

د بر اسا  يبا يبندو قالب قالب يطراد 1-3-7-3

ه جنا كي. در مواردرديصورت گ مربوط يمل يهانامهنيآي

 ي، طرادياز نوع فوالد است، مبحث دهم مقررات ملقالب 

 ه جناكيگرفته شود. در موارد اركد بي، بايفوالد يهاسازه

، ينامه ملنييآوجود قالب از چو  است با توجه به عدم 

اده استف يالمللنيب يهاو دستورالعما هانامهنييتوان از آيم

، ودشمياستفاده  يماندگار بتن يهاه از قالبكيرد. در مواردك

 م است. كدا نامهنييآن يضوابط ا

 

ضفامت بدنه  محاسبه يه براكقالب  يطراد يدر مبان 3-7-3-1ت  

ر مورد توجه يد موارد زيرود بايار مكقالب به ياجزا و ابعاد و فاصله

 رد:يقرار گ

 :يافق يهاقالب يطراح

 ؛2-0-1بند طبق  يطراد يبرآورد بارها  •

 ها؛رچهين فواصا تيين ضفامت بدنه و تعييتع •

 ؛ياصل يرهاين فواصا تييها و تعرچهين ابعاد تييتع •

 ها؛هيا پايها ن فواصا شمعييو تع ياصل يرهاين ابعاد تييتع •

 ها؛شمع يطراد •

 بادبندها. يطراد •

  :واريقالب د يطراح
 ر برداشته شود:يبه شرآ ز ييهاد گاميوار بايقالب د يطراد يبرا

 ؛2-0-1بند طبق  يبرآورد بار طراد •
 . يعمود يبندهان ضفامت بدنه و فواصا پشتييتع •

 ؛يافق يبندهاو فواصا پشت يعمود يبندهان ابعاد پشتييتع •

 مهارها؛ لهيو  فواصا م يافق يبندهان ابعاد پشتييتع •

 ا )بادبندها(.يما يهانندهكتيدما يطراد •

 يافق يبندهااز پشت يبر اسا  بار ناش يهارم يهالهيفواصا م

 يمهار يهالهيه تنش وارده بر مك ي. در صورتشودميمحاسبه 

د يا( باشد، بي)تنش سط  باربر ياز تنش مداز  فرورفتر بيشتر

 ابد. يش يها افزالهيا قطر مياهش و كها لهيفواصا م

، يلاص يرهايها، ترچهيبدنه مانند ت نرهدارنده يفواصا اجزا

، ير مداز تنش خمشيمقاد يد برايبا يو افق يعمود يبندهاپشت

 محاسبه يه براك ييهاز محاسبه شوند. فرموليو خ يتنش برش

د بر ي، باشودميا طول دهانه استفاده يثر فواصا مداز اجزا كددا

 انتفا  شود.  يبارگذار يمورد نظر برا اسا  تعداد دهانه

شد با يد در دديبندها باها و پشتريز( مداز  بدنه، تي)خ يافتادگ

ن يز باشد. ايآن ناچ يزان ناهمواريباً مسط  و ميه سط  بتن تقرك

ها ن دائايآزاد ب دهانه Lه در آن كمحدود شود  L/322د به يز بايخ

ش يز مداز را افزايتوان خيممهند  مشاور  تاييداست. در صورت 

 داد. 
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ار ا تنش سط  تحما بي يرفترد تنش فرويها، باشمع محاسبه يبرا

 از تنش مداز باشد.  كمترها و شمع ياصل يرهاين تيب

ا يمور   ياعضا ي، طراديو افق يعمود يهاقالب يالزم است، برا

 اندام شود. يجانب يبادبندها در مقابا بار باد و بارها

 يرهايها و ترچهينرهدارنده مانند ت يفواصا اعضا محاسبه يبرا

ز ي، خمش، برش و خيبارگذار تعداد دهانهد بر اسا  يبا ياصل

ز يخمش، برش و خ ين مقدار فاصله بر مبنايكمترمحاسبه شود. 

قابا قبول در نظر گرفته شود.  ثر طول دهانهكد به عنوان ددايبا

  يوبر ر ياند، با فرض بارگذارشده ارايهن بفش يه در اك ييهافرمول

 يرر بدنه بر رويداست. به عبارت  بيشترا يدهانه و  7بدنه با 

 يهالهيها و مشكمرك، يعمود يبندهارها، پشتيها، ترچهيت

 ه بدنه از جنا تفتهكن فرض شده است يه دارد. همننكيت يمهار

 چندال است.
 قالب ينترل فواصا اعضاك روابط

bf: ينترل تنش خمشك*  z
L /

w
 3 16  

  : ينترل تنش برشك* 

sf تفته الوار: يبرا bd
L

/ w

0 9

 

sf  تفته چند ال:  يبرا Ib
L

/ w Q
 
0 6

  

ز برابر با يمقدار مداز خ هكآنز، با فرض ينترل خك* 
𝐿

270
 است: 

 
bf z

L /
w

 0 81
  

 :هاآنه در ك

bfي= تنش خمش ،MPa 

w نواخت، يك= بارkPa /m بر هر متر دهانه 

z 3 ا اسا  مقطع،ي= مدولmm 
 I4، ينرسي= ممان اmm 

L نندهكتيز عضو دماكز به مركا مري= طول دهانه 

د بر اسا  يبا يبندقالب يهاهيپا شالوده يطراد 1-3-7-2

، اندام شود. يسازيو پ ي، پيضوابط مبحث هفتم مقررات مل

 هيتوص هاهيپا يادتمال يهاتوجه به نشست ين طراديدر ا

 . شودمي

  

و  دادياان كد اميبا هادالو  رهايقالب ت يدر طراد 1-3-7-7

ر يياز تي يز مثبت ناشيا خي يز منفيخ مقداردر ر ييا تيي

 شود. ينيبشيپها هيا نشست پاي ي پالست يهاآنكم

  

   :شودميه ير توصيتوجه به مالدظات ز 1-3-7-3
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 ؛6-2-0-1 بندژه موضوع يو يبارها -الن

 ي از دال ه كيموارد رها دريقالب ت يادتمالچرخش  - 

 ؛ه داردكيسمت به آن  ت

ا هنكه يداد شده در رويخارج از صفحه ا يهااكر شييتي -پ

از دد  شير اثر فشار بتن تازه، به علت فاصله بيها، زو بدنه

 ؛رريديكها از بندپشت

، انيانم يا در اعضاكر شييزان تييثر مكددا، شودميه يتوص

 به 
1

400
1ان به ير نمايغ يو در اعضا 

270
طول دهانه آزاد   

 محدود شود.  

 يبندقالب 
 

 يبندقالب 

 يبندقالب يياجراالزامات  
 

 يبندقالب يياجراالزامات  

، يبنددرزبايد با مواد مناسب  هاقالب يداخلسط   1-1-3-3

پوشش سپا با استفاده از مواد رهاساز )روغن قالب( اندود و 

و  نامطل يريبتواند تاثه ك يمواداز هرگونه . استفاده داده شود

بايد  رارهاساز مواد ست. يبر سط  بتن داشته باشد، مداز ن

سطوآ  يلرردها، رويكار برد كه بدون آلوده شدن مچنان به

 آورد. وجودبه كنواخت و نازيك ياهيقالب ال

ب اعمال سط  قال يدو ماده بر رو معموال يلكبه طور  3-3-1-1ت  

ا در باز يتسه ياندودها برا .اندودها )درزبندها( و رهاسازها ،شودمي

ه و رياز نشت ش يريجلوگ يردن سط  براكها، درزبند ردن قالبك

 يز مواديشوند و مواد رهاساز نيبهبود دوام سط  تما  استفاده م

را  يبردارو قالب يريسطوآ تما  جلوگ يه از چسبندگكهستند 

 يد قبا از جاگذاريها را باان قالبكد. تا دد امننكيآسان م

آن اعمال نمود تا از  يرد و مواد رهاساز را بر روكنصب  آرماتورها

د از مواد رهاساز يان باكشود. تا دد ام يريلرردها جلوگيم يآلودگ

قالب  بتن و م استفاده نمود تا هوا و آ  بتواند از فاصلهك يبا گرانرو

ا ين امر يند. عدم توجه به اكزدن آ  عبور ا رو يم كدر هنرام ترا

داد دفرات ين است باعث اكاد از دد مواد رهاساز مميمصرف ز

. شود يبردارو بدمنظر شدن سط  بتن پا از قالب يسطح يهوا

ا ي يرجاذ  )قالب فوالديغ يهاژه در مورد قالبيوده بهين پديا

 ان وقوع دارد.كام بيشتر( يكيپالست

مواد زائد از   يعاريد كامالً تميز و درون قالبها با 1-1-3-2

ها دشوار يا غير در مواردي كه دسترسي به كن قالب باشد.

ي هاهاي بازديد و كفشويدرينه ممكن است، بايد با تعبيه

 ريزي فراهم كرد.قالب امكان تميز كردن قالب را قبا از بتن

 شدنش از دد از مواد رهاساز موجب جمعياستفاده ب 2-3-1-1ت  

آور انيز ين مواد اضافيتراز معمول يكيه ك شودمين قالب كآن در 

، قطعات چو ، گرد و يآرماتوربند ده شدهيبر يهاميخواهد بود. س

ا قطعات يرن ياستايپل يهاخ، خردهي، برف و ي، گا و الكخا

از جمله مواد زائد درون قالب  يكيا پالستي ياغذك يهاسهكي

 .شودميمحسو  

 و وندش تيتثبخود  يدر جابايد كامالً  قالبها 1-1-3-7

ادتمال مشاهده نشود تا از  هاآندر  ياهيچگونه درز يا دفره

 د.شو يريجلوگ ره و مالتيخروج ش
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و اگر قائم بوده بايد كامالً ها( هي)پاشمعها امتداد  1-1-3-3

مناسب بايد با نصب صفحات ند، شمعها بر روي زمين قرار دار

نان داصا ياطم ييا فلزي از كافي بودن سط  باربر چوبي

 ود.ش

  

درز جداكننده و ، اجراي قالبها بايد با درز ساخت 1-1-3-1

همننين در صورت  باشد. هماهنگ يشدگجمعا يدرز انقباض 

 .رديار قرار گكد نصب آن در دستور يبند، بابه نوار آ نياز 

  

بايد در محاهاي مورد )لقمه(  «هانرهدار اصلهف» 1-1-3-6

از  يزيرن بتنيدر دو  شندنصب شده با يافكو به تعداد نظر 

ا يبتن از جنا  يهات لقمهيفكي ند.نكنت كخود در يجا

را  نبت ييايا پاي دوام 6فصل د ضوابط مندرج در يمالت، با

  د.يبرآورده نما

باشد.  يمريا پلي يتواند بتنيجنا فاصله نرهدار م 6-3-1-1ت  

 يميط اقليدر شرا يمريپل ياز فاصله نرهدارها شودميه يتوص

(XCS4 ،XCS3  ،XCD4خوددار ،)شود.  ي 

باالتر شمعهاي دال در طبقات  يت هم امتداديرعا 1-1-3-3

مرر ست، ين يالزامامتداد شمعهاي طبقات زيرين نسبت به 

بوجود آمدن و ادتمال  ودهزيرين كافي نب آن كه ضفامت دال

لهيدگي و يا ممانهاي خمشي ، اد ازدديدو طرفه ز برش

 ن وجود داشته باشد.يريدال زپيشبيني نشده در 

  

طبقات  دال در يهاشمع يبه هردال هم امتداد 3-3-1-1ت  

 .دشوميه يمفتلن توص

د با يبا ،يبتن ين اعضايريهنرام برداشتن قالب ز 1-1-3-8

نان ياطم يهاهيپا صورت لزوم در ،2-6-1بند ضابطه ت يرعا

ر ييگذاشت تا از بروز تي يا باقيرد كن سطوآ نصب ير ايدر ز

 شود. يرين قطعات جلوگيدر ا زمانتابع  يهااكش

د ي، نباينان چوبياطم هيا بعد مقطع پايدداقا قطر  8-3-1-1ت  

باشد. در  كمتره ين پاياز پائ يمتر 1/3متر در ارتفاع يليم 312از 

 د با در نظر گرفتن اثريبا هاآن يت باربريظرف يفلز يهاهيمورد پا

 .شودمانش محاسبه ك

 هاي اطمينان براي تيرهاي با دهانهبيني پايهپيش 1-1-3-1

متر،  1/2طول بيشتر از به يامتر، تيرهاي طرهاز پنج  بزرگتر

طول به ياي طرههادالاز سه متر و  بزرگتر ي با دهانههادال

ان هاي اطميني است. تعداد پايهلزاما ،بيشتر از ي  و نيم متر

از سه متر رر يديكاز  هاآن باشد كه فاصله يابه اندازهبايد 

 ند.كتداوز ن
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  هاقالب يروادار 
 

 هاقالب يرروادا 

انحراف از  يروادار زينو رواداري ابعاد اعضاي بتني  1-1-2-3

 جدول د مطابق با الزاماتيبا هاآن يريامتداد و محا قرارگ

را  يرريد يهارواداريمهند  مشاور ه كآنباشد، مرر  ،1-0

ت اه نظارا دستريو  رده باشدكد يقپرووه  يدر مشفصات فن

 .اجازه دهد

 

 

و  يبتن يابعاد اعضا يت رواداريرعا ياست برا يهيبد 3-2-1-1ت  

را در  هاروادارين يد اي، بايرياز امتداد و محا قرارگ هاآنانحراف 

 نيه در دكد دقت نمود ين بايار برد. همننكبه يبندمورد قالب

ر كذ يهارواداريو خارج از  يرات جدييو پا از آن تي يزيربتن

ها ن قالبيد. بنابرايايوجود نبه يبنددر قالب ،0-1 جدولشده در 

ز يا خيت كان دركم و مهار شده باشند تا امكمح يافكقدر د بهيبا

ن مرادا يو پا از آخر يزيراد از دد و انحراف در هنرام بتنيز

 شد.نترل وجود نداشته باكم و يتنظ

 يبردارقالب 
 

 يبردارقالب 

  يبردارقالب ييالزامات اجرا 
 

 يبردارقالب ييالزامات اجرا 

 يهاردن قالبكدداقا مقاومت الزم بتن جهت باز 1-6-3-3

د توسط مهند  يبا ،هاآننان ياطم يهاهيو پا يخمش ياعضا

ن ياه كي. در مواردشود ا دستراه نظارت مشف يمشاور 

 ،هاي آگاهيآزمونهمقاومت  چناننه، ن نشده باشدييتعدداقا 

هاي توان قالبدرصد مقاومت مشفصه باشد، مي 32 دداقا

 مانزن يز اينان نياطم يهاهيپا يسطوآ زيرين را برداشت. برا

درصد  12به  يآگاه يهادن مقاومت آزمونهيمتناظر با رس

ا يه مهند  مشاور ك يدر موارد مقاومت مشفصه است.

 ردهكنرا اعالم  يخاص زمانا يقا مقاومت دستراه نظارت، ددا

 اقدام 5-1 جدول مطابق توانميرر ينه ديباشند، بعنوان گز

 نمود.

، معموال دداقا يتونل يهاا قالبيها در مورد قو  3-3-6-1ت  

 32متر از ك، يخمش يردن قالب اعضاكمقاومت الزم جهت باز

را د آنيه مهند  مشاور باكقاومت مشفصه خواهد بود، درصد م

ز ينان نياطم يهاهين موارد برداشتن پاين در ايد. همننياعالم نما

 درصد مقاومت مشفصه اندام شود.  12به  يابيتواند قبا از دستيم

 

 

 نان ياطم يه هايبرداشتن پا 
 

 نانياطم يه هايبرداشتن پا 

برداشتن كا  ،مترتا هفت  براي تيرهاي با دهانه 1-6-2-3

 .هاي اطمينان مداز استزدن پايهسپا قالب و داربست و 

هاي بزرگتر از هفت متر، تنظيم قالب و داربست براي دهانه

هاي بايد طوري باشد كه برداشتن قالب بدون جابدايي پايه

 اطمينان ميسر باشد.
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 يبندهاي قالبرواداري 0-1 جدول

 رواداري شرح فيرد

 

3 

 انحراف از امتداد قائم

 

 هاها و كنجها، ديوارها، نبشها، پايهدر لبه و سط  ستون الن
 متر طول 7متر در هر ميلي 6

 متر در كا طولميلي 21دداكثر 

  
ها، درزهاي كنترل، شيارها و ديرر نمايان ستون براي گوشه

 طوط برجسته نمايان و مهمخ

 متر طول 6متر در هر ميلي 6

 متر در كا طولميلي 32دداكثر 

 

2 

 هايانحراف از سطوآ يا تراز

 هاشده در نقشهمشف 

 

 الن

ها و تيرها، نبشزيرين ها، سط ، سقنهادالزيرين در سط 

 هاقبا از برچيدن دايا هاكنج

 متر طول 7متر در هر ميلي 6

 متر طول 6در هر چشمه يا هر مترميلي 1

 در كا طول مترميلي 31دداكثر 

  
هاي نمايان شيارهاي پناهها، جانها، زيرسريدرنعا درگاه

 نمايان و مهم افقي و ديرر خطوط برجسته

 متر طول 6در هر  مترميلي  6

 در كا طول مترميلي 32دداكثر 

 

7 

ها، ديوارها و ستونفانحرا

 جداكننده از موقعيتهايتييه

 ساختمانشده در پالن مشف 

 مترميلي 32 دهانهدر هر 

 مترميلي 32 در هر شش متر طول

 مترميلي 21 دداكثر در كا طول

 مترميلي +6 هاانحراف از اندازه و موقعيت بازشوهاي واقع در كن و ديوار و غالف 3

 

1 

ها عرضي ستون مقطع ف در اختال

 و ديوارها هادالو تيرها و ضفامت 

 مترميلي 6 در جهت نقصاني الن

 مترميلي 32 در جهت اضافي  

 

6 
 هاشالوده

 الن

اختالف 

 هااندازه

 در پالن

 مترميلي 32 نقصاني

 مترميلي 12 اضافي

 شالوده جايي يا خروج از مركزجابه  
شالوده در امتداد طول مورد نظر دو درصد عرض 

 متر نباشد.ميلي 12كه بيش از  مشروط بر آن

 ضفامت پ
 درصد 1 كاهش ضفامت نسبت به آننه تعيين شده

 محدوديتي ندارد افزايش ضفامت نسبت به آننه تعيين شده

 

3 
 هاپله

 الن
در تعداد 

 معدودي پله

 مترميلي + 7 ارتفاع پله

 مترميلي + 6 كن پله

  
هاي در پله

 متوالي

 مترميلي + 3.1 ارتفاع پله

 مترميلي + 7 كن پله
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 (2) و (0)ها ردن قالبكباز  يه شده برايتوص زمانمدت  5-1 جدول

 ا قالبينوع عضو 

 (3)                                ور بتن متوسط مجا يردن قالب بر حسب دماكباز زمانحداقل 

°C5  °C01 °C05 °C25 بيشترا ي 

 رها(،يت ي)مانند: ستون و جدار جانب يعمود يهاقالب

 ساعت
 8 32 32 ساعت 36

 وافا يهاا سقني كبلو رچهيسقن مانند ت يهارچهيت

 روز متر(،يليم 312از  كمتر يهارچهيت )با فاصله
 2 1/2 7 روز 3

 يو اصل يفرع يهاريت

D) بار مرده و :L)بار زنده : 
L<D L>D L<D L>D L<D L>D L<D L>D 

 1/2 3 7 1/1 3 3 1/1 روز 1 متر، روز 7از  كمترآزاد  با دهانه

 3 8 1/1 33 3 33 1 38 ز، رويقوس يهامتر و قالب 6تا  7ن يآزاد ب با دهانه

 8 32 33 36 33 23 38 28 متر، روز 6از  بيشتر  با دهانه

 طرفهيكدال 

D) بار مرده و :L)(3)               : بار زنده 
L<D L>D L<D L>D L<D L>D L<D L>D 

 2 1/2 1/2 7 7 3 3 روز 1/1      متر، روز 7از  كمترخال   با دهانه

 1/2 3 7 1/1 3 3 1/1 1 متر، روز 6تا  7ن يخال  ب با دهانه

 3 6 1/1 8 3 32 1 33 زمتر، رو 6از  بيشترخال   با دهانه

نان ياطم هيعنوان پان، همننان بهيريقالب ز يبردارقالب زماندرصد  322، دداقا هادالدرصد و در  12رها دداقا ينان( در تياطم يهاهيها )پاشمع شودميه يتوص( 3)
 .بمانند ير اعضاء باقين در زيريسط  ز يبرداربعد از قالب

 ر است.يپذانكفوق ام يهاآنا زميت خاص قالب )مانند قالب ليزان(، مورد نظر باشد، تقلكا دري يبندقالب ا نحوهيع شده يتسر آوريعماه كيموارددر ( 2)

متناسب  هاآنن زمي، ا7 و نوع 121و  321 ، مانند ردهبيشتره يبا مقاومت اول ييهاسيمان ياست. برا 721 يمقاومت ردهبا  2و  3پرتلند نوع  يهاسيمان يبرا هاآنن زميا (7)
 هاآنن زمي، ا1پرتلند نوع  سيمانفته و گاه يآم يهاسيمان، مانند كمتره يبا مقاومت اول يهاسيمان يخواهد بود و برا كمترر شده، كن ذيدر سن سيمانر مقاومت ييبا تي
را  هاآنن زميتوان ايننده مكا زود سفت يننده كر يرگيد ياز مواد افزودنابد. در صورت استفاده يش يافزا ر شده،كن ذيدر سن سيمانر مقاومت ييمتناسب با تين است كمم
 رد.كاده استف يبردارن مدت قالبييتع يبرا يخط يابيق درونيتوان از طرير شده باشد، مكن اعداد ذيمتوسط ب يه دمايكاهش داد. در صورتكا يش يطور متناسب افزابه
 طرفه است.يكآن معادل دال  زمانثر كا ناظر اقدام شود. دداي شاورسا  نظر مهند  مد بر ايدو طرفه با يهادالدر مورد ( 3)
 

 

 حير/توضيتفس  يمتن اصل

ي متشكا از ديوار و دال بتن آرمه، هاسازهبراي  1-6-2-2

ي به ابعاد يهاوارههاي تونلي يا قالبيي كه با قالبهاسازهنظير 

اطمينان و هاي توان برچيدن پايهشوند، مييمبزرگ ساخته 

هاي تا ده متر مداز دانست را در دهانه هاآنبرپايي مددد 

هاي اطمينان بالفاصله پا از مشروط بر آن كه زدن پايه

اطمينان داصا شود كه هيچ  زينو  اندام شودبرداشتن قالب 

 .آمدنفواهد  وجودبهنوع ترك يا تييير شكا نامطلو  

ان توه باشد، نميكه تير يا دال يكسره طرادي شد يموارد در

هاي برچيد مرر آن كه دهانهي را هاآنهاي اطمينان دهپايه

م نيز مقاومت الز هاآنريزي شده باشند و بتن طرفين آن بتن

 را به دست آورده باشد.

  

بندي طبقه فوقاني مدموعه قالب هكيموارددر  1-6-2-7

 هايتوان پايهوقتي مي تنها ه داردكيت روي طبقه تحتاني

ن طبقه زيرين را برچيد كه بتن طبقه باال مقاومت الزم اطمينا

 يو جنبه اقتصاد يبندبرنامه زمان هكيدر صورت 7-2-6-1ت  

رد. يدر چند طبقه صورت گ يبندند، بهتر است شمعكدا  يا

هيمددد، استقرار پا يبند، شمعيبندشمع شودميه ين توصيهمنن

 ر باشد:يبا توجه به ضوابط ز هاآندن يو برچ نانياطم يها
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 ،هاي اطمينانپايه شودميدست آورده باشد. توصيه را به

د و تا دد امكان هر دو برجا باشنه در دو طبقه متوالي مواره

 رريديك پايه اطمينان نظير در دو طبقه، روي هم و در امتداد

 .گرفته باشندقرار 

 ترنييبه طبقه پاو ند كيه وزن بتن تازه را تحما مك يبار هر شمع

گاه قادر هكيد تا تيز ادامه باين نيريز د در طبقهيهد باديانتقال م

اضافه در  يهااكر شييداد تنش و تييرا بدون ا يفوقان يباشد بارها

سب كقبا از  يبرداره قالبكيند. در صورتكطبقه مورد نظر تحما 

 د:ريد مدنظر قرار گير بايت موارد زيرد، رعايمقاومت الزم صورت گ

 رهايو شاهت رهايت -

نان، الزم است پا ياطم يهاهيار گرفتن پاكهبا توجه به ضرورت ب

نان در محا ياطم يهاهيبالفاصله پا ،دن قالب و داربستياز برچ

مددد هر شاه يبندها و شمعردن شمعكمورد نظر زده شوند. جمع

ورت رر صيد ير اصليت يات مشابه رويع عملود قبا از شرير بايت

ن ير تحت ايتشاه ي فقط  يه در هر مقطع زمانك يورطرد، بهيپذ

 ات قرار داشته باشد.يعمل

ر و دال مداور يمددد هر ت يبندو شمع يبرداررها قالبيتپا از شاه

 يبندد قبا از شمعينبا هادالمددد  يبند. شمعشودميآن اندام 

 ير و رويز يهاه شمعكيرها شروع شود. در صورتير و تيتمددد شاه

 يدال را برا يد توان باربريامتداد واقع نشوند با ي دال در   ي

قرار  يمورد بررس يشدگو  و برش سوراخكمع يهاتحما تنش

 داد.

 تخت يهادال -

ه از كابد يسازمان  يد طوريمددد با يبندها و شمعبرداشتن شمع

ن يشود. به ا يريجلوگ هادالا مفر  در يو  كمع يهاداد تنشيا

نان را در طول ياطم يهاهيپاد يبا هادالمددد  يبندعمب در شيترت

نياستقرار داد. در ا يستون يو نوارها يانيم ين نوارهايب يمرزها

مددد هر چشمه قبا  يبندها و شمعد برداشتن شمعيگونه موارد با

فقط  يه در هر مقطع زمانك يطوررد. بهيرر صورت پذياز چشمه د

 داشته باشد.ات قرار ين عمليچشمه تحت ا ي 

شتر باشد، يمتر ب 1/3از  هاآن يهاه فاصله ستونك ييهادالمورد  در

ه شمعكشود  يزيربرنامه يطور يبندو شمع يبندبهتر است قالب

 بدون يبردارقالب زماندر  يو ستون يانيم يواقع در مرز نوارها يها

 بماند. يخود باق ير در جاييتي

 نانياطم يهاهيدن پايبرچ -

توان  يه اعضا و قطعات بتنكد قبا از آنينان را نباياطم ياههيپا

 . ردكنند، جمع كسب كوارد را  يتحما وزن خود و بارها يبرا يافك

هاي اطمينان بايد بدون اعمال فشار برداشتن پايه 1-6-2-3

تدريج از روي هو طوري باشد كه بار برد يصورت گو ضربه 

 يهادر دهانهن عما يا شودميه يتوص .شود برداشته هاآن

ها از لبه بطرف طرهها و در گاهبزرگ از وسط دهانه بسمت تكيه

اطمينان در  ها. برداشتن بار از روي پايهاندام شود گاهتكيه
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

اي دساسي دارند، بايد بزرگ و قطعاتي كه نقش سازه هادهانه

كه در صورت لزوم طوريبه ،دشوبا وسايا قابا كنترل اندام 

 ها را متوقن كرد.ن باربرداري از روي پايهدر هر لحظه بتوا

با توجه به چند طبقه،  يهاسازهدر  يبردارقالب 1-6-2-1

نتقا ن مين است به طبقات پائكطبقات باال مم يه بارهاكنيا

د توسط مهند  يه باكر خاص دارد ياز به اتفاذ تدابيشود، ن

 د شود.يق يمشاور در مشفصات خصوص

  

 بتن شده در يجاگذارها و مجراهاي لوله 
 

 بتن شده در يجاگذارها و مجراهاي لوله 

ها و مدراهاي آ ، فاضال ، بفار، و گاز قراردادن لوله  1-3-3

 صفحهانيموازات مبهيا و  ،هاتيرها و ستونامتداد محور در 

در  يها و مداره عبور لولهك يموارددر  .ستيداز نم هادال

د ير باشد، بايناپذنا ر شده اجتكذ يجهت عمود بر امتدادها

 اً اطرافيد دستراه نظارت برسد و ثانييبه تا هاآناوالً محا 

  ت شود. يتقو يبه نحو مناسب هاآن

  

ها و مدراها از داخا فضاي خالي تيرها عبور دادن لوله 1-3-2

كه قابا بازديد و آنمشروط بر  ،با مقطع مدوف يهاو ستون

 .قابا تعويض باشند، بالمانع است

  

مندرج برقي جز در موارد  اسيساتو تها لوله يجاگذار 1-3-7

د  بنمداز است. مشروط بر اين كه ساير ضوابط  0-3-1بند در 

 شوند. رعايت 3-1

  

ها و مدراهاي آلومينيومي نبايد در قطعات بتني لوله 1-1-3
 محافظت شده باشند يطرز موثر مرر آنكه به ،شوند يجاگذار
شيميايي ميان بتن و آلومينيوم و نيز ب كيتر مان انداكو ام

ن ياز ب ،فعا و انفعال الكتروشيميايي بين آلومينيوم و فوالد
 .باشدبرده شده 

  

ها و هاي پالستتتتيكي داخا ستتتتونقراردادن لوله  1-3-1
 هاآنشتترط پركردن ديوارها براي عبور ميا مهارهاي قالب به

اري مداز استتتت. بردپا از قالب ستتتيمانبتا مالت ماستتته  
ها در ددي باشد كه هيچ درصورتي كه تعداد و قطر اين لوله

توان از درصد تقليا نيابد، مي 7ي  از مقاطع بتن بيشتتر از  
 .نظر كردصرف هاآنپر كردن داخا 

  



 

 

 

 دهمفصل 

 ي بتنيهاسازهدرزهاي 
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         هم دفصل  01

 يبتن يهاسازه يدرزها

 

 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 گستره 
 

 گستره 

و  ينيبشيد در پيه باك ين فصا به الزاماتيضوابط ا 32-3-3

ت شود، اختصاص دارد و يرعا يبتن يهاسازه يه درزهايتعب

 ر است:يشاما موارد ز

 ات؛يلك -الن

 ؛يياجرا يا درزهاي ساخت يدرزها - 

 انقباض؛ يدرزها -پ

 انبساط؛ يدرزها -ت

 انقطاع؛ يهادرز -ث

 ن؛يبه زم كيمت يهادالدرزها در  -ج

 ه درزها؛يتعب -چ

 ردن درزها.كرپُ -آ

 
 

 اتيلك 
 

 اتيلك 

 ينيبشيمفتلن پ يهابنا به ضرورت يبتن يهاسازهدرزها در 

 يبتن يدر اعضاداد درزها يهدف از ا يلكبطور  و شونديم

 ،هاساختماندر . ستهاآندر  يخوردگكداد ترياز ا يريجلوگ

 راند:يز« ت»تا « الن»ها به شرآ ضرورت نين ايمهمتر

از  يهاتوقنا يدلبهدرز ن يا :يياجراا درز يدرز ساخت  -الف

 در نظر گرفته يزيرات بتنيدر عملن شده ييش تعيپ

 .شودمي

جبران  يبرا ن درزيا :يشدگجمع ا درزي درز انقباض -ب

 ودشمي، استفاده يشدگمانند جمع ،بتن يرات ددمييتي

در بتن  يخوردگكترداد يااز  يريجلوگ آنز هدف ا و

 .باشدمي

متعدد مانند،  يهاو نوع سازه به گروه يابر اسا  عضو سازه درزها 

 ينبت يهاهي، پا، تونا، منابع آ ، روساختمانن، يبر زم كيدال مت

ن ياربرد اك شوند. اما بر اسا  محدودهيم ميم تقسيدد يهاو بتن

ن محدود يزم يو دال رو ساختمان ي، مطالب به درزهانامهآيين

 يدرزها يهابفش ن فصا در يا يهاهين توصي. بنابرااست شده

 اند.شده هيارا كي به تفن يزم يبر رو كيمت يو درزها يساختمان

م يتقس يتكر دريو غ يتكگاه در مراجع مفتلن درزها به دو نوع در

 يتكر درزها از نوع دريو سا يتكر دريشوند. درز ساخت از نوع غيم

 شوند.يم يتلق

در  يا چرخشي ينامساو نشستادتمال بروز ه كيدر موارد

وجود  يابصورت قابا مالدظه ساختمان ي مفتلن  يهابفش

ن دالت ي. در اشودميا درز انقطاع استفاده يننده كاز درز جدا  ،دارد

 رد. يگيز در بر مين درز شالوده را نيا
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

ر ييدر تي يدرز سازگارن يا :انبساطدرز  ايننده كدرز جدا -پ

 ند. كيمفتلن سازه را فراهم م ياعضا يهااكش

 ساختمانردن دو كجدا  يدرز انقطاع برا درز انقطاع: -ت

 .ودشميدارند، در نظر گرفته  يكيناميان دكر مييه تيك

ط يمح يرات دماييا تييبدل يبتن يهاسازهانقباض و انبساط در 

 د.يآيبوجود م مفتلن ياست و در امتدادها

 يياجراا درز يساخت  يهادرز 
 

 يياجراا درز يدرز ساخت  

 اتيلك  32-2-3-3
 

 اتيلك  0-0-2-01ت 

و  ا سازهك يزيرات بتنيان عملكام معموال يبتن يهاسازهدر 

 و وجود نداردپارچه يكو  وستهيپ صورتبهعضو،  ي گاه در 

 ردداد درز سينوبت بدون ا ي را در  يزيرتوان همه بتنينم

 ،نكت مفلوطيظرف :مانند يعواما متعددبه اندام رساند. 

 ييهاتيمحدود و ييتعداد نفرات اجرا، فتنيا دما و ريوسا

ن يدر ا ،ط خاصيدر شرا بتن يددم اجرا از جمله مدت اجرا،

 تامين ،ياصلساخت هدف  يهادرز يند. در اجرادار امر دخالت

يبطور ،است يزيربتن يمتوال يهان بفشيب اماك يوستريپ

 يخمش يپارچريكفراهم شود و  يبرش يهاانتقال تنش هك

 .شوددفظ  ،يا عضو بتنكدر ز ين

ت محا ينترل نشده و بدون رعاك اجراييدرز  ي درز سرد عمالً  

چ يد است. درز سرد به هيجد يزيربتن يالزم برا يسازقطع و آماده

 نمود.  زيد از آن پرهيست و بايرفته نيپذ يزيروجه در بتن

داد ين است به اكعضو بزرگ مم ي درز ساخت در  ينيبشيعدم پ

 يزيررا بتنيد. زينما  مكگرم  يط هوايژه در شرايودرز سرد به

د ايز يزير. چناننه سط  بتنشودميه اجرا يه به اليصورت البه

 هيدوم نسبت به ال هيال يزيربتن يزمان ن است فاصلهكباشد، مم

اول فرو برد و  هيه نتوان لرزاننده را در الكد اد شوياول آنقدر ز

رگ به ردن سطوآ بزكم ينمود. تقس تامينه را ين دو اليب يوستريپ

داد درز سرد را يان اكدرز ساخت، ام ينيبشيتر با پ وچكسطوآ 

 يانكا پليصورت قائم به يين دالت درز اجرايدر ا برد.ين مياز ب

 شالوده بوجود خواهد آمد. ي درون 

وار و ستون ين شالوده و ديب ييدرز اجرا معموال ساختمان ي ر د

ال د معموالن ياست. همنن يه آن اجباريو تعب شودمي ينيبشيپ

ن يابرا. بنشودميوار آن طبقه اجرا يستون و د يزيرر پا از بتنيا تي

 است.  ي، اجبارييدرز اجرا ينيبشيها پن محايدر ا

ن، ا مفتليز بداليا ستون نيار ويد ي ن است در ارتفاع كگاه مم

عالوه بر موارد فوق، ادتمال ن يود، بنابراش ينيبشيپ ييدرز اجرا

 ز وجود دارد. يعضو ن ي درون  يافق يياجرا يوجود درزها

 اجراييرا، درز  يمتوال يزيردو بتنا قائم ي يافق كفصا مشتر

و  يبندتا قالب شودميه گاه موجب ك، نامندي)ساخت( م

 .شودز در دنبال هم اندام ين يبندرآرماتو

م يز تقسين ياريا اختي يتوان به دو دسته اجباريدرز ساخت را م

ز وار ايا شالوده و دير و ستون ين تيمثال درز ساخت ب يرد. براك

ا ستون ير يت ي ه در كياست. در دال يساخت اجبار يجمله درزها

ا باشد و بتوان ب يارين است اختكا شالوده، درز ساخت مميوار يا دي

ه ك ينمود به نحو يه درز ساخت خودداريدات خاص از تعبيتمه

 د.يايز بوجود نين يدرز سرد
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 ساخت يهامحل درز 32-2-3-2
 

 ساخت يهامحل درز 2-0-2-01ت 

 يپارچريك هك د دقت شوديساخت با يهادر انتفا  محا درز

د. سازگار باش ساختمانرد و با ظاهر ير قرار نريسازه تحت تأث

د يدارد و باسازه  يبه اعضا يبستر يدرزهان ياا مناسب مح

شده و  ينيبشيپ ا دستراه نظارتيو توسط مهند  مشاور 

به دداقا برسد.  هاآنه تعداد ك ،ده شوديشياند يداتيتمه

در  مشف  شود. يارگاهك يهاد در نقشهين درزها بايمحا ا

ا ي در محا يصورت تصادفد بهيدرزها نبان يات يردال موقعه

ر ددر نظر گرفته شود.  ياركان ساعات يدلفواه مانند پا زمان

مالدظات گرفتن در نظر ساخت  يت درزهايموقع نييتع

 .شودميه يتوص 0-0-2-01و  3-0-2-01 يبندها

ه كار كمانيپ ياركتواند با توجه به توان يرت ما دستراه نظايطراآ  

ه را بسته ب يت درزهايو نفرات است، موقع يزاتيانات تدهكشاما ام

. نديمشف  نما ياركا چند نوبتي ي ن در كمم يزيرددم بتن

 ييدرز اجرا ،در محا دلفواهو  ياركنوبت ي ان يتوان در پاياما نم

 رد.كداد يرا ا

 هادالرها و يت زها درت دريموقع 32-2-3-7
 

 هادالرها و يت درزها در تيموقع 3-0-2-01ت 

 هكباشند  يان در مقاطعكد تا دد اميساخت با يدرزها -الن

ن بوده و ضمناً مزادمت يمترك هاآندر  يبرش يهاتنش

د. ننكداد ياز خمش ا يناش يششك يهاكتر يبرا يمترك

 سوم دهانه ي ن درزها در محدوده وسط دهانه تا يمحا ا

 .شودميه يگاه توصهكياز ت

پارچه يكد ير و دال بايدر ت يزيربتن ،دال -ريستم تيدر س - 

ه كآندو اجتنا  شود، مرر ن آنيداد درز در بيااز باشد و 

ورده بعما آ هاآنن يبانتقال برش  يالزم برا يهاينيبشيپ

 يزيربتن شودميه يتوصق يعم يرهايت درشده باشد. 

 يريطور جداگانه اندام شود تا نشست خمرها و دال به يت

در محا  يخوردگكرها سبب تريت يعمود يشدگو جمع

 .شوداتصال ن

و بر  يباً عمود بر آرماتور اصليد تقريساخت با يدرزها -پ

ن منظور استفاده از يا ير و دال باشد. برايت يمحور طول

 .شودميه يقالب موقت توص

و  شودمير دال اندام ير تا زيت يزيرر و دال، بتنيگاه در مدموعه ت 

 كامالن نوع درز ساخت ي. اشودميدال اجرا  يزيرسپا بتن

 .شودز يد از آن پرهيو با باشدمينادرست 

اد هستند و الزم يدال با ضفامت ز ي  معموال ،عيوس يهاشالوده

 .شودمشف   يياجرا يهايياست محا درز ساخت با توجه به توانا

اد باشد، يا دال( زيا ضفامت شالوده )يه عمق ن دالت چناننيدر ا

د ايبرش موجود زه ك ي. درمواردشودميه يتوص يانكدرز ساخت پل

 .شودمياندام  هاشالودهلررد در محا درز ساخت يم ينيبشيباشد پ

ت ياهش ظرفكباشد سبب بدار( ي)شصورت مور  بهدرز ساخت اگر 

ه به صورت فته شديتن رد بين نبايبنابرا شوند.يم يعضو بتن يباربر

د ينبا يعيز طبيار رها شود و سط  واركان يبدار در پايا شيمور  

 بعنوان درز ساخت در نظر گرفته شود.

 وارهايها و دت درزها در ستونيموقع 32-2-3-3
 

 وارهايها و دت درزها در ستونيموقع 0-0-2-01ت 

 الا دير و ير تيتا زد يبا وارهايو د هاستون در يزيربتن -الن

 كيمت يهادالا يرها يتدر  يزيربتن شود.هر طبقه اندام 

ن اعضا دالت يابتن ه ك يوارها را تا زمانيا ديها بر ستون

رها و يت يزيربتن .اداندام دد يدارند، نبا يريخم

 اد،اندام دپارچه با بتن دال يكصورت د بهيها را باستونسر

ا دال ير يتبتن  ،واريا ديه قبا از سفت شدن بتن ستون كيدرصورت 

ه در اثر آ  كقائم  ياعضا يريا نشست خميدلفته شود، بهير

در دد فاصا  يافق يهاكتر معموال، شودميداد يانداختن بتن ا

 با قالب ييهاساختمان. در ساخت شودميداد يا يقائم و افق ياعضا

م كاقائم و تر ياعضا يزيرا بتنيمكد پا از تياچار بابه ن يتونل
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 يرريوش در ،يا مشفصات فني هاه در نقشهكمرر آن

 .ه شده باشديتوص

به  يبستروارها يدر د يقائم و افق ساخت يمحا درزها - 

  توسط ديو با داردبا ظاهر سازه  يسازگارا يو  يياجراتوان 

 محا درز تحت هكيدر مواردشود. ن ييتع دستراه نظارت

 يافكدهنده انتقال يلرردهايد از ميباشد با يبرش جانباثر 

 تفاده شود. اس انتقال برش، يبرا

فتن بتن دال اقدام نمود تا ادتمال ينسبت به ر ،هاآنمددد 

 ابد.ياهش ك يخوردگكتر

بدار باشد. گاه در يصورت شد درز ساخت بهيز نبايوارها نيدر د

ه ك ودشمياستفاده  يياز درز اجرا يليدالبلند )مرتفع( به يهاستون

 ييداد درز اجراياز ا يداتيبا تمه شودميه يباشند. توص يقد افيبا

وجود  معموال نمود. يوار خودداريا ديدر وسط ارتفاع ستون  يافق

 ز مندريبتن ن شدنوار به دو رنگيا ديدر ستون  يين درزهايچن

صول ا در فياد باشد يز يزيردو بتن يژه اگر فاصله زمانيبو شودمي

 نوع ين فاصله زمانيچناننه در ااست  يهياجرا شود. بد يمفتلف

ر يييند، تير نماييتي هاسنردانها يآن و  يديارخانه تولكا ي سيمان

 محسو  و نامطلو  خواهد بود.  كامال هابتنرنگ 

شود.  يز خودداريبه هم ن ي نزد يياجرا يداد درزهاين از ايهمنن

متر( يسانت 22 تا ددود به ارتفاع معموال)ا كا رامي يبتن داد پاشنهيا

ن يست. بنابرايز مداز نيوار در مناطق زلزله خيا ديستون  يدر پا

ه استفاد يرريد يارهاكد از راهيوار باينصب قالب ستون و د يبرا

ن است در محا كبند باشند، مموارها آ يه دكنمود. اگر قرار است 

 داد درزيه اكبند باشد. هر چند ه نوار آ ياز به تعبيدرز ساخت، ن

 ديفتن بتن جديآن و ر يسازو آماده نامهآيينن يمطابق ا يياجرا

ا ي يصورت افقن درزها )بهيا يبندبه آ  ياديتواند تا دد زيم

 ( مندر شود.يعمود

متر  1/3از  بيشتروارها با طول يد پارچهيكفتن ياز ر شودميه يتوص

 ييشود و درز اجرا يداردخو يخوردگكاز تر يريجلوگ يبرا

 يشدگن طول با توجه به استعداد جمعي. اشود ينيبشيپ يعمود

ا ي متركتواند يم يسيمانا مواد ي سيمانا مقدار يدلژه بهيوبتن به

 ادتر شود.يز

اهش كباشند سبب بدار( ي)شصورت مور  بهدرز ساخت اگر 

 شوند.يم يعضو بتن يت باربريظرف

 ساخت درز يياجراالزامات  32-2-3-1
 

 درز ساخت ييالزامات اجرا  5-0-2-01ت 

 يافق يدرزها 0-5-0-2-01ت   يافق يدرزها 01-2-0-5-0

ا يار رفشآ  پُبا د يبا يبلسط  بتن ق ،يافق يدر درزها -الن 

در  ديبا يبل. رطوبت بتن قشودز يتم، زبر و يماسه پاش

ردن سط  كبر باشد. زِ  دالت اشباع با سط  خشددود 

 . است مدازز ينرر يمناسب د لهيبا هر وس يبلبتن ق

 توانيدستراه نظارت، م تاييدصورت  در يافق يدرزهادر  - 

متر يليم 322ثر كمالت به ضفامت ددا يه اتصاليال ي از 

را  يرد و سپا بتن بعدكاستفاده  يسط  بتن قبل يروبر 

 فت.ير

 يريتواند درگيم يزبر و خشن بودن سط  بتن قبل يلكطور به 

 يدهايلكداد يوجود آورد. ارا به ي)قفا و بست( مناسب يكيانكم

ش يزامراتب افرا به يرين درگيتواند ايم يدر سط  بتن قبل يبرش

واند تيد، ميد را جذ  نمايآ  بتن جد يه بتن قبلكيدهد. درصورت

وجود آورد و از همان ابتدا به يناگهان يشدگد جمعيدر بتن جد

ند بار آ  ا چي ي با  يند. اشباع بتن قبلكن ياتصال دو بتن را تضع

ردن سط ، كزبر  ين استفاده از آ  پرفشار برايا در ديدادن 



 233   23/23/3322 هاي بتنيدرزهاي سازه – فصا دهم 

 

 حير/توضيتفس  يمتن اصل

نسبت آ  به مواد  يد داراينبا يه اتصاليمالت در ال -پ

ن يمننه باشد. يبتن اصل درنسبت ن يااز  بيشتر يسيمان

و  يه پستكاد باشد يز يقدرد بهين مالت بايا يروان

ه به كبدون آنرا  يداد شده در سط  بتن قبليا يهايبلند

  د.ي، پر نمااز داشته باشديم نكترا

  يبهتر است به  ياتصال هيسنردانه در ال ثر اندازهكددا -ت

 محدود شود.  يبتن اصل ياسم ثر اندازهكچهارم ددا

 يدر درزها سيمانر خال  يا خميفاده از دوغا  است -ث

 ست.يمداز ن ساخت

ز دالت ا ين قبلسط  بت ،يزيرشروع بتن زمانه تا كنيمشروط بر ا

 . شودميد يرد، مانع جذ  آ  بتن جدياشباع فاصله نر

ددود  يبتن اصل سنردانه ياسم ثر اندازهكه دداكيدر صورت معموال

 ثر اندازهكمالت با ددا ي متر باشد، استفاده از يليم 21تا  22

تر بودن  وچك. شودميه يمتر توصيليم 6تا  1تر از  وچك ياسم

ن ، ضمبيشتر يمالت، به همراه روان سنردانه ياسم ثر اندازهكددا

 يمانساز به آ  و ي، نيسيمانثابت نراه داشتن نسبت آ  به مواد 

و  بيشتر يبا تُرد ياخود منطقه يبرد و به خوديرا به شدت باال م

  ين با استفاده از يند. بنابراكيداد ميتر را اافزون يشدگجمع

اهش داد كرا  سيمانان مقدار آ  و كمد تا دد ايننده باكروانفوق

 د.  يوجود آبه يتا اتصال بهتر

وغا  ا ديدوست آ  يسكا اپويا كتوان از التياتصال بهتر م يبرا

ا از رد، و قبكاستفاده  يميا، در سط  بتن قدكالت يداو يسيمان

الت ا ميد ياما از دست دهد بتن جدكخود را بطور  كيه چسبناكنيا

 ا شود.د اجريبا ياتصال

 .شودمياستفاده  يا در مالت اتصالكاتصال بهتر از الت يگاه برا

 قائم يدرزها 2-5-0-2-01ت   قائم يدرزها 01-2-0-5-2

 يتوربا  قائمقالب موقت  يريارگكبه قائم يدرزها يبرا -الن

 يضرور مشابه، درر موايسا وتا يراب يهاا ورقيز يرچشمه

ه كد باش ياگونهبهد ينبا تايا رابي يتور يهااست. سوراخ

 بتن از آن رد شود. 

ا ي يتوران كفتن بتن، تا دد اميپا از ر شودميه يتوص - 

ان كبرداشته شود، و در صورت عدم اممحا درز از تا يراب

تا يا رابي يدداقا تور ،مقطعتمام از  هاآنبرداشت 

 لرردها برداشته شود.يم يموجود در ضفامت پوشش بتن

سط  بعد از گرفتن بتن از د يبا ها راتايا رابيها يتور -پ

، يدر بتن قبل داد شدهيبتن جدا نمود. سط  خشن و زبر ا

 د.يصورت اشباع درآد بهيبا

ا ي ي، چوبيه قالب موقت از نوع فلزكيموارددر  -ت

ند، الزم است كيمداد يرا ا يو سط  صاف استرن ياستايپل

در  يافق ياهمشابه درز ،سط  يسازردن و خشنكزبر 

 ز اندام شود.ين يسازرد و اشباعيار قرار گكدستور 

ا يا كالت يداو يسيمانا دوغا  ي يمريپل يهااكالت -ث

ر دشتر يب يوستريداد پيا يبرادوست آ  يهايسكاپو

مورد دستراه نظارت  تاييد تواند بايم يسط  بتن قبل

بتن  يسازبه اشباع يازين ،ن دالتيرد. در ايقرار گاستفاده 

ر تا رد شده و ديا رابي يا مالت بتن از توريره يه شكن است كمم 

د يجد يزيرد قبا از بتنين بايمقطع انباشته شده باشد، بنابرا يپا

اد بتن در مداورت يا مالت برداشته شود. لرزاندن زيره ين شيا همه

ره و شن نما يا شيباعث دذف مالت  ،تايا رابيز ير يهاين توريا

 يورماندن تيباق رد.كز يد از آن پرهيه باك شودمي يشدن بتن قبل

 يپوشش رو يژه در ضفامت بتنيتا در محا درز و بويا رابي

ند و در مناطق خورنده كيداد ميرا ا يلرردها خطر زنگ زدگيم

ه كين در مواردياست. همنن كن محا خطرنايدر ا هاآنوجود 

 يزدگن فلزات و زنگيورت دارد وجود اضر ييدرز اجرا يبندآ 

 يگزدا انبساط داصا از زنگيند و بدلكيرا مفتا م يبندآ  هاآن

ه ه بك شودميجدا  يز خرد شده و از بتن اصلين است بتن نكمم

 رساند. يب ميز آسيظاهر عضو ن

و  زبر، خشن را د بتن جوان يداد نشود بايه سط  زبر اكيدر صورت

 مضر  نمود.

مقدار  يا داراكالت يداو يسيمانا دوغا  يها اكه التكآندا از 

 وجود يان جذ  آ  آن توسط بتن قبلكاست، ام يآ  قابا توجه

ا يدله بهكداد اتصال مناسب نفواهد شد، بلين امر مانع ايدارد. اما ا

 يكمتر ياركه زودتر سفت شده و مهلت ين الياز دست دادن آ ، ا

قبا  ،با آ  يسط  بتن قبل يسازاشباع يطرفآورد. از يوجود مرا به

ه يتوص معموالا كالت يداو يسيمانا دوغا  يا كاز اعمال الت

ه . چناننشودا كمره شدن التين است مانع پلكرا ممي، زشودمين
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ا  ا دوغيا كشدن الت  د قبا از خشيو با ستين يقبل

و از دست اعمال شده  يسكا اپويا كالت يداو يسيمان

 فت. يد را ري، بتن جدهاآن كيدادن چسبنا

داد ياد، ايبا ارتفاع ز سطوآ قائمدر ساخت  يدرزهادر  -ج

داد ين اي. همننشودميه يردن توصك ياو پله يستركش

 .شودد واقع يتواند مفيب ممناس يبرش يدهايلك

دوست استفاده شود، موضوع جذ  آ  توسط آ  يهايسكاز اپو

 د.نفواهد بو يبه اشباع ساز يازياست و ن يمنتف يبتن قبل

 

 يشدگجمع يهاا درزي انقباض يهادرز 
 يشدگجمع يهاا درزيانقباض  يهادرز  

  اتيلك 32-2-2-3
 

 اتيلك  0-2-2-01ت 

از  يناش يخوردگكاز تر يريجلوگ يبرا ،انقباض يهادرز

 دادياه مندر به كاست بتن ن شد خشدر اثر  يشدگجمع

به علت  عمدتاها ن تنشي، اشودميدر بتن  يششك يهاتنش

 ن استكو مم شودميداد يعضو ا يا خارجي يد بودن داخليمق

 يبرا معموالانقباض  يها. درزاندامديخوردن بتن بكبه تر
 يهادال ي. براشودمي ينيبشيپوارها يدو ن يزم يرو يهادال

ار دع مقيو توز تامينبا  انقباضاز  يناش يهاطبقات، تنش

موسوم است،  «يدرارت آرماتور»ه به كلررد ياز م يمناسب

  .شودميجبران 
ي روي زمين و هادالالزامات مربوط به محا درز انقباض 

 است.ارايه شده 3-5-2-01بند در  هاآنالزامات اجرايي 

  

 وارهايانقباض در د يهامحل درز32-2-2-2
 

 وارهايمحل درز انقباض در د  2-2-2-01ت 

، يشدگجمع مقدار ت بتن،يفكيانقباض تابع  يهافواصا درز

است. فواصا درزها  يآرماتور درارتزان يم و يطيط محيشرا

  .شود مشف مهند  مشاور توسط د يبا

به ) امتداد باشند ي د در تمام طبقات در يانقباض با يدرزها

 يخوردگكصورت ترنير اي، در غنار بازشوها(كاول و  جز طبقه

  .شودميداد ين درزها ايب ،نشده ينيبشيپ
 ير برايز« پ»تا « الن»ر يقادمعتدل م يطيط محيدر شرا

  :شودميه يرر توصيديكثر فاصله درزها از كددا

سه برابر ارتفاع  ايمتر  1/3بدون بازشو  يوارهايدر د -الن

 .تر باشد وچكه كدام ك، هرواريد

 .متر 6 ،متعدد يوارها با بازشوهايد يبرا - 

در  اكشا ي ه از نظر ارتفاعك ساختماناز  ييهادر محا -پ

 ند. كير مييتي پالن

 ي عنوان راهنما در به ،انقباض يت درزهايموقع 0-01ل ت كشدر  

 نشان داده شده است. ساختمان
 

 
Aمتر. 6 ،متعدد يوارها با بازشوهايدر درر يديكاز درزها  ه: فاصل  

Bمتر.  1/3وارها بدون بازشو، يرر در ديديكدرزها از  ه:  فاصل 

C : ان(.ك)در صورت ام يمتر 1تا  7، ساختماناز نبش درزها فاصله 

D ها. : در طبقه اول، درزها در امتداد چارچو  در 

Eدرز از وسط بازشو.عبور اول،  طبقه ي: در باال 

F : ر ارتفاع و امتداد چارچو ييدر محا تيدرز . 

 انقباض يت درزهايموقع 0-01ل ت كش
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 در ديوارهاانقباض  يهادرزدر  يياجراالزامات   32-2-2-7
 

در  انقباض يدر درزها ييالزامات اجرا 3-2-2-01ت 

 ديوارها

سط  مقطع بتن د يباانقباض  يهادرزداد يا يبرا -الن

ا يو  شوداهش داده ك، درصد 21ز ش اي، بيصورت جزئبه

 .مقطع قطع شود ،اماكبصورت 

اهش سط  مقطع بتن، كتوان بدون يانقباض را م يهادرز - 

د ياهش باكن يرد. اكداد ياآرماتور ا دذف ي اهشكبا 

 هكيردادر مو لررد باشد.يسط  مقطع م درصد 12 دداقا

محا قطع ، شودمي دادياا دذف آرماتور ياهش كدرز با 

فاصله داشته از محا درز  متريليم 12 د دداقايبا رماتورآ

 باشد.

اهش سط  مقطع بتن كق درصد يه مقدار دقك شودميه يتوص 

 .شودن ييتوسط مشاور تع

شتر يا بيدرصد  21ددود  يسط  مقطع بتن بصورت جزئ معموال

 ن محايدر ا كا تركين شدن و تشيتا از ضع شودمياهش داده ك

 .دنان داصا شوياطم

 وجود ندارد. يتيدداقا عرض درز انقباض محدود يبرا

 انبساط يهادرز ايننده كجدا يهادرز 
 

 انبساط يهادرزا يننده كجدا يهادرز 

 اتيلك  32-2-7-3
 

 اتيلك  0-3-2-01ت 

از  يناش يهاييان جابداكداد اميا يننده براكجدا  يدرزها

، طيمح يدما راتييتيدر اثر  يبتن يا اعضاكر شييتي

 . شونديم ينيبشيپ

در دها ين قيا اند.ديمق  يتا دد معموال ،هاساختمان ياعضا

 هكشوند يم يدرارت يهاداد تنشيموجب ادما رات يياثر تي

ن است كاند و ممموارد قابا مالدظه يدر بعض

تابع  يدرارت يها. تنشنندكداد يرا ا ييهايخوردگكتر

قابا  ياهسبب تنش ييرات دماييتي يرات دما است. بعضييتي

ا قاب يهام دما مندر به تنشكرات ييشوند، اما تييمالدظه م

 . شودمياغماض 

د ين نقاط مقيرات ددم بييم تييمستق دهينت يدرارت يهاتنش 

رات يياز تي يا انبساط ناشيشده در سازه هستند. برآورد انقباض 

 )ددود α يب انبساط درارتيردن ضرك، با ضر  يدرارت

 C/32-6×32 شودميرات دما، داصا ييدر تيضربطول سازه ( در .

زان يش دما به ميمتر طول با افزا 62با  ساختمان ي مثال  يبرا

متر انبساط خواهد داشت. يليم 72به مقدار  ،و يدرجه سلس 12

جدا شوند  ساختمان يهاه بفشكدهند يانبساط اجازه م يدرزها

 يرادتند، بهرد اثر برذاركو عمل يدهايه بر سروكتا بدون آن

 ياقابا مالدظه يدرارت يهامنقبض و منبسط شوند و تنش

 اورند.يوجود نبه

رر استفاده يديك يننده و درز انبساط به جاكدرز جدا واوه يگاه

ننده كدر استفاده از آرماتور است. در درز جدا هاآنشوند. تفاوت يم

دهنده الانتق يهالهيم ،شودميجدا  ياسازه ين اعضايت بكه درك

 ،هالهيتوان با استفاده از مي. اما در درز انبساط مشودميبار استفاده ن

ت آزاد كرر اجازه دريامتداد انتقال داد و در جهت د ي برش را در 

ز آرماتور وجود يانبساط ن ياز درزها ياريهردال در بسرا داد. به

 ندارد.

 هادرز ياجرا  32-2-7-2
 

 درز ياجرا  2-3-2-01ت 

 يهاه از تما  بفشكباشد  يافكدد  درد ياعرض درز ب

ن عرض ييند. در تعك يريدر دو طرف درز جلوگ ساختمان

در نظر گرفته  ،مورد انتظار يدمارات ييتيثر كد ددايدرز با

ه يز توصيشتر نيا بيمتر يليم312در منابع مفتلن گاه عرض درز تا  

 ييدما راتييتي يبرا صرفاه كرسد درز انبساط ي. به نظر ماست شده

ته باشد متر نداشيليم 12ش از يبه عرض ب يازين شودمي ينيبشيپ
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هر چند  .است متريليم 12تا  21ن يب معموالشود. عرض درز 

زلزله  از يناش يبارهاا ي يا نشست چرخشيدلبه بيشترعرض 

ق عرض درز ي. مقدار دقاز باشدينمورد ن است كممد توانيم

 ن شود. ييتعمهند  مشاور د توسط يبا

 يوعن و به شودميا نشست منظور يزلزله  يشتر، برايو عرض درز ب

 ند. كيم يدرز انقطاع را تداع

 هامحل درز  32-2-7-7
 

 محل درز 3-3-2-01ت 

ر ييتيتابع مقدار  نندهكجدا يفواصا درزها 32-2-7-7-3

 يمداز اعضا يهارنشكا ي ها)انبساط و انقباض( و تنش انكم

مهند  مشاور د توسط يرزها بااست. فواصا د ياسازه

  است.متر  62تا  72 نيب معموالشود. فواصا درزها  مشف 

شتر شود، عرض يرر بيديكهرچه فاصله درزها از  3-7-7-2-32ت  

ش فاصله درزها ادتمال ياست، با افزا يهي. بدشودشتر يد بيدرز با

 شتر خواهديسازه ب يرات دما در اعضايياز تي يناش يهاداد تنشيا

 دباشميرات دما ييد تيا سازه با وجويازمند تحليد. دذف درزها نش

 .شودميسازه مندر  يلرردهايش ميبه افزاو معموال 

تمام سازه عبور  نيبد از يباننده كجدا يهادرز 32-2-7-7-2

  ند.ك

  

 انقطاع يهادرز 
 

 انقطاع يهادرز 

در نظر گرفته  ساختمانردن دو كجدا  يانقطاع برا يهادرز

ا زلزله به ياز باد  يناش يات ارتعاشكد تا در اثر درنشويم

ن درزها بتن و آرماتور دو ينند. در اكرر برخورد نيديك

ن يا اتيجزئ يشوند. برايرر جدا ميديكاز  يلك به ساختمان

، در برابر زلزله هاساختمان يطراد نامهآيينبه  درزها

 مراجعه شود.  ،2822استاندارد 

  

 نيزم بر كيمتدال  يدرزها 
 

 نيزم بر كيمتدال  يدرزها 

 اتيلك  32-2-1-3
 

 اتيلك  0-5-2-01ت 

 ير دماييتيشوند ين ساخته ميزم يه بر روك ييهادالدر 

 يهايخوردگ كن است به تركمم ،اديبعلت وسعت زط، يمح

ان كام هادالن يدرز در اداد يمندر شود. ا ياقابا مالدظه

 كند و از تركيم داديرا ا صفحه آنا در درونكر شييتع

 . آورديبعما م يريآن جلوگ يخوردگ

 رات دما، تنشيي، تييشدگجمع از يها ناشاكر شيين تييا

د بودن دال، يدر صورت مقه ك نشست دال است و يخمش

 تربيشها ن تنشياگر ا .دنكيداد ميا آندر  يششك يهاتنش

  د.يآيبه وجود م يخوردگكبتن باشد، تر يششكاز مقاومت 

 .از هستنديمورد نز ين ييا اجرايبدال ساخت يرزهاد
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 درز ساخت 32-2-1-2
 

 درز ساخت  2-5-2-01ت 

 شودميه ين، توصيزم يرو يهادالن درزها در يا يدر اجرا

 د:نت شوير رعايمالدظات ز

ا تن شود و ييتع يزيرساخت قبا از بتن يمحا درزها -الن 

 يهادرزرر درزها از جمله يدبا ن درزها ياان كام دد

 ياگر محا درزها .دنمنطبق باش ،و انقباض نندهكجدا

 ديلك ازتوان يد، مندرانقباض منطبق گ يبا درزهاساخت 

 ( طبق هاداولدهنده )انتقال  يهالررديما ي يبرش

 رد.كاستفاده  5-3-0 بند

 يبا درزها ساخت يان انطباق درزهاكه امكيدر موارد - 

م يتوان از ضفيننده وجود نداشته باشد، مكا جدايانقباض 

 يد برشيلكه يا تعبي دال در محا درز ساخت يهاردن لبهك

 يهااكر شيياهش ادتمال تيكلررد دوخت جهت يا مي

  د.رك، استفاده يدشدگورقائم و خ

ن يب يزمان فاصلهه كير مسل ، در موارديغ يهادالدر  –پ 

 يتوان از درزهاياد است، ميد زيم و جديدق يزيربتن

 يهارردلين نوع درزها از ميرد. در اكاستفاده  دارونديپ

 متريليم 122صا وادر فو  متريليم 312با طول  دوخت

  .شودميدو طرف درز، استفاده در درون بتن  ،رريديكاز 

  321ن يب با ضفامت ييهادال در دوخت يهارردليقطر م -پ

 متريليم 36و  32 ،معموال متريليم 212 تا 221و  222 تا

 .باشدمي

 يمكه بار كمتر يليم 321متر از كبا ضفامت  يهادالدر  -ت

 درز يهاردن لبهكم يضفاز روش  معموالاست،  هاآن يرو

 .شودمياستفاده 

  

 انقباض يهادرز 32-2-1-7
 

 انقباض يهادرز 3-5-2-01ت 

 شودميه ين، توصيمز يرو يهادالن درزها در يا يدر اجرا

 د:نت شوير رعايمالدظات ز

 توسط ،نيزم بر كيمتم دال بزرگ يبا توجه به تقس -الن

نان داصا يد اطميبا ،تركوچك يهادالانقباض به  يدرزها

ر اگ. شودمياندام  يبه خوب هاآنن يه انتقال بار بكرد ك

انقباض در  يهاتنش يز برايدال مسل  باشد و آرماتور ن

ر يرد. در غيگيم صورته شده باشد، انتقال بار نظر گرفت

برابر ضفامت دال  76تا  38هر چند در منابع معتبر فاصله درزها  

ور، شكبتن در  يط اجرايت و شرايفكيبا توجه به  ،داده شده است

 فاصلهدداكثر بهتر است  ،نيبر زم كيمت يهادالاز  ياريدر بس

ه ب شودميتوصيه  ليو ندكبرابر ضفامت دال تداوز ن 72 از درزها

 معموال يمصرف يهارا بتنيز ،شودمت دال محدود برابر ضفا 23

 ثر اندازهكه دداك يد. زمانهستن ياديز يشدگجمعاستعداد  يدارا

ار كب( نندهكرواناستفاده از )بدون  بيشتر يروانآ  و  ،بزرگتر ياسم

 .ه نموداستفادفاصله درز  ينيپائ رانهك، بهتر است از شودمي گرفته

 يگخورد كا تركمش سيمانش مقدار يه با افزاكد تصور شود ينبا
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 دوخت يهالررديما ي يد برشيلكد از يصورت، بانيا

 رد. كاستفاده 

داده  اكش يهابا استفاده از قالب يد برشيلكساخت  يبرا - 

 .شودميداد يام و زبانه اك ،ميشده، در جدار سط  بتن قد

 از كمتر با ضفامت هادال يد براينبا معموالدها يلكن يا

 شود. ار بردهكبمتر يليم 312

( هالوداانتقال دهنده )گرد  يهالهيه از مك ييدر درزها -پ

ر دباشند و صاف ه يرو يد دارايها بالهيم ،شودمياستفاده 

ن د با بتيها نباهلين ميشوند. اه يدال تعب وسط ضفامت

راهم بتن فدر  هاآنت كان دركداشته باشند تا ام يوستريپ

  مكبه ردن كاندود با  توانين منظور ميا يبراد. يآ

دم ع ،ها و بتنلهين ميا بيا گري خاص يسكاپو يهارنگ

 در فاصله معموال ي گردهالهيداد نمود. ميرا ا يوستريپ

در  هاآنو قطر شوند يه ميتعبرر يديكاز  يمتريليم 722

تا  22 معموال ،متريليم 231تا  321ضفامت  به يهادال

  است. متريليم 72

ا مربع يا يمستط  وچك يهادالرا به  هادالد يدرزها با –ت 

ا دد ت هادالن يانند. نسبت طول به عرض كم يا تقسكش

ز اد ينبا يچ دالتيدر ه وشتر شود يب 21/3د از ينباان كام

 38 سمتدر هر  رريديكفواصا درزها از . ندكتداوز  1/3

. اگر بتن مستعد شودميه يتوصبرابر ضفامت دال  72تا 

واد آ  به ماد ينسبت زبتن با اد باشد )مانند يز يشدگجمع

 مترك ديبا رين مقاديا، (و آ  سيماناد يا مقدار زي يسيمان

 د.نانتفا  شو

ورت صبهسط  مقطع بتن د يباانقباض  يهادرزداد يا يبرا -ث

ا بصورت يو  شوداهش داده كدرصد،  21ش از ي، بيجزئ

 .ع شوداما، مقطع قطك

اهش سط  مقطع بتن، كتوان بدون يانقباض را م يدرزها -ج

د ياهش باكن يرد. اكداد ياآرماتور ا دذف ي اهشكبا 

 هكيدر موارد لررد باشد.يسط  مقطع م درصد 12 دداقا

محا قطع ، شودميداد يا دذف آرماتور اياهش كدرز با 

ته فاصله داشاز محا درز  متريليم 12 د دداقايبا آرماتور

 باشد.

ال ه ادتمكرا بدنبال دارد  يشدگش جمعيه افزاك، بلشودميمتر ك

دار ن مقيمتركاز  شودميه يند. توصكيشتر ميرا ب يخوردگكتر

اهش نسبت آ  ك يننده براكاز روان يافكو مقدار  سيمانن كمم

با  يسيماناهش نسبت آ  به مواد ك. شوداستفاده  يسيمانبه مواد 

 يتلق ياما روش مناسب شودميز داصا ين سيمانش مقدار يافزا

 .شودمين

  ي به عرض  يتواند دتيندارد، و م يتيعرض درز انقباض محدود

 باشد. كناز يلونيورقه نا

اهش سط  مقطع بتن كق درصد يه مقدار دقك شودميه يتوص

 .شودن ييتوسط مشاور تع

شتر يا بيدرصد  21د ددو يسط  مقطع بتن بصورت جزئ معموال

 ن محايدر ا كا تركين شدن و تشيتا از ضع شودمياهش داده ك

 .نان داصا شودياطم

 وجود ندارد. يتيدداقا عرض درز انقباض محدود يبرا

توان براي انتقال بار در از مقاطع مربع و مستطيلي شكا نيز مي

 712 از يكديرر بين هاآنها استفاده كرد و بدين ترتيب فاصله درز

 متر خواهد بود. ميلي 312تا 

 

 
 درز انقباض ياجرا 2-01ل ت كش

 

 
 ( يد برشيلكام و زبانه )كبا  درز انقباض 3-01 تل كش

 

 
 بار دهندهانتقال لهيبا م درز انقباض 0-01 تل كش

 

 درز

  رنگ اندود با صاف لهيم

 شده با قالبجاد يدرز ا
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 انتقال بار يهالگرديسبد م  5-01 تل كش

 ا انبساطيننده كجدا يهادرز 32-2-1-3
 

 ا انبساطيننده كدرز جدا 0-5-2-01ت 

 شودميه ين، توصيزم يرو يهادالن درزها در يا يدر اجرا

 ت شود:ير رعايمالدظات ز

 انكداد اميا يبرا ،نيزم يننده در دال روكجدا يرزهاد -الن 

مانند  ،سازه ين دال و اعضايب يو عمود يت افقكدر

 .شودميه يتعبها يها و پوارها، ستونيد

ر ريجدا شود. به عبارت د كامال ياسازه ياعضا د ازيبادال  - 

 ياسازه ياز اعضامناسب  د با فاصلهيباال ا ضفامت دك

 .شود قطع

وارها در يها و دبا توجه به محا ستوند يبا هامحا درز -پ

 نظر گرفته شوند.

متر و يليم 22دداقا وار، يد يبران فاصله )عرض درز( يا معموال 

ز يها نستون يبرا .شودميمتر در نظر گرفته يليم 12ثر كددا

 .شودمين ييمتر تعيليم 22دداقا فاصله از ستون 

 
 نيزم يمحل درزها در دال رو 6-01ل ت كش

 جاد درزهايا يهاروش 32-2-1-1
 

 جاد درزهايا يروش ها 5-5-2-01ت 

روش توان از دو يداد درز انقباض ميا يبرا 32-2-1-1-3

داد يا يبرارد. كاده ردن استفكا ارهي نندهكجدا ينوارها

ارها نو يريارگكتوان از روش بيا انبساط ميننده كجدا يدرزها

 يلزف توانيرا م نوارها ننده استفاده نمود.كجدا يهاا قالبي

  .ردك انتفا  يكيا پالستي

  

 يزيرقبا از بتن معموال، نندهكجدا يهانوار 32-2-1-1-2

 ينوارها توانيم يانقباض جزئ يدرزها يبرا شوند.يمه يتعب

 .بردننده را در بتن تازه فرو كجدا

  

. شودمياندام  يزيرردن پا از بتنكروش اره 32-2-1-1-7

 هكباشد  ا نار يا يد آنقدر جوان يبتن نبا ،ردنكاره  زمان

و  يمصرف يهاافزودنيو  سيمانبسته به نوع  7-1-1-2-32ت  

متفاوت  ،ردن بتنكاره زمانط مداور بتن، يمح ين دمايهمنن

 يپوزوالن يهاسيمانه از كيدر صورت  خن يخواهد بود. در هوا
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 .شودها ن رفتن لبهيا از بي نشدنكات سبب قلوهيعمل

ه ك ودش يطوالنآنقدر د ينباردن كاره يزمانن فاصله يهمنن

ن ي. ارخ دهد آنقبا از  ،يشدگجمعاز  يناش يخوردگكتر

 .شودميه يساعت توص 23تا  32ن يب معموال زمان

راتر ف زمانن ين است اكاستفاده شده باشد، مم ياا سربارهيفته يآم

ن در صورت وجود يهمنن ساعت باشد. 76ساعت و تا دد  23از 

دراته شدن يع هيبا آهنگ سر ييهاسيمانگرم و استفاده از  يهوا

متر كگاه به  زمانن ين است اكا در بتن مميليسا استفاده از دودهي

 ز برسد.ين ساعت 32از 

 هادرزردن كپُر  
 

 هادرزردن كپُر  

د با مواد مناسب يننده باكانقباض و جدا يدرزها 32-2-6-3

 ير و دارايپذانعطافد ين مواد بايد. انر شوپٌ ،ريدرزگ

همننين در فصول باشند. ديواره درز مطلو  با  يچسبندگ

زدگي اين مواد از سط  بتن و ترددهاي گرم نبايد بدليا بيرون

دم ماده پركننده به نحوي كم شود كه در سرما موجود، د

 نتواند دوباره درز را پر كند.

 

 
 رياستفاده از مواد درزگ نحوه 3-01ل ت كش

 وم كار يبس يرينفوذپذ يداراد يبا ريمواد درزگ 32-2-6-2

ار . ساختو تابش آفتا ، باشد دما، يطيط محيسازگار با شرا

ه كند كر ييچنان تي زماند در طول ين مواد نبايا ييايميش

 د.يآن را مفتا نما يريارگكهدف از ب

  

ردن درزها كپر  يبراتوان ير را مير زيمواد درزگ 32-2-6-7

 ار برد: كب

 رند.يدارند و انعطاف پذ ي ه رفتار االستكمواد االستومر  -الن 

الت، مانند آسف (،اهي ترموپالستگرما نرم ) ي مواد پالست - 

 .هاونيسنگ و امولسزغالقطران 

و  هاايتومانند بها( سِت)ترمو گرماسفت ي پالستمواد  –پ 

  .نئوپرن

ها، شاما مواد ي ه ماستيشب يمواد االستومر 7-6-2-32ت  

ه در كره هستند يلن و غيزوبوتيا يبوتن، پل يهمنون پل يمفتلف

ر ييت تييقابل يو دارا شودميتفاده اس يمفتلف نندهكمواد پر هاآن

 باشند. يدرصد م ± 7ا كش

نوع گرم اجرا و سرد اجرا  ي)گرما نرم( دارا ي مواد ترموپالست

وده ن مواد بيا از جمله يكير الستي، و قي، قطرانيريهستند. مواد ق

مواد  نيا داشته باشند. اكر شييت تييدرصد قابل ±1توانند تا يو م

ه دستفوش كشوند، بدون آنيسفت م ،و در سرمانرم  ،در گرما

د گرما ن موايد به ايبا هاآناستفاده از  يگردند. برا ييايمير شييتي

 فت.يدر درز  ر هاآن يداد تا نرم و روان شوند و بتوان برادت

با آزاد  معموالن مواد ي)گرما نرم( سرد اجرا، ا يهاي ترموپالست

د. شونيون در تما  با هوا سفت ميست امولسكا شيها ردن داللك

را  هاآنو  يدرجه سلس 12سهولت اجرا تا  ين است براكگاه مم

 نياصالآ شده از ا يهاايها و بوتاينيها، وي ليركگرم نمود. آ

درصد  ±3 هاآنا كر شييثر تيكر هستند. ددايدست مواد درزگ

 است.

صورت ل بهت( دو دسته هستند. دسته اومواد گرما سفت )ترموسِ

، اورتان ونيكليد، سيسولفيشوند، مانند پل يم آوريعما ييايميش

و  ي+ درجه سلس82تا  -32 ين مواد از دماي. ايسكه اپويو مواد پا

درصد است. اما  ±21 هاآنا كشرييدارند و تي يرد مناسبكعمل
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دالل  نندهكدوم آزاد  به نسبت گران است. دسته هاآنمت يق

د يلركلن يات ي. پلشودميدام نب اين ترتيبه ا آوريعماهستند و 

ن يهستند. ا هاآنا از جمله يسولفوناته و مواد خاص نئوپرن و بوت

رات دما ييدرصد بوده و نسبت به تي ±3ا كشرييتي يمواد دارا

 ير مواد االستومرين مواد از سايمت ايدارند. ق يكمترت يدساس

 تر است.ارزان

 مرها،يبه پرا معموالر يدرزگاستفاده از مواد  يبرا  32-2-6-3

از ين ن(كله درز پري)فت بندپشتو مواد  هنندكجدا ينوارها

 يحيتشر يهادستورالعما ازد يبا هاآن يريارگكبه ياست. برا

 نمود. استفادهننده كد يتول يهاهيتوصا ي

پرايمرها )آسترها( براي ايداد اتصال بهتر بتن و ماده  3-6-2-32ت  

نوارهاي جداكننده براي آلوده نشدن  روند.مي پركننده درز بكار

هاي سطحي بتن و جداسازي درزبند و سط  بتن بكار گرفته قسمت

يا فتيله درز پركن براي كاهش ميزان مصرف ماده  بندپشت. شودمي

درز پركن و تنظيم نسبت ارتفاع به عرض درز و بهبود عملكرد ماده 

از مواد فوم مانند با مقطع  هاپركننده استفاده مي شود. اين فتيله

شوند و در گذشته از لوله كردن چتايي و مواد ايي تشكيا ميدايره

 شده است.مشابه استفاده مي

خود را به اطالع فروشنده  يازهايد نيننده باكبه هر دال مصرف

رد. در صورت يقرار گ يار ويمناسب پرووه در اخت برساند تا ماده

 يراهشيآزما يد نسبت به بررسيعتبر، بام كاسناد و مدار ارايهعدم 

ط مورد يبا همان شرا هاآنرد  گذشته كا از عمليمواد اقدام شود و 

 رد.كنظر استفاده 





 

 

 

 يازدهمفصل 

 هاي ويژهبتن
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 ژهيو يهابتن 
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 گستره 
 

 گستره 

 يهابتن يه در ساخت و اجراك ين فصا به الزاماتيضوابط ا

تا « الن»ت شوند، اختصاص دارد و شاما موارد يد رعايژه بايو

 ر است:يز« خ»

 ات؛يلك -الن

 بتن پر مقاومت؛ - 

 ؛يافيبتن ال -پ

 ؛مكبتن خودترا -ت

 ؛يبتن پاشش -ث

 ؛يادانه سازهكبتن سب  -ج

 ن؛يبتن سنر -چ

 نده؛كش آيبتن با سنردانه پ -آ

  .ر آيز يزيربتن -خ

ه پرداخت هاآنبه  نامهنييآن يه در اكز وجود دارد ين يرريد يهابتن 

 :مانند ،نشده است

 ؛ميبتن دد 

 ؛بتن توانمند 

 ؛بتن فوق توانمند 

 ؛مريبتن اصالآ شده با پل 

 ؛يمريبتن پل 

 ؛دهيبتن چرخ 

 ؛بتن با اعمال خال 

 ؛( بتن بدون اسالمپ )خش 

 ؛ينييبتن تز 

 ؛يبتن معمار 

 ؛بتن فرو سمنت 

 ؛يشدگبدون جمع يهاا بتني يانبساط يهابتن 

 ؛يبتن يهاهيرو 

 كيبتن غلت. 

 لياتك 
 

 لياتك 

ه مواد و مصال  كهايي هستند هاي ويژه بتننبت 33-2-3

با  هاآن شدها خواص تازه و سفتيدهنده، روش اجرا ياكتش

 دارد. ياهاي متداول تفاوت قابا مالدظهبتن

  

د عالوه بر يهاي ويژه باا براي بتنالزامات اين فص  33-2-2

رت . به عباشودت يز رعاينامه ننيير ضوابط و الزامات اين آيسا

است شده  ارايه يا اضافيد يديرر، در اين بفش فقط الزامات جد
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ن است كممهاي مرتبط با بتن متعارف بفشدسب مورد و 

 . ا دذف شودي، ماندبهمننان الزامي باقي 

از به منابع انساني يهاي ويژه نادي و اجراي بتندر طر 33-2-7

ديده و همننين استفاده از تدهيزات و وسايا ماهر و آموزش

ارگاه است. قبا از شروع به اجراي كخاص در آزمايشراه و 

 د فراهم شود.يانات باك، اين امهابتن

ارفرما، مشاور، كن يب يالزم است، جلسات هماهنر  7-2-33ت  

پرووه  ياران در مرادا مطالعات و اجراكاندردستتمام ار و كمانيپ

 برگزار شود.

 رمقاومت بتن پُ 
 

 رمقاومتبتن پُ 

  اتيلك 
 

 اتيلك 

 باشد.  C40 از بيشتر ،رده آنه كاست  ين پرمقاومت بتنبت

 يهايسازها يبلند و  يهاسازهدر ساخت  عمدتابتن پر مقاومت 

ار برده كاست، به يااز به مقاومت قابا مالدظهيه در آن نك

  .شودمي

ومت مقا با يهابتن يبرا ،از جداول و روابط يه بعضكنيبا توجه به ا 

 يط مقاومتيال معتبر است و با توجه به شراكمراپاس 32تا ددود 

 امهنآيينن يران، در دال داضر بتن پرمقاومت در ايمعمول بتن در ا

 ندهين است در آكمم .شودميشتر در نظر گرفته يال و بكمراپاس 31

 31باالتر از  با رده ييهاتر شدن ساخت بتنجيبا را ي نزد

. ابديش يز افزايا باالتر نيال كمراپاس 12ن مرز به يال، اكمراپاس

 32از  بيشتر با مقاومت مشفصه ييهان، در ساخت بتنيهمنن

انتفا  مصال ، مصرف  نهيدر زم يادات ويژهيال به تمهكمراپاس

ها و دقت در ساخت و ، سربارههاپوزوالن، ييايميش يهايافزودن

نون كاتوان هميز مين نظر نين از اياز است. بنابراين يفكينترل ك

 محسو  نمود.  ين مرز را منطقيا

تواند سن مقاومت مشفصه را يپرمقاومت طراآ پرووه م يهادر بتن

 اي يپوزوالنا مكژه اگر از مواد ميد، بويار نمايروز اخت 28ش از يب

ت ش سن مقاومياز منابع افزا ياستفاده شده باشد. در برخ ياسرباره

 ه شده است.يز توصيروز ن 13مشفصه تا 

ها، مانند ستون ياسازه يتوان در ساخت اعضاين نوع بتن مياز ا

و  يصنعت يهانك، يسادل يهاسازهها، ، پوستهيبرش يوارهايد

 ده استفاده نمود. يش تنيو پ ساختهشيپ يبتن يهاسازه

   يمصالح مصرف 
 

 يمصالح مصرف 

 سيمان 33-7-2-3
 

 سيمان  0-2-3-00ت 

ن د بتيفته در توليو آمپرتلند  يهاسيماناستفاده از انواع 

 پرمقاومت مداز است.

ساخت بتن پرمقاومت،  يفته برايآم يهاسيمان يريارگكدر به 

در  يومت فشارسب مقاكنان از يپرتلند، اطم يهاسيمانهمنون 

 رد. يمورد توجه قرار گ يبيشترت يد با دساسيسن مقرر با
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 هاسنگدانه  33-7-2-2
 

 هاسنگدانه  2-2-3-00ت 

و متر يليم 22 ياسم اندازهثر كبا دداسنردانه استفاده از 

مقاومت رسته پُكش هميا نيسته كش سنردانه درشتتر، كوچك

 LA30  ردهمطابق  ،درصد 72 يشيثر مقاومت ساكبا ددا

ه يتوص هابتنن نوع از يدر ساخت ا ،722 ياستاندارد مل

  .شودمي

ثر كمورد نظر، استفاده از ددا يياراكمقاومت و  تاميندر صورت  

 مداز است.ز ين بزرگترسنردانه  اندازه

  يمواد افزودن  33-7-2-7
 

 يمواد افزودن  0-2-3-00ت 

ا يننده كاستفاده از فوق روان هابتنن يدر ا 33-7-2-7-3

 است.  يالزام ،آ  اهندهكفوق 

  

ادتمال افت با توجه به  ،هابتنن نوع يدر ا 33-7-2-7-2

 يروان نندهكا دفظ يننده كر يرگيواد داستفاده از م ،اديز يروان

 .شودمي هيتوصننده كروانبه همراه مواد فوق

  

 يبه شرط يافزودن استفاده از هرگونه ماده 33-7-2-7-7

شراه و يدر آزما يشيمفلوط آزماساخت در ه كمداز است 

 .مده باشدبه دست آ يمطلوب يردكج عمليارگاه، نتاك

  

از جمله  ،يسيمانما كستفاده از مواد ما 33-7-2-7-3

 .شودميه يرمقاومت توصپُ يهادر بتن ايليسدوده

مانند  يسيمانما كاستفاده همزمان از دو ماده م 3-7-2-7-33ت  

از  ياست. برخ را بدست داده يج مطلوبينتا يسيليسسرباره و دوده

دهند و ياهش مكهنرام را  زود يهامقاومت يسيمان هايماكم

ش سن مقاومت مشفصه توسط طراآ وجود ياز به افزاين است نكمم

 داشته باشد.

تحت عنوان ول  استفاده از محصوالت آماده 33-7-2-7-1

طالع از مواد ا ، بدونمحصوالت مشابها ي يسيليس دوده

. در صورت ستينمداز  ،هاآن يهادهنده و نسبتاكيتش

 .تاس يالزاممزبور  رد مادهكنترل عملكز ياطالع از موارد فوق ن

ه از بين يسيمانمحاسبه نسبت آ  به مواد  يبرا 1-7-2-7-33ت  

 ايو آ  در ول  يسيليسدرباره مقدار دوده يافكداشتن اطالعات 

د مطمئن شد ين باي. همننشودميادسا   يسيليسدوغا  دوده

ار رفته است. اطالع از نوع ماده كن محصول بيدر ا يسيليسه دودهك

 زين يسيليسموجود در ول دوده يرر مواد افزودنيننده و دكروان

 است. يضرور

ترل نكستند و يمشفصات استاندارد ن ين محصوالت دارايبهر دال ا

توان يم صرفاست، و ير نيذپانكدر دال داضر ام هاآن يفكي

و مقاومت و دوام، مورد  يياراكرا در بتن، از نظر  هاآنرد كعمل

 قرار داد. يبررس

 ياف فوالديال  33-7-2-3
 

 ياف فوالديال  0-2-3-00ت 

مهند  مشاور  نظربا  ياف فوالدياستفاده از ال 33-7-2-3-3

مندرج در بفش بتن  داتيت تمهيدستراه نظارت و رعا اي

تفاده اد اسيار زياد و بسيز يز با خطر نسبيژه در مناطق زلزله خيوبه 

 .شودميه يتوص ياف فوالدياز ال
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ه يوصت ،مراپاسرال 61تر از شيبا مقاومت ب يهار بتند، يافيال

 .  شودمي

اف، با در نظر گرفتن ير انواع الياستفاده از سا 33-7-2-3-2

 ست.ره بالمانع اياز نظر مقاومت و غ هاآنرد كعمل

  

 طرح مخلوط 
 

 طرح مخلوط 

د ابتدا در يرمقاومت باپُ يهابتن مفلوط طرآ 33-7-7-3

 دتاييج بدست آمده مورد يشراه ساخته و بر اسا  نتايآزما

ز يارگاه نكرد آن در كاز عمل ،ن الزم استيرد. همننيگ قرار

 نان داصا شود.ياطم

اهش ك يبرا يسيمانمقدار مواد  ،شودميه يتوص 3-7-7-33ت  

 و توسعه يطيست محيا زيت مسايو رعا يشدگو جمع ييازاگرم

 .شودمحدود  ،انكدار تا دد اميپا

د دقت نمود اگر ابعاد عضو، مطابق يمفلوط با يهان نسبتييدر تع

سازمان برنامه و بودجه  733 شماره هيم، نشريبتن دد نامهنييآ

ا ذابد. ليش يشدت افزاآن به ن است دما در هستهكبزرگ باشد، مم

ت يرانيا اتركيتش دهياهش مقاومت بتن و پدكاز  يريجلوگ يبرا

شود.  بيشترو  يسلس درجه 32بتن از  هسته يد دماي، نبايريتاخ

 د در عضوياز آن با يناش يخوردگكو تر يدرارت يهان تنشيهمنن

 .شودنترل ك يبتن

د يداشته باشد، با يخاص ياربركن نوع بتن، يه اكيدر صورت

 يو روان يارائكه محدوده كه شود يبتن چنان ته وطمفل يهانسبت

ننده مطابق با كروانازها مانند افزودن مواد فوقير نيمناسب و سا

 ن نوع بتن برآورده شود. ياربرد اكهدف 

آ   يهاپرمقاومت و نسبت يهابتن يبندرده 0-00جدول ت در 

 ارد.د ييجنبه راهنما صرفاشده است و  ارايهمتناظر  يانسيمبه مواد 

و  1/32 يمقاومت رده يدر بتن دارا يمصرف سيمانن جدول يدر ا

 يهادر نظر گرفته شده است. در بتن ستهكشن صد درصد ش

توان از نسبت ياستفاده شود، م يسيليسپرمقاومت چناننه از دوده

 استفاده نمود. يانرانه فوقكبه  ي نزد يسيمانآ  به مواد 

 

 پرمقاومت يهابندي بتنطبقه يراهنما  0-00جدول ت 

مشخصات 

  بتن
 اديمقاومت ز

 يليمقاومت خ

 اديز

مقاومت 

 اديالعاده زفوق

مقاومت 

 ال(ك)مراپاس
 322از  بيشتر 322-31 32-31

نسبت آ  به 

 يسيمانمواد 
 28/2از   كمتر 71/2 – 28/2 32/2 – 71/2

  

ر يت مالدظات زيرعا ،در طرآ مفلوط بتن  33-7-7-2

 :شودميه يتوص

ابد، ياهش كسنردانه  يثر اندازه اسمكچناننه ددا 2-7-7-33ت  

ر يقادمن يابد. بنابراييش ميافزا يسيمانو مواد  سيمانمقدار  معموال

 .ابديش يافزابه صورت متناسب تواند ين بند، مير شده در اكذ
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 ؛3/2از  كمتر يسيمانآ  به مواد  نسبت -الن

عب كمتر م درلوگرم كي 122پرتلند  سيمانثر مقدار كددا - 

 عب؛كر متر مدلوگرم كي 112 يسيمانو مواد 

 سيمانمقدار  يريارگكدر صورت ب يشدگنترل جمعك -پ

 يسيمانا مقدار مواد يعب كلوگرم در متر مكي 321ش از يب

ثر اندازه كددا يعب براكر متر مدلوگرم كي 331ش از يب

 .مترميلي 22سنردانه  ياسم

   يياجراالزامات  
 

 يياجراالزامات  

د يباارگاه، كن نوع بتن در يدر هنرام ساخت ا 33-7-3-3

 ييمانست نسبت آ  به مواد يژه در مورد رعايبو ،يشتريدقت ب

 ود.   شاعمال 

ر صورت مستمبهد يبا هاسنردانهرطوبت  يريگاندازه 3-3-7-33ت  

ج آن اصالدات الزم يار اندام شود و با توجه به نتاكخود ترجيحاو 

 .شوداعمال  يو آ  مصرفمرطو  در وزن سنردانه 

م آ  به مواد كبتن به خاطر نسبت  ن نوعيدر ا 33-7-3-2

دارد.  ياديت زياهم آوريعما، سيماناد يو مصرف ز يسيمان

. استفاده از دشوميه يمرطو  توص آوريعمالذا استفاده از 

 دستراه نظارت برسد. تاييدد به يبا آوريعمارر يد يهاروش

 يريارگكو به يسيمانبا توجه به نسبت آ  به مواد  2-3-7-33ت  

 يريخم يشدگجمع معموال، ن نوع بتنيدر ا يمعدن يمواد افزودن

است. لذا  يمعمول يهاادتر از بتنيآن ز يخودخود بهو 

ت ياهم يشدگن نوع از جمعياهش اك ين برابه آ يرسانرطوبت

به شدت  يخوردگكاز تر يريجلوگ يز برايه نيمحافظت اول دارد.

 .شودميه يتوص هابتنن نوع يدر ا

اتب به مر هابتنن نوع از يز در اين يشدگ از خش يناش يشدگجمع

 آوريعماش مدت ين با افزاياست. بنابرا يمعمول يهاشتر از بتنيب

 يشدگن نوع جمعياز ا يناش يهايخوردگكتوان از تريم، يرطوبت

 نمود. يريز جلوگين

ن، بت ن نوعيا مالدظهقابا  يبا توجه به افت روان 33-7-3-7

در دو توان يرا مننده كروانفوقا يننده كروان فزودن مواد ا

 . داار اندام دك يو در پا يزكستراه مريدر ا ،ساخت بتن مردله

ننده در دو مردله كاز باشد تا روانيه نك يدر صورت 7-3-7-33ت  

 يشيصورت آزمارد آن بهكعمل ،د قبا از اجرايبه بتن افزوده شود، با

قبا  ينترل روانكد ين بايشود. همنن يابيارگاه ارزكشراه و يدر آزما

 رد.يننده در هر دو مردله اندام پذكروانو بعد از افزودن فوق

 يافيبتن ال 
 

 يافيبتن ال 

 تايلك 
 

 اتيلك 

اف به انواع بتن، يردن الكاز اضافه  يافيبتن ال 33-3-3-3

، ياز نوع فلز تواندياف مورد استفاده مي. الشودميساخته 

چند نوع  بكيا تري يو سلولز ياهيگ، ياشهي، شيربنك، يمريپل

پرداخته  ياف فوالديبه ال عمدتان بفش، يباشد. در ا هاآناز 

  .شودمي

 يشاما قطعات بتن ياف فوالديال مدهع ياربردهاك 3-3-3-33ت  

ها، ارخانهكن كر ي)نظ نيزمبه  كيمت يبتن يهادالساخته، شيپ

 يبتن يهادالن و يضع كخا يدر مناطق داراها( نيرزميانبارها و ز

 است.ا شمع يبه ستون  كيمت

ابر مقاومت در بر يساخته استفاده از آرماتور براشيپ يدر قطعات بتن

ز وارده در كمتمر ياز بارها يناش يهار تنشينظ، يموضع يهاتنش

ر يع شده نظيتوز يهاد قطعات مناسب است. اما در تنشيهنرام تول
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 در مردله ينيرزميز يهاو آ  كاز فشار خا يناش يهاتنش

 معمواله كدارند. از آندا  يرد بهتركعمل يفوالد افي، اليبرداربهره

ده در قطعات پوشش ع شيتوز يهاو هم تنش يموضع يهاهم تنش

 ي صورت توان بهين قطعات را ميوجود دارد، ا  ينير زميز يهاسازه

 د نمود.يتول يفوالداف ياز آرماتور و ال يبكيستم تريس

نترل كمنظور لن در اغلب اوقات بهيپروپياف پليژه اليوبه ،افيالانواع 

 يصنعت يهانكو  يبتن يهادال يخوردگكتر زمانو  كعرض تر

( ي )پالست يريخم يشدگاز جمع يهاي ناشكه و ترين اوليسندر 

 .شودمياستفاده 

 ا داشتنيدلبه يبتن يهادالردن كمسل   ياف براياستفاده از ال

، بهبود طاقت، يشدگاز جمع يناش يهاكنترل تركاز جمله  ييايمزا

زات يو تده يانسان يروياهش نكپسماند،  يششكدارا بودن مقاومت 

 مناسب است.  ياركآن، راه يت اجراسهول نيو همنن

 افيمشخصات ال 
 

 افيمشخصات ال 

ا ياف، طول، قطر ينوع الاف شاما يمشفصات ال 33-3-2-3

دول ، مي، بافت سطحاك، شا(كب شي)ضر نسبت طول به قطر

د قبا از يبا ،يينها يششكو دداقا مقاومت  تهيسياالست

  .شود استفاده مشف 

 يششكبا مقاومت  معموال يالداف فويالاز  يانواع 3-2-3-33ت  

د يال تولكمراپاس 2722تا  يو دتال كمراپاس 3322تا ددود  يينها

شتر در دستر  يال بكمراپاس 3322اف با مقاومت يال. شونديم

. شوديمد يتول يشتر بصورت سفارشياف با مقاومت بي، و الباشدمي

 متر و نسبتيليم 61 يال 37 اف در محدودهين اليطول معمول ا

و  322 يال 72 ز در محدودهين هاآنا( كب شيطول به قطر )ضر

دار، صاف، موج يهااكبه ش ياف فوالديقرار دارد. ال 82ترجيحا

الوه ع ياف فوالديشوند. طول اليد ميبرآمده تول يدار و با انتهاقال 

آن  يريارگكت بهينترل محدودكدر ن نسبت طول به قطر، ييبر تع

در  يز به لحاظ هندسيلن نيپروپياف پليدارد. ال اربردكدر بتن آرمه 

 رند.يگيم يجا يو نوار يا، چندرشتهيارشته سه گروه ت

 مك يريپذبا انعطافاف يطول ال، شودميه يتوص 33-3-2-2

ه كا شبي آرماتورهاآزاد  فاصلهنصن از  ياف فوالديمانند ال

 شودميه ين توصيهمنن باشد.نتر شيبها جوش شده، ميس

 يثر اندازه اسمكبرابر ددا 1/3شتر از يب ياف فوالديطول ال

 سنردانه باشد.

 هيارا ير ضابطه خاصيپذانعطاف كامالاف يدر مورد ال 2-2-3-33ت  

ع اف نويت به مقدار الين محدودي، اياف فوالدينشده است. در مورد ال

توان ش بيچه با آزمادارد. چنان يه آرماتور بستركا شبي يبندآرماتور

 يلكمش آرماتورهابلندتر از نصن فاصله آزاد  يهاافيه الكداد نشان 

بالمانع  هاآنآورند، استفاده از يبوجود نم يزيرات بتنيرا در عمل

 است.

م با ضفامت پوشش ك يريپذانعطاف ياف دارايدر مورد رابطه طول ال

 ست.يدر دست ن يلرردها اطالعاتيم يرو

رود و يار مكمتر بيليم 72ز اشياف بيطول ال يمعمول يهادر بتن

. در شودميمتر استفاده لييم 22متر از كاز طول  يدنيبتن پاش يبرا

بطول  افيدارد. ال يشترياربرد بكمتر يليم 62طول ددود  هادال
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فوق توانمند و مقاوم در برابر  يهابتن يبرا صرفا ،متريليم 37 ددود

 .شودميار گرفته كانفدار ب

 طرح مخلوط 
 

 ح مخلوططر 

ا ب ،خاص صورتبهد يبا يافيبتن ال مفلوط طرآ  33-3-7-3

طبق  اف،يو با در نظر گرفتن مشفصات الط پرووه يتوجه به شرا

 يهااجرا شده در پرووه يهاا از مفلوطيو  ،نييتع 01-3-3بند 

عالوه بر  ديبا مفلوططرآ شود. در هر صورت انتفا   ،يقبل

 ير طاقت خمشيرر نظيد موارد ،ي، مقاومت فشاريياراك تامين

 .ندكاز را برآورده يمورد ن يو مقاومت خمش

شراه و يدر آزما يشيبه هر دال ساخت مفلوط آزما 3-7-3-33ت  

زان يم ضرورت دارد. يكيانكرد آن از نظر مكبتن و عمل يياراكنترل ك

 2/3 تا 21/2ن يمفتلن، بمقاصد  يبرا ياف فوالديمصرف معمول ال

لوگرم بر كي 82تا  22ددود  معمواله ك باشدميدرصد ددم بتن 

 عب خواهد بود.كمترم

ا كطول، قطر و شبه لحاظ نوع،  ،يمصرف افيال  33-3-7-2

بتن  يروان معموال و دنكيداد ميا يراتييتيبتن  يروان در ،افيال

، يشيآزما يهاد بر اسا  مفلوطيبا رونياز ا دهد.ياهش مكرا 

بافت  ،نندهكمناسب مانند روان يهاافزودنيعالوه بر مصرف 

 زتر نمود.يز ريرا ن هاسنردانهمفلوط  بنديدانه

 يافيبتن الدر مورد نظر  يبه روان يابيمنظور دستبه 2-7-3-33ت  

نمود.  ستفادها يستربادكننده و خاكروان يهاافزودنيتوان از يم

را  يمناسب يياراكسهم ماسه ش ياهش سهم شن و افزاكن يهمنن

 .بوجود آورد ياهش روانكرغم يعل

 31 يال 21اف، يش از افزودن الياسالمپ بتن پ شودميه يتوص

 يياز اسالمپ نها بيشتر( ياف مصرفيمتر )با توجه به مقدار اليليم

ه استكاف از مقدار اسالمپ بتن يرا با افزودن اليمورد نظر باشد، ز

 .شودمي

انداختن شود. ش آ ين است باعث افزاكر بتن مماف ديوجود ال

اف يتوان مقدار اليسنردانه م ثر اندازهكاهش دداكن با يهمنن

ار برد. كهب هاآن يشدگدر ارتباط با گلوله كمتر يرا با نرران يبيشتر

ز يانداختن را نتواند آ ياف ميال يشدگه گلولهكر است كالزم به ذ

 ش دهد.يافزا

 يياجراالزامات  
 

 يياجراالزامات  

 يو آرماتورگذار يبندقالب  33-3-3-3
 

 يو آرماتورگذار يبندقالب   0-0-0-00ت 

رون زدن ياز ب يالت ناشكاهش مشكمنظور به 33-3-3-3-3

 ز قالبيت يهاها و لبهگوشهقالب،  يهااز گوشه ياف فوالديال

 يا استفاده از نوارهاي ياركبتونه ،رريراه دا د د.ند پخ شويبا

 .استز قالب يت يهاها و لبهداخا گوشهصوص در مف

  

ام اندر ياز سه روش ز يكيبه د ياف بايافزودن ال 33-3-3-3-2

 :شود

 انيجرج به يتدربتن به يزكستراه مرياف در ايال -روش اول

 ن اضافه شود.كش از ورود به مفلوطيپ ،سنردانه

نه و اابتدا با سنردبتن،  يزكستراه مرياف در ايال -روش دوم

 آ  اضافه شود. هاآنبه مفلوط و سپا  سيمان

ا از ي يصورت دستتوان بهياف را ميدر روش اول ال 2-3-3-3-33ت  

نوار  يروت كدر دال در يهاسنردانهاف به ين مفزن اليق قيطر

قاله نوار ن يرا رو هاآنا يرد كاضافه ج يتدرهبدانه( ژه درشتيونقاله )به

ن ي. اشودمي يداما سنردانه منته ه به نوار نقالهكفت ير يرريد

اف ي( و اليا)بسته ياصورت دستهبه ياف فوالديال يژه برايوروش به

 .شودميه يتوص  يارشته  لن تيپروپيپل
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 يآخر پا از اختالط تمام اجزا اف در مردلهيال -روش سوم 

 ود.اضافه شن كمفلوطج به يتدربتن به دهندهاكيتش

قه به داخا يلوگرم در دقكي 12اف با نرخ ددود يالدر روش سوم،  -

 يالدر د، يزكستراه مرين اكگ مفلوطيا دين كون مفلوطيامكن يق

گ ي. سپا سرعت دشودميچرخد، اضافه يثر مكه با سرعت دداك

 افته وياهش كاختالط  يبه سرعت متوسط بران كون مفلوطيامك

 ين روش زمانيده از ان سرعت بنرخد. استفايدور با ا 12د دداقا يبا

ود خ يت اسميش از دو سوم ظرفين بكون مفلوطيامكه كمداز است 

 نشده باشد.  يريبارگ

 ريزيبتن  33-3-3-2
 

 ريزيبتن 2-0-0-00ت 

با  توانديم يافيال يهابتن ريفتنو دما  33-3-3-2-3

 د:شواندام  ريات زكو با در نظر گرفتن نزات متداول يتده

ن، كون مفلوطيامك ب ناوهيش شيافزابا توجه به ضرورت  -الن

ن ير ارد. دكه يتفل يخوبرا به يافين است نتوان بتن الكمم

 ونيامكاستقرار  يو براكس ي از به استفاده از يموارد ن

 ن وجود دارد.كمفلوط

و  زيتم يب تند و سط  داخليبا ش يفيق يد دارايبا جام - 

 722د يبا بازشو دهانه دداقا اندازه نيباشد. همنن هموار

تر شيدام بك، هرسنردانه ثر اندازهكبرابر ددا 32ا يمتر يليم

 .است، باشد

از  ربيشت بلند، ياف فوالديال يردن بتن داوكپمپ  يبرا -پ

لوگرم كي 12ش از ير مصرف بيژه در مقاديوبه متر،يليم 12

 .دات الزم در نظر گرفته شوديتمهد يبا ،عبكمتر م در

  

 

 

 

 

 
 

تن آسان ب هيمنظور تفلاف و بهيسداد بازشو توسط الدر صورت ان - 

 جام استفاده نمود. يرو بدنه توان از لرزانندهيم

 

 
 ارايه يخاص متر، ضابطهيليم 12از  كمتراف با طول يال يبرا -پ

 نشده است.

با قطر دداقا  يهامتر، از لولهيليم 12ش از ياف با طول بيال يبرا

 .شودميمتر استفاده يليم 321

ان به كر پمپ تا دد اميپذانعطاف يهاطول لوله شودميه يتوص

 دداقا برسد.

متر باالتر از يليم 722د ددود ين باكون مفلوطيامكشوت  يانتها

ن يق يور يفلز هكن پمپ باشد. شبيق يرو ه شدهيتعب يفلز هكشب

  يبرداشته شود. با اتصال  يافيال يهاردن بتنكد هنرام پمپ ينبا

 يافيان بتن اليتوان عبور جرين ميق يفلز هكبه شب  وچك لرزاننده

 ا نمود.ياز آن را تسه

 .شودميه نيگسسته توص بنديدانهاستفاده از سنردانه با 

ار روان، انتقال بتن به روش پمپاو يبس يافيبتن ال يهادر مفلوط

ثر مقدار اسالمپ بتن كددا شودميه يست. توصيچندان مناسب ن

 متر باشد.يليم 312ردن برابر با كپ پم يبرا يافيال

 م و پرداخت سطح بتنكترا  33-3-3-7
 

 م و پرداخت سطح بتنكترا 3-0-0-00ت 

با  ،يبتن معمول و پرداختم كترا يهاروشتمام  33-3-3-7-3

 .ستاز قابا استفاده ين يافيبتن ال يبرا، يرات جزئيياعمال تي

اف موجود يردن بتن و فرو بردن الكم كمترا يبرا 3-7-3-3-33ت  

استفاده  يزريل ا شمشهيلرزان و  از شمشه يبتن يهادالدر سط  
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 زين يكيانكزات مياز تدهتوان يم يافيال يهاپرداخت بتن يبرا

تا د يبا يشكدر طول مدت ماله صفحاتها و يهياستفاده نمود. ت

 هاآندار بودن بيداشته شوند، ش نره با سط  يموازان كدد ام

اف در سط  بتن يموجب ظاهر شدن التواند يماد يز هيبا زاو

 .شود

ها و يهموار و بستن پارگ يداد سطحيمنظور ا. بهشودمي

 يپرداخت فلز يموجود در سط  بتن از ابزارها يهايبازشدگ

رنده و گرد و ب ر مانند تفته ماله دسته بلند، ماله با دو لبهيپذانعطاف

شدن ندهكسبب  يوبچ يها. مالهشودمياستفاده  يروساز شمشه

ن يهمو به شودمياف يرون آمدن اليده بيبتن و در نت يسطح هيال

 .شودميه نيتوص هاآناربرد كا يدل

ردن كاز به زبر يدر صورت ن ،يبتن يهانكدر  33-3-3-7-2

ظاهر شدن  موجبد يبان مورد استفاده يسط  بتن، ابزارها

 رد.ك استفاده ييد از چتاينباسط  ردن كزبر  يبراند. وشاف يال

سبب بلند شدن و ظاهر گشتن  ييدن چتايشك 2-7-3-3-33ت  

 .شودمياف در سط  بتن يال

 يافيبتن ال يهاشيآزما 
 

 يافيبتن ال يهاشيآزما 

عالوه بر  يفوالد يافيخاص بتن ال يهاشيآزما 33-3-1-3

 ،يو مدول ارتداع يششك، ين مقاومت فشارييتع يهاشيآزما

 بتن يريپذاكشو  ياومت خمشمقن ييربوط به تعم عمدتا

تا « الن» يد طبق ضوابط استانداردهايها باشين آزماياست، ا

 :ر اندام شوديز« پ»

 ماندهيباق ين مقاومت خمشييتع يبرا ير بتنيش تيآزما -الن

 ؛33223 ياستاندارد مل ...........

 ؛ASTM C1609 استاندارد.......... يرد خمشكش عمليآزما - 

 .ASTM C1550استاندارد ...يخمشن طاقت ييش تعيآزما -پ

 يهاشياندام آزما يمفتلن برا يهاه آزمونهيدر ته 3-1-3-33ت  

مردله در قالب  ي در  هابتنسفت شده، الزم است  يافيبتن ال

ز لرزان( استفاده شود. استفاده از ي)م يفته و از لرزش خارجير

د ركا عمليبدلم بتن، كترا يله زدن برايا مي يداخل يهالرزاننده

، مداز هاآنع يتوز ينواختيكاف و عدم يال يبتن و جهت ده ياهيال

 ست. ين

 مكخودترابتن  
 

 مكخودترابتن  

 لياتك 
 

 لياتك 

شدن يت جاريقابله كاست  يبتنم كبتن خودترا 33-1-3-3

 يرادتبه ن بتنيا .را داردانداختن و آ  ياد بدون جداشدگيز

 ازيوزن خود بدون ن بر اثر ،آرماتورهااد يم زكتراوجود با  يدت

 اتين خصوصي. از مهمترشودميم كو متراپفش خاص، به ابزار 

 اسبمن يدارياد با دفظ پايز يريپذاكم تازه، شكخودترابتن 

 است.

 ه نشانهك بودهت بتن تازه يخاص ي ، يريپذاكش 3-3-1-33ت  

 ثقا و وزن مفلوط است. يرويتحت ن ،ا آسان مفلوطكر شييتي

 

ت شتر اسيب ياز بتن معمولم كبتن خودترا يياراك 33-1-3-2

ين خواص را مي. اشودميشاما ر را يز« پ»تا « الن»و موارد 

 : دست آوردبهمناسب  توان با طرآ مفلوط

 ؛ينندگكت پريقابل -الن

  ؛ت عبوريقابل - 

 .و عدم آ  انداختن( ي)عدم جداشدگ يداريپا -پ

دن ش يجار ييتوانا دهندهنشان ينندگكت پريقابل  2-3-1-33 ت 

 است.قالب، تحت وزن خود  يبتن تازه در تمام فضا

 ماتورهاآربتن از تمام موانع مانند  يگذرت عبور مربوط به آسانيقابل -

 يه انسدادك يابه گونه شده در بتن است يگذارير اقالم جايو سا

 دهد. نرخ  در آن
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

م هنرا مفلوط در يت دفظ همرنيقابل دهندهبتن نشان يداريپا -

شاما دو نوع  يدارياست. پا هيرش اوليگ زمانتا شدن و  يجار

به مفهوم عدم  ي ناميد يداري. پااست ي و استات ي ناميد

ت بتن در قالب و كو در يزيرمفلوط در هنرام بتن يجداشدگ

مربوط به مقاومت بتن در  ي استات يداري. پاستآرماتورها يالالبه

 ي ا پالستي يريزاء و نشست خماج يانداختن، جداشدگمقابا آ 

 مقاومت ،ي ناميد يداريرر، پاياست. به عبارت د يزيرپا از بتن

ت مفلوط بتن است و كدر زماندر  يبتن تازه در مقابا جداشدگ

در دالت  يمقاومت بتن تازه در مقابا جداشدگ ي استات يداريپا

 .باشدمي ستايا

 يمصرف مصالح 
 

 يمصرف مصالح 

  ييمانسو مواد  سيمان 33-1-2-3

ن يهمنن مداز است. فتهيپرتلند و آم سيماناستفاده از انواع 

 .باشدميمداز  ياو سرباره يپوزوالناستفاده از انواع مواد 

 يسيمانو مواد  سيمان 3-2-1-33ت  

ند مانخام  يعيطب يپوزوالنمواد توان از يم مكدر ساخت بتن خودترا

 يپوزوالنمواد و  ينآتشفشا يسترهاكا خايها ت و انواع توفيزئول

مواد و  ،ستر پوسته برنجكو خا ائولنكمتاشده مانند،  يفرآور يعيطب

 رد.كاستفاده  يستربادكخا و ايليس مانند دوده يمصنوع يپوزوالن

 سنردانه 33-1-2-2
ر توان ديمرا  يقابا استفاده در بتن معمول يهاسنردانهانواع 

 22 به يمصرف سنردانه ثر اندازهكددا .برد اركبه مكخودترابتن 

د ياب سنردانهمفلوط  بنديدانه. بافت شودميمحدود  متريليم

 ز باشد.يار ريبس

 سنردانه 2-2-1-33ت  

زتر ير يافكگردگوشه به همراه ذرات  از ماسه حايترج شودميه يتوص

، شوداستفاده درصد وزن ماسه(  72تا  22)ددود  متريليم 7/2از 

فولر تامسون  ن، توان رابطهطرآ مفلوط بت يدر روش ملن يهمنن

بسته به  3/2تا  71/2ن ي، بسنردانه بنديدانهدر مورد  اصالآ شده

 آن انتفا  شود. يمطلو  بتن و روان يزير

  يمواد افزودن 33-1-2-7
د يام بكدر ساخت بتن خودترا -ننده كروانفوق يماده افزودن -الن

 ننده استفاده شود.كروانفوق ييايميش ياز ماده افزودن
 
 
 
 
 

مواد  – يگرانرو نندهكاصالآ ييايميش يمواد افزودن - 

 يبرا( VEAا ي VMA) يگرانرو نندهكاصالآ يزودناف

  .شودميمفلوط بتن استفاده  يداريو پا يش گرانرويافزا
 

استفاده از انواع  -ر فعال( يغ يمعدن نندهكپودر سنگ )پُر -پ

ت يامداز است. عدم رع  ژه پودر سنگ آهيوپودر سنگ به

ه در  استاندارد ك ،رومتريكم 31  مقدار مداز رد شده از ال

 يمواد افزودن 7-2-1-33 ت 

ردن مفلوط بتن كو عبور  ينندگكت پريدفظ قابل يبرا -الن

 رد.كننده استفاده كروانفوق يافزودن م الزم است از مادهكخودترا

 مكاخودتره در ساخت بتن كننده كروانفوق ين نوع افزودنيترمعمول

الت اترها است. هرچند يسكربكيه انواع پليبر پا ،شودمياستفاده 

تفاده ز اسين ينيو مالم ينينفتال هيپا يهانندهكروانتوان از فوقيم

نداشته  يد مناسبركموارد عمل يبرخ ن است دركاگرچه مم، نمود

  باشند.

 دها مايسنگ توان از پودريمفلوط بتن م يش گرانرويافزا يبرا - 

  د.ركاز هر دو استفاده  يبكيا تري يگرانرو نندهكاصالآ  يافزودن

ن مواد يتوان از ايم يجداشدگ ن اجرا و در صورت مشاهدهيگاه در د

 .شودر انداختن بتن مهاو آ  يز استفاده نمود تا جداشدگين

 رومتريكم 312از  تر وچك ه ذرات پودر سنگك شودميه يتوص -پ 

 31  درصد پودر از ال 32ش از ي( باشند و بمتريليم 312/2)

 ند. ك( عبور 222نمره   )ال رومتريكم
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 حير/توضيتفس  يمتن اصل

 يشرطر شده، بهكذ يساخت بتن معمول يبرا 722 يمل

رومتر از نظر مواد يكم 31  ه پودر رد شده از الكمداز است 

ه شده در ير مداز ارايا مطابق مقادير ر  و شيآور نظانيز

 ن استاندارد باشد.يا

مفلوط بتن  يداريو پا يش گرانرويافزا يه براكيدر موارد    

رومتر استفاده يكم 312متر از ك يزيبا راز پودر سنگ 

لوگرم در متر كي 312تا  12، بهتر است مقدار آن شودمي

ذرات  يعب بتن باشد. چناننه پودر سنگ، داوكم

ش داد، و وزن ين مقدار را افزايتوان ايباشد، م يتردرشت

 رد.كمحسو   يانه مصرفتر را جزو سنردمواد درشت

عم ا پوزوالناستفاده از انواع  –فعال  يمعدن يپودر يمواد افزودن -ت
 ن نوع بتن مجاز است.يها در او سرباره يا مصنوعي يعياز طب

اد ديتوانند فعال باشند و مندر به ايها ماز انواع پودر سنگ يبرخ

 م گردند.كنش در بتن خودتراكوا

 دارد. ييجنبه راهنما نامهآيينن يه شده در ايدر سنگ ارار پويمقاد

 

 طرح مخلوط 
 

 طرح مخلوط 

مشابه بتن د يبام كمفلوط بتن خودترا طرآ 33-1-7-3

 درن شود. ييو دوام مورد نظر تع براسا  مقاومت ،يمعمول

( و يشناس )رفتار يات رئولوويد خصوصيمفلوط با طرآن ييتع

 يدر استانداردها ن شدهييعت يهاشيآزمابتن با اندام  يياراك

 شود: يبررس بسته به مورد ريز« آ»تا « الن»

 ؛33232 ياستاندارد مل،  50Tان اسالمپ و يجر -الن 

 ياستاندارد مل ،مكبتن خودترا يداريپا يشاخ  چشم - 

 ؛33232

 ؛33233 ياستاندارد مل، J ش دلقهيآزما -پ

 ؛7227-1 ياستاندارد مل ،اكش Vن يقش يآزما -ت

 ؛7227-32 ياستاندارد مل، L ش جعبهيزماآ -ث

 ياستاندارد مل ، بتن با ال يشدگمقاومت در برابر جدا -ج

 ؛7227-33

 ؛32211 يبتن )روش ستون(، استاندارد مل يداريپا -چ

م با استفاده از كترابتن خود يمقاومت در برابر جداشدگ -آ

 .31783 ياستاندارد مل ،نفوذ شيآزما

بتن  يرئولوو ين پارامترهاييتع قيدق روش 3-7-1-33ت  

آن  يبرا ييهاه محدودهكم، استفاده از دستراه رئومتر است كخودترا

الزم و ددود مداز  يه هنوز استانداردهاك. باوجود آنشودميشنهاد يپ

 يبرا ييهان نشده، اما محدودهيج آن در منابع معتبر تدوينتا

 است. ده يشنهاد گرديآن پ يپارامترها

 

 
( و ي)رفتارشناس يرئولوژ يپارامترها يشنهاديمحدوده پ   0-00ل ت كش

 ان اسالمپير مختلف جريبا مقاد هاآنتناسب 

 

ن يشدن ب يتنش جار يقابا قبول برا محدوده 0-00ل ت كشدر 

ه يال ثانكپاس 322تا  32ن يب يگرانرو يال و براكپاس 62تا صفر

 21تا  صفرن يشدن ب يتنش جار يمطلو  برا . محدودهباشدمي

 شدهشنهاد يه پيال ثانكپاس 82تا  32نيب يگرانرو يال و براكپاس

 .است

 يهان پارامترييتع ين رئومتر برايرزيهاي جاشيسهولت، از آزما يبرا

و  جير نتايتفس درباره .شودمياستفاده م كبتن خودترا يرئولوو
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ر يتفس .وجود ندارد ياملكر هنوز توافق يه شده زيتوص يهامحدوده

 به بتن يابيدست يه شده برايتوص يهاها و محدودهشيج آزماينتا

 ر است:يم به شرآ زكخودترا
 312تا  112ن يان اسالمپ بيمقدار جر معموالان اسالمپ: يجر -

م تحت كت بهتر بتن خودتراكدر نشانه بيشترر متر است. مقدايليم

ند. در موارد خاص كپر تر عيسرتواند قالب را يوزن خود بوده و م

 بنديدانهو بافت  كمترا يمتر يليم 1/32 سنردانه ثر اندازهكبا ددا

( 31/2متر از ك n يتامسون دارا-ز )در رابطه فولريالعاده رفوق

به هر  افت.يز دست يمتر نيليم 812ان اسالمپ تا يتوان به جريم

 و ي)جداشدگ يداريتواند خطر ناپاان اسالمپ مييش جريدال افزا

 ند.كادتر يانداختن( بتن را زآ 

- 12T :12 شيشتر در آزمايب زمانT بتن  ياد بودن گرانرويز نشانه

ه باشد، به مفهوم يثان 2از  كمترا ي يمساو 12Tاست. اگر مقدار 

اد يز يگرانرو يه به معنيثان 1از  بيشتر م مفلوط وك يگرانرو

يش ميرا افزا يم ادتمال جداشدگك يليخ يمفلوط است. گرانرو

 دهد.

 ي ش صفر تا ين آزمايا دهي: چناننه نتيداريپا يشاخ  چشم -

 قابا قبول نفواهد بود. بيشترر يباشد مناسب است و مقاد

روش . در شودميبه دو صورت اندام  J ش دلقهي: آزماJ دلقه -

ش يمفلوط در آزما يشدگقطر پفش ،33233 ياستاندارد مل

سه يمقا J دلقه  مكبه  يقطر پفش شدگان اسالمپ با يجر

ه يباشد. توص كمترمتر يليم 12د از يبا اختالفن ي. اشودمي

 1 در قالب به طول ت بتنكا دريلررد يقطعات پرم يبرا شودمي

رر يد شود. در روش دمتر محدويليم 21ن تفاوت به يمتر، ا 32تا 

 يريگن دو طرف دلقه اندازهي( اختالف ارتفاع بيي)روش اروپا

متر تداوز يليم 32ن اختالف از ين دالت بهتر است اي. در اشودمي

 يشتربت عبور يقابل باشد، نشانه كمترند. هرچه اختالف ارتفاع كن

 مفلوط است.

مفلوط  يريپذانيو جر يگرانرو ه نشانهك Vن يده قي: نت Vنيق -

ت مناسب يه باشد به مفهوم قابليثان 8از  كمتربتن است، اگر 

 ،م باشدك يليخش ين آزمايا دهياست. چناننه نت ينندگكپر

قه يدق 1را پا از  Vن يش قيآزما. وجود دارد يجداشدگ ادتمال

 دهين دالت نتيرد، در اكرار كتوان تيه ميش اوليآزما زمانان ياز پا

 شيادتر باشد. افزايه زيده اوليه از نتيثان 7ش از يد بيداصله نبا

م و كبتن خودترا يداريتواند نشان دهنده عدم پاين مقدار ميا

 آن باشد. يجداشدگ

از  كمترد ينبا L ش جعبهيدست آمده در آزما: نسبت بهL جعبه -

ردن كو عبور  ينندگكت پريقابل يبه معن 3باشد و نسبت  8/2

 مطلو  است. كامال
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ش يآزما دهي: اگر نت با ال يدر برابر جداشدگش مقاومت يآزما -

تر مكقابا قبول و اگر مقاومت  دهندهدرصد باشد، نشان 22از  كمتر

در مقابا  ،مفلوطدهنده مقاومت مطلو  درصد باشد، نشان 31از 

 است.  يجداشدگ

: اگر مقدار يبتن به روش ستون جداشدگ يداريش پايآزما -

ش قابا قبول يآزما دهيدرصد باشد، نت 32از  كمتر يجداشدگ

متر باشد،  1متر از كت بتن در قالب كه طول دركيدر صورتاست. 

 شود. يز قابا قبول تلقيدرصد ن 31متر از كن است مقدار كمم

مطلو   ،متريليم 32از  كمتر دهيبه روش نفوذ: نت يداريش پايآزما -

 قابا قبول است. ،متريليم 21از  كمترو 

 يهاشيآزما معموالن، مفلوط بتطرآ ن ييدر تع 33-1-7-2

 يهاشياستفاده از آزما ياست، ول يافكر يز« ت»تا « الن»

 :رديار قرار گكتواند در دستور يمز ين رريد

  ؛يداريپا يشاخ  چشمو  50T، ان اسالمپيجر -الن

 ؛)بر دسب مورد( L ا جعبهي J دلقهش يآزما - 

 ؛Vن يش قيآزما -پ

دسب بر ( بتن )يداري)پا يجداشدگ يهاشياز آزما يكي -ت

 مورد(.

، نوع قطعه «ت»و « پ»بند  يهاشيدر انتفا  آزما 2-7-1-33ت  

 باشند. يره موثر ميو غ يزيرله بتني، وسيو آرماتوربند

الزم است ن اجرا، يارگاه در دكنترل بتن در كدر   33-1-7-7

 يداريپا يان اسالمپ و شاخ  چشميش جرياز آزما دداقا

 .شوداستفاده 

 ارگاهكرر در يد يهاشيآزما يريارگكاست ب يهيبد 7-7-1-33ت  

 ار بالمانع است.كت يا اهميانات موجود كبا توجه به ام

 يياجراالزامات  
 

 ييالزامات اجرا 

ن يدر ا يبتن معمول يه در اجراك يالزاماتتمام  33-1-3-3

.  ودت شيد رعايباز يم نكبتن خودترا ير شده، براكذ نامهنييآ

از  مصال  يرات جزئييم به تيكت مفلوط بتن خودترايدساس

ن يت اعلن يبد است. ياز بتن معمول بيشتر يمكو  يفكينظر 

 اعمال شوند. يبيشتربا دقت د يالزامات با

اده د استفيم نباكبتن خودترا يا لرزاننده براياز وسا 3-3-1-33ت  

متر از يليم 112متر از كان اسالمپ يبا جر ييهابتن يرد. گاه براك

در چهارچو  بتن  ن بتنيرا ايز شودمياستفاده  يلرزش مفتصر

ن ي. همننشودمي يم تلقكرد و بتن آسان ترايگينم يم جاكخودترا

 ياز لرزش قالب برا شودميوار و ستون اجازه داده يدر مورد دگاه 

 يم استفاده شود تا هواكخودترا يهام مفتصر در بتنكداد ترايا

موارد از  يداصا شود. در برخ يبهتر يو نما شودمداور قالب خارج 

 . شودميبر قالب، استفاده  يكيش الستكضربات چ

ويژه ب هاسنردانهدر ابتداي كار بايد رطوبت سندي  33-1-3-2

ي هاسنردانهو نتايج آن در محاسبه مقادير  شودماسه اندام 

مرطو  و آ  مصرفي براي ساخت در نظر گرفته شود. در ادامه 

وبت سندي تكرار و اصالآ نتايج ساعت يكبار بايد رط 3كار هر 

اندام شود. بديهي است در صورت استفاده از رطوبت سندي 

براي ساخت بتن خودتراكم در  شودميامروزه سعي  2-3-1-33ت  

سازي تمام خودكار استفاده شود. چناننه ها از تدهيزات بتنكارگاه

قرار باشد از رطوبت سندي سريع در كارگاه استفاده شود براي 

ي مرطو  و آ  مصرفي جهت ساخت بتن هاسنردانهمحاسبه مقادير 

 تر استفاده كرد.بايد از نفرات متفص 
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سازي تمام خودكار اين عمليات بطور خودكار در تدهيزات بتن

 .شودميسازي اندام مرتب براي هر نوبت بتن

ه يتوص .ندچسبنده هست معموالم كخودترا يهابتن 33-1-3-7

و   ،دواستفاده نش يتن از ابزار چوبپرداخت سط  ب يبرا شودمي

  شود. ار گرفتهكب يفلز مانند ماله يفلز يابزارها

ن ن شدكنده و قلوهكابزار پرداخت سبب  يبافت چوب 2-3-1-33ت  

 ا بافت صاف،يدلبه يفلز ي. اما ابزارهاشودميسط  بتن چسبنده 

 ال هستند.كبدون اش

ابر با بر ديم باكبتن خودترا يقالب برا يفشار جانب 33-1-3-3

 شود. در نظر گرفته 0-00رابطه  طبق ي درواستاتيفشار ه
𝑃                                                   (0-00رابطه  = 𝜌𝑔ℎ 

  

ا يو  ،  دهديدستراه نظارت تشف هكيدر موارد 33-1-3-1

طه رابقالب متفاوت از  يه فشار جانبكنشان دهد  شياندام آزما

قالب استفاده  يدر طراد ياز آن فشار جانبتوان ياست، م 00-0

 رد.ك

  

متر  1 ش ازيب يزيربتن يارتفاع نرخ هكيدر موارد 33-1-3-6

ن قالب پمپ شود، ييپاا مفلوط بتن از يباشد و بر ساعت 

  يدرواستاتياز فشار ه بيشتر ،يش فشار جانبيادتمال افزا

 .وجود دارد

متر  1ش از ياز باال، ب يزيربتن يچه نرخ ارتفاعچنان 6-3-1-33ت  

داد دفرات ين ايباشد ادتمال عدم خروج هوا از بتن و همنن بر ساعت

 در مداورت قالب وجود دارد. يسطح يهوا

 مكردن بتن خودتراكمفلوط  ياز برايمدت مورد ن 33-1-3-3

تن فيب رياست. مدت اختالط و ترت يتر از بتن معموليطوالن

فلوط مج يد بر اسا  تدربه و نتاين باكمصال  به درون مفلوط

 .شودن ييتع يشيآزما

ب يترت يبرا يد روشيبا يشيآزما يهابر اسا  مفلوط 3-3-1-33ت  

د ين مدت اختالط در توليهمننن و كفتن مصال  به درون مفلوطير

 رسد.بتن به دداقا ب مانهيمانه به پيرات پييبتن مشف  شود تا تي

مدت  معموالبتن،  يو روان يسيمانبا توجه به نوع و مقدار مواد 

ن جز بتن در يفتن آخريقه پا از ريدق 2تا  3ن يب اختالط مناسب

 ن است.كگ مفلوطيد

 يداريپا»م با كبتن خودترا يت افقكطول مداز در 33-1-3-8

 يداريپا»ه ك يطيمتر محدود شود. در شرا 32د به يبا «مطلو 

در متر محدود شود.  1 به ديبان طول ياست، ا« قابا قبول

 با طول يت افقكه دركنشان دهد  يافكمطالعات  هكيموارد

و  يو جداشدگ يهمرنر اشاره شده مندر به ناياز مقاد بيشتر

 تكتوان طول مداز دري، مشودميمحبو  بتن ن يش هوايافزا

 ش داد.يبتن را افزا يافق

 يبتن، ادتمال جداشدگ يت افقكش طول دريبا افزا 8-3-1-33ت  

 ابد.ي شيز افزايمحبو  ن ين است هواكافته و مميش يافزا يكيناميد

به  يربستم كخودتراارتفاع مداز سقوط آزاد بتن   33-1-3-1

ش ي. افزاشودميد حدومتر م 1 به  معموالو  داردمشفصات بتن 

 شيمندر به افزا ،يسقوط فتن آزاد بتن بدون ناوهيارتفاع ر

در مداورت  يداد دفرات سطحيشده در بتن و ادبا يهوا

 .شودميقالب 

ش يافزا ياهش گرانروكبا  ياستعداد جداشدگ 1-3-1-33ت  

 يناوه سقوط  مكفتن بتن به يثر ارتفاع ركن ددايابد، همننييم

 . باشدمين يت خاصيمحدود يدارا
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دن ركم، پمپ كفتن بتن خودتراين روش ريبهتر  33-1-3-32

 .باشدميا ستون يوار ين قالب دييآن از تراز پا

اتصال لوله پمپ به قالب  يبرا يد محا مناسبيبا 32-3-1-33ت  

آن را مسدود و لوله پمپ  ،ردنكان پمپ يه شود تا بتوان در پايتعب

 را جدا نمود.

 يمترك ي، هواين قالب عمودييم از تراز پاكتراردن بتن خودكبا پمپ 

 .شودميداصا  يترمطلو  يماند و نمايم يدر بتن باق

 ي م از كبتن خودترافتن ير شودميه يتوص  33-1-3-33

 د.نكر نييو محا آن تي شروع شودوار يا دير ينقطه در دال، ت

ا ياز چند نقطه با وسا يزيران بتنكاست ام يهيبد 33-3-1-33ت  

 بطور همزمان وجود دارد. مفتلن

ع سط  بتن يسر يشدگ خش بهبا توجه  33-1-3-32

 يريجلوگ يه از سط  بتن برايم، الزم است دفاظت اولكخودترا

 نفورد. كر، در اسرع وقت اندام شود تا سط  بتن ترياز تبف

د آ  انداختن يم نباكه بتن خودتراكاز آندا  32-3-1-33ت  

 ياهزودتر از بتن يليت خن اسكداشته باشد، سط  آن مم يمشهود

 ا مناطقي  ژه در مناطق خشيوبفورد. به كشود و تر  خش يمعمول

م آفتا ، يا در صورت وزش باد و تابش مستقيو   گرم و خش

د يبا فتن بتنيو بالفاصله پا از ر شودميداد يا يبيشترالت كمش

 اقدامات الزم را اندام داد.

 يبتن پاشش 
 

 يبتن پاشش 

 اتيلك 
 

 اتيلك 

وص هاي مفصه با دستراهكبتني است  يبتن پاشش 33-6-3-3

 ،مكهاي متراتا اليه شودميپاشش بتن بر روي سطوآ، پاشيده 

 ند. كخود نرهدار و باربر ايداد 

ا يدني ين ديرري همنون بتن پاشياين بتن با عناو 3-3-6-33ت  

ده، ار پينيكا كه شك. در مواردي شودميده نيز شناخته يبتن پاش

ها او پ هاساختمانر و بهسازي يا تعميا و پر هزينه كبندي مشلبقا

ها مد نظر باشد، از اين نوع بتن استفاده دارسازي گودها و تونايو پا

ارگران كزات مناسب و ي. استفاده از اين نوع بتن به تدربه، تدهشودمي

رت صونياز دارد. اجراي بتن به يپاشويژه در امر بتنفني متفص  به

ته افي ياربرد روزافزونك ،ن روشيبا ا يا و قوسكش يسطوآ منحن

 است. 

مورد بحث قرار گرفته  ياسازه يبتن پاشش صرفانامه نيين آيدر ا

ز ين يار سازهيدفاظت غ ين نوع بتن، براياست. به هر دال گاه از ا

 .شودمياستفاده 

قابا اجرا   اين نوع بتن به دو صورت تر و خش  33-6-3-2

ت ين دو روش با توجه به محدودياز ا ي ه از هر دتفااست. اس

انتفا  مهند  مشاور توسط  ،انات موجودكو ام هاآن يايو مزا

 .شودمي

چسباننده،  ماده ، خشبه روش  يدر بتن پاش 2-3-6-33ت  

اما مفلوط كطور به  و در صورت لزوم مواد افزودني خش هاسنردانه

ش ريفته پاا بتنيي مفصوص كنياكم نندهكو به داخا دستراه تيذيه 

ا گيري، با اندازهيهاي مدهز به وسا. مفلوط از طريق دستراهشودمي

، آ   . در افشانشودميمنتقا   فشار هوا به داخا شيلنگ و افشان

اضافه و با فشار به   ا بدون افزودني( به مفلوط خشي ي)با افزودن

 .شودميده يسط  مورد نظر پاش
در ) ييا دهنده، آ   و افزودنكر، مواد تشت به روش  يدر بتن پاش -

اما مفلوط شده و سپا توسط دستراه پاشش كطور صورت لزوم( به

 تر،بيش مزاياي اين روش همرني .شودميده يبر سطوآ مورد نظر پاش
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 ،وامبه د يابيدست ير در مناطق خورنده و برايتعم يبرامناسب بودن 

افه امكان اض، سيمانر نسبت آ  به تگرد و غبار كمتر، كنترل دقيق

ها به بتن قبا از پاشش و پا زدگي و هدر رفت كردن برخي افزودني

توان به گراني هاي اين روش مي. از محدوديتباشدميكمتر 

وزن  هاي نسبتا طوالني،آشنايي كمتر با عدم امكان توقنتدهيزات، 

بتا مكاني نسبيشتر شيلنگ انتقال بتن و دما در فواصا زماني و 

 كوتاهتر اشاره كرد.   

 ييآشنا ،زاتيتده يارزانبا توجه به مزايايي همنون:   روش خش -

اي هامكان پاششهاي نسبتا طوالني، امكان توقن ان،يمدر بيشتر

ايي آ  مفلوط توسط مسئول امكان تييير لحظهپراكنده و كم ددم، 

ز نظر زماني و تر اپاشش در نقاط مفتلن، دما در فواصا طوالني

ها و نهپاشش بهتر سبكدا جابدايي شيلنگ، سهولت بيشتر در مكاني،

مواد افزودني پودري به مفلوط ي نسوز، امكان بكارگيري هاسنردانه

 رواجها در سر لوله، گير كنندهتند گير و آنيخش  و افزودن مواد 

 گرد و غبارايداد  ،كمتر يهمرنمحدوديت اين روش  .دارد يبيشتر

مناسب نبودن آن براي تعمير در مناطقي كه  ،در دين اجرا بيشتر

 .اشدبميو پا زدگي و هدر رفت بيشتر دوام بيشتري مد نظر است 

 يمصالح مصرف 
 

 يمصالح مصرف 

ان تويفته ميپرتلند و آم سيماناز انواع  - سيمان  33-6-2-3

 رد. كاستفاده  يدر ساخت بتن پاشش

داد دالت يا ايدلفته بهيآم يمانساستفاده از انواع  3-2-6-33ت  

 .شودميه ي، توصبيشتربهتر و دفظ آ   يريخم

 يمصرف سنردانه ياسم ثر اندازهكددا - سنگدانه 33-6-2-2

 يبرا شودميه يتوص گرچه، شودميمحدود  متريليم 22به 

تداوز  متريليم 1/32ن مقدار از يا ،اهش هدر رفت مصال ك

 ند.كن

ز يذرات ر يافكد از مقدار يبا زيدرشت و ر مفلوط سنردانه

 .شود كمتربرخوردار باشد تا برگشت و هدر رفت مصال  

به برگشت و هدر  بزرگتر ثر اندازهكاستفاده از ددا  2-2-6-33ت  

وط مفل بنديدانهن بافت ي. همننشودميمصال  مندر  بيشتررفت 

 ت جدول بنديدانه)مطابق ز باشد يان ركد تا دد اميبا سنردانه

00-2). 
 

 يبتن پاشش يبرا سنگدانهمخلوط  يشنهاديپ بنديدانه 2-00 ت جدول

 mm، كال اندازه
 يعبور يدرصد تجمع

 2 بنديدانه 0 بنديدانه

1/32  - 322 

1/1  322 322-12 

31/3  322-11 81-32 

3/2  18-82 32-12 

2/3  81-12 11-71 

622/2  62-21 71-22 

722/2  72-32 22-8 

312/2  32-2 32-2 
ا يم باشد ك يليلررد خيم يا پوشش بتن رويه ضفامت قطعه ك يدر موارد

اهش مقدار برگشت و هدر رفت بتن وجود داشته باشد استفاده از كاز به ين
 خواهد داشت. يتريرد جداربك 3 رده بنديدانه
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 :يمواد افزودن 33-6-2-7
 توانيدر اغلب موارد م - ييايميش يمواد افزودن  33-6-2-7-3

ر ژه ديو، بهيمفصوص بتن پاش نندهكريزودگ يهاافزودنياز 

 يهاافزودنيتوان از ير ماستفاده نمود. در روش ت   روش خش

 رد.كز  استفاده يننده نكروان

از انواع مواد  - يمعدن يپودر ياد افزودنمو 33-6-2-7-2

 يو مواد پودر هاپوزوالنها و فعال شاما، سرباره يمعدن يپودر

 توان استفاده نمود.ير فعال مانند پودرسنگ ميغ

ده ننكريزودگ يهاافزودنياستفاده از  يبهتر است برا 7-2-6-33ت  

  فشانبه ا هك يلنريله شيوسن مواد بهيا ،تربه روش  يدر بتن پاش

ن مواد به بتن تر يرا افزودن ايمتصا است به مفلوط اضافه شود، ز

انسداد  ع بتن ويرش سريتواند مندر به گيم  قبا از انتقال به افشان

در مفلوط  يپودر نندهكر يه از مواد زودگكنيمرر ا ،ها شودلوله

از  شودميه ياز موارد توص ياريدر بس .شوداستفاده   خش

نفرات  يمنيستند استفاده شود تا اين ييايه قلك ييهادهننكريزودگ

 .شودت يرعا

ر فعال مندر به يا غيفعال  يمعدن ياستفاده از مواد پودر معموال

اهش برگشت و هدر رفت كبتن و به تبع آن  يش چسبندگيافزا

با  يمصرف سيماناز  يبفش ينيرزين با جاي. همننشودميمصال  

 اهش داد.كرا  سيمانمصرف  توانيفعال م يمواد پودر

 طرح مخلوط 
 

 طرح مخلوط 

اومت به مق يابيدست يبرا يطرآ مفلوط بتن پاشش 33-6-7-3

ه يتهار كمانيد توسط پيبا رر،يد ازيا مشفصات مورد نيمورد نظر 

مهند  مشاور توسط ن است كه ممك يرريشود. مشفصات د

 ن شوند عبارتند از:ييتع

 ؛ينسيماثر مقدار مواد كو ددادداقا  -الن

 ؛يسيمانثر نسبت آ  به مواد كددا - 

 ؛يمقاومت خمش -پ

 ؛طاقت -ت

 ؛وتاه مدتك هيمقاومت اول -ث

 ؛يريپذنفوذ -ج

 ؛جذ  آ  -چ

 ؛به بستر يچسبندگ -آ

 زان هدر رفت مداز.يم -خ

 731ن يب معموال يدر بتن پاشش يسيمانمقدار مواد   3-7-6-33ت  

ز ايمورد ن يسيمانمواد  عب است. مقداركلوگرم در متر مكي 112تا 

اهش ك يآن است. برا بنديدانهسنردانه و بافت  ثر اندازهكتابع ددا

توان مقدار مواد يم يش انسدام بتن پاششيبرگشت مصال  و افزا

ز ين بيشتر يشدگتواند به جمعيه خود مكش داد يرا افزا يسيمان

 .شودمندر 

 قبل از ساخت يابيارز 
 

 قبل از ساخت يابيارز 

هاي شيمطالعات و آزما ديبا قبا از اجراي پرووه  33-6-3-3

، طرآ مفلوط بتندر خصوص مشفصات مواد و مصال ، افي ك

توسط  ،رد مسئول پاششكيفيت بتن، روش اجرا و عملك

 برسد. دستراه نظارتد و به تاييد وار اندام شكپيمان

هاي مفلوط، در اين مردله الزم است، مصال ، نسبت 3-3-6-33ت  

 وند.شو انتفا   يابيارز ،ان پاششيند ساخت و متصديات، فرآتدهيز

ند يمفلوط، تدهيزات، فرآ طرآ، يمصرف مصال  33-6-3-2

من ه ضكاي انتفا  شوند گونهد بهيبا ،ساخت و مسئول پاشش

دليا برگشت و بفشي از بتن در هنرام پاشش به 2-3-6-33ت  

رود. اتالف مصال  به دليا مسائا اقتصادي و ريزش مصال  هدر مي
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مورد  يهار خواستهي، دوام و سايكيانكبه مشفصات م يابيدست

 قا برسد. به ددا، يدر بتن پاشمقدار مصال  هدر رفته ظر، ن

د از اين مصال  براي يمطلو  نيست و مددداً نبا ،يمحيطست يز

 رد. كعمليات پاشش استفاده 

 يافقسطوآ  يدرصد و برا 21سطوآ قائم  يثر هدر رفت براكددا

ن يرو به پائ يسطوآ افق ي. براشودميه يدرصد توص 32باالسر 

 ن نمود.ييتع يدرستتوان مقدار هدر رفت را بهينم

هاي پاناد يبا، ييفيت بتن پاششك يابيبراي ارز 33-6-3-7

ها اين پانا ه شوند.يته 38333-3 يمل شي طبق استاندارديآزما

هر  مفلوط بتن، هرجهت پاشش و طرآهر  يبراجداگانه 

هاي ه شود. به عبارت ديرر ساخت پانايته ،پاشش سئولم

ها انااين پ د منطبق با شرايط واقعي در پرووه باشد.يبا يآزمايش

 آوريعما يارگاهكط يدر شرا ر شده،كذد طبق استاندارد يبا

 شراه منتقا گردند.يالزم به آزما يهاشياندام آزما يشده و برا

ز در يهاي مفلوط، جهت پاشش نعالوه بر نسبت 7-3-6-33ت  

هاي اناد پيهمين دليا باگذار است. به تاثير ييفيت بتن پاششك

ه ب)در صورت لزوم(، ا ين، سقن، قائم و ماكآزمايشي براي سطوآ 

  طور جداگانه تهيه و آزمايش شوند.

 د يشده باسفت يهاي مربوط به بتن پاششآزمونه 33-6-3-3

 يشيهاي آزمااز پاناخورده رشا منشورهاي بيها ميزه صورتبه

هاي مقاومت آزمايش و هيته 32726مطابق با استاندارد ملي 

 ،الزامات فني پرووه بر دسب ،و غيره يفشاري، مقاومت خمش

 ،هار ابعاد آزمونهيدر رابطه با قطر و سا م شود.اندا هاآن يبر رو

د فاقد يها بان آزمونهيمراجعه شود. ار شده، كذبه استاندارد 

 لررد باشند.يم

 و براي يهاي بتنبراي بررسي مقاومت فشاري از ميزه 3-3-6-33ت  

. شودميهاي منشوري برش خورده استفاده مقاومت خمشي از آزمونه

 يجداشدگ مشاهده يلررد برايم يدارا يهار آزمونهيا سايها گاه ميزه

رد مورد استفاده قرار ر موايو سا آرماتورهار يز ينان از پرشدگيا اطمي

 رد.يگيم

د يبا يشاستفاده از الياف در بتن پاش موارد در 33-6-3-1

 تيرعا زين 01-3-3بند مطابق افي يضوابط مربوط به بتن ال

 شود.

ن يمتداول است. ا ياستفاده از الياف در بتن پاش  1-3-6-33ت  

ي مانند مقاومت در برابر كانيكبهبود خواص مسبب  معموالالياف 

 افين استفاده از اليشوند. همننيم يضربه، طاقت و مقاومت خمش

 .شودمياهش برگشت و هدر رفت مصال  كباعث 

بتن  سطتوميلررد گرفتن ت در بريفكي يبررس يبرا 33-6-3-6

 يه داوك يشيآزما يهاد پانايبا هاآن يت ظاهريفكيو  يپاشش

 يملاستاندارد نظر باشد، بر طبق  آرماتور مورد

 هاآن شيآراها بايد قطر و در اين پانا تهيه شوند. 38333-3 

 .دباش رردليم يد داويباه شده يته يهاميزه. مشابه پرووه باشد

خصوص به ،هاظاهري ميزه د با مشاهدهيبا دستراه نظارت

 يررسباجرا شده را  ييفيت بتن پاششكلرردها، ياطراف م ينواد

متر ميلي 13د دداقا يها با، قطر ميزههاند. براي اين آزمايشك

 ضفامت پانا باشد. با و ارتفاع آن برابر 

  

مردود  6-0-6-00بند  يشيپانا آزما هكيموارد در 33-6-3-3

د. اگر پانا ركش يه و آزمايته راپانا ديرر   يتوان يمشود، 

ند. در غير اين صورت كيمدا يار ادامه پكمورد قبول باشد د يجد
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ت زايا تدهيپاشش  مفلوط، مسئول طرآساخت،  نديفرآد يبا

 . شوند اصالآپاشش 

 ن ساختيو پذيرش در ح يابيارز 
 

 ن ساختيو پذيرش در ح يابيارز 

 طرآ مفلوطهر در  يش مقاومت فشاريآزمابراي   33-6-1-3

متر  312ا يبتن عب كمتر م 72هر به ازاي د يبا، يبتن پاشش

 يبردارنمونه يهادام تعداد نوبتكهر  ،ده شدهيمربع سط  پاش

 يراب وبرداري نمونهنوبت   يدست دهد، دداقا را به يبيشتر

 312ا هر يعب بتن كمتر م 312از هر د يبادوام  يهاشيآزما

 يربيشت يبردارنمونه يهادام تعداد نوبتكهر  ،متر مربع سط 

 ود.شاندام  يبردارنوبت نمونه ي دست دهد، دداقا را به

يفيت بتن اجرا شده كنترل كمنظور ي بهربردانمونه 3-1-6-33ت  

 رد. يگدر پرووه اندام مي

نوبت   د دداقا يياري باكدر هر نوبت  33-6-1-2

 يش مقاومت فشاريآزما يبرااز هر رده و هر نوع، برداري مونهن

 اندام شود.

  

ا از ياز محا بتن اجرا شده  توانيبرداري را ممونهن 33-6-1-7

استاندارد مطابق با شده  يه و نرهداريته، يهاي آزمايشپانا

ر دد مطابق استاندارد يها بااين پانا. داد اندام ،38333-3 يمل

الزم  يهاشياندام آزما يشوند و برا آوريعما يارگاهكط يشرا

 .نددگرشراه منتقا يبه آزما

به  يرسانبياز آس يريجهت جلوگ شودميه يتوص 7-1-6-33ت  

ر يا تيصورت ميزه به يبردارنمونه يشيآزما يها، از پاناياصل سازه

 ده شده استفاده شود. يبر

با مطابق ا منشور يصورت ميزه بهد يبا هاآزمونه 33-6-1-3

 ش شوند. يتهيه و آزما 32726استاندارد ملي 

  

شده  از محا بتن اجرا ياربردنمونه هكيدر موارد 33-6-1-1

د با بتن يا منشور برش خورده نباي، محا ميزه شودمياندام 

 با مشفصات يد با بتن معموليبان محا يا .پر شود يپاشش

ده ر شمحا پُ آوريعماو  شودر اجرا شده، پُ يمشابه بتن پاشش

 باشد. آوريعما بفشز طبق ضوابط ين

  

اما سه ميزه ش ،برداري مقاومت فشاريهر نمونه 33-6-1-6

هاي ه از پاناكهايي ابي مقاومت فشاري، ميزهي. براي ارزاست

متر ميلي 31دداقا داراي قطر  ديشوند بااخذ مي يشيآزما

رده كر كرا ذ يرريمشفصات دمهند  مشاور ه كنيمرر ا ،باشند

 باشد.

 د دداقا برابريهردال نسبت ارتفاع به قطر ميزه بابه  6-1-6-33ت  

 شد.با ي 

 يثر اندازه اسمكد سه برابر ددايبا معموالدداقا قطر ميزه 

شتر يب يچه بتوان از قطرهادر بتن باشد. چنان يمصرف يهاسنردانه

 د.يآيبدست م يج معتبرتريرد، نتاكاستفاده 

 يمتريليم 13دداقا قطر ميزه  يبرا يمقاومت مشفصه بتن پاشش

استوانه  ومت به قطرا مقاياز به تبدين معموالو  شودمين يتعر

 يچناننه طراآ پرووه مقاومت مشفصه را برا .داردنوجود  استاندارد

مورد نظر را   يهاج ميزهيتوان نتايم ،ندكن يتعر يرريقطر خاص د
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، طراآ پرووه با شودميه يهردال توصار برد. بهكا بيبدون تبدز ين

ومت مفتلن مقا يبا قطرها يهادرنظر گرفتن تفاوت مقاومت ميزه

 ند.كن ييمشفصه مورد نظر را تع يفشار

، يبتن پاشش در يرش مقاومت فشاريار پذيمع 33-6-1-3

 ر است:يردن هر دو ضابطه زكبرآورده 

از  هكتايي ميزه سه مدموعه ي مقاومت فشاري  نيانريم -الن

د ، بايبه دست آمده ا محا بتن اجرا شدهي يشيهر پانا آزما

  .صه باشددرصد مقاومت مشف 81 يا مساويبيشتر 

درصد مقاومت  31از  كمتردينبا ياميزه چيمقاومت ه - 

 مشفصه باشد. 

 بند ه درك يمعمولرش مربوط به بتن يضوابط پذ 3-1-6-33ت  

 ت ندارد.يموضوع يبتن پاشش ياست، برا آمده 8-0

قبا از پاشش، تر روشبه يه از مفلوط بتن پاششكنيمرر ا

شود. در  يريگقالب ،يمقاومت يهاو آزمونه شوداندام  يبردارنمونه

 .شودمياندام  يرش بتن بصورت عادين دالت پذيا

دوام ميزه بتن پاششي در صورت برآورده شدن  33-6-1-8

ه در كآنمرر  رش است،ير قابا پذيز«  »و « الن»ضوابط 

 : شده باشد ارايه يرريد پرووه ضابطه يمشفصات فن

ش يار دداقا آزمايمع 82/2د از يها نباج ميزهين نتايانريالن: م

ش يثر آزماكار ددايبرابر مع 21/3ا از ي كمتردوام مشفصه 

 شود.  بيشتردوام مشفصه 

ار دداقا يمع 63/2د از يها نبااز ميزه ي چيه دهي : نت

ثر كار ددايبرابر مع 1/3ا از ي كمترش دوام مشفصه يآزما

 شود.  بيشترمشفصه ش دوام يآزما

  

 

پذيرش ديرري  يارهايمع توانديممهند  مشاور  33-6-1-1

و  يمقاومت خمشضفامت،  :مانندغير از مقاومت فشاري 

در  نيهمنن د.نكتعيين  بتن يبرارا به بستر  يچسبندگ

مهند  ، شودمير اجرا صورت ت به يه بتن پاششكمواردي 

 :ندبتن مان يابيارز گيري وتواند الزاماتي براي نمونهميمشاور 

بتن تازه و مقاومت بتن  ي، اسالمپ و دمادبا  هوادرصد 

 ند. ك را مشف شده و غيره، قبا از پاشش آن سفت

 يرريرش ديپذ يارهايها و معشيتواند آزمايمشاور م 8-1-6-33ت  

 ند.كن ييمعتبر تع يهانامهآيينرا با توجه به 

 يياجراالزامات  
 

 يياجراالزامات  

 يزيربتنمحل  يسازهآماد  33-6-6-3
 

 يزيربتنمحل  يسازهآماد  0-6-6-00ت 

 ا سنگي كبر روي خا يبتن پاشش هكيدر موارد 33-6-6-3-3

سط  بالفاصله قبا از آن د ي، باشودمياجرا  يا هر سط  جاذبي

 د.يدرآ  صورت اشباع با سط  خشو به ،پاشش مرطو  شده

 پرفشار از سط  زدود. يتوان با هوايرا م يآ  اضاف 3-3-6-6-33ت  

 يسطوآ بتن يروبر  يبتن پاشش هكيدر موارد 33-6-6-3-2

هاي سست و بفشتمام د ي، باشودميا مصال  بنايي اجرا ي

 ودشميه سبب عدم چسبندگي كو  و آغشته به آلودگي يمع

اشباع سط  با آ ، از دوغا   يجاتوان بهيگاه م 2-3-6-6-33ت  

 رد.كاستفاده  يسكا اپويا كالت يداو
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 ،ييا بنايبتن  د سط يبرداشته شوند. بالفاصله قبا از پاشش با

ر د  به اشباع با سط  خش ي د و به دالت نزدومرطو  ش

 ود.شد مضر  يقلي باين سطوآ صي. همننديآ

شار ا آ  پرفي يپاش، ماسهيا دستيتوان با وسايسط  مورد نظر را م

 زبر و خشن نمود.

شده  از بتن سفت يد عاريلرردها بايسطوآ م 33-6-6-3-7

تن به ب هاآنه مانع چسبندگي كهايي باشند و آلودگي يقبل

 گردند.يم يپاشش

توان با يلرردها را ميم يرو شدهزنگ و بتن سفت 7-3-6-6-33ت  

ا يد با مواد مناسب يها بايرد. چربك كپا يپاشا ماسهيآ  پرفشار 

 زدوده شوند.بفار آ  

افي در كد داراي مقاومت يهاي پرووه باقالب  33-6-6-3-3

ش افي باشند تا در طول پاشكاي كاد و اتيز يهااكتييير ش برابر

 ثابت باقي بمانند.

  

ن ه بتكاي نصب شوند د به گونهيلرردها بايم 33-6-6-3-1

ن يب زادآ لرردها را در بر بريرد. فاصلهياطراف م يخوبپاششي به

 باشد. كمترمتر يليم 12د از يلرردها نبايم

ان از ك، تا دد امي، در هنرام طرادشودميه يتوص 1-3-6-6-33ت  

 شتر استفاده شود.يمتر و مقاومت بكبا قطر  يلرردهايم

د از يبادن به ضفامت مورد نظر، يرسبراي  33-6-6-3-6

 د. ركمناسب ديرري استفاده  لهيا هر وسيراهنما  يهالهيم

  

 ات پاششيعمل 33-6-6-2
 

 ات پاششيعمل  1-5-6-2

ها و ها و تورفتريابتدا در گوشهد يبا يبتن پاش 33-6-6-2-3

 .شودن به باال اجرا يين از پايهمنن

ات پاشش يد براي اندام عمليافي باكه ينور و تهو 3-2-6-6-33ت  

ت ايعمل يشده برا تاييدد از طرآ مفلوط ين باي. همننشود تامين

 .شوداستفاده  يپاشبتن

مصال  درون دستراه پاشش و  هيسرعت تفل 33-6-6-2-2

اني ينواخت باشد تا جريكد يدستراه با  فشار هوا در افشان

د. سرعت يبتن دردال پاشش به وجود آ يدار و مداوم برايپا

مطلو   ميكه تراكاي باشد گونهد بهيبا  افشان پاشش و فاصله

 تأمين شود.با دداقا مصال  هدر رفته 

  

ا هصورت عمود بر سط  و در گوشهد بهيبتن با 33-6-6-2-7

ت كده شود. همننين دريها پاشدر راستاي نيمساز گوشه

ا ياي رهيصورت داد بهيبه هنرام پاشش با  افشان يموضع

 باشد.  وچكبا قطر  يضويب

د ياب  لرردها، افشانير ميدن بتن به زيپاش يبرا  7-2-6-6-33ت  

 آيد.ا دريصورت ماهب

ر بر د يخوبد اطراف ميلررد را بهيبا يبتن پاشش 33-6-6-2-3

از د يبابا ضفامت الزم به وجود آورد. پاشش را  يو پوشش رديگ

ده يرد و با افزايش ضفامت بتن پاشكپشت ميلرردها شروع 

 د.ركمدفون ز درون بتن ينرا لرردها يشده، م

ت بتن پشت ميلررد مناسب يفكي صورتدر غيراين 3-2-6-6-33ت  

 كان تركرود و امنفواهد بود و بتن بيشتري هنرام پاشش هدر مي

 ابد.ييش ميلررد افزايسر م يدر سط  بتن و درست در باال يخوردگ

 

دقيقه پا از  12د تا يبا  خش يبتن پاشش 33-6-6-2-1

قه يدق 31د تا يتر با يده شود. بتن پاششياختالط مصال ، پاش

مواد قبا  يمعطل  مهم روش خش ياياز مزا يكي 1-2-6-6-33ت  

اع متر از اشبك يرطوبت يمصرف يهاسنردانهاز پاشش است، چناننه 

تواند يم نامهآيينن ير شده در اكداشته باشند، مدت ذ  با سط  خش
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اعمال  ،الزم يارائكداشتن  به شرطردن آن كاز مفلوط  پا

 شود.

 ياهش هدر رفت بتن و آلودگك يبرا شودميه يابد. توصيش يافزا

، رطوبت يريخم ياهش جمع شدگكط بر اثر غبار پاشش و يمح

شتر از دالت اشباع با سط  يب يمك،  در روش خش هاسنردانه

 باشد.  خش

ر د يدرصورت ريزش و انباشته شدن بتن پاشش 33-6-6-2-6

ن مواد قبا از پاشش يد ايبا ،قالب درون ياناخواسته هايمحا

رر زدوده يا مناسب ديا وسايبا فشار هوا  يبتن در اين نواد

 شوند.

  

ه بر جهت ك يد به نحويدر صورت وزش باد شد 33-6-6-2-3

 ود.ش متوقنات پاشش يد عملير برذارد، بايان پاشش تاثيجر

  

ر دد دوباره ينبا و هدر رفته، ياز مصال  برگشت 33-6-6-2-8

 .دركات پاشش استفاده يعمل

 يطيمحست يزبه دليا مالدظات  شودميتوصيه  8-2-6-6-33ت  

صورت افي از مصال  هدر رفته بهكو اقتصادي با اندام مطالعات 

واد ن مياي استفاده شود. اسازهريت و غياهممكهاي افتي در بتنيباز

د يهستند و در صورت لزوم با يكمترز ير و سنردانه سيمان يدارا

خود  يريبرد تا دالت خم اركر اسرع وقت به را اصالآ نمود و د هاآن

 را از دست ندهند.

اجرا شده  يتفلفا موجود در سط  بتن پاشش 33-6-6-2-1

 يشكهاي بعدي با مالههيد قبا از سفت شدن و اجراي اليرا با

ه د بيبعدي با هيقبا از اجراي ال ،يبرطرف نمود. بتن پاشش

ت اجرا شده سف يشافي سفت شده باشد. اگر بتن پاشك اندازه

بعدي سط  آن را از مصال   هيد قبا از اجراي اليشده باشد، با

بعدي را  هين است چسبندگي به الكه ممكسست و موادي 

  با سط  خشبه دالت اشباع  ي ند، زدود و نزدكا كدچار مش

 .ه شوددرآورد

  

 درجه 72از  بيشترد ينبا يدماي بتن پاشش 33-6-6-2-32

سطوآ پاشش و ميلرردها در هنرام  ياباشد و دم و يلسس

ه مطالعات ك، مرر آناشدب درجه 32د باالتر از يز نبايپاشش ن

قابا  بيشتريفيت الزم در دماهاي كه كنشان دهد  يقبل

 ابي است.يدست

  

 1از  كمترمحيط  يچناننه دما 33-6-6-2-33 33-6-6-7

داتي يا تمهي ،د عمليات پاشش متوقنيباشد، با و يلسس درجه

در دال اجرا اعمال شود.  يافظت از بتن پاششبراي مح

ه زده اجرا شود. چناننخيبر سطوآ  يد بتن پاششيهمننين نبا

بتن  يدما برقرار باشد، 01-3بندن يتعرسرد طبق  يط هوايشرا

دال هر. بهشودم يتنظ 3-01-3بند مطابق د يدرهنرام پاشش با
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درجه  32تر از نيياپد يدر هنرام پاشش نبا يبتن پاشش يدما

 د.اشب و يلسس

 پرداخت سطح 33-6-6-3
 

 پرداخت سطح  3-6-6-00ت 

با توجه به نظر  ،تواندميبتن پرداخت سط   33-6-6-7-3

 :اندام شود ريز دالتي از دو يكبه مشاور، 

 عي: بافت طبي -الن

و  دهشن يشكدر اين نوع پرداخت، سط  بتن پاششي ماله       

ن دالت سط  ي. در اداردبتن بافت سطحي طبيعي خود را 

 . شود  يمناسب تسط تواند با شمشهيبتن م
 شده:  يشكسط  ماله - 

ط  س، له شمشهيوس  بهيپا از تسطپرداخت نوع در اين       

بتن  .ندكا بافتي صاف پيدا ت شودميبتن با ماله پرداخت 

سبب  شيكهه مالكاي سفت شده باشد بايد به اندازه يپاشش

 نشود. آنريزش 

تا  باشد ييچاقو ز و برندهيت لبه يد دارايشمشه با 3-7-6-6-33ت  

 دالهرند. بهكن نكاورد و آن را قلوهيبه بتن اجرا شده فشار وارد ن

 داد ضفامتيراهنما جهت ا يهاخيا ميله يد از ميبا يريگشمشه يبرا

 الزم بهره گرفته شود.

سر يان پرداخت با ماله مكه امكباشد  يريد آنقدر خميسط  بتن با

 شود.

 آوري و نگهداريلعم   33-6-6-1
 

 آوري و نگهداريلعم 0-6-6-00ت 

 1 از بيشترط يه متوسط دماي محكدر مواردي 33-6-6-3-3

 ندب د ضوابطيبا يطوبتر آوريعما ياست، برا و يلسس درجه

مورد نظر را  آوريعما د ردهيمشاور با شود. تيرعا 3-3-0

 د.يمشف  نما

 هايتوان از نمونهيآوري مت عمايفاك يبراي بررس 3-3-6-6-33ت  

 رد.كز استفاده يآگاهي ن

 

ا ي كمترط ياي محدم نيانريه مكدر مواردي 33-6-6-3-2

، شرايط نرهداري همانند است و يلسس درجه 1مساوي 

 .باشدميالزامات نرهداري بتن معمولي در هواي سرد 

  

 82هوا بيش از  يرطوبت نسبه كيدر موارد 33-6-6-3-7

م آفتا  و وزش باد يو بتن در معرض تابش مستق درصد باشد

 آوريعما يراب يدات خاصيتمهبا تاييد مشاور،  رد،يقرار نر

 .باشدمياز نين يرطوبت

  

 ياسازه دانهكبتن سب 
 

 ياسازه دانهكبتن سب 

 اتيلك 
 

 اتيلك 

  خش يچرال هكاست  يبتن ياسازه  بتن سب 33-3-3-3

لوگرم بر كي 2222تا  3222 محدودهگرمفانه در در  آن شده

ال كمراپاس 36ش از يب زيآن ن يو مقاومت فشاراست عب كمترم

 .باشدمي

 يلچرا توانيم يات مصال  مصرفيبا توجه به خصوص 3-3-3-33ت  

 انتظار داشت.  دانهكسب يهااز بتن را يمتفاوت يو مقاومت فشار
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 ؛هستند دانهكسب يهااز خانواده بتن ياسازه  سب يهاثر بتنكا

 يبرا ياسازه  و بتن سب دانهكا اغلب از عبارات بتن سبيدل نيهمبه

 .شودميم استفاده ن مفهويان ايب

ساخته  يمشابه بتن معمول ياسازه دانهكبتن سب 33-3-3-2

ه كدانه در آن است كو تنها تفاوت آن در استفاده از سب شودمي

ار گرفته كب يب با سنردانه معمولكيا در تريو  ييتواند به تنهايم

 شود. 

  

 يمصرف سنگدانه 
 

 يمصرف سنگدانه 

است و  ياسازه  بتن سب يجزء اصل دانهكسب 33-3-2-3

در ساخت بتن  يمصرف يهادانهكسب يهاويژگيتوجه به 

 3فصل ها در دانهكسب يژگيو ت دارد.يار اهميمناسب، بس

 ه شده است.يارا «مشفصات مصال  بتن»

ر شده كذ يهادانهكسب ن است همهكن وجود مميبا ا 3-2-3-33ت  

استفاده در  ي، برا33831-3 ران به شمارهيا يتاندارد ملدر اس

 مناسب نباشد. ياسازه يهابتن

و  يمعمول يهاسنردانهاز  يه مفلوطك يزمان  33-3-2-2

 مفلوط بنديدانهنترل كرد، يگيمورد استفاده قرار م  سب

 رد.يصورت گ يد بر اسا  روش ددميبا سنردانه

  

ا وزن مفصوص ب ب سنردانهكيتوان از تريم 33-3-2-7

رد ك استفاده ياسازه  ساخت بتن سب يدانه براكو سب يمعمول

 همه هكي. درصورتشودميدانه گفته كسبمهيه به آن بتن نك

ا شده باشد، بتن مزبور تمام كيتش دانه از سب هاسنردانه

 .شودميدانه محسو  كسب

 يلتااز د بيشتربتن  يچرالدانه، كمه سبيدر دالت ن 7-2-3-33ت  

 يربيشت يهامقاومت معموالباشند و   سب هاسنردانهه تمام كاست 

 د.يآيدست مز بهين

 طرح مخلوط 
  

ت. در اس يمشابه بتن معمول يادانه سازهكطرآ مفلوط بتن سب

ه در طرآ مفلوط بتن ك يمتداول يعالوه بر پارامترها هابتنن يا

ظر د در نيز باينبتن  يرد، چراليگيمورد توجه قرار م يمعمول

تن ب يج چرالينتاد با توجه به يطرآ مفلوط با گرفته شود.

 د.شواصالآ ، شده يبدست آمده و بتن طراد

  

 يياجراالزامات  
 

 يياجراالزامات  

بتن  آوريعماو  يزيره در ساخت، بتنك ييالزامات اجراتمام 

 ياسازه  سب يهاد در مورد بتني، باشودميت يرعا يمعمول

 نير در ايز« خ»تا « الن»ت ضوابط يرعا ار برده شود.كبز ين

 است: يالزام هابتن
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 هاسنردانهاز مفلوط  ياه در ساخت بتن سازهكيدر موارد -الن

ردانه سن بنديدانهنترل ك، شودمياستفاده  يو معمول  سب

 رد.يصورت گ يد براسا  روش ددميبا

رگاه، با اندام اكد قبا از استفاده در يها بادانهكسب  - 

 ،ياتوده يها و چرالدانه يو چرال بنديدانه يهاشيآزما

ج مورد استفاده در طرآ مفلوط ينترل شوند و بر اسا  نتاك

 د.نريد قرار گييمورد تا

ه د همواريبا ،هادانهكاد رطوبت سبيرات زييبا توجه به تي -پ

 .شودنترل ك هاآنرطوبت 

 يا وزني يصورت ددمتواند بهيم هدانكردن سبكمانه يپ -ت

 اندام شود.

 

 يمشابه بتن معمول ياسازه دانهكند اختالط در بتن سبيفرا -ث

د يج توليرا يهانكتوان آن را در اغلب مفلوطياست و م

 رد.ك

 

 
 

دات الزم يد تمهيبا يزيربه محا بتن دانهكانتقال بتن سب در -ج

  اندام شود.  يياراكجهت دفظ 
 

بت به نس يبيشتردقت  بهاز ين دانهكردن بتن سبكپمپ  -چ

 و ليزندهتميز، د يباخطوط انتقال تمام . دارد يبتن معمول

ها مفتلن اهش ناگهاني قطر در قسمتكهم قطر باشند. از 

 د.شواجتنا  د يباپمپ و لوله 
 

، ييااركاهش كاز  يريردن بهتر بتن و جلوگكمنظور پمپ به -آ

 يمواد افزودن يريارگكها و بدانهكردن سبك ش اشباعيپ

 . شودميه يتوص يننده گرانروكاصالآ 

 انهدكبتن سب يپرداخت سطحو م كترا ،يدهيات جايعملدر  -خ

 ارگرفته شود.كب ياژهيدات ويد تمهيبا

 

 

 2222تا  3222ر بوده )يار متييبس ياسازه  بتن سب يچرال - 

 يهاسبتو ن يكيانكرات بر خواص ميين تييعب( و اكلوگرم بر مترمكي

ثابت و  يطرآ مفلوط ارايهده يدارد. در نت يير بسزاياختالط تاث

نترل نسبت آ  به مواد كردن و كار مهم است. مشف  يمناسب بس

ها عمالً دانهكرا سبيدشوار است، ز ياركدانه كسب يهادر بتن يسيمان

 ند.يآينم در  ا سط  خشصورت اشباع ببه هابتناز  ياريدر بس

 از طرآ بايز آ  مورد نيو ن يسيمانن نسبت آ  به مواد ييتع -ت

ها قبا و بعد از ساخت بتن، دانه د رطوبت سبير شدييتوجه به تي

اشباع  يهادانهكها، استفاده از سباركاز راه يكياست.  يار دشوارك

 است.

 ، ودشمياستفاده  يوزن از روش يه در بتن معمولكنيبا توجه به ا -ث

بهتر  ها،دانهكسب ير مداوم چرالييا تييدلبه دانه،كسب يهابتندر 

 يبه ددم مطلوب يابيدست يبرااستفاده شود.  ياست از روش ددم

ر د دي)در صورت ترد يها هر از چندگاهدانهكسب يد چرالياز بتن با

ن يتوز يبرا معموال يمفتلف يهاشود. روش يريگر( اندازهييتي

 شده است. ارايه  سب يهازدانهيو ر  سب يهادانهدرشت

 62تا  72ددود  ينسبت به بتن معمول  اختالط بتن سب زمان -ج

ن يها در ددانه با توجه به ادتمال خرد شدن سب است. بيشتره يثان

 ن اندام شود.كدر انتفا  نوع مفلوط يبيشترد دقت ياختالط، با

  است. جذ  آ ياز بتن معمول بيشتر دانهكبتن سب يافت روان -چ

 يتواند افت روانمي  خش يهادانهژه درشتيوها بهدانهكتوسط سب

ده الزم است تا يوجود آورد. در نتبه زمانرا در طول  ياديز

 يمرطو  و تا ددودشيدرشت قبا از اختالط بتن، پ يهادانهكسب

 اشباع شوند. 

 ،دانهكشدن بتن در اثر جذ  آ  سب  از خش يريجلوگ يبرا -آ

 ود.به محا استفاده منتقا ش ين فشار عمليكمترالزم است تا بتن با 

ها، در هنرام انتقال و دانهكسب يسازمرطو شيدر صورت عدم پ

 و دانهكردن، فشار موجود باعث راندن آ  به درون منافذ سبكپمپ 

اد ن با استفاده از موي. همننشودمي دانهكع بتن سبيسفت شدن سر

به ا غلكن مشيتوان بر اآ  مي ا نرهدارندهي يگرانرو نندهكاصالآ

 رد.ك

ردن، استفاده از كپمپ  زمانثابت ماندن مشفصات بتن در  يبرا

 ن يهمنن. شودميه نيدرصد توص 22ش از يبا جذ  آ  ب دانهكسب

 متر نباشد. يليم 321ز ا كمترپمپ  قطر لوله، شودمي  هيتوص

 شيبه سرعت افزا دانهكسب ش فشار، مقدار آ  جذ  شدهيبا افزا

 شود.پمپ  تواند سبب انسداد لولهيافته و مي
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ر ن است دك، مم بتن سب يهاسنردانهبودن   با توجه به سب -خ

 ش از اندازهيا در صورت استفاده بينامناسب بتن  يدهيصورت جا

وجود به يشده و بتن ناهمرن ي سط  بتن نزد ها بهدانهكلرزاننده، سب

 د.يآ

در هنرام  دانهكاز نامسط  شدن سط  بتن سب يريجلوگ يبرا

 .شودميه نيم مقاومت، توصك يهادانهكپرداخت، استفاده از سب

شود،  اندام يزيراز بتن يات پرداخت با فاصله زمانيه عملكبهتر است 

 د.يعما آبه يريلوگها جدانهكن شدن سبكتا از قلوه

ا وجود رطوبت محبو  شده در يدله بهكن است يگاه اعتقاد بر ا

 تيفكيدهد و به بهبود يرخ م يدرون آوريعما دهي، پدهاسنردانه

 .شودميبتن مندر 

 نيبتن سنگ 
 

 نيبتن سنگ 

 اتيلك 
 

 اتيلك 

 ياله چرك شودميگفته  يبتنبه ن يبتن سنر  33-8-3-3

بر متر لوگرم كي 2622ش از يخانه بآن در گرم شده  خش

 يهاا دانهي نيسنر يهاسنردانهاز  هابتنن يدر ا .باشدعب كم

 .شودمين استفاده يفلزات سنر

اد و يز يدر چرال ين نوع بتن با بتن معموليتفاوت ا 3-3-8-33ت  

زان تشعشع ياهش مك يآن برا يهاسنردانهن نوع و جنا يهمنن

د در نتواياد ميز يچرال ايدلبه ن نوع بتنين اياست. همنن يعبور

 يهاميروق و وزنه يها، لولهيوزن يا، سدهايدا يوارهايساخت د

 رد. يمورد استفاده قرار گ يبتن

 يرهاسپ ن مشفصهيترمهم ياهسته يدر برابر پرتوها يرينفوذناپذ -

 اهشكعدم  ،يددم يداريپان يهمننن است. يسنر يبتن يدفاظت

رر آن يمهم د يهااز جمله مشفصه يوردگخكددم بتن و عدم تر

 است.

 ا ويكعموماً شاما نوترون، پروتون، آلفا، بتا، ا يعبور يپرتوها -

عالوه بر  ينوترون يدر مورد دفاظت در برابر پرتوها گاما هستند.

 .است ازيز نيعناصر خاص مانند آهن ن ياد، به برخيز يچرال

 يمصرفمصالح  
 

 يمصرفمصالح  

  سيمان 33-8-2-3
 

 سيمان  0-2-8-00ت 

 يهافته مورد استتتفاده در بتنيپرتلند و آم يهاستتيمانانواع 

 .شودميار برده كبز ين نيسنر يهامتعارف، در بتن

  

 ش آهنگيافزا، شدندراتهياد هيز يداد گرماياز ا يريمنظور جلوگبه 

 نيم سنريدد يهادر بتن، كداد تريا از يريجلوگ نيآن و همنن

ر يزودگ يهاافزودنيشونده و زود سفت يهاسيمان از شودميه يتوص

بتن توسط  يدما هكآنننده استفاده نشود، مرر كا زود سفتي

 د.نترل شوكاند، شده يژه طراديطور وه بهك يشيسرما يهاستميس
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 دانه(نين )سنگيسنگ سنگدانه 33-8-2-2
 

 دانه(نين )سنگيسنگ سنگدانه  2-2-8-00ت 

در  يمصرف يهاسنردانه يژگين ويترعمده 33-8-2-2-3

ن نظر دقت در ياز ااست.  هاآناد يز ي، چرالنيسنر يهابتن

 برخوردار است. يخاصت يدرشت از اهم يهاسنردانهانتفا  

 

در بتن عبارتند  يمصرف يهاسنردانهن يترمتداول 3-2-2-8-33ت  

ت، يموني، لنيت، سِرپانتيت، فروفسفر، هِماتيت، باريلمِنيت، اياز: مرنت

 .تاس يا  چدني يفوالد يهاسنردانهت، و يفرت، برنيسكبو ،بُرات

ن يتوان از سرپانتي، مينوترون يمحافظ پرتوها يساخت سپرها يبرا

دار هستند، دروونيه يمعدن يهاه هر دو از سنگكت، يمونيو ل

ه ك يطي، در شراينوترون يمحافظ پرتوها يرد. در سپرهاكاستفاده 

از جنا  ييهاسنردانهتوان از ياد است ميز يداربرط بهرهيمح يدما

 رد.كت استفاده يِرت، و برنيسكبرات، بو

 ين استفاده شود، چراليدرشت سنر يهاسنردانهاز  صرفاچناننه 

است،  يهيباشد. بد بيشترمتر مكعب گرم بر سانتي 3/7د از يبا هاآن

 يرالچن استفاده شود، يز سنريدرشت و ر سنردانهاز  هكيدر صورت

 ز باشد.ينمتر مكعب گرم بر سانتي 3/7از  كمترتواند يم هاسنردانه

ش يبتن پ يقين در مالت تزريسنر يهازدانهياربرد ركبه هر دال 

وجود هرا ب يمانند جداشدگ يالت خاصكتواند مشيم معموالنده كآ

 نمود. يريردن مالت جلوگكتوان از بروز آن با چسبنده يه مكآورد 

آور در انيزان مداز مواد زيضوابط مربوط به م 33-8-2-2-2

، يو سوزن كيپول يهاسنردانهزان مداز يز ميو ن هاسنردانه

 است. يمعمول يهامشابه بتن

  

 هاندازبه معموال ،هادانهنيسنره معادن كاز آندا  33-8-2-2-7

 يفيكنترل كد يبا ست،ينواخت نيكمتعارف  يهاسنردانه معادن

 د اعمال شود.يدر مرادا تول يمناسب

  

 يسپرهادر ساخت  هابتنن يه از اكيردادر مو 33-8-2-2-3

 يمل ياستانداردهات ي، رعاشودمياستفاده  محافظ پرتو

  .است يالزام 31128و  31123

 يهادانهنياز مشفصات متعارف سنر يبرخ 3-2-2-8-33ت  

 شده است.رج د ACI 304.3Rمحافظ پرتو در  يسپرها يبرا يمصرف

 يهادر بتن يمصرف درشت يهادانهنيسنر 33-8-2-2-1

 18 دداقا ديباشوند، يمنده اجرا كآشيصورت په بهكن يسنر

ه ك يزانيم و به بمانند يباق متريليم 1/1  ال يدرصد بر رو

 ياز قطعات فلز ي، عارشودمين ييط دستراه نظارت تعتوس

 باشند. يا سوزنيو  كي، پولكناز

  

 يد دارايبا يا چدني يفوالد يهادانهنيسنر 33-8-2-2-6

 .باشندب عكبر مترم لوگرمكي 3122 يدداقا چرال

از هرگونه پوشش  يز و عاريتم ديبا يفلز يهادانهنيسنر

ات يبات داصا از عملكيا، روغن، تريگر :مانند يخارج
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ر غبا و و گرد سست زنگ فلز ه، پوستيمات روروك، ياركفلز

 شند.با

  يمواد افزودن   33-8-2-7
 

  يمواد افزودن  3-2-8-00ت 

 يتوان از مواد افزودنين ميسنر يهادر بتن 33-8-2-7-3

 رد. كاستفاده  يمعدن يو پودر ييايميش

  

د ينباو، يتكو ايراد يمحافظ پرتوها يهابتندر  33-8-2-7-2

 .ساز استفاده شوداز مواد دبا 

  

 طرح مخلوط 
 

 طرح مخلوط 

صورت ه بهك ينيسنر يهابتن ياجزا مفلوط طرآ يراب

 يهااز روش توانيشوند، مينده اجرا مكآشيا پيمتعارف 

 رد. كاستفاده آن  يطرآ مفلوط و راهنما يروش مل ور دركمذ

  

   يياجراالزامات  
 

 ييالزامات اجرا 

 صورت متعارفبتن به ياجرا 33-8-3-3
 

 صورت متعارفبتن به ياجرا 0-0-8-00ت 

ار كتواند بهمي يمتعارف زمان ياجراروش  33-8-3-3-3 

متر باشد و يليم 12از  كمتره اسالمپ بتن كگرفته شود 

 .برده نشودار كاد بهيز يليخ يبا چرال ييهادانهنيسنر

درشت  سنردانه ين نوع اجرا، اختالف چراليدر ا 3-3-3-8-33ت  

ش يدر افزا يجد يتواند عامليم سيمانر ين خميز و همننيو ر

 ين جداشدگيز به اين يش روانيافزا بتن باشد. ياستعداد جداشدگ

 ند.كيم  مك

ا يموثر و  محدوده ،ها، لرزانندههابتنن يادر  33-8-3-3-2

 يبرا يكمتر د فاصلهين بايند؛ بنابراردا يكمتر يردكشعاع عمل

د بتن ين نباي. همننه شودنقاط فروبردن لرزاننده در نظر گرفت

 ،رريبه نقطه د يادرون قالب از نقطه ،ن را توسط لرزانندهيسنر

 رد. كجا جابه

  

در هر  يزيربتن هيثر ضفامت مداز هر الكددا 33-8-3-3-7

 متر است.يليم 722درون قالب ددود  مردله

  

 يدوغا  رو هيال ي م كبراثر ترا هكيردادر مو 33-8-3-3-3

ه و تا يم هر الكا ترايمكد آن را پا از تياببتن جمع شود، 

دارد از سط   يريمورد نظر هنوز دالت خم هيه الك يهنرام

 رد.ك يآورجمع

فتن استعداد ين نوع بتن در هنرام ريدر ا 3-3-3-8-33ت  

طور ن نوع بتن بهيا ياجزا ياد است. جداشدگيز ءاجزا يجداشدگ

 نيه اك ييآن است. از آندا ياجزا ياز تفاوت در چرال يعمده ناش

محافظ در برابر پرتو دارد، توجه  يهادر بتن ير منفيتاث يجداشدگ

 ت دارد.ين مساله اهميبه ا يافك
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 ندهكآشيصورت پبتن به ياجرا  33-8-3-2
 

 ندهكآشيصورت پبتن به ياجرا 2-0-8-00ت 

ا يدلبه ،متعارف يروش اجرا يريارگكان بهكه امكيدر موارد

م اجرا ك يبا روان يبتنار گرفته نشود و نتوان كبه ،يجداشدگ

استفاده  1-00بند طبق ضوابط  ندهكآشيد از روش پينمود، با

 يدرشت به جا يهادانهنيد از سنريه باكن تفاوت يبا ا رد،ك

  د.شواستفاده معمول،  يهاسنردانه

 ييتنهابهو ندرت به المعمو، هاآناد يمت زيا قيدلبه يقطعات فوالد 

 رود. يار مكن بهيسنر يهادرشت در بتن يهاسنردانهعنوان به

 التمر فروفسفر در ين، نظيز سنرير يهاسنردانهاز  ياستفاده از برخ

 دشومي يمالتد يدال تول نياز دد و در عش يب يانداخترموجب آ 

  ا است.كازدد مششيردن آن بكه پمپ ك

 ندهكش آيبتن پ 
 

 ندهكش آيپ بتن 

 اتيلك 
 

 اتيلك 

ر آن ه دك شودميگفته  ينده به بتنكش آيبتن پ 33-1-3-3

ق ياز طرسپا و شده فته يدرشت در قالب ر يهاسنردانهابتدا 

انهدن يق، مالت با فشار مناسب به داخا دفرات بيتزر يهالوله

ن، يسنر بتن در ساخت بتنن يا .شودميرانده  درشت يها

ا ب يهام، بتنيدد يهابتنر بتن، ي ، تعمر آيزدر  يزيربتن

 يدر هوا يزيربتنمفازن آ  و فاضال ،  يم براك يشدگجمع

مورد  ،خاص يبا نما يهاداد بتنين ايگرم و سرد و همنن

 د. ريگيمقرار استفاده 

 

 يهادانهنياز سنر معموالن يسنر يهادر ساخت بتن 3-3-1-33ت  

ان يه جرك يژه زمانير آ  بويز يزير. در بتنشودميدرشت استفاده 

ن دالت سر لوله يدارد. در ا ياربرد جدكن روش يد است، ايآ  شد

ار كق شده قرار داشته باشد و شروع يد همواره در مالت تزريق بايتزر

 م است. يردن مستقكا پمپ ي يبا لوله ترم يزيره بتنيشب ياز جهات

متر يليم 322ز ش ايب يهاضفامت ينده براكش آير با روش پيتعم

 و يريخم يشدگاز جمع يناش يخوردگكان تركامر است. يپذانكام

ا ب ،يريدر بتن سفت شده تعم يشدگ از خش يناش يشدگجمع

 م است. كار يبسن روش يا

 يم برايدد يهان روش از بتنيم از اك يسيمانا مصرف مواد يبدل

رف اهش مصكا ين بدلي، همننشودمياستفاده  يياهش گرمازاك

 يسوم بتن معمولي ا ينصن  هابتنن يا ي، جمع شدگيسيمانمواد 

 است.

ا آ  گرم در يا سرد ابتدا آ  سرد يگرم  يهوا يهايزيردر بتن

ا پا از يسپا با وجود آ   شودميفته يدرشت ر يهاسنردانه

 قيات تزري. در صورت وجود آ  عملشودميق يه آ ، مالت تزريتفل

 خواهد بود. ر آ يز يزيره بتنيشب

 ين روش برايتوان از ايز ميرر نياز موارد د يارياست، در بس يهيبد

 استفاده نمود. يزيربتن

 يمصالح مصرف 
 

 يمصالح مصرف 

 نيگزيجا يسيمانو مواد  سيمان 0-2-1-00ت   نيگزيجا يسيمانو مواد  سيمان 33-1-2-3

 نيو همنن يمفتلن مقاومت يهاپرتلند با رده سيماناز انواع 

 رد.كاستفاده  هابتنن يتوان در ايفته ميآم سيمان انواع

 نيرزيبه عنوان جاتوان يمز ينها و سرباره هاپوزوالناز انواع 

 رد.كاستفاده  سيمان

شونده و ا زودسفتير يزودگ يهاسيماناز  معموال، شودميه يتوص 

 هابتنن يع در ايسب مقاومت سركا با آهنگ ي 121 يمقاومت يهارده

 ه نشود. استفاد
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ت بهتر در مال يارائكو  يداد روانيا ايبدل يستر بادكاستفاده از خا

را در  يالتكمش يسيليسه شده است. استفاده از دودهيتوص يقيتزر

 مصرف آن بالمانع است. يآورد وليق بوجود ميتزر

 سنگدانه 2-2-1-00ت   سنگدانه 33-1-2-2

خا بتن در دا يريقرارگ يهاتيا محدوديدلبه 33-1-2-2-3

ن يدر بتن آرمه سنر درشت سنردانه ياسم هثر اندازكا، ددقالب

پندم  ي ز از يو نمتر يليم 22متر از كو  78 از بيشترد ينبا

ر نظ ردشتر يب آرماتورهاابعاد قطعه و نصن فاصله آزاد دداقا 

 .گرفته شود

 

 يهاثر اندازهكر مسل ، استفاده از ددايدر بتن غ 3-2-2-1-33ت  

 ر است.يپذانكام يهندس يهاتيت محدوديعابا ر بيشتر

 22ن است تا كر مميدرشت در تعم سنردانه ياسم ثر اندازهكددا

 اهش داده شود.ك متريليم

ثر كم، استفاده از ددايدد يهاژه بتنير مسل  و بويغ يهابتن يبرا

به هر دال دداقا اندازه  رود.يار مكمتر بيليم 312تا  يهااندازه

د يز باين يند و ماسه مصرفكير مييتي صورت متناسببه زين ياسم

 ن نوع شن باشد.يمناسب ا

سوم  ي د از يسنردانه نبا يدداقا اندازه اسم 33-1-2-2-2

 يهاد در بتنين نبايتر باشد، همننكوچك يثر اندازه اسمكددا

 متر باشد.كمتر يليم 1/32نده از كآشيپ

درشت موجب دانه وجود ذرات ريز در سنر 2-2-2-1-33ت  

و كار  شودميهاي ريفته شده در قالب پرشدگي فضاي خالي شن

 كند.تزريق را دشوار مي

ه كق مالت، الزم است يسهولت در تزر يبرا 33-1-2-2-7 

ت نواخت باشد. بهتر اسيك درشت نسبتا يهاسنردانه بنديدانه

  سته( انتفا  شود.كگوشه )شزيز، تين هاآنا كش

 

 سنردانه ياسم ثر اندازهكبهتر است نسبت ددا 7-2-2-1-33ت  

با استفاده از  ، تاندكتداوز ن 7آن از  ياسم درشت به دداقا اندازه

عما ده يشود و در نتداصا  بيشترق يتزر يفضات يرعاسته، كشن ش

 .شودتر اندام سادهمالت ق يتزر

و  78 يثر اندازه اسمكبا دداسنردانه درشت  بنديدانهمحدوده 

ر يبتن مسل  بصورت ز يمتر برايليم 1/32 يدداقا اندازه اسم

 شنهاد شده است:يپ
 

 قيتزر يسنگدانه درشت برا بنديدانه يشنهاديپمحدوده  3-00 جدول ت

 يدرصد عبور كاندازه ال

78 11 – 322 

21 32 – 82 

31 22 – 31 

1/32 2 – 32 

1/1 2 - 2 

بزرگتر بالمانع است،  ياسم يهااست استفاده از دداقا اندازه يهيبد

 .شودميه يو توص

ز در مالت ير سنردانه ياسم ثر اندازهكددا 33-1-2-2-7 

درشت،  سنردانه ياسم دهم دداقا اندازه ي د از يق نبايتزر

 باشد. بيشتر

درشت با  نردانهس ير مسل  دارايغ يهادر بتن 7-2-2-1-33ت  

 12 ياسم و دداقا اندازه متريليم 312 ياسم ثر اندازهكددا

 متريليم 31/3ز مالت به ير سنردانه ياسم ثر اندازهك، ددامتريليم

ر ثكدرشت با ددا سنردانه يمسل  دارا يها. در بتنشودميمحدود 

 ،متريليم 1/32 ياسم و دداقا اندازه متريليم 78 ياسم اندازه

 ي. برااست متريليم 2/3ز مالت ير سنردانه ياسم ثر اندازهكددا
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 ياسم و دداقا اندازه متريليم 21دانه درشت ياسم ثر اندازهكددا

 ي ز مالت به ير سنردانه ياسم ثر اندازهك، ددامتريليم 1/1

ر ثكبا ددا يترزير دال چناننه از ماسههر. بهشودميمحدود  متريليم

ا يق مالت تسهياستفاده شود، عما تزرتر، كوچك ياندازه اسم

 .ابدييش ميننده افزاكو روان يسيماناز به آ ، مواد ياما ن شودمي

زدانه ياز ر زير يهاسنردانه، شودميه يتوص 33-1-2-2-3

. شود شتر انداميق با سهولت بيبرخوردار باشد تا عما تزر يافك

 زير يهانردانهسان از كتا دد ام شودميه ين توصيهمنن

 گردگوشه استفاده شود.

ه كنيسته مشروط بر اكش يهااستفاده از ماسه 3-2-2-1-33ت  

 را بوجود يا خاصكباشد، مش يافك هاآنمتر يليم 7/2زتر از يذرات ر

ثر كددا يبرا يقيماسه مالت تزر يشنهاديپ بنديدانهآورد. ينم

 :باشدمير يمفتلن بصورت ز ياندازه اسم
 

 قيتزر يز برايسنگدانه ر بنديدانه يشنهاديمحدوده پ  0-00 جدول ت

 كاندازه ال

 يدرصد عبور

ثر اندازه شن كددا

 متريليم 12و  78

ثر اندازه شن كددا

 متريليم 31و  67

ثر اندازه شن كددا

 متريليم312و 322

31/3 322 322 11 – 322 

3/2 322 12 – 322 82 – 12 

2/3 11 – 322 82 – 12 32 – 81 

622/2 11 – 82 11 – 32 12 -61 

722/2 72 – 11 21 – 12 21 – 31 

312/2 32 - 72 1 – 72 1 - 21 

231/2 2 - 32 2 - 32 2 - 32 

 3/2 – 1/0 0/2 – 6/0 0/2 - 3/0 يزيمدول ر

  

 يمواد افزودن 3-2-1-00ت   يمواد افزودن 33-1-2-7

وق ا فيننده كمواد رواناستفاده از  هابتنن يا يقيدر مالت تزر

ننده و كننده، منبسط كريرگيننده، دبا  هواساز، دكروان

  .دشومي هيتوص ،يا ضد آ  شستري يننده گرانروكاصالآ 

 بهبود ير فعال )پودر سنگ( برايننده غكن از مواد پريهمنن

 رد.كفاده توان استيق ميمالت و سهولت تزر يياراك

اما از مواد زود كاط ين است با ادتكسرد مم يدر هوا يزيردر بتن 

 ز استفاده نمود.يننده نكسفت 

ن مالت و سنردانه درشت، گاه از مواد يداد اتصال بهتر بيا يبرا

د ، مواشودمياستفاده  يشدگاهش جمعك يز برايننده نكمنبسط 

 ند.كيم يريجلوگ يشدگاز جمع يز تا ددوديدبا  هواساز ن

انداختن و ضد ، عدم آ يتواند به عدم جداشدگيپودر سنگ م

 ند.ك  مكز يمالت ن يشسترآ 

 طرح مخلوط 
 

 طرح مخلوط 

د ير بايز «ج»تا  «الن»الزامات  هابتنن يدر طرآ مفلوط ا

 ت شود:يرعا

 ياگونهد بهيز باير يهاسنردانه با طرآ مفلوط مالت -الن 

درشت وجود  يهاسنردانهن يآن در بق يان تزركه امك باشد

بت روان باشد. نس يافكطور د بهيبا يقيمالت تزر  داشته باشد.

طرآ مفلوط روان  يالزم برا يهاشي، آزما33366 يدر استاندارد مل 

 شده است. ينيبشينده پكآشيمالت پ

 3/2 ياسم ثر اندازهكز با دداير سنردانه يمالت دارا يروان -الن

و بسته به  شودمي يريگاندازه 33132 يمتر طبق استاندارد مليليم

 يالالبه يخال ين فضايق و همنني، فشار تزرهاآن ها، فاصلهلولهطول 

ه است، يثان 26تا  38ن يق هيتفل يبرا يشنهاديپ زمانشن، مدت 
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تن ب يسيمانمالت همان نسبت آ  به مواد  يسيمانآ  به مواد 

 خواهد بود.
 

 
 

درصد باشد  7متر از كد يانداختن سه ساعته مالت باآ  - 

 32تا  1ن يد بين انبساط سه ساعته )در صورت لزوم( بايهمنن

 درصد محدود شود.
 

برابر  1/3تا  21/3 معموالق يمالت تزر يمقاومت فشار -پ

بت اين نس .شودميمشفصه بتن در نظر گرفته  يمقاومت فشار

بايد در مورد مقاومت فشاري هدف طرآ مفلوط مالت و بتن 

 نيز بكار رود.

 

 

 

فتن ي، با رهابتنن يدر ا اياستوانه يهاه آزمونهيته -ت

 دار ودرشت در استوانه و گذاشتن درپوش سوراخ يهانردانهس

 .شودمير استوانه اندام يق مالت از زيتزر

 ي  يخال يد مقدار فضايه طرآ مفلوط بتن بايارا يبرا -ث

عب سنردانه درشت با توجه به وزن وادد ددم مقدار كمتر م

متوسط ذرات آن محاسبه  يفته شده در قالب و چرالير يافله

 .شود يريگم اندازهيا بطور مستقي شود،

خاص و پر مقاومت  يهابتن يز برايه نيثان 32ن مقدار تا يهرچند ا

درشت بصورت  يهاسنردانهه كي. در صورتباشدميش يقابا افزا

 يمانسباشد نسبت آ  به  هاآندر سط   ياضافا آ  ياشباع نباشند، 

 شودميه يمالت نفواهد شد. توص سيمانبتن، همان نسبت آ  به 

ر ار روند، مرر دكب  درشت بصورت اشباع با سط  خش يهاسنردانه

 ر آ .يز يزيربتن

 

 ينده طبق استاندارد ملكآشيانداختن مالت پانبساط و آ  - 

 ندهكش آيآ  مالت بتن پ ينرهدارش ي. آزماشودمياندام  33233

و  ASTM C941 هايب در استاندارديرش مالت به ترتيگ زمانو 

ASTM C953 ه شده است.يارا 

روزه بتن  28 اياستوانه يدر منابع مفتلن مقاومت فشار -پ

 28مالت  يدرصد مقاومت فشار 82تا  32ن يب معموالنده را كآشيپ

 اند. ردهكه يارا يمتريسانت 1 يعبكروزه م

 ينده طبق استاندارد ملكآشيبتن پ اياستوانه يهاه آزمونهيته

 . شودمياندام  8321

توان به مناسب بودن مالت يم هاآنستن كها و شه آزمونهيپا از ته

 برد. يق پيو فشار تزر بنديدانهو  ياز نظر روان

 

 

 

 

بهتر است وزن وادد ددم بصورت  يخال يدر محاسبه ددم فضا -ث

ز يمتوسط ذرات ن يدر نظر گرفته شود و چرال  باع با سط  خشاش

 .شودمنظور   در دالت اشباع با سط  خش

توان در ظرف پر از شن يم يخال يم فضايمستق يريگاندازه يبرا

ج آ  اضافه نمود و ددم و وزن آ  را ي، به تدر اشباع با سط  خش

 رد.كعب، محاسبه كمتر م ي هر  يبرا

 ييالزامات اجرا 
 

 ييالزامات اجرا 

متر يليم 32 تا 22ن يب معموالق يقطر لوله تزر 33-1-3-3

 ن علتيبه او  شودميمسدود  معموالق ي. سر لوله تزرباشدمي

باالتر  ،متريليم 12با فاصله ددود  ييهاافكشآن  د در جدارهيبا

 با فشار از درون يقيتا مالت تزر شودداد يا شده، ن مسدودكاز 

 .رون بزنديب هاآن

له يشوند و وسيه ميق ابتدا در قالب تعبيتزر يهالوله 3-3-1-33ت  

 يفته شوند. برايها در قالب رگردند، تا شنيم يمناسب نرهدار

متر استفاده يليم 37با قطر دداقا  يهان است از لولهكر مميتعم

متر يليم 12ن است به كها ممم قطر لولهيدد يهانمود، در بتن

 يا عرضيچنان قطر  يها داراا سوراخيها افك، ششودميه يتوصبرسد. 

رات ند و وارد دفكبتواند از آن عبور  يبرادت يقيه مالت تزركباشند 

 .شودها ن شنيب
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 2ثر كرر ددايديكق قائم از يتزر يهافاصله لوله 33-1-3-2

ق يزرت يهاو قائم لوله ين فاصله افقي. همننشودميه يمتر توص

 .شودميه يرر توصيديكمتر از  1/3و  2ثر كب ددايبه ترت يافق

ه ق بيتزر يهافاصله لوله معموالنده كآشيدر بتن پ 2-3-1-33ت  

صله اهش فاكدارد.  يق بستريشن و فشار تزر بنديدانهمالت،  يروان

 ند.كيم  مكها شن يخال يبهتر فضا يرر به پر شدگيديكاز  هاآن

ه كجود داشته باشد، ز ويق نيتزر يافق يهان است لولهكر مميدر تعم

 .شودميداده  يا فشار هوا درون قالب جايها با دست شن

ت ر باشد تا از برگشيش يد دارايبا يق افقيلوله تزر 33-1-3-7

 شود. يريمالت جلوگ

  

 يريجلوگ يه هوا برايتفل يهالوله موارد يدر بعض 33-1-3-3

. لوله شودميو در قالب نصب  شودمياز دبا هوا استفاده 

ار كز بيق نيموفق تزر يبررس و ديبازد يبراتوان يمرا ه هوا يتفل

 گرفت.

 يد دارايد بايبازد  ا چاهيه هوا يتفل يهالوله معموال 3-3-1-33ت  

متر يليم 32به عرض دداقا  ييهاافكش يمتر و دارايليم 12قطر 

ن يوزنه به همراه طنا  در ا ي . با عبور دادن باشد هاآندر جداره 

 .شودمينترل كق شده يتزر ها سط  مالتلوله

رون د هاسنردانهفتن يرش از يپد يبا هابتنن يادر  33-1-3-1

 از ذرات يشست تا عار يخوبدرشت را به يهاسنردانه، قالب

 شند. باده به سط  يو چسب زير

به  سيمانر ين امر باعث اتصال بهتر خميا 1-3-1-33ت   

 يفضاها درون ،ان مناسب مالتيداد جريو ا درشت يهاسنردانه

 .شودمي هاآنن يب يخال

ا يجرثق ي   مكهتواند بصورت آزاد بيفتن شن در قالب ميعما ر

 يراتوان بين ميا لودر اندام شود. همنني يكيانكا ميا بيبردار كخا

ثر كبرابر ددا 3با قطر مناسب )دداقا  يلوله سقوط ي اط از يادت

 رد.كاندازه سنردانه درشت( استفاده 

  فشانا  مكهتا ب در مدبور به استفاده از فشار هوا هستنيگاه در تعم

 .درون قالب برانندهب يها را بصورت افقپر فشار شن يهوا

متر باالتر از  1/2تا  21/2د ددود يارتفاع قالب با 33-1-3-6

ن مواد يفاصله ب يباشد، تا مالت بفوب درشت يهاسنردانهسط  

 د.ياين باالتر بآند و از كر را پُ

  

فته شده در اطراف يردرشت  يهاسنردانهع ارتفا 33-1-3-3

 ي ه از كنيمرر اند، كيممتر تداوز ن 31از  معموالق يلوله تزر

 ق استفاده شود.يغالف در اطراف لوله تزر

 31متر از كتر، شن با ارتفاع قطعات مرتفع يگاه برا 3-3-1-33ت  

در  نج شيق بتدريو همزمان با باال آوردن لوله تزر شودميفته يمتر ر

ود تا ش يد سعياست با يهيند. بدكتا آن را پر  شودميفته يقالب ر

 شتر نشود.يبمتر  31ق موجود در شن از يعمق لوله تزر

 ز گزارش شده است.يمتر ن 722فتن شن تا ارتفاع ير

در  درشت يهاسنردانهم كبه ترا يازين معموال 33-1-3-8

ن كمم موارد در قطعات بتن آرمه يبعض، اما در ستينقالب 

 رد.يم صورت گكترا ،ا لرزاندن قالبيفشرده  يهوا  مكاست به 

 يسپرها يا برخيفشرده  يهايگاه در آرماتوربند 8-3-1-33ت  

ار خو  ضرورت دارد، از يبس يه همرنك ي، زمانياهسته يپرتوها

 .دشوميلرردها استفاده ين ميردن شن درون قالب و بكن يچدست

ه ها، طول لولطر لولهد با توجه به قيق بايفشار تزر 33-1-3-1

 در نظر گرفته رر،يديكها از مالت و فاصله لوله يق، روانيتزر

 .باشدميال كمراپاس 32تا  7 معموالق يد. فشار تزرنشو

 يهاقطر لوله معموالمتر،  312ش از يب يهاطول يبرا 1-3-1-33ت  

ود. ش يريرند تا از افت فشار جلوگيگيشتر در نظر ميق را بيتزر

 .شودميمتر محدود  722ق به يتزر يهاطول لوله معموال

شود و ن ساخته كدر مفلوطد يبا يقيمالت تزر 33-1-3-32

  .شود منتقاق يسپا به پمپ تزر

عب كمتر م 1/3تا  2/2ن ين بكش مفلوطيگندا 32-3-1-33ت  

 122تا  321ن ك. سرعت دوران مفلوطباشدميار كبسته به ددم 
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 يئش برنده خاليا نوع پي يستونياز نوع پ معموالق يپمپ تزر

شار ف ي  يو داراخط برگشت داشته باشد،  ي د ياست. پمپ با

رر يالت دكا بروز مشينسداد لوله تا در صورت ا باشد،ز يسنج ن

 بتوان اقدامات الزم را بعما آورد. 

 

. باشدميقه يدق 1تا  2مانه ياختالط در هر پ زمانقه است. يدور در دق

ه درز سرد كباشد  يد به نحويق آن بايالت و تزربه هر دال ساخت م

 ييجرادرز ا ينيبشينده پكش آياست در روش پ يهيد. بديايبوجود ن

 .باشدمير نيذپانكز امين

نصب  يمتريليم 1ه با چشمه كشب ي د يق بايپمپ تزر يدر ابتدا

 شود.  يريتا از ورود ذرات درشت جلوگ ،شود

ن كاز متر يليم 312تا ابتدا د يق بايسر لوله تزر 33-1-3-33

متر در  7/2ق و در ادامه، دداقا ي، و پا از شروع تزردين آييپا

ر آ  يز يزيرقرار داشته باشد. در بتن يق شده قبليمالت تزر

ق ير سط  مالت تزريمتر در ز 8/3تا  6/2د يق بايسر لوله تزر

 شده قرار داده شود.

دا ينقدر ادامه پد آيق بايتزر يق با لوله افقيدر تزر 33-3-1-33ت  

 رون بزند.يب ييه از لوله باالكند ك

غشا  ي د از يار باكشروع  ين روش براير آ  با ايز يزيردر بتن

د يا بان غشيافدار استفاده شود. اكق شيدر اطراف لوله تزر يكيالست

 ق را ادامه داد.يار تزركار پاره شود تا بتوان كپا از شروع 

تر در يل 322تا  21  معموالُ ق مالتيتزرآهنگ  33-1-3-32

 قه است. يدق

متر  2/3تا  6/2ن يب معموالق يت مالت در لوله تزركسرعت در

 ه است.يبر ثان

متر  8/3متر تا  7/2ن يب معموالآهنگ باال آمدن مالت در قالب 

 بر ساعت است.

قه يتر در دقيل 312ن است تا كق مميگاه آهنگ تزر 32-3-1-33ت  

 هم برسد.

 رسد.يه ميمتر بر ثان 8/3در لوله به ت مالت كگاه سرعت در

 يهاابعاد قالب، تعداد لولهددم دفرات شن، آهنگ باال آمدن به 

 ق ارتباط دارد.يتزر يق و بويژه دبيتزر

 شيو آزما يبردارنمونه 
 

 برداري و آزمايشنمونه 

از سنردانه درشت و اندام  يبردارعالوه بر نمونه 33-1-1-3

 يبردارد نمونهين اجرا بايد ز دريالزم از مالت ن يهاشيآزما

 . الزم اندام شود يهاشيشده و آزما

بايد هر روز ي  نوبت يا براي هر برداري از سنردانه تواتر نمونه

هركدام تواتر بيشتر دهد،  ،مترمكعب شن 12تن شن يا  312

 اندام شود.

 « »و « الن» يد مطابق بندهايبااز مالت  يبردارتواتر نمونه

 :، در نظر گرفته شوددهد يشتريم تعداد نوبت بداكهر  ر،يز

 نوبت؛ ي هر روز  -الن

 عب مالت. كمتر م 72از هر  - 

چه . چنانباشدميي معمولي هاسازهاين مقادير براي  3-1-1-33ت  

برابر  7تا  2تواند اين اددام ميقرار باشد بتن دديم ساخته شود، 

 شود.

دبا  ، درصد يد از نظر روانيمالت با يهاشيآزما 33-1-1-2

رش و يگو در صورت لزوم انبساط و زمان يانداخترآ  ،هوا

مالت  يد مقاومت فشارين بايآ  اندام شود. همنن ينرهدار

 .شودرر اندام يا هر سن مقرر ديروز  28در سن 

  

 .ندارد يلزوم ياز بتن بصورت عاد يريگنمونه 33-1-1-7

 ه ويهت  8321 يطبق استاندارد مل ديمورد نظر با يهاآزمونه

 12ا هر ينوبت  ي از بتن هر روز  يبردارتواتر نمونه 7-1-1-33ت  

م يدد يها. در بتنشودميه يتوص ،معمول يهاسازه يعب براكمتر م

 شود. برابر 7تا  2 تواندددم مين يا
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آورده ط استاندارد مقاومت آن بدست يدر شرا آوريعماپا از 

 .شود

ر ريهر بتن دز مانند ين يياز بتن سفت شده نها 33-1-1-3

ق و پرشدن دفرات را يت تزريفكيرد و ك يريگتوان ميزهيم

 رد.كن ييها را تعتوان مقاومت ميزهين مينمود. همنن يبررس

  

 ر آبيز يزيربتن  
 

 ر آبيز يزيربتن 

 اتيلك  
 

 اتيلك 

گوناگون دارد. روش  يهار آ  روشيز يزيربتن 33-32-3-3

 يزيرو لوله، بتنبا پمپ  يزيربا جام مفصوص، بتن يزيربتن

از  يترم با لوله يزيربتن نده و روشكآشيپ با روش سنردانه

ن بفش ير آ  هستند. در ايدر ز يزيرج بتنيرا يهاجمله روش

پ و پم يترم لوله  مكر آ  با يدر ز يزيربه روش بتن عمدتا

 . شودميم پرداخته يردن مستقك

د و اياسالمپ زبتن روان با  ي د از يبا يزيربتن روشن يدر ا

ا يم آن با وساكان تراكرا اميم بهره گرفت، زكخودترا ترجيحا

 ر آ  وجود ندارد. يدر ز يمكترا

باعث شسته شدن  هكاست  يان آ  به دديه جركيدر موارد

 استفاده نمود.توان ينمن روش ي، از اشودميبتن 

نه يدر ي د يبابا جام مفصوص  يزيردر مورد بتن 3-3-32-33ت  

مواد ضد  ين روش بتن داوير جام وجود داشته باشد در ايدر ز تفت

ن ييپا يو در آ  به آرام شودميفته يدر جام مفصوص ر يشسترآ 

نه يبرسد سپا در يزيرن محا بتنك ي برده خواهد شد تا به نزد

 ننه پا از باز شدين دالت دري. در اشوده يد باز شود و بتن تفليبا

 جام مفصوص يد. گاه به جايبرخورد نما يزيرن محا بتنكد به يبا

و در  شودميز استفاده ين  خش نسبتاً يهابتن يمحتو يهاسهكياز 

ن يت در اي. به هر دال در نهاشودميه يتفل يمحا مورد نظر به آرام

 يرنو هم ينواختيكو بتن از  شودميداصا ن يت مناسبيفكيروش، 

 C25تا رده  يهابتن يبرا ن روشيبرخوردار نفواهد بود. استفاده از ا

ه يه نشربشتر ياطالعات ب يار رود. براكتواند بيم مك ت نسبتاًيو با اهم

 مراجعه شود.  American Concrete society ر آ  يز يزيربتن

  داده شده يتوض 1-00بند ر نده دكآشيبا سنردانه پ يزيرروش بتن

د همواره درون مالت يق باير آ  سر لوله تزريز يزيراست. در بتن

  ياز  معموالز يق نيشروع تزر يق شده قرار داشته باشد و برايتزر

در اطراف سر لوله  يكيالست ييننده آ  و مالت بصورت غشاكجدا

 .شودميق استفاده يتزر

 نشدت خود و جابدا كد با توجه به دريبتن با، يترم يزيردر بتن

 د. ينما  مكم آن ك، به خروج هوا از بتن و ترايقبل يهابتن

 يفته شده قبليلوله وارد بتن ر ياز انتها ين روش بتن خروجيدر ا

به سمت باال و آ   آمدهو سط  بتن در تما  با آ  باال  شودمي

ن يد با ايآبدار با يها و سپرهافتن بتن در شمعي. رشودميرانده 

ه قرار باشد ك ياندام شود. در صورت يرريا روش مناسب ديروش 

 توان از ناوهيم ،فته شوديا سپر بدون آ  ريشمع  ي بتن در 

 يه ترمبا لول يزيربتنبه  يازيا پمپ و لوله بهره گرفت و ني يسقوط

روش  ،ان آ ، بتن شسته شوديا وجود جريدل. چناننه بهستين

 رود.  يم اركبهنده كش آيپ سنردانهبا  يزيربتن
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 يترم با لوله يزيربتن  
 

 يترم با لوله يزيربتن 

 يمصالح مصرف 33-32-2-3
 

 يمصالح مصرف 0-2-01-00ت 

 سيمان 00-01-2-0-0
 

 سيمان 0-0-2-01-00ت 

 يهافته مورد استفاده در بتنيپرتلند و آم يهاسيمانانواع 

 .شودميار برده كز بين ر آ يز يزيرمتعارف، در بتن

گيرش كم مانند  زمانيي با هاسيمانري از بكارگي شودميتوصيه  

 خودداري شود. 1/12ي رده هاسيمانيا  7ي پرتلند نوع هاسيمان

  سنگدانه 00-01-2-0-2
 

 سنگدانه  2-0-2-01-00ت 

به  رفمتعابتن  يبرا سنردانه ثر اندازهكدداه ك شودميه يتوص

. شودمحدود  متريليم 22م به كبتن خودترا يو برا متريليم 21

ر هشتم قط ي و  آرماتورهانصن فاصله آزاد د از ين مقدار نبايا

د يبا هسنردانمفلوط  بنديدانه. بزرگتر باشد ،يترم لوله يداخل

رات ذ يدارا ترجيحا يزبافت و ماسه مصرفيوسته و نسبتاً ريپ

 باشد.  يافكز ير

ا سنردانه ت يثر اندازه اسمكر مسل  اجازه استفاده از ددايدر بتن غ 

داده شده است،  يشسترو آ  يمتر به شرط عدم جداشدگيليم 78

گردگوشه  بهتر است از ماسه. شودميه نياستفاده از آن توص يول

 يانيم يبه منحن يكيطرآ مفلوط، نزد ياستفاده شود. در روش مل

(Bو دت )ين منحنيقرارگرفتن در ب ي B  وC بتن  يژه برايو)به

بتن روان و  يبرا 3/2تا  7/2ن يب n)توان  شودميه يم( توصكخودترا

ما د زماند بتواند در طول يم(. بتن باكبتن خودترا يبرا 7/2تا  2/2

 يداشته باشد. درصد دبا  هوا يافك ياسالمپ و روان يزيرو بتن

 يدت شودميه يدرصد است. توص 6تا  3 هابتنن يه شده در ايتوص

شروع  ي. براشودننده استفاده كريرگيز از مواد دين  خن يدر هوا

متر يليم 312تواند دداقا اسالمپ يبتن م مانهين پي، اوليزيربتن

 )ذرات يافكز يسنردانه و داشتن ذرات ر زدانهيرا دارا باشد. بافت ر

 يريجلوگ يبرا يسيمانرومتر( و دداقا مقدار مواد يكم 722زتر از ير

 آن الزم است.   يبتن و آ  شستر ياز جداشدگ

 يد افزودنموا 00-01-2-0-2
 

 يمواد افزودن 2-0-2-01-00ت 

 يرو پود ييايميش يتوان از مواد افزودنيم ر آ يز ريزيبتندر 

 رد.كاستفاده  يمعدن

ننده و كشاما: روان معموال ييايميش يمواد افزودن

ننده كزا و مواد اصالآ ننده، دبا كر يرگيننده، دكروانفوق

 .باشدمي يشسترا ضد آ ي يگرانرو

 و يعيطب يهاپوزوالن، شاما: انواع يمعدن يپودر يد افزودنموا

 .باشدمي  ، سرباره و پودر سنگ آهيمصنوع

  

 طرح مخلوط بتن  33-32-2-2
 

 طرح مخلوط بتن 2-2-01-00ت 

ا ي تعارفمشابه طرآ مفلوط بتن م يطرآ مفلوط بتن ترم

د ير بايز« ث»تا « الن»موارد  ،ن طرآيم است. در اكخودترا

 د:نت شويرعا
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 متريليم 232تا  332ن يد بيار باك ياسالمپ بتن در پا -الن

م كا خودترايم كتوان از بتن آسان تراياز ميدر صورت نباشد. 

 ز استفاده نمود.ين

 321 آن ثركو ددا 731 يسيمانمقدار مواد دداقا  - 

ثر كددا مكبتن خودترا يبرا عب است. كمترم درلوگرم كي

ه يتوصعب كمترم درم لوگركي 112 يسيمانمقدار مواد 

 . شودمي

ر ثكددا ،شودمياستفاده  از بتن در بتن آرمهه ك يدر موارد -پ

ن يا .شودميمحدود  31/2به  يسيماننسبت آ  به مواد 

 . باشدمي 1/2برابر  ر مسل يبتن غدر ثر كددا

بتن  درو دداقا  C30 ديبتن آرمه بابتن در  دداقا رده -ت

 د. اشب C25 ديبا رمسل يغ

 نندهكروانا فوقيننده كروان ي د از يبادر طرآ مفلوط  -ث

پودر  سرباره و ،يپوزوالن. استفاده از مواد ردكر استفاده يرگيد

ردن و باال ب يش گرانرويو افزا ييارآكبهبود  يز برايسنگ ن

از  يريجلوگ يبرا يننده گرانروكاصالآمواد  و دوام

ز ين سازدبا مواد  يريگاركبه و يشسترو آ  يجداشدگ

 .شودميه يتوص ،ژه در بتن روانيوهب

متر باشد الزم است از يليم 232ش از يچناننه اسالمپ بتن ب -الن

ان اسالمپ ي. دداقا جرشودان اسالمپ استفاده يش جريآزما

باشد و چناننه از بتن  يمتر ميليم 312م كبتن آسان ترا يبرا

متر يليم 112المپ اس انيم استفاده شود دداقا جركخودترا

 .خواهد بود

 زات يل و تجهيوسا 3-2-01-00ت   زات يل و تجهيوسا 33-32-2-7

د يبا يبتن ترم ياز برايرات مورد نيو تدها يوسادر انتفا  

 : ت شوندير رعايز« ج»تا « الن»الزامات 

بند و اتصاالت آ  يد صلب و داراي)ناودان( با يترم لوله -الن

باشد. در  متريليم 722ثر كو ددا 222 دداقا يقطر داخل

ر با قط يترم يهااز لوله توانيمر آ  يز ر دريار تعمكاندام 

ردال قطر هدر  ز استفاده نمود. ين متريليم 222از  كمتر

 سنردانه ياسم ثر اندازهكبرابر ددا 8د دداقا يلوله با

 باشد. يمصرف

قه يدق 31تا  1معادل  ين مناسب با ددميقاستفاده از  - 

  ي عنوانبهفتن بتن در لوله و يسهولت ر يبرا ،يزيربتن

 يرادتهببتوان د يبان را  يق .شودميه يتوص ،مفزن موقت

 ود. نماز آن جدا ا يبه لوله متصا و 

 دموعهم يديو باالبردن تدر ينرهدار يبراا باالبر يا يجرثق -ت

 .از استيمورد ن مورد نظر يهاآنزم درن يلوله و ق

ا يدا در ابت ،يزيرشروع بتن يبرا  ا توپي يوپتاستفاده از  -ث

 . است يالزامبتن و آ   نندهكبه عنوان جدا ،لوله يانتها

سرعت ا بسهولت و  رر متصا و بهيديكبه  يرادتهد بيبا يترم يهالوله 

 يهاهلولز برقرار باشد. ين يبندآ ه ك يدر دال ،رر جدا شونديديكاز 

رر يدكيبدون فلنج به  ياا بصورت رزوهيچ يبا پ يبصورت فلند يترم

رد كنند تا بتوان مشف  كيرا مدرج م يترم لولهشوند.  يمتصا م

از آن در بتن  يا آ  و چه طولي كر سط  خاياز آن ز يه چه طولك

 است. 

فت. ين ريه بتوان بتن را به درون قكد چنان باشد يارگاه باكط يشرا

د به يبا ين لوله ترميبه داخا ق يزيردما و بتن لهين وسيبنابرا

 اورد. يد نوجوه بهيتفل يبرا ين باشد تا مزادمتيباالتر از ق يافكمقدار 

لوله  ياز قطر داخل بزرگتر يمكد يبا ،ريپذانعطاف  ا توپي يقطر توپ

 يكيتا السي يبوده و با فشار به درون لوله رانده شود. جنا آن اسفند

ه ك ر مواد مشابهياست. استفاده از سا يا توخاليتوپر  كيا پالستيو 

 بالمانع است. ،رد الزم را داشته باشندكو عمل يياراك

قه يدق 31باشد به ن است الزم كر مميتاخ زمانگرم،  يط هوايدر شرا

قه يدق 72از  بيشترتواند تا يم زمانن يسرد ا يمحدود شود و در هوا

 ز باشد.ين
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ه كد چنان باشند ين بايفتن بتن در قيا دما و ريوسا -ج

قه يدق 72ش از يب يريتأخ ورد كه يآن را تيذ يدرپيبتوان پ

  د.يايوجود نبه يزيردر بتن

 يوهاكرا فراهم نمود. س يثابت يوكد سيآ  با ياستقرار رو يبرا

 ست.ين منظور مناسب نيا يشناور برا

 يياجراالزامات   0-2-01-00ت   ييالزامات اجرا  33-32-2-3

سط  آ  داخا و خارج  يزيرر شروع بتند 33-32-2-3-3

ت كره دك يبه نحو ،تراز باشد ي د در يا شمع و سپر بايقالب 

 .شودآ  به سمت باال مقدور ن

آ  از  ين است به جاكها و سپرها ممدر شمع 3-3-2-32-33ت  

 يه براك يموارد ت استفاده نمود. همهيا دوغا  بنتوني يا دفارگِ

 .ز صادق استين يگا دفار ير شده براكآ  ذ

 ديبا يلوله ترم ير آ  انتهايبتن ز يدر اجرا 33-32-2-3-2

فته شده قرارداده شده باشد و به يدر بتن ر يافكبه مقدار 

د يبالوله  يانتهاا باال آورده نشود. يرون يوجه از داخا آن بچيه

 رد.يمتر درون بتن قرار گ 1/3تا  3به مقدار 

 1/3ادتر از يبتن زه عمق لوله درون ك يدر صورت 2-3-2-32-33ت  
ند و ادتمال انسداد لوله بيشتر شده كان بتن به شدت يمتر شود، جر

 .شودميم نكز مترايو بتن ن
متر شود، سرعت  6/2ه عمق لوله درون بتن كمتر از ك يدر صورت
از لوله  ياد شده و بتن خروجيان بتن درون لوله به شدت زيجر
ت يفكيو آ  مفلوط شده و آن، بتن  دهيتواند متالطم شود و در نتيم

 ابد.ي ياهش مكبتن به شدت 
بوط مرز يبتن ن يدرون بتن به روان ثر عمق لولهكدداقا و ددا عمدتا
 ست.ين يثابت كامال دارو مق است

 انكامتا ددد ي، لوله بايزيردر طول مدت بتن 33-32-2-3-7

 نماند. يچهارم آن از بتن خال ي ش از ير باشد و باز بتن پُ

  

توان يرا م  ا توپي يم عمق، توپك يهادر آ  33-32-2-3-3

تقر ن قالب مسكن برد و در ييلوله قرار داد و لوله را پا يدر انتها

له لو يرا در ابتدا يد توپيق بايعم يهاه در آ ك يدر دال .نمود

در  .ت دادكن درييبه طرف پا يرادتهلوله را ب تا بتوانقرار داد 

 فورد.بتعادل لوله به هم ست ن اكممصورت نير ايغ

هم خوردن تعادل لوله عالوه بر اينكه امكان به 3-3-2-32-33ت  

آورد ممكن است باعث ايداد خساراتي براي شروع كار را بوجود نمي

 تدهيزات به كار رفته شود.

 ، درونيرسانبتن لهيتوسط وسد يبابتن را  33-32-2-3-1
ار در باال قر  ه توپك يترد. در صوركفت و لوله را پر ين ريق
 لهيرا با م د آنين رانده نشود باييو با فشار بتن به پا شته باشددا

ن رود. ييج توسط وزن بتن پايتدرهن راند تا بييبه پا يمناسب
لوله  ديبا ن پر شديد و لوله و قيبه انتها رس  توپ هكآنپا از 
فاصله . بالخارج شود  تا توپ ديشكباال  يمك ،ين را به آراميو ق
ن تا بتن درو شودميبرده ن يين بار لوله پاين و آخرياول يبرا
تن به ب هكآنضمن  ،ه نشوديتفل يناگهان صورتبهن و لوله يق

 .ه باشددركدور لوله را پر  يافكقدر 

از  ياهش ادتمال جداشدگك يبهتر است برا 1-3-2-32-33ت  

ود. اسالمپ ددود ار استفاده نمكشروع  يد شده برايق يدداقا روان

ار كشروع  يمتر برايليم 712ان اسالمپ ددود يمتر و جريليم 312

 ه شده است.يتوص

د وگرنه ز شويد پرهيع آن بايسر هيلوله و تفل يدن ناگهانيشكاز باال 

 همرن يد به بتنيهردال باشوند. بهيرر مفلوط ميديكبتن و آ  با 

 افت.يدست  يريو خم

ن و لوله، يق هيشدن سرعت تفل ندكپا از  33-32-2-3-6

 يدر فواصا زمان يبه آرام ن،يدرون ق يزيرهمزمان با بتن

 د.يشكد باال ين را باي، لوله و قيخاص

ن رفتن بتن از قين و لوله ييهرچه سرعت پا 6-3-2-32-33ت  

رون د يمتركلوله به مقدار  يه انتهاكآن است  تر باشد نشانهشيب

ت بتن در قين و لوله ك. چناننه سرعت درفته شده قرار دارديبتن ر

اد شده است. يه عمق لوله در بتن زكاست ابد، نشانه آن ياهش ك
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ه ند تا عمق لولكيم يبا توجه به تدربه خود سع يزيربتن يمتصد

 ند.كدفظ  يدر بتن را به مقدار مناسب

ن و لوله با يق هيبا توجه به سرعت تفل 33-32-2-3-3

مق ه عكمطمئن شد د يبا ه آنحاسبما ين و عمق بت يريگاندازه

ر د شودميه يتوص شده است. تاميندرون بتن  مورد نظر لوله

عب بتن، سط  بتن كمتر م 31فتن هر يا پا از ريهر ساعت 

 ده آن ثبت شود.يو نت يو عمق لوله درون بتن بررس

فته شده و سط  مقطع يبا استفاده از ددم بتن ر 3-3-2-32-33ت  

 برخوردار يفته شده از چه ضفامتيه بتن ركافت يوان درتيقالب م

توان عمق لوله درون يلوله م يدرجات ارتفاع  مكشده است و به 

ن عمق لوله درون بتن ييتع يرر برايبتن را محاسبه نمود. روش د

ا وزنه متصا به طنا  )نخ( ير آ  يز يبردارا نقشهياستفاده از وسا

ا تراز آ  مشف  ين يط  بتن از زمن دالت فاصله سي. در اباشدمي

توان عمق لوله يم يلوله ترم يو با مشاهده درجات ارتفاع شودمي

 درون بتن را محاسبه نمود.

با  يرسانن و لوله، بتنيق يديبا باال بردن تدر 33-32-2-3-8

ا كو تسمه نقاله مش ينيپمپ زم ا لولهي نكون مفلوطيامك

تر نييمتر پا 7ش از يدر ابتدا ب نيد تراز قين باي. بنابراشودمي

در تراز  ن را مددداي، قيمتر 7 لوله ي  باشد تا بتوان با دذف

قه طول يدق 31ش از يد بيات نباين عمليقرار داد. ا يترنييپا

 شد.كب

  

 يزيرن بتنيدر صورت انسداد لوله در د 33-32-2-3-1

 622تا  312زان يع به ميو سر يصورت ناگهانتوان لوله را بهيم

داد ن برد تا انسييع پايد و سپا آن را سريشكمتر باال يليم

ات در بتن يعملن يد در اي. در هردال سر لوله باشودبرطرف 

 قرار داشته باشد.

ن همواره باعث ييو  لوله به سمت پاكت معكدر 1-3-2-32-33ت  

ن ياز به اير مناسب،  نيد با اتفاذ تدابين باي. بنابراشودميت يفكيافت 

ه د تا انسداد لوليرا به اندام رسان ياقدامات يعنين برد. يعما را از ب

 د.يايوجود نبه

ع لوله به اختالط آ  و يسر يت جانبكدر 33-32-2-3-32

 ز شود.يد از آن پرهياندامد و بايبتن م

را  آنبتن به اطراف، لوله و ت كدر معموال 32-3-2-32-33ت  

نمود با طرآ مفلوط مناسب،  يد سعيبا. ندكيم يمستعد جداشدگ

 رد.ك كمتررا  ين استعداد جداشدگيا

د لوله را به اطراف ينبا يزيرن بتنيدر د 33-32-2-3-33

ه ك يا موارديرمسل  و يت لوله در قطعات غكت داد. دركدر

ردن كپر  يت لوله به اطراف وجود ندارد، براكدر يبرا يمانع

 رون قالب، مداز است.دار بتن دبيردن سطوآ شكا تراز يگوشه 

  

د ياد بيه بتن به تراز مورد نظر رسكنيپا از ا 33-32-2-3-32

ن فت. بسته به نوع بتيرا برداشت و دور ر يياز بتن باال يبفش

ن يب يفتنيضفامت بتن سست و دور ر ،يزيرو دقت در بتن

 .باشدميمتر  1/2تا  7/2

شدن فتپا از س شودميداده   يگاه ترج 32-3-2-32-33ت  

تر نهيزپر ه ياتيه عملكنند كب ي، آن را تفرين فوقانيضع يهابتن

 دارد. يرا در پ

فتن بتن متعارف از ير يه براك يدر موارد 33-32-2-3-37

ه بتن در كتوان انتظار داشت ي، مشودميلوله استفاده  ي 

را  يبداريند و سط  شكت كمتر به اطراف در 1/2تا  2ددود 

 ييستايب ايبتن كمتر باشد، ش يهر چه روان 37-3-2-32-33ت  

اه خواهد همر يبيشتر يبه اطراف با سفت زيت بتن نكآن بيشتر و در

 بود.
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م كه از بتن خودتراكيجود آورد. در مواردوم بهكب يبا ش

دود آن، در د يياراكن است بتن، بسته به كمم شودمياستفاده 

توان يلوله م ي ن با يابد. بنابرايان يمتر به هر طرف جر 32تا  1

ند از به استفاده از چينمود و گرنه ن يزيررا بتن يبيشترسط  

و تراز  هاآنبه  يرسانده بتنيخواهد بود و در نت يلوله ترم

 .شودميردن سط  بتن دشوار ك

 شودميه يمتر به هر طرف باشد، توص 1ش از يت بتن بكچناننه در

ن مواد يچند استفاده از ااستفاده شود. هر ياز مواد ضد آ  شستر

 د است.ير آ  مفيزيزيبتن ر يهاهمه روش يبرا

ن ضد از به بتيشتر شود نيه بيمتر بر ثانيليم 12سرعت آ  از  يوقت

 وجود دارد. يآ  شستر

بتن  يبرا يترم دو لوله ثر فاصلهكددا 33-32-2-3-33

 دو لوله ثر فاصلهكمتر و ددا 1تا  3آن  يمتعارف، بسته به روان

 آن است. يمتر، بسته به روان 22تا  32م كبتن خودترا يبرا

متر مربع را با بتن  21توان يم يهر لوله ترمبا  33-3-2-32-33ت  

 ،مكرا با بتن خودتراو دتي بيشتر مترمربع  222تا  322روان و ددود 

 .درك يزيربتن

ر يگريدمواد  يريگارك، ضمن بشودميه يتوص 33-32-2-3-31

 و  فراتر نرود.يدرجه سلس 28ز از يبتن ن يدماننده، ك

 جيگرم مانند خل يهاه بتن در آ ك يطيدر شرا 31-3-2-32-33ت  

 21بتن را به  يبهتر است دما ،شودميفته يعمان ر يايا دريفار  

 رد.كو  محدود يسلس درجه

ن يد فته شده دريبتن ر ه مشاهدهكاز آندا  33-32-2-3-36

 ن الزم استين است، بنابراكرمميغ آن عمالا پا از اتمام يار ك

 و روش ير شده در رابطه با مصال  و بتن مصرفكات ذكبه ن

ارآزموده و مدر  كد و از افراد وش يافكار توجه ك  اندام يصح

ا يم و يه در اغلب موارد، ترمكر است ك. الزم به ذشوداستفاده 

اد ير زاين نظر بسيار از اكت يست و دساسير نيپذانكب اميتفر

 است.

ن يت تضمياهم يترم با لوله يزيردر بتن 36-3-2-32-33ت  

 ت است.يفكينترل كاز  بيشترمراتب ه ت بيفكي

فتن بتن ير يه از قالب براك يموارددر  33-32-2-3-33

 برخوردار باشد. يخوب يبندد از آ يباقالب ، شودمياستفاده 

  

بتن  آوريعمابه  يازير اغلب موارد ند 33-32-2-3-38

بهبود  زمانت بتن به مرور يفكيدار، ط آ يست و در محين

رد يدار قرار گرآ يط غياز آن در مح يبفشه كنيابد. مرر اييم

 مقدور باشد. يرسانرطوبت ين برابه آ يو دسترس

  

ن بردن لوله به جز در هنرام انسداد يياز پا 33-32-2-3-31

ج با يتدربه يست لوله ترمنمود. همواره الزم ا يد خودداريآن با

 ت داده شود.كمتر به سمت باال دريليم 722تا  312 يهاگام

  

 ار راكار، روش كد قبا از شروع يار باكمانيپ 33-32-2-3-22

ن يدستراه نظارت برساند. در ا تاييدد و به يه نمايته

 اتيو شروع مددد آن و عمل يزيرد قطع بتنيبا دستورالعما

 شود. ينيبشيالزم پ
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 ميردن مستقكبا پمپ  يزيربتن  
 

 ميردن مستقكبا پمپ  يزيربتن 

ن روش يادر و طرآ مفلوط بتن  يمصال  مصرف 33-32-7-3

 .است يبا لوله ترم يزيرز مانند بتنين

د مشابه يز بايثر آن نكو ددا سيماندداقا مقدار  3-7-32-33ت  

 در نظر گرفته شود. يبتن ترم

 شودميلوله استفاده از پمپ و  صرفان روش يدر ا 33-32-7-2

لوله  يريگا اندازهيا وساي يتوپ به جز ،رريا ديبه وسا يازيو ن

 .، وجود ندارددر بتن

روع ش يبرا يد در روش پمپيز باين  ا توپي ياز توپ 2-7-32-33ت  

 رد.كاستفاده  يزيربتن

« ت»تا « الن»ن روش الزامات يدر استفاده از ا 33-32-7-7

 ت شود:يد رعاير بايز

 312تا  321ن يب معموالروش قطر لوله پمپ  نيا در –الن 

رد يگيه در بتن قرار مكاز لوله پمپ  يمتر است. قسمتيليم

 ر باشد.يد انعطاف ناپذيبا

از  يداد خال در لوله پمپ و انسداد ناشياز ا يريجلوگ يبرا - 

 .ه شودين نقطه لوله تعبيه هوا در باالترير تفليش ي د يش باكم

ات يدر شروع و ادامه عمل يياز نظر اجرا هك ياتكنتمام  -پ

د يز باين ميردن مستقكان شد در پمپ يب يبا لوله ترم يزيربتن

 ت شود.يرعا

فته شده يد در بتن ريسر لوله پمپ باز ين روش نيادر  -ت

زان يد به مياما با. باشد يز مانند روش ترميبتن ن يباشد و روان

 .توجه داشتشسته شدن بتن  وان آ  يجر

لرزش لوله در داخا  يردن بتن تا ددودكدر پمپ  7-7-32-33 ت 

در  يشترين بيه ضعيداد اليتواند باعث ايه مك، شودميداد يبتن ا

 شود. يبا لوله ترم يزيرسط  بتن نسبت به روش بتن

 يزنو صرفا يبا لوله ترم يزيرن روش برخالف بتنيت بتن در اكدر

 ز وجود دارد.يردن نكست و عما پمپ ين

است  يدو تا سه برابر بتن معمول يشستربتن ضد آ  يفشار پمپ برا

 .باشدميمتر كا يردن آن نصن كاما آهنگ پمپ 
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Abstract: 

Iranian building regulations for concrete construction were introduced as standards "18-1" to "18-5" in 

1972. These focused mainly on construction and not design. The design method of "working stress" 

approach was practiced in offices and was accepted. 

The first edition of code of practice for design and construction of concrete structures "ABA" was published 

in 1992 under the serial No; 120. In that edition the "Limit Design Method" was recommended. 

The present edition (second one) is arranged in two volumes, "Analysis and Design" and "Concrete 

Materials and Construction". The design method has been revised and "Strength Design Method" has been 

adopted. 

In this edition some developments have been incorporated. 

1- The arrangement of chapters is according to structural members. Each chapter contains all 

requirements for a member, like Slabs, Beams, Columns, etc. 

2- Durability of concrete is seen in more detail. 

3- "Strut and Tie" method of analysis and design is introduced. 

4- Design for fire resistant is introduced.  

5- Finally a chapter on anchorage to concrete structure is added. 
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اين ضابطه

 نامهآيين» نظر تدديد دومين از دوم جلد

 و  باشدمي «اجرا و مصال » عنوان با «ايران بتن

ارايه الزامات و راهنمايي در خصوص در راستاي 

مواد و مصتتال  مصتترفي در بتن، طرآ مفلوط و 

يازده در ستتتاخت و اجراي انواع بتن هتاي  شرو

ها و تعارين، مشفصات واوهشاما: كليات،  ،فصا

ا، مباني مصتال  بتن، مشفصات اجرايي آرماتوره 

ي، الزامتتات اجرايي، طرآ مفلوط، دوام و پتتايتتاي

هاي بندي، درزهاي سازهارزيابي و پذيرش، قالب

.هاي ويژه تهيه و تدوين شده استبتنو  بتني
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