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 فنی  كاصالح مدار
 
 

 گرامی: خواننده

 تفادهاس با کشور، بودجه و برنامه سازماني دیتول ویی ربنایز امور ،یفن معاونت ارانکمانیپ و نیمشاور اجرایی، و فنی نظام امور     
 با. است نموده عرضه شورک مهندسیه جامع به استفاده براي را آن و ردهک ضابطه این تهیه به مبادرت برجسته ارشناسانک نظر از

 .نیستی موضوع اشکاالت و هامیا ابهام، ،یفن ،یمفهومي هاغلط رینظیی ایرادها از مصون اثر این فراوان، تالش وجود
 زیر صورت به را مراتب فنی الکاش و ایراد هرگونه مشاهده صورت در دارد تقاضا صمیمانه گرامی خواننده شما از رو،این از     

 فرمایید: گزارش
سناد دانش تیریمد سامانه در -1  sama.nezamfanni.ir د:ییفرما نام ثبت (سما)یی اجرا وی فن ا

را و سما سامانه به ورود از پس -2 شان ،یاحتمال تماسي ب  .دییفرما لیمکتي اربرک لیپروفا بخش در را خودی ن

 .دییفرما مراجعه ضابطه نیای نظرخواه بخش به -3

ع صفحه و بند شماره -4 شخص را نظر مورد موضو  .نیدک م

رید بیان خالصه صورت به را نظر مورد ایراد -5  .دا

راي را شده اصالح متن انکام صورت در -6 گزینی ب  .نمایید ارسال جای

 .داشت خواهند معمول را مقتضی اقدام و نموده مطالعه دقت به را دریافتی نظرهاي امور این ارشناسانک     

 شود.می قدردانی جنابعالی نظر دقت و اريکهم از پیشاپیش

 
دار نامه بتن ایران (آبا)، دبیرخانه مستقر در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي به طور اختصاصی، عهده: در مورد آیینتبصره

 این صفحه ارائه شده است. باشد که نشانی آن درآوري و رسیدگی به نظرات میجمع
 

 

سازمان  33271مرکز تلفن  –شاه تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علی اتبه:کنشانی براي م
 برنامه و بودجه کشور، امور نظام فنی و اجرایی، مشاورین و پیمانکاران

Email: nezamfanni@mporg.ir                                        web: nezamfanni.ir 
نامه بتن ایران (آبا):دبیرخانه آیین  

             aba.code@bhrc.ac.ir                                                     aba.bhrc.ac.ir 

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


 

 
  



 

 
 

 باسمه تعالی 
 

 پیشگفتار 

سال از انتشار تفسیر  15شدن بیش از نامه بتن ایران (آبا) و سپريسال از تجدید نظر قبلی آئین 20با گذشت حدود 

سائل اجرایی آبا و پس از حدود  صالح و م سکن و  تحقیقات راه،سال از واگذاري امر خطیر تدوین آن به مرکز  6جلد م م

سازي، سوب می به یاري خداوند متعال، شهر ستقل مح سیر آن که در واقع یک تدوین م  شود درتجدید نظر دوم آبا و تف

ست شما عزیران و د سترس  شگاهد شجویان دان ستادان، دان صنعتگران، ا شی و اندرکاران بتن، طراحان و  ها و مراکز آموز

 گیرد.پژوهشی قرار می

ضرورت یک تجدید نظر و هایی در ارتباط با بتن دیده میهاي گذشته تغییرات و پیشرفتسالدر طی  شد و بهرحال 

ــاس می ــطه پژوهشحتی یک تدوین جدید احس ــد. در این مدت بواس هاي متعدد و تجربیات علمی و اجرایی در مراکز ش

سازندگان بتن آماده  شاور، پیمانکاران و  شرفت و قطعات بتنی،آموزشی و پژوهشی، مهندسین م  هاي جدي در رابطه باپی

 نامه قبلی جوابگوي نیازهاي اجرایی نبود.شد و آئینبتن کشور مشاهده می

ز باشد که با تشکیل دبیرخانه آبا در مرکمی» دوم تجدیدنظر« ،فوق سوابقبا توجه به  شودمیعرضه  ویرایشی که اینک

سازي، همراه با نظ شهر سکن و  سی و تدقیق در تحقیقات راه، م سترده در مراحل مختلف انجام پروژه و برر  19رخواهی گ

تنظیم شده است. در این ویرایش به همراه تفسیر، » مصالح و اجرا«و » تحلیل و طراحی«هاي در دو جلد با نام کارگروه و

شرح آنجتغییرات زیادي گن شده که  صل اول جلدانده  ست. اول ها در ف شده ا سخ جدید  آورده  ست که ن الزم به ذکر ا

 کنند.مباحث مقررات ملی ساختمان نیز با این ویرایش آبا کامال هماهنگ بوده و از یک فلسفه طراحی تبعیت می

صمیم گرفت تا در  در این جلد، صالح و اجرا ت سایل اجرایی آن  11کمیته م صرفی بتن و م صالح م صل در ارتباط با م ف

 شود.بندي و الزامات اجرایی آرماتورها را نیز شامل میها  بپردازد که قالبآن موضوعاتی را مطرح کند و به

ست، عمالَ مانند تجدید نظر اول، نمی شده ا توان این تغییرات را با قرار از آنجا که تغییرات جدي در این تدوین ایجاد 

سیر تفنمود. در این تجدید نظر،  دادن خط در حاشیه سمت راست متن اصلی یا تفسیر و توضیح آن نشان داد و مشخص

شد تا از یا توضیحات هر بند در روبروي آن صمیم گرفته  ستفاده کند. همچنین ت ست تا کاربر بتواند براحتی از آن ا آمده ا

ها اشاره شود. در وهله اول سعی شد به استاندارد ایران ها خودداري شود و فقط به نام و شماره آنذکر محتویات استاندارد

 .شوداستفاده  ENو  ASTMرجاع داده شود و در غیاب آن از استانداردهاي ا

انی طرح مب کیفیت بتن،هاي دیگر از جمله فصول مصالح مصرفی،هاي مورد نیاز اختصاص یافت. فصلیک فصل به واژه

دي واقع گردید و در مواردي هاي ویژه با تغییرات جدرزها و بتنبندي، اجرا، ارزیابی و پذیرش بتن، قالبدوام،  مخلوط،

 براي اولین بار به نکات خاصی اشاره شد که وجه مشخصه این تجدید نظر است.



پور بحث دوام یکی از مهمترین موضوعاتی است که به همت و پیگیري استاد گرانقدر، شادروان پروفسور رمضانیان     

شمند به جامعه فنی و م ست که باعث افزایش در این مجلد به عنوان یک ماندگار ارز ست و امید ا شده ا سی تقدیم  هند

 کیفیت و عمر ساخت و سازهاي بتنی کشور شود.

عوامل ذینفع نظام فنی و اجرایی کشور به سازمان  از با توجه به مطالب فوق، این ضابطه پس از تهیه و کسب نظر     

سی،  شد که پس از برر سال  شور ار ساس نظام فنی اجبرنامه و بودجه ک ضوع ماده  کپارچه،یرایی برا قانون احکام  34مو

ــعه کشــور، ماده  يهابرنامه یدائم ــتانداردهاي اجرایی مصــوب هیات محترم قانون برنامه و بودجه و آیین 23توس نامه اس

 باشد.االجرا میهاي از محل وجوه عمومی ویا مشارکت عمومی و خصوصی الزمکه براي طرح گردید تصویب و ابالغوزیران 

، این مجموعه مصون از وجود اشکال ه استکه براي تهیه این مجموعه صرف گردید فراوانیتالش، دقت و وقت  باوجود     
حی را موارد اصال شودمین محترم درخواست برااز کار نامهآئیندر راستاي تکمیل و پربار شدن این  بنابراینو ابهام نیست. 

دریافت شده را بررسی و در  يپیشنهادها کنند. کارشناسان ارسال )aba.bhrc.ac.irایران (نامه بتن دبیرخانه آیینبه 
صورت نیاز، با همفکري نمایندگان جامعه فنی کشور و کارشناسان مجرب این حوزه، نسبت به تهیه متن اصالحی، اقدام و 

، اعالم خواهند کرد. به برداري عمومبهره براي) Nezamfanni.ir(کشور نظام فنی و اجرایی از طریق پایگاه اطالع رسانی 
همین منظور و براي تسهیل در پیدا کردن آخرین ضوابط ابالغی معتبر، در باالي صفحات، تاریخ تدوین مطالب آن صفحه 

غییر در مطالب هر یک از صفحات، تاریخ آن نیز اصالح خواهد شد. از اینرو همواره است که در صورت هرگونه تدرج شده
 معتبر خواهد بود. و مطالب صفحات داراي تاریخ جدید

ي و آرزوي عزت و سربلند آیدمینامه تقدیر بعمل اندرکاران این آییناز تمام اساتید، کارشناسان و دستوسیله به این     
 را داریم.ی گراممیهنان براي هم

 درضا عدلیمح
 يدیمعاون فنی، امور زیربنایی و تول

 1400بهار 
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 ] 120-2شماره  ضابطه [» جلد دوم مصالح و اجرا –آیین نامه بتن ایران «تهیه و کنترل 
 

 مسکن و شهرسازي مجري: مرکز تحقیقات راه،

 :(به ترتیب حروف الفبا) کنندهاعضاي گروه تهیه
 

 همکاري در تهیه مسئول تهیه مدرك تحصیلی محل اشتغال نام خانوادگی نام

(مسئول  تدین محسن

 گروه تهیه)
انجمن بتن ایران، مهندســـین 

 مشاور سیناب غرب
 5، 4فصـول  دکتراي مهندسی عمران

 8و 
ــول  ، 6، 2، 1فص

 11و  10، 9، 7
رئیس قاسمی  امیر مازیار

 (دبیر)
مرکز تحقیقات راه، مســـکن و 

 شهرسازي
ــول  - عمرانمهندسی کارشناس ارشد  ، 4، 3، 2فص

   10و  9، 8، 6، 5
مرکز تحقیقات راه، مسکن و  احمدي بابک

 شهرسازي
 11و  8فصل  - دکتراي مهندسی عمران

 7فصل   عمران مهندسیکارشناس ارشد  شرکت بتون ایران اسالمی علیرضا
 11فصل  - دکتراي مهندسی عمران دانشگاه رازي اشرفی حمید رضا

خواجه نصـــیرالدین  دانشـــگاه باقري علیرضا
 طوسی

 3فصل  7فصل  دکتراي مهندسی عمران

 5و  3فصول  - دکتراي مهندسی عمران شرکت آرا بتن اروند تدین محمد حسین
 8و  3فصول  - عمران مهندسیکارشناس ارشد  مهندسین مشاور مهاب قدس جبروتی محمد رضا

مرکز تحقیقات راه، مســـکن و  چینی مهدي
 شهرسازي 

 11و  3فصول  - دکتراي مهندسی عمران

ــاختمانی  رحمانی تارا ــالح س ــتیتو مص انس
 دانشگاه تهران

 11فصل  - عمرانمهندسی کارشناس ارشد 

ــنف انجمن رحمتی علیرضا   نندگانکدیتول یص
 انریا یبتن قطعات و آماده بتن

 6و  5فصول  - عمرانمهندسی کارشناس ارشد 

 رمضانیانپور اکبرعلی
 (شادروان)

 - 6فصل  دکتراي مهندسی عمران صنعتی امیرکبیر دانشگاه

 6فصل  - دکتراي مهندسی عمران دانشگاه تهران رمضانیانپور محمد امیر
و  1فصـــول  عمران یمهندس يتراکد علم و صنعت ایران دانشگاه زاهدي مرتضی

4 
- 

مرکز تحقیقات راه، مســـکن و  سبحانی جعفر
 شهرسازي

ـــول  - عمران یمهندس يتراکد و  9، 6فص
10 

ــگاه فنی حرفه سجادي عطار سید محمد ــهید دانش اي ش
منتظري مشهد، موسسه رهاب 

 انو ایمن ساز

 5فصل  - عمرانمهندسی کارشناس ارشد 

 - 11فصل  عمران یمهندس يتراکد تهران دانشگاه زادهشکرچی محمد



 همکاري در تهیه مسئول تهیه مدرك تحصیلی محل اشتغال نام خانوادگی نام

دانشـــگاه عالالدوله ســـمنانی،  فامیلی هرمز
 مهندسین مشاور کوبان کاو

 - 3فصل  عمران یمهندس يتراکد

و  9فصـــول  عمران یمهندس يتراکد علم و صنعت ایران دانشگاه قدوسی پرویز
10 

 11و  7فصول 

 5فصل  - عمرانمهندسی  دکتراي شرکت شیمی ساختمان کلهري موسی
 8فصل  - عمران یمهندس يتراکد گیالندانشگاه  مدندوست رحمت
 دانشــگاه تحصــیالت تکمیلی مدنی حسام

صـــنعتی و فناوري پیشـــرفته 
 کرمان

 6فصل  - عمران یمهندس يتراکد

 7فصل  - عمرانمهندسی کارشناس ارشد  مهندسین مشاور مهاب قدس منوچهري دانا فرزاد
مرکز تحقیقات راه، مســـکن و  نعمتی مهدي

 شهرسازي
ـــول  - عمران یمهندس يتراکد و  8، 7فص

11 
شگاه بوعلی نیلی محمود شگ سینا،دان اه دان

 صنعتی همدان
 11و  6فصول  - عمران یمهندس يتراکد

 8فصول  - عمرانمهندسی کارشناس ارشد  مهندسین مشاور سانو واعظی رحیم
 9فصل  - عمرانمهندسی کارشناس  سازمان برنامه و بودجه هاشمی سید اکبر

 

 :هماهنگی و تلفیق آبا (به ترتیب حروف الفبا)اعضاي گروه 
 مدرك تحصیلی محل اشتغال نام خانوادگی نام

 عمران یمهندس يتراکد انجمن بتن ایران، مهندسین مشاور سیناب غرب (رئیس کمیته مصالح و اجرا)تدین  محسن

 عمران یمهندس يتراکد علم و صنعت ایران دانشگاه (رئیس کمیته تحلیل و طراحی)زاهدي  مرتضی

 عمرانکارشناسی مهندسی  سازمان برنامه و بودجه کشور پورسید بهناز 

 عمران یمهندس يتراکد دانشگاه صنعتی امیرکبیر (شادروان) رمضانیانپور اکبرعلی

 عمران یمهندس يتراکد دانشگاه تهران زادهشکرچی محمد

مهندسین مشاور دانشگاه عالالدوله سمنانی،  فامیلی هرمز
 کوبان کاو

 عمران یمهندس يتراکد

 

 

 
 

 

 

 



 

 :(به ترتیب حروف الفبا)اعضاي کمیته فنی 
 مدرك تحصیلی محل اشتغال نام خانوادگی نام

 عمران یمهندس يتراکد رانیا صنعت و علم دانشگاه (رئیس) يزاهد  مرتضی

 ارشد مهندسی عمرانکارشناس  يشهرساز و نکمس راه، قاتیتحق زکمر (دبیر) یقاسم سیرئ مازیارامیر

 عمران یمهندس يتراکد یطوس نیرالدینص خواجه دانشگاه  يباقر علیرضا

 عمران یمهندس يتراکد يشهرساز و نکمس راه، قاتیتحق زکمر   ارکزیپره طیبه

 عمران یمهندس يتراکد رانیا بتن انجمن  نیتد  محسن

 عمران یمهندس يتراکد مدرس تیترب دانشگاه  یمیتسن عباسعلی

 ارشد مهندسی عمرانکارشناس  سازمان برنامه و بودجه کشور  یتوتونچ علیرضا

 عمران یمهندس يتراکد  شهرسازي و مسکن راه، تحقیقات مرکز   ینیچ مهدي

 عمران یمهندس يتراکد فیشر یصنعت دانشگاه  خالو علیرضا

 عمران یمهندس يتراکد سمنان دانشگاه  نیرالدیخ علی

 عمران یمهندس يتراکد ریبکریام یصنعت دانشگاه (شادروان) انپوریرمضان اکبرعلی

 عمران یمهندس يتراکد ریبکریام یصنعت دانشگاه   ییرها علیرضا

 عمران یمهندس يتراکد يشهرساز و نکمس راه، قاتیتحق زکمر   یسبحان جعفر

 عمران یمهندس يتراکد زلزله دهکپژوهش  مقدم سروقد عبدالرضا

 عمران یمهندس يتراکد مدرس تیترب دانشگاه  يمحمد یسلطان  مسعود

 عمران یمهندس يتراکد يشهرساز و نکمس راه، قاتیتحق زکمر   زادهیرچکش محمد

 ارشد مهندسی عمرانکارشناس  ریبکریام یصنعت دانشگاه  یطاحون شاپور

 ارشد مهندسی عمرانکارشناس  سیناسید مشاور نیمهندس   یبهبهان يطاهر علی اصغر

 عمران یمهندس يتراکد مهندسین مشاور کوبان کاودانشگاه عالالدوله سمنانی،    یلیفام هرمز

 عمران یمهندس يتراکد رانیا صنعت و علم دانشگاه   یقدوس پرویز

 عمران یمهندس يتراکد مشاور نیمهندس آرانی یرباسک کامیار

 عمران یمهندس يتراکد يشهرساز و نکمس راه، قاتیتحق زکمر  یزمانمجید  سید سهیل

 عمران یمهندس يتراکد النیگ دانشگاه  مدندوست رحمت

 عمران یمهندس يتراکد اصفهان یصنعت دانشگاه  نژاد یمستوف داود

 عمران یمهندس يتراکد تهران دانشگاه  معرفت محمد صادق

 عمران یمهندس يتراکد رمانک باهنر دیشه دانشگاه )شادروان( يمقصود اکبرعلی

 عمران یمهندس يتراکد دانشگاه صنعتی همدان سینا،دانشگاه بوعلی   یلین محمود

 ارشد مهندسی عمرانکارشناس  سانو مشاور نیمهندس   یواعظ رحیم

 



 
 

 ):بازنگري آیین نامه بتن ایرانتایید کننده (کمیته  کمیتهاعضاي 

 محل اشتغال مدرك تحصیلی ینام خانوادگ نام

 رانیدانشگاه علم و صنعت ا دکتري عمران (رئیس) يزاهد مرتضی

 ين و شهرسازکقات راه مسیز تحقکمر کارشناس ارشد مهندسی عمران ر)(دبی یس قاسمیرئ امیر مازیار

 دانشگاه مشهد دکتري عمران یاصفهان محمد رضا

 زیدانشگاه سهند تبر دکتري عمران نیافش حسن

 دانشگاه علم وصنعت دکتري عمران ینیام فریدون

 رازیدانشگاه ش دکتري عمران انوار احمد

 ن مشاوریمهندس عمران دکتري ییبابا قاآ علیرضا

 یدولتو  یعموم ساتیتاس و هاساختمان يمجر سازمان کارشناس ارشد مهندسی عمران انیبادام رحیم

 نیرالدیدانشگاه خواجه نص دکتري عمران يباقر علیرضا

 ين و شهرسازکقات راه مسیز تحقکمر دکتري عمران ارکزیپره طیبه

 ریبکر یام یدانشگاه صنعت کارشناس ارشد مهندسی عمران شیدایپ منصور

 هیدانشگاه اروم دکتري عمران اصل لويوردیتار سعید

 شرکت ایمن سازه فدك کارشناس ارشد مهندسی عمران تبار علی

 مهندسین مشاور سیناب غربانجمن بتن ایران،  دکتري عمران نیتد محسن

 ت مدرسیدانشگاه ترب دکتري عمران یمیتسن عباسعلی

 سازمان برنامه و بودجه کشور کارشناس ارشد مهندسی عمران یتوتونچ علیرضا

 دانشگاه چمران دکتري عمران یزرگان یجاسم حمید

 ن مشاور مهاب قدسیمهندس کارشناس ارشد مهندسی عمران یجبروت محمد

 ن مشاور مهاب قدسیمهندس کارشناس ارشد مهندسی عمران زادهجالل علی اصغر

 ين و شهرسازکقات راه مسیز تحقکمر دکتري عمران ینیچ مهدي

 مشهد یدانشگاه فردوس دکتري عمران یاظمک یحاج حسن

 فیشر یدانشگاه صنعت دکتري عمران خالو علیرضا

 دانشگاه تهران دکتري عمران يخان محمد محمد

ــد  نادر ــم ــه اح ــواج خ
 يعطار

 ين و شهرسازکقات راه مسیز تحقکمر دکتري عمران

 ين و شهرسازکقات راه مسیز تحقکمر دکتري عمران ردارکخوش  مهدي

 دانشگاه سمنان دکتري عمران نیرالدیخ علی

 



 

 محل اشتغال مدرك تحصیلی ینام خانوادگ نام

 ریبکریام یدانشگاه صنعت دکتري عمران (شادروان) انپوریرمضان علی اکبر

 ریبکریام یدانشگاه صنعت دکتري عمران ییرها علیرضا

 ين و شهرسازکقات راه مسیز تحقکمر دکتري عمران یسبحان جعفر

 ده زلزلهکپژوهش زلزله یمهندس يتراکد سروقد مقدم عبدالرضا

 ت مدرسیدانشگاه ترب دکتري عمران يمحمد یسلطان مسعود

  يشهرساز و نکمس راه، قاتیتحق زکمر عمران یمهندس يتراکد   زادهیرچکش محمد

 دانشگاه تربیت مدرس دکتري عمران زاده صفار محمود

 ریبکریام یدانشگاه صنعت ارشد مهندسی عمرانکارشناس  یطاحون شاپور

 سیناسین مشاور دیمهندس ارشد مهندسی عمرانکارشناس  یبهبهان يطاهر علی اصغر

 رانیدانشگاه علم و صنعت ا دکتري عمران یلیفام هرمز

 رمانکد باهنر یدانشگاه شه دکتري عمران ییفدا محمد جواد

 رانیدانشگاه علم و صنعت ا دکتري عمران یقدوس پرویز

 فیشر یدانشگاه صنعت دکتري عمران یاظمک یمحمد تق

 ریبکریام یدانشگاه صنعت دکتري عمران یرامتک ابوالقاسم

 مشاور نیمهندس دکتري عمران ارانی یرباسک کامیار

 نقل و حمل يربناهایز توسعه و ساخت تکشر ارشد مهندسی عمرانکارشناس  يگودرز سلمان

 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دکتري شیمی یانکارد يماجد محمد حسین

 ين و شهرسازکقات راه مسیز تحقکمر دکتري عمران یزمانمجید  سید سهیل

 دانشگاه تهران دکتري عمران کنی زادهمحمود ایرج

 النیدانشگاه گ دکتري عمران مدندوست رحمت

 رمانکدانشگاه باهنر  دکتري عمران یمدن حسام

 اصفهان یدانشگاه صنعت دکتري عمران نژاد یمستوف داود

 دانشگاه تهران دکتري عمران معرفت محمد صادق

 رمانکد باهنر یدانشگاه شه دکتري عمران )شادروان( يمقصود اکبرعلی

 و نقلحمل  يربناهایز توسعه و ساخت تکشر ارشد مهندسی عمرانکارشناس  یمنجم محمد

 مهندسین مشاور مهاب قدس ارشد مهندسی عمرانکارشناس  دانا منوچهري فرزاد

 نایس یدانشگاه بوعل دکتري عمران یلین محمود

 ن مشاور سانویمهندس ارشد مهندسی عمرانکارشناس  یواعظ رحیم

 دانشگاه آزاد اسالمی دکتري عمران یاشکوهاب  پژمان
  



 مسکن و شهرسازي): اعضاي کمیته راهبري (مرکز تحقیقات راه،

 مسکن و شهرسازي رئیس مرکز تحقیقات راه، زاده (رئیس)محمد شکرچی
 دانشگاه علم و صنعت ایران مرتضی زاهدي

 سیناسین مشاور دیمهندس علی اصغر طاهري بهبهانی
 مدیریت و منابعمعاون توسعه  محمد علی عبدي

 

 کشور):برنامه و بودجه اعضاي گروه هدایت و راهبري (سازمان 

 مانکارانیو پ نیمشاور ،ییاجرا ینظام فنرییس امور  فرسید جواد قانع
 ییس سابق امور نظام فنی و اجراییر غالمحسین حمزه مصطفوي

 ارانکمانیو پ نیمشاور ،ییاجرا ینظام فنمعاون امور  علیرضا توتونچی
 ارانکمانیو پ نیمشاور ،ییاجرا ینظام فنارشناس امور ک سعید مرادي

 محمدرضا سیادت
 امیر مسعود صالحی

 ارانکمانیو پ نیمشاور ،ییاجرا ینظام فنارشناس امور ک
 هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

 1379تجدید نظر اول  پیشگفتار
 

 نتدوی و تهیه براي  ایران در که هاستسال. است کشور آن توسعه و رشد نشانه کشور هر در ملی هاينامهآیین و استانداردها وجود
 این از یکی "آبا" ایران بتن نامهآیین و است شده کوشش مهندسی و فنی مختلف هايزمینه در هانامهآیین و هادستورالعمل

 .دستاوردهاست
 ،پرداخت مربوط مسایل تحلیل به بتوان هاآن کمک با که است مقررات و ضوابط از ايمجموعه ارایه نامهآیین هر تهیه از اصلی هدف

 : آمده نامهآیین متن ابتداي در که طورهمان و
 یپایای و برداريبهره قابلیت ایمنی، از مناسبی میزان هاآن رعایت با که است مقرراتی و ضوابط حداقل ارایه نامهآیین این هدف"

 ".شودمی تامین نامهآیین موضوع هايسازه
 :کرد اشاره زیر نکات به باید نامهآیین این مورد در
 .دانبوده نظر مورد طراحی و تحلیل  هايروش جدیدترین رعایت و استفاده سهولت کشور، اقلیمی شرایط نامه،آیین تدوین در -
 :است زیر بخش دو شامل "متعارف ساختمانهاي و کلیات" عنوان با نامهآیین اول مبحث -
 .است فصل نه شامل که "اجرائی مسایل و مصالح کلیات،" اول، بخش 
 .است آمده مندرجات فهرست در آن شرح و باشدمی فصل یازده شامل که "طراحی و تحلیل اصول " دوم، بخش 
 .شد خواهد مشخص آینده در آنها شرح که است هاییبخش شامل "خاص هايسازه" عنوان با نامهآیین دوم مبحث -
 کمیته 1377 سال در. گردید منتشر 1374 سال در دوم بخش نسخه اولین و 1370 سال در نامهآیین اول بخش نسخه اولین  -

 کمیته زیر شدند، تقسیم کمیته زیر دو به مزبور کمیته. شدند بالغ نفر 26 به آن اعضاي تعداد و یافت گسترش نامهآیین تدوین
 .نمودند آغاز را دوم و اول هايبخش بازنگري کار بالفاصله که "طراحی و تحلیل اصول" کمیته زیر و "اجرایی مسایل و مصالح"
 تاندارداس المللیبین سازمان تایید مورد متحدالشکل اختصاري عالیم از پیروي با نامهآیین این در رفته کار به اختصاري عالیم -
)ISO (اندشده انتخاب. 
 "ایران تنب نامهآیین تدوین کمیته" توسط که نامهواژه این. استبوده "بتننامهواژه" ها،واژه انتخاب اصلی معیار نامه،آیین نگارش در -

 .شودمی محسوب نامهآیین ضمائم از یکی شده تهیه
 کشور ریزيبرنامه و مدیریت سازمان معیارهاي تدوین و فنی امور دفتر بوسیله نامهآیین این در شده ذکر استانداردهاي و مشخصات -
 سایر از توانمی اندنشده ارایه و تدوین دفتر این توسط مذکور استانداردهاي که زمانی تا و اندشده گذاريشماره) دت( حروف با

 .کرد استفاده هاآن ارز هم استانداردهاي
 .اندهشد مشخص راست سمت حاشیه در خطی با اند،کرده تغییر قبلی ویرایش به نسبت نظر تجدید این در که مواردي و بندها -
 سیرتف نزدیک آینده در که است دوم و اول بخش هايمتن از متشکل حاضر مجلد بتن نامهآیین تدوین کمیته تصمیم به بنا -

 .شد خواهد اضافه آن به نیز شده یاد هايبخش
 عاونم شفاعت احمد مهندس آقاي جناب هايراهنمایی و هاپشتیبانی از که داندمی خود وظیفه ایران بتن نامهآیین تدوین کمیته -

 هاییمایتح نماید، قدردانی و تشکر نامهآیین این گیريشکل سال پانزده طول در کشور ریزيبرنامه و مدیریت سازمان فنی امور وقت
 .است بوده ایران بتن نامهآیین تدوین کار راهگشاي حساس مقاطع در که
 .شودمی تشکر اند،بوده نامهآیین این ايرایانه سازيآماده و تحریر دارعهده که نیکوهمت خانم سرکار از -
 

 معیارها تدوین و فنی امور دفتر
 1379 پاییز

 
 



 1379ایران تجدید نظر سال  بتن نامهآیین تدوین کمیته اعضاي
 

 : الفبا حروف بترتیب
 مشاور مهندسان پوراسماعیل اسماعیل -1
 خاك مکانیک و فنی آزمایشگاه ترابري، و راه وزارت اسماعیلی محمد علی -2
 فنی دانشکده تهران، دانشگاه امیرابراهیمی امیرمحمد -3
 عمرانمهندسیدانشکده ایران،صنعتعلم دانشگاه  امینی فریدون -4
 مهندسی کدهدانش شیراز، دانشگاه  انوار احمد -5
 مشاور مهندسان اوهانجانیان امانوئل -6
 مهندسی دانشکده اهواز،شهیدچمران دانشگاه زرگانی جاسمی حمید -7
 مهندسی دانشکده مشهد، فردوسی دانشگاه کاظمی حاج حسن -8
 کشور ریزيبرنامه و مدیریت سازمان حمیدرضاخاشعی -9

 عمران مهندسی دانشکده شریف، صنعتی دانشگاه  خالو علیرضا -10
 عمران مهندسیدانشکده امیرکبیر، صنعتی دانشگاه رمضانیانپور اکبر علی -11
 عمران مهندسی دانشکده امیرکبیر، صنعتی دانشگاه  رهایی علیرضا -12
 عمران مهندسی دانشکده ایران،و صنعت علم دانشگاه  زاهدي مرتضی -13
 عمران مهندسی دانشکده امیرکبیر، صنعتیدانشگاه  طاحونی شاپور -14
 محاسب مهندس )دوم بخش مسئول( بهبهانی اصغرطاهريعلی -15
 عمران مهندسی دانشکده ایران،و صنعت علم دانشگاه )اول بخش مسئول( فامیلی هرمز -16
 فنی دانشکده کرمان، باهنر شهید دانشگاه فدایی جواد محمد -17
 عمران مهندسی دانشکده تبریز، دانشگاه  فرزان یعقوب -18
 فنی دانشکده تهران، دانشگاه قالیبافیان مهدي -19
 عمران مهندسی دانشکده امیرکبیر، صنعتی دانشگاه کرامتی ابوالقاسم -20
 مشاور مهندسان  کیایی فریدون -21
 فنی دانشکده گیالن، دانشگاه دوست مدن رحمت -22
 عمران مهندسی دانشکده اصفهان، صنعتی دانشگاه میرطالیی کمال -23
 مهندسی دانشکده همدان، سینا بوعلی دانشگاه  نیلی محمود -24
 مشاور مهندسان  واعظی رحیم -25
 کشور ریزيبرنامه و مدیریت سازمان سیداکبرهاشمی -26
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 3   01/01/1400 کلیات – فصل اول 

 

           اولفصل  1

 کلیات 

 اتیلک 

س  یمتن اصل /توضیتف  حیر

 گستره 
 

 گستره  

ر ده ک اختصاص دارد یاتیلک يشرح مختصربه ن فصل، یا
. است شده تیرعا »آبا«ران ینامه بتن انیآیجلد دوم ن یتدو
 عبارتند از: اتیلکن ین ایعناو
 ؛یمطالب عموم -الف
 ؛هدف -ب
 ؛اربردک دامنه -پ
 مسئول؛ یمقام قانون -ت
 ؛يریگاندازه يستم واحدهایس -ث
 ؛ییاجرا يهاها و سامانهروشا یمواد و مصالح خاص  -ج
 و مستندات ساخت؛ كمدار -چ
 ؛مورد استفاده منابع و مراجع -ح

  

 یمطالب عموم 
 

 یمطالب عموم 

 ينامه مربوط به الزامات ساخت و اجرانین جلد آییا 1-2-1
 يبندهمراه با قالب ،آرمهبتن و آرماتور در قطعات بتن

 ست.هاآن
سه با ین الزامات، در مقایا یرسانن جلد عالوه بر بروز یا در
 اضافه شده است. ر یز)، دو فصل 1379( یش قبلیرایو

 دفوالبتن و  ییایا پایدوام  عدر فصل ششم به موضو -الف
 ،نامناسب یطیط محیشرا یو در آن ضمن معرفپرداخته شده 

 ه شده است. یارا هاآنبا  ییارویرو يهاروش
بتن «ویژه مانند  يهااز بتن يازدهم تعدادیدر فصل  -ب
 آورده شده یکالزامات مربوط به هر و شده  یمعرف» مقاومتپُر

 است.

  

هایی که از محل وجوه عمومی ساخته در پروژه 2-2-1
 ویا به صورت مشارکت عمومی و خصوصی هستند  شوندمی
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س  یمتن اصل /توضیتف  حیر
 هاي توسعه) برايقانون احکام دائمی برنامه 34(موضوع ماده 

ن یاربرد اک محدودهه در ک هاییسازهقطعات و  یطراح
تفاده اس نامهآیینن ید فقط از ضوابط ایقرار دارند، با نامهآیین

 و د تنها از مواردیبا نامهآیینن یاالزامات  ياربرکدر شود. لذا 
استفاده شود و از  عنوان شده يهاشیها و آزماتیمحدود

ند ، هرچالمللیبینا ی یمل يهانامهآیینر یبا سا هاآناختالط 
ه ک ي. در مواردشود يخوددار،  7-1 بندمگر با رعایت معتبر، 

ا ارایه ها بنامهآیینر یوت است، استفاده از ساکمس نامهآیینن یا
 .باشدمیمجاز  7-1 بنددر چارچوب معتبر  كمدار

 هدف 
 

 هدف 

در  یضوابط و الزامات ارایهنامه نییجلد آ نیاهدف  1-3-1
ه کاست  ساخت ییاجرا يهاو روش یمصالح مصرف يریارگکب

وام در عمر د و يداریحداقل مقاومت، پا هاآنت یبا رعا
وع موض یبتن يهاسازهدر  ،يبرداربهره يشده برا ینیبشیپ
 .شودمی تامیننامه نییآ

  
 

 اربردکدامنه  
 

 اربردکدامنه  

 يبرا عمدتانامه نیین جلد آیضوابط و الزامات ا 1-4-1
از موارد،  ياریتواند در بسیاما ماست آرمه بتن هاساختمان

و   C50تا  C20 بتن  رده يه داراکآرمه را گر بتنید يهاسازه
 ز پوشش دهد.ید، ننباش یم C70تا  یحت

 C20هایی با رده کمتر از نامه براي بتنضوابط این آیین 1-4-1ت  
نده هاي پرکنکارانه قابل استفاده است. براي بتنصورت محافظهبه

 باشدمی ايجداگانهنامه ساده و غیرمسلح نیاز به آیینیا بتن

 يتا حد ،تواندینامه منیین جلد آیضوابط و الزامات ا 1-4-2
وند. ش ار بردهکبهر یخاص ز يهاسازهاربرد داشته باشد در که ک

 ضوابط واز به ینن است کمم ،يهاسازهن یا ياست برا یهیبد
 طمربونامه نییآ د بهیبا هاآن يبراه کباشد  يگریالزامات د

 :مراجعه شود
 م آرماتور؛کو  ساده یبتن يهاسازه -الف
 ده؛ یتنشیپ یبتن يهاسازه -ب
 ساخته؛ شیپ یبتن يهاسازه -پ
ل ا متخلخی یشده با بتن اسفنج ساخته یبتن يهاسازه -ت

 ا هوادار شده؛ ی
 دار؛افیال یبتن يهاسازه -ث
 م؛یحج یبتن يهاسازه -ج
 ؛ يا پودری ايدانهغالت و مواد  یبتن يلوها و انبارهایس -چ
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س  یمتن اصل /توضیتف  حیر
ه آب و یتصف يندیفرآ يهاسازه ومخازن آب و فاضالب  -ح

 فاضالب؛
 اد قرار دارند؛یز يه در معرض دماک یبتن يهاسازه -خ
 ؛تا شده يهاو ورق ياپوسته يهاسقف -د
 مقاوم در برابر انفجار؛ يهاسازه -ذ
 ؛ ياهسته يمقاوم در برابر عبور پرتوها يهاسازه -ر
 .هاراه یبتن يهاهیرو -ز

 مسئول یقانون يهامقام 
 

 یقانون يهامقام 

نامه به افراد آیینهاي قانونی مسئول در این مقام 1-5-1
و هر کدام  شودمیبه شرح زیر اطالق  یقحقیقی یا حقو

متناسب با قرارداد منعقده، متعهد به رعایت مسئولیت خود 
 :باشدمیدر پروژه 

 مالک یا سفارش دهنده؛ کارفرما:
 مشاور:  مسئول طراحی سازه؛

 دستگاه نظارت:  مسئول نظارت بر اجرا؛
 پیمانکار: مسئول اجرا؛

 :  مسئول تایید.(حسب نیاز پروژه) بازرس

  

 يریگاندازه يستم واحدهایس 
 

 يریگاندازه يستم واحدهایس 

ستم یس ،يریگاندازه يهاواحد ،نامهنییآجلد ن یدر ا 1-6-1
 :راندیمورد استفاده به شرح ز يدهاح. وااست SI یالمللنیب

 متر؛ :طول -الف
 ه؛یثان :زمان -ب
 لوگرم؛کی :جرم -پ
 وتن؛ین :وزن -ت
تن بر ویا نیال) ک(پاس وتن بر مترمربعین :ا فشاریتنش  -ث

 ؛ال)کمتر (مگاپاسلییم
 آمپر؛  :یکیترکان الیشدت جر -ج
 ؛مب)لوکا ین لوک( هیآمپر ثان :یکیترکال ربا -چ
 وس؛یدرجه سلس :دما -ح
 ولت؛ :یکیترکل الیپتانس -خ
 اهم؛ :یکیترکمقاومت ال -د
 اهم متر؛  :یکیترکژه الیمقاومت و -ذ
 منس؛یز :یکیترکت) الی(هدا ییرسانا -ر
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س  یمتن اصل /توضیتف  حیر
 منس برمتر؛یز :یکیترکژه الیت) وی(هدا ییرسانا -ز
 وتن متر)یژول (ن :ار، گرماک،  يانرژ -ژ

 هرتز؛ :بسامد (تواتر) -س
 ه).یوات (ژول بر ثان :توان -ش

صالح خاص   يهاسامانهو ها روشا ی مواد م
 ییخاص اجرا

 
 يهاسامانهو ها روشا ی مواد مصالح خاص 

 ییخاص اجرا

 يریارگکا بیاستفاده از مصالح خاص  هکيموارددر  1-7-1
ن یدر اه کمتفاوت با آنچه ،ییخاص اجرا يهاهها و سامانروش

 نیاز ،ارداربرد آن قرار دکدر دامنه یول ،ه شدهیارانامه نییآ
ز ا ینامه فنینسبت به اخذ گواهد یگان بادهند هیارا ،باشد

 .دینما ران اقدامیبتن ا نامهنییآ یرخانه دائمیدب

  

 و مستندات ساخت  كمدار 
 

 و مستندات ساخت كمدار 

د یبار یز به شرحو مستندات ساخت  كمدار ارایه 1-8-1
ن یدستگاه نظارت برسد. ا تاییده و به یار تهکمانیتوسط پ

سانی رو در پایگاه اطالعل یارفرما تحوکد به یسرانجام با كمدار
ویا مشارکت عمومی و  قراردادها (در حوزه وجوه عمومی

 . ) درج شودخصوصی
بتن و  يانجام شده بر رو يهاشیپرونده گزارش آزما -الف

 ؛آرماتورها
 ختلف؛م يهارده ياطرح مخلوط بتن بر ییگزارش نها -ب
ات اجرا شده در یهمراه با جزئ »چون ساخت« يهانقشه -پ
 ؛ارگاهک

ریزي هاي اجرایی، به ویژه قبل و بعد از بتنتصاویر و فیلم -ت
 هر قطعه مورد نظر مشاور.

  

 مورد استفاده منابع و مراجع 
 

 مورد استفاده منابع و مراجع 

  ؛یمل ياستانداردها -الف
 ؛ش اول و دومیرایو –ران یبتن ا نامهنییآ -ب
ها شیمصالح و آزما ییایکانجمن امر ياستانداردها -پ
)ASTM(؛ 

 -497ض  شمارهه ینشر ،طرح مخلوط بتن یروش مل -ت
 ؛ش سومیرایو ين و شهرسازکقات راه ، مسیز تحقکمر
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س  یمتن اصل /توضیتف  حیر
 ACI Manualا (یکبتن آمردستنامه  يجلد 6 مجموعه -پ

of concrete practice ؛( 
 ؛)ACI 318-19(ا یکبتن آمرنامه نییچ : آ

 ,Concrete - Specification.  بتن اروپا نامهنییح : آ
performance, production and conformity, BS EN 206: 

 ؛2013
 ؛EN ییاروپا يخ : استانداردها

 ,Standard Specification for Concrete Structuresد: 
Materials and Construction, JSCE 2007. 





 

 

 دومفصل 

 فیها و تعارواژه
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      فصل دوم 2

 فیها و تعارواژه
  

 فیتعار 

یسیواژه انگل  ف آنیو تعر یواژه فارس 

adhesive است یر آلیمواد غا ی یآل يمرهایب از پلکمر ییایمیش ، مادهچسب. 
admixture تالط ن اخیا در حیه به بتن، گروت و مالت، قبل ک یسیمان اضافه شونده ، مادهی، ماده افزودنیافزودن

 د.ینمایا بتن سخت شده را اصالح می؛ و مشخصات بتن تازه و شودمیاضافه 
aggregate ده ار برکساختن بتن به  يو آب برا سیمانه به همراه کمانند شن، ماسه  ايدانهمصالح  ،سنگدانه

 .شودمی
agitating Speed قه) یدور در دق 5تا  2ن یه معموال بکن (کون مخلوطیامکگ یند چرخش دکسرعت  ،زدنسرعت هم

 .باشدمی
all lightweight aggregate 
concrete 

  ز و درشت. یر يهادانهکب، بتن با سدانهکسب تمامبتن 

all-in aggregates ا یها رودخانهه از بستر ک شودمیز و درشت گفته یمخلوط ر يهاسنگدانهبه  ،درهم يهاسنگدانه
 .شودمیبرداشت  يهانیزم

back-shoring طعات ق يبردارد در هنگام قالبید محل آن مشخص باشد و نبایه از ابتدا باکنان یه اطمیگذاشتن پا
 برداشته شود.  یخمش

bar support, bar chair ب مناس يدر جا لگردهایه مکنگهداشتن شب يه براکاست  یمنیگاه و نشهکی، تك، خرلگردیمن مینش
 ند.ک يریجلوگ يزیرن بتنیرود تا از جابجا شدن آن، در حیار مکخود به 

batching plant رده که یژه تهیط ویا تحت شرای یاس صنعتیرا با مق ه بتنکهستند  ییهاارگاهکد بتن، یستگاه تولیا
 باشد. كا متحریتواند ثابت ستگاه میین ایا .نندکیننده عرضه مکو به مصرف

cementitious materials  با خاصیت چسبانندگی اجزاي بتن به یکدیگر که شامل؛  يا مواد چسباننده، موادی یسیمانمواد
، يادستر بکر مواد مانند خایو یا با ترکیب سا یانبساط سیمانخته، یآم سیمانپرتلند،  سیمان
 نند.کیدا میپ ییاسرباره، ارزش چسبانندهس و یلیسشده، دوده يا فرآوریخام  یعیطب يهاپوزوالن

compliance requirement ساخت، توسط مهندس  كد در مداریاربرد باکه تا حد ک، الزامات مربوط به ساخت الزامات انطباق
 ه شود.یا توصیار ابالغ کمان یطراح، به پ

concrete و  یا بدون مواد افزودنیآب با  درشت،ز و یر يهاچسباننده، دانها هر ی یسیمانمواد ، مخلوط بتن
 .افیال
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concrete  cover یکنزد يآرماتورهاشده و  يجاگذار يفوالدها يرو یپوشش بتنضخامت ، لگردیم يرو یپوشش بتن 
 .  یسطح قطعه بتن

concrete strength, 

specified compressive,(f’c ) 
رد یگیمورد استفاده قرار م سازه یطراحه در کبتن  يمقاومت فشار ،مشخصه بتن يمقاومت فشار

 . شودمی یابینامه ارزنیین آیو بر اساس ضوابط ا
construction documents طرح  یکاعضا در  یکیزیات فی، مصالح و خصوصیمربوط به محل، طراحساخت  يهاو نقشه كمدار

 گرفتن مجوز ساخت الزم است. يه براک
contraction joint  ،یاشن يهایخوردگكتر ردنکز کمتمر يبرا یه در قطعه بتنک ياریش ،یشدگدرز جمعدرز انقباض 

 .شودمیجاد یادر آن محل، بتن  یشدگاز جمع
design information ساخت، توسط مهندس  كد در مداریاربرد باکه تا حد ک، اطالعات خاص پروژه یاطالعات طراح

 طراح، آورده شود.
durability الل در جاد خسارت، اختیه موجب اک یطیط محیمقابله با شرا يبرا یبتنعضو  ییتوانا ،ییایپا ای دوام

 گردند.یاهش طول عمر آن مکو  يبرداربهره
embeded  شوند. یم يه در بتن جاگذارکلگردها و مهارها یبه جز م یقطعات ،در بتنشده  یدهیجاقطعات

 به حسابآرماتور  ،شوندیم يبتن جاگذار ت قطعات دریتثب يه براک یلیر وسایلگردها و سایم
 ند.یآیم

finishing بتن است. یسطح فوقان ییح نهای، تسطپرداخت سطح 
finishing Class نشده است.  يبنده قالبکبتن  یت بافت سطحیفکی، رده پرداخت 
flexural (bending) tensile 
strength, modulas of ruptur  

اي از بتن است که تنش نهایی گسیختگی بن را تحت ، یا مدول گسیختگی مشخصهیمقاومت خمش
 .شودمیگیري اي اندازهکند. مدول گسیختگی در حالت سه نقطهگیري میشرایط خمش اندازه

free water, effective water  در بتن و در اختالط با  کاشباع از سطح خش يهاسنگدانهرون از یه بکاست  یا موثر، آبیآب آزاد
 و پودرها وجود دارد. یسیمانمواد 

isolation joint گاه درز انبساط  .شودمی ینیبشیپ زهردن دو ساکجدا  يه براک ییدرزها ،ییدرز جدا ای درز انقطاع
 گنجد.یف مین تعریز در این

lightweight aggregate عب. به استاندارد کلوگرم بر متر مکی 1200تر از مکا ی يمساو یحجم یبا چگال ، سنگدانهدانهکسب
 مراجعه شود. 4985 یمل

lightweight or semi 
lightweight aggregate 
concrete 

ه و سنگدانه دانکاز سب یبکیا تریز یا  ریدرشت  دانهکببتن با س دانه)، کمه سبی(ن دانهکبتن سب
 . یمعمول

matrix و ماسه. یسیمانر مواد یخم ا مخلوطی یسیمانمواد ر یره، خمیخم  
mixing Speed دور در  17تا  10ن یه معموال بکن (کون مخلوط یامکگ یسرعت تند چرخش د ،سرعت اختالط

 .باشدمیقه) یدق
modulus of 

elasticity 
تر از مک يهارنش در تنشک، نسبت تنش به یارتجاعب) ی(ضرته، مدول یسیاالستب) ی(ضرمدول 

 ماده.مقاومت حد تناسب 
normal weight concrete  یمعمول یبا چگال يهاسنگدانه، بتن با یمعمول یبا چگالبتن. 
over vibration شودمیره بتن یو رو زدن ش یه موجب جداشدگکش از حد بتن یلرزاندن ب. 
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pedestal يا مساویتر کوچکن بعد مقطع، یترمکه در آن نسبت ارتفاع به کوتاه کستون  ،ا ستونچهی هیستون پا 
 ن ستون است.یین بعد، متوسط ابعاد مقاطع در باال و پایترمک یهرم يهاباشد. در ستون 3

permanent form شودمیم یار تقسکار (مدفون) و روکه به دو صورت توک الب ماندگار، قالب گمشدهق. 
plain concrete بتن آرمه. ين شده براییتعمتر از حداقل کا با آرماتور ی، بتن بدون آرماتور بتن ساده 
pop out concrete آن.ا اجزا بتن از سطح یمواد  یدگیرون پریب 
precast concrete شودمیاش در سازه، ساخته ییان نهاکر از می، غيگریه در محل دک یقطعه بتن ش ساخته،یبتن پ. 
reinforced concrete ت شده ینامه، تقونیین آین شده در اییحداقل تع زانی، به مافیا الی ه با آرماتورک ی، بتنبتن آرمه

 باشد.
reinforcement تطابق  4ه با مشخصات فصل کشده در بتن  يجاي گذار يفوالد يهانندهکا مسلح یلگرد ی، مآرماتور

 باشند.داشته 
reinforcement, deformed ر صاف.یغ شدهل داده کش ، آرماتور با بدنهآرماتور آجدار 
reinforcement, dowel عضو به شالوده در بتن جاي  یکا یعضو و  یکاتصال دو قطعه از  يه براک ي، آرماتورآرماتور انتظار

 د.یانتقال بارها در اتصال برآ د بتواند از عهدهین آرماتور بای. اشودمی يگذار
reinforcement, plain صاف. ، آرماتور با بدنهآرماتور ساده 
reinforcing bar ار ک) بتن به يردن (آرماتورگذارکمسلح  يه براکاست  يمریا پلی يفوالد يالهیعضو م یک ،لگردیم

 رود.یم
reshoring س از ست و پیه محل آن از ابتدا مشخص نکبان) ینان (پشتیه اطمیه بعنوان پایزدن (گذاشتن) پا

 رد.یگیمورد نظر قرار م، مجدداً بالفاصله در محل ین قطعات خمشیریز يهاهیبرداشتن پا
saw-cutting joint شودمیبر انجام بر و ترکه به دو صورت خشکدن درز با اره یبر  . 
screed ا ی یرود. شمشه بصورت دستار میکرساندن سطح بتن به تراز خاص به  يه براک يالهیوس ،شمشه

 وجود دارد. )ینی(ماش یکیانکم
screeding ند.یگورا می خاصتراز رساندن به  يبرا از شمشه عمل استفاده ،یشکشمشه 
spacer يرو ینپوشش بت تامینلگردها و ینگهداشتن م يه براکاست  يله و ابزاریوس ،لقمه ای فاصله نگهدار 

 .شودمیز قرار داده ین حفظ فاصله قالب نیلگردها و همچنیه قالب و مین رویلگردها بیم
spacing, clear پشت به پشت دو جزء مجاور. فاصله ،خالص فاصله 
splice ند ، جوش، همبیهمپوشان کمکگر به یلگرد دیلگرد به میم یک) بنديهماتصال ( لگرد،یوصله م

 گر است.یوه مجاز دیا هر شی یکیانکم
splitting tensile strength (𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐)  شدن  ا شقهیم یدو نل کشبه  یتافکش بصورتبتن  یششکمقاومت  ،یتافکش یششکمقاومت

 ).یلیش برزی(آزما
steel fiber 

reinforced concrete 
 يراستاها وسته دریر پینده غکپرا ياف فوالدیال ینیمقدار مع ي، بتن حاوياف فوالدیالمسلح به بتن 

 مختلف.
striking off ش سرزنکا خطی يریگشمشه کمکحذف اضافات بتن به  ،یسرزن 
structural concrete شودمیار برده کتحمل بار ب يه براک ی، بتنيابتن سازه. 
truck mixer ن است.کمخلوطچرخان گ ید يو دارا شودمیحمل بتن استفاده  يه براک یونیامک 
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vacuum dewatering ت سطح بتن، استفاده یفکیش یآب روزده و افزا يآورجمع يه براکاست  یروش، یشکم یشکآب
 .شودمی

vibrating screed  و  یشکه همزمان با لرزاندن سطح بتن عمل مالهکاست  یکیانکاز انواع شمشه م یکی ،لرزانشمشه
 دهد.یز انجام میردن را نکتراز 

water cementitious 

materials ratio 
ه ن نسبت بیمخلوط در آن ا یسیمان، نسبت آب آزاد بتن به وزن مواد یسیماننسبت آب به مواد 

 .شودمیان یب يصورت اعشار
 

 نامهواژه 

 یسیواژه انگل یواژه فارس

  اَ

 edging يبرلبه-یابزار زن

 zinc rich resin epoxy يشده با رو ین غنیرز یسکاپو

 butt joint ، لب به لبكبه نو كاتصال نو

 load effects اثرات بار

 over vibration ش از اندازهیش از حد، لرزاندن بیارتعاش ب

 effective depth of section ارتفاع مؤثر مقطع

 early-entry dry-cut saw بر درز بتن تازهکاره خش

 Saw-Cutting Joint اره درز بُر

 field-cured cylinder یهارگاک) یط (واقعیشده در شرا آوريعملاستوانه 

 target slump اسالمپ هدف

 design information یاطالعات طراح

 slump loss ، افت اسالمپیافت روان

 workability loss یارائکافت 

 tempering ردنکافزودن آب (به مخلوط بتن) و مخلوط 

 re-tempering ردن آن کافزودن مجدد آب و مخلوط 

 viscosity modifying admixture (لزجت) يننده گرانروکاصالح  یافزودن

 corrosion inhibitor admixture یبازدارنده خوردگ یافزودن

 rapid hardening admixture ر)یننده (تندگکزودسخت  یافزودن

 water-reducing admixture اهنده آبک یافزودن

 admixture ی، ماده افزودنیافزودن

 addition )ییات اروپایادب مل (درکافزونه، ماده م

 fiber افیلاَ

 macro fiber روکاف مایاف درشت (بلند)، الیاَل
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 microfiber رویکاف میوتاه)، الکز (یاف ریاَل

 steel fiber ياف فوالدیاَل

 coating اندود، پوشش
 ponding يسازجاد حوضچه، حوضچهیا

 batching plant, central mixing plant ه بتنیز تهکد بتن، مریستگاه تولیا

  آ

 mixing water آب اختالط

 bleeding يآورآب انداختن، رو زدن آب، آب

 free water آب آزاد

 adsorbed water جذب شده یآب سطح

 effective water, total water لکآب موثر، آب 

 sealer ننده درزکبند آب

 wash-out یشستگآب

 vacuum dewatering یشکم یشکآب

 reinforcement آرماتور

 reinforcement, dowel آرماتور انتظار

 reinforcement, deformed آرماتور آجدار

 reinforcement, supplementary یلیمکآرماتور ت

 spiral reinforcement چیآرماتور دورپ

 hoop reinforcement ریآرماتور دورگ

 reinforcement, plain آرماتور ساده

 reinforcement, welded wire یجوش یمیآرماتور س

 longitudinal reinforcement یآرماتور طول

 transverse reinforcement یآرماتور عرض

 reinforcement, anchor آرماتور مهار

 pull-out test دنیشکرون یش بیآزما

 wide wheel test ش بتن)یش چرخ پهن (سایآزما

 Bohme test ش بتن به روش بوهمیش سایآزما

 non-destructive test ر مخربیش غیآزما

، بندش همیردن، آزماکن کش قلوهیدن از سطح، آزمایشکش یآزما
 میشش مستقکش یآزما

pull-off test 

 methylene blue test ن رس) ییش تعیلن بلو (آزمایش متیآزما

 rock cylinder test )ییاینش قلکوا ی(در بررس یاستوانه سنگشیآزما

 corrosion threshold یآستانه خوردگ

 free lime )سیمانزنده آهک ( آزاد کآه
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 quick lime دارته نشدهیه ک، آهفتهکنش کزنده، آه کآه

 hydrated lime د یسکدرویه میلسکفته، کش کده، آهیآبد کدراته، آهیه کآه

 bleeding rate آهنگ (نرخ) آب انداختن

  ب

 blister (bump) و تورم سطح، طبله یردگکباد

 demolding يردن قالب، قالب بردارکباز 

 yield of concrete بتن یبازده

 mixer efficiency نکمخلوط یبازده

 texture یبافت، بافت سطح

 aerated concrete, cellular concrete, gas concrete ي، بتن هوادار شده، بتن گازیبتن اسفنج

 reinforced concrete بتن آرمه

 normal weight concrete یمعمول یبتن با چگال
 air-entrained concrete دارحباببتن با حباب هوا، بتن 

 no-slump concrete بتن بدون اسالمپ

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

 shotcrete, gunite concrete, sprayed concrete یدنیده، بتن پاشی، بتن پاشیبتن پاشش

 rich concrete سیمانه، بتن پُر یبتن پُر ما

 ,preplaced-aggregate concrete, prepacked concrete ندهکش آینده، بتن با سنگدانه پکش آیبتن پ
injected aggregate concrete 

 precast concrete ساختهشیبتن پ

 green concrete بتن تازه گرفته، بتن جوان، بتن نارس

 fresh concrete يریبتن تازه، بتن خم

 Tremie concrete ر آب)یز يف و لوله (برای، بتن با قیبتن ترم

 all lightweight concrete دانهکبتن تمام سب

 spun concrete, centrifuged concrete زکز از مریگر يرویشده با نختهیده، بتن ریبتن چرخ

 sand-light weight concrete دانهکسبمه یدانه، بتن نکماسه سب يبتن حاو

 mass concrete میبتن حج

 in-situ concrete,cast in place concrete بتن درجا

 plain concrete رمسلحیبتن ساده، بتن غ

 lightweight concrete دانهکمه سبیدانه، بتن نکبتن سب

 hardened concrete بتن سخت شده

 lean concrete ه، بتن مگریم ماک، بتن سیمانم کبتن 

 steel fiber reinforced concrete ياف فوالدیبتن مسلح با ال

 vacuum concrete دهکیبتن م

 tie rod ش قالبکل مهار، یبست قالب، م
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 maturity of concrete بتن یدگیبلوغ بتن، رس

 surface treatment سطح يساز، آمادهیسطح يبهساز

 pop out یسطح یدگیرون پریب

  پ

 kicker اکپاخور، پاشنه، رام

 back shoring نان (در قالب)یه اطمیپا

 shore ه، شمعیپا

 curing blanket نه مراقبتی، پوشآوريعمل يپتو

 chamfer یپَخ، پَخ

 finishing پرداخت

 broom finish ییپرداخت جارو

 finishing پرداخت سطح
 trowel finish ياسهی، پرداخت لياپرداخت ماله

 joint filler ننده درزکپر

 filler ننده، نرمهکپُر

 stud بندپشت

 spalling ردن و خرد شدنکدن، طبله کیپ

 dusting سطح یپودرشدگ

 scaling سطح ی، پوستگیشدن سطح کیپوسته پوسته شدن، پول

 delamination سطح یشدگ، ورقهیشدگپوسته

 concrete cover لگردیم يرو یپوشش بتن

 form coating پوشش قالب

  concrete lining یبتن ییپوشش نها 

 presoaking, pre-saturation يش اشباع سازیپ

 precooling شیش سرمایپ

 batch ، بهرمانه، هر نوبت اختالطیپ

 volume batching یردن حجمکمانهیپ

 weight batching یردن وزنکمانهیپ

 bond breaker نندهکن، جداکوند شیزُدا، پ یوستگیپ

 bond وندی، پیوستگیپ

  ت

 curling دنیچیتاب برداشتن، پ

 cumulative ی، سرهمیتجمع

 bull float تخته ماله با دسته بلند
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 wood bull float دسته بلند یتخته ماله چوب

 darby ا بلند)یوتاه کو بلند (دسته  یکبار یتخته ماله دست

 mechanical float یکیانکتخته ماله م
 float تخته ماله، مال

 floating یشکتخته ماله

 tamper وبهکتخماق، 

 consolidation مکترا

 permeability يریپذ، نفوذییتراوا

 plastic cracking يریخم یخوردگك، تریکپالست یخوردگكتر

 pattern cracking يغازپنجه یخوردگكگسترده، تر یسطح یخوردگكتر

 random cracks یاتفاق يهاكدرهم، تر يهاكتر

 crazing cracks زیر یسطح يهاكتر

 hairline cracking یموئ يهاكتر

 plastic shrinkage cracks کیپالست یدگکیت يهاك، تريریخم یشدگاز جمع یناش يهاكتر

 tremie لکف و لوله، لوله ناودان شی، قیترم

 infrared radiation مادون قرمزتششع 

 delayed ettringate formation (DEF) تینگایاتر يریل تاخکیتش

 quality assurance تیفکین یتضم

 proportioning هان نسبتییتع

 discoloration ر رنگ، دو رنگه شدنییتغ

 tie شکتنگ، خاموت بسته،

 frequency of testing شیرر آزماکش، تیتواتر آزما

  ث

 robustness يداریثبات، بقا، پا

  ج

 bucket, skip ت کجام بتن، با

 embedded شده يگذاريجا

 sheathing جدار قالب

 segregation گریدیک، جداشدن مواد از یجداشدگ

 absorption جذب

 adsorbtion یجذب سطح

 slump flow ان اسالمپیجر

 autogenous shrinkage يخودبخود یدگکی، تيا خودبخودی یذات یجمع شدگ

 drying shrinkage شدن  کاز خش ی) ناشیدگکی(ت یشدگجمع
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  چ

 hessian ییچتا

 adhesive چسب

 binder چسباننده

 rebound hammer ت)یش اشمک(چ یش برجهندگکچ

  ح

 margin of safety یمنیه ایحاش

 saturated surface dry (SSD) کحالت اشباع با سطح خش

 entrained air ا خواستهی يعمد يحباب هوا

 absolute volume حجم مطلق

 nominal minimum size of aggregate سنگدانه ینه) اندازه اسمیمکحداقل (

 nominal maximum size of aggregate سنگدانه ینه) اندازه اسمیشیثر (بکحدا

 sensor حسگر

 moisture sensor یحسگر رطوبت

 cathodic protection ياتدکحفاظت 

 surface air voids یسطح يحفرات هوا

 pitting ییروحفره شدن، آبلهحفره

 slump retention اسالمپ يحفظ اسالمپ، نگهدار

 workability retention یارائک ي، نگهداریارائکحفظ 

 sulfate attack یحمله سولفات

  خ

 fly ash يستر بادکخا

 bar chair كخَرَ 

 chair لگردی، نگهدارنده مكخر

 cavitation ییزا، حفرهییخال زا

 matrix سیره، ماتریرنده، خمیر در برگیخم

 self-desiccation یدرون یشدگک، خشیشدگکخشخود

 corrosion یخوردگ

  د

 scaffold داربست

 false work ل موقت، قالب سقفیداربست موقت، حا

 water- repellent زیگرآب، آبدافع 

 elongated piece دهیشکا ی یل، دانه سوزنیدانه طو

 grading بنديدانه
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 یسیواژه انگل یواژه فارس

 continuous grading وستهیپ بنديدانه

 expansion joint درز انبساط

 contraction joint یشدگدرز انقباض، درز جمع

 isolation joint ییدرز انقطاع، درز جدا

 dowelled joint وند دهندهیپ لهیدرز با م

 movement joint تک، درز حریتکدرز حر

 construction joint ییدرز ساخت، درز اجرا

 cold joint درز سرد

 keyed joint ام و زبانهکدرز 

 control joint نترلکدرز 

 joint sealant نک، درز پردرزبند

 sealant ریدرزگ

 sealing يریدرزگ

 ambient temperature (مجاور)ط یمح يدما

 characteristic durability دوام مشخصه

 target durability دوام هدف

 durability ییایدوام،. پا

 silica fume سیلیسرویکس، میلیسدوده

 silica fume slurry سیلیسدوغاب دوده

 grout دوغاب، روان مالت

  ذ

  ر

 finishing Class رده پرداخت

 specific electrical conductivity یکیترکژه الیت وی، هدایکیترکژه الیو ییرسانا

 free moisture  یرطوبت آزاد، رطوبت سطح

 rheology ي، رئولوژیرفتار شناس

 pigment رنگدانه

 mineral pigment یرنگدانه معدن

 construction tolerances ساخت يهارواداري، ییاجرا يهارواداري

 plasticizer نندهکيریننده، خمکروانساز، روان

 consistency of concrete بتن، قوام بتن یروان

 plastic consistency يری، حالت خميریخم یروان

 form oil روغن قالب

 form lining قالب یش درونکرو
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 كز تریر
 

micro crack 

  ز

 compliance requirement یالزامات اجرای

 dewatering زدودن آب 

 delay time, lag time ریتاخ زمان

 setting time رشیگ زمان

 rust فلزات یاز خوردگ یزنگ ناش
 silica gel سیلیسژل دوده

 gel ژل، لعاب

  س

 compatibility يسازگار

 lightweight aggregate دانهکسب

 blast-furnace slag يوره آهنگدازکسرباره 

 striking off یبرداشتن مواد اضاف، یسرزن

 chute سرسره، ناوه

 mixing speed نکون مخلوط یامکسرعت اختالط، سرعت دوران تند جام 

 agitating speed نکون مخلوط یامکند جام کزدن، سرعت دوران سرعت هم

 brushed surface سطح برس خورده

 efflorescence ، شورهكدیسف

 platform ارک يوکس

 soundness )، انبساطسیمانا یسالمت (سنگدانه 

 aggregate سنگدانه

 flaky aggregate کی، دانه پولکیسنگدانه پول

 flat aggregate کی، دانه پولکیسنگدانه پول

 coarse aggregate دانهسنگدانه درشت، درشت

 lightweight expanded clay aggregate (leca) سنگدانه رس منبسط شده 

 fine aggregate زدانهیز، ریسنگدانه ر

 combined aggregate شدهسنگدانه مخلوط

 gap-graded aggregate گسسته بنديدانهبا سنگدانه

 all-in aggregate درهم يهاسنگدانه

 petrography ينگارسنگ

 heavyweight aggregate نیدانه، سنگدانه سنگنیسنگ

 bug holes یز سطحیر يهاسوراخ



 جلد دوم: مصالح و مسائل اجرایی -نامه بتن ایرانآئین 01/01/1400 22  
 

 یسیواژه انگل یواژه فارس

 low-heat cement م حرارتک سیمانم، ک ییبا گرمازا سیمان

 high-early-strength cement ادیه زیبا تاب اول سیمانبا مقاومت زودرس،  سیمان

 bulk cement فله سیمان

 low-alkali cement ایم قلک سیمان

 hydraulic cement یآب سیمان، یکیدرولیه سیمان

  ش

 evaporation rate ریا نرخ تبخیر، آهنگ یشدت تبخ

 exposure conditions ط در معرض قرار گرفتنی، شرایطیط محی، شرایاروئیط رویشرا

 corrosion initiation یشروع خوردگ

 leaching شسته شدن در اثر نشت آب 

 action radius شعاع عمل، شعاع اثر

 screed شمشه

 tamper screed ياوبهکشمشه 

 vibrating screed شمشه لرزان

 screeding یشکشمشه

 reshoring بان)ینان (پشتیه اطمی، پامجدد یشمع زن

 shoring هی، گذاشتن پایزنشمع

 groover ارزن، درزسازیش

 laitance یف سطحیره ضعیش

  ص

 baffle plate صفحه مانع

  ض

 compliance criterion ضابطه انطباق

 layer thickness (depth) هیارتفاع اله، یضخامت ال

  ط

 toughness یطاقت، چقرمگ

 mix design طرح مخلوط

  ظ

  ع

 curing آوريعمل

 initial curing ه (محافظت)یاول آوريعمل

 steam curing با بخار آوريعمل

 fog curing با مه آوريعمل
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 accelerated curing ع شدهیتسر آوريعمل

 membrane curing ییغشا آوريعمل

 final curing (مراقبت) یینها آوريعمل

  غ

 concentration غلظت

 critical concentration یغلظت بحران

 spacer نگهدار، وادار، لقمه، اندازه نگهدارفاصله

 erosion ا ضربه)یان آب یش (در اثر جریفرسا

 vacuum mat شکفرش م

 form pressure قالبفشار وارد بر 

 superplasticizer يننده قوکننده ممتاز، روانکننده، روانکروان فوق

 placeability یدهیت جایقابل

 form قالب

 mould, mold قالب

 climbing form قالب باالرونده

 slip form قالب لغزان، قالب لغزنده

 permanent form قالب ماندگار، قالب گمشده

 removal of forms يبردارقالب

 striking of formworks يبردارقالب

 shuttering, formwork يبندقالب

 casting يزیر، بتنيریگقالب

 thickener ينده گرانرویآور، غلظت دهنده، افزاقوام

 restraint يرید، درگیق

  ك

 workability یارائک

 concrete truck ون حمل بتنیامک

 truck mixer نکون مخلوطیامک

 carbonation ربناته شدنک

 honeycombing شدن يرمو شدن، شن نما شدن، النه زنبورک

 tie يله مهاریننده، مکالف، مهارک

 capping يگذار کالهک

 cement lump سیمانلوخه ک

 shear key ی، بند برشید برشیلک

 clinker رکنیلک
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 یسیواژه انگل یواژه فارس

 dump truck )كدامپ ترا( یمپرسک

 wale شکمرک

 compliance control نترل انطباقک

 quality control تیفکینترل ک

 evaporation retardant ریننده تبخکندک

 evaporation retardant ریننده تبخکندک

 retarder نندهکر یرگیننده، دکر یندگک

 tamper وبه پهنک

  گ

 silica flour سیلیس، آرد سیلیا پودر سیگرد 

 specific heat ژه)ی(و ییت گرمایویژه، ظرف يگرما

 heat of hydration شدندارتهیه يگرما

 balling یگلوله شدگ

 burlap رباسک، یگون

 initial setting هیرش اولیگ

 final setting ییرش نهایگ

  ل

 latex یمصنوع یکالست یون آبیس، امولسکالت

 protective layer ه محافظیال

 passive layer یه انفعالیه محافظ، الیال

 slurry لجن، دوغاب

 re-vibration یلرزاندن مجدد، باز لرزان

 poker vibrator یلرزاننده خرطوم

 surface vibrator یلرزاننده سطح

 vibrator براتوریلرزاننده، و

 external vibration یرونی، ارتعاش بیا خارجی یرونیلرزش ب

 internal vibration یارتعاش داخل ،یلرزش درون

 cover block لقمه، فاصله نگهدار، فاصله دهنده

  م

 admixture یماده افزودن

 accelerating admixture نندهکننده، زود سخت کر یزودگ یماده افزودن

 active ground mineral material فعال یمعدن يپودر ماده

 absorbent ماده جاذب

 adhesive سازوندیچسباننده، مواد پماده 
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 air-entrained admixture زاساز، ماده حبابماده حباب

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

 anti-wash-out admixture یماده ضد آب شستگ

 curing compound آوريعملماده 

 additive ماده مضاف

 de-icing agent, deicer زداخیماده 

 power float, rotary float ) يوپتریکچرخان (هل یماله برق

 Fresno trowel رهیدامین يهادسته بلند با گوشه يماله فلز

 trowel مچهک -يماله فلز

 angle float دارماله گوشه

 power trowel یکیانکماله م

 double riding trowel نفربر يوپتریکماله هل
 trowel يماله، ماله فلز

 troweling یشکماله

 gunman پاشمالت يمتصد

 hydration products هادراتیدارته شدن، هیمحصوالت ه

 air chamber هوا کمحفظه هوا، اطاق

 nominal mix یمخلوط اسم

 trial batch ، مخلوط آزمونیشیمخلوط آزما

 harsh concrete مخلوط خشن

 horizontal-axis mixer ین افقک، مخلوطیمحور افقن با کمخلوط

 inclined-axis mixer لین با محور ماکمخلوط

 paddle mixer ییاغهین تک، مخلوطییان پرهکمخلوط

 continuous mixer وستهین پکمخلوط

 pan mixer ين تغارکمخلوط

 single shaft mixer محوره کن تکمخلوط

 twin-shaft mixer ن دو محورهکمخلوط

 gravity mixer ین گرانشکمخلوط

 compulsatory mixer )ي(اجبار ییروین نکمخلوط

 prescribed mixes يزیتجو يهامخلوط

 construction documents ساخت كمدار

 modulus of elasticity یب) ارتجاعیته، مدول (ضریسیب) االستیمدول (ضر

 fineness modulus يزیر، مدولینرممدول

 acceptance criterion رشیار (ضابطه) پذیمع

 core مغزه، هسته
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 target (mean) strength ن) هدفیانگیمقاومت (م

 bulk electrical resistivity یحجم یکیترکمقاومت ال

 surface electrical resistivity یسطح یکیترکمقاومت ال

 cube strength یعبکمقاومت آزمونه م

 anchor pullout strength مهار یدگیشکرون یمقاومت ب

 yield strength شدن يا جاری میمقاومت تسل

  compressive strength ي، تاب فشاريمقاومت فشار

 splitting tensile strength (𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐) )یلی(برز یافتکش یششکمقاومت 

 characteristic strength, specified strength (𝑓𝑓′𝑐𝑐) مقاومت مشخصه، تنش مشخصه، تنش مقرر

 specific electrical resistivity یکیترکژه الیمقاومت و

 ingredients ل دهندهکیمواد تش

 cementitious materials یسیمانمواد 

 inactive mineral materials, neutral mineral materials یا خنثیر فعال یغ یمواد معدن

 supplementary materials )سیمانن (یگزیمل، مواد جاکمواد م

 mineral admixture یمعدن یمواد افزودن

 wax موم

 fog spray یمه افشان

 migration مهاجرت

 vibrating table ز لرزانیم

 reinforcing bar لگردیم

 dowel لگرد انتظار، زبانهیلگرد اتصال، میم

  ن

 splash zone )یساحل يهاسازهه پاشش (در یناح

 tidal zone يه جزر و مدیناح

 convection zone ه همرفتیناح

 drop chute ، لوله قائمیناوه سقوط

 fineness يزی، رینرم

 water-cementitious materials ratio یسیماننسبت آب به مواد 

 bar support, bar chair ك، خرلگردیمن مینش

 impermeability ییناتراوا ،يرینفوذ ناپذ

 impervious ر، ناتراوایناپذنفوذ

 conveyor نقاله

 test specimen ، آزمونه یشینمونه آزما

 sampling يریگ، نمونهيبردارنمونه

 consecutive samples یمتوال يهانمونه
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 water stop بندنوار آب

  و

 alkali aggregate reaction سنگدانه ییاینش قلکوا

 splice لگردیوصله م

  ه

 entrapped air ا ناخواستهی ير عمدیمحبوس غ يهوا

 hydration يریدارته شدن، آبگیه

  ي

 flaky ice کیخ پولی

 crushed ice خیخ خرد، خرده ی

 lift )یافق یین دو درز اجرایقائم (بتن واقع ب يزیرمرحله بتن یک





 

 

 سومفصل 

 مشخصات مصالح بتن

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 





 31   01/01/1400 مشخصات مصالح بتن – فصل سوم 

 
 

    موس فصل 3

 مصالح بتن مشخصات 
  

س  یمتن اصل  حی/توضریتف

 گستره   3 گستره  

ها، یمانسدر برگیرنده (ن فصل به مواد و مصالح بتن یضوابط ا
اختصاص دارد و شامل ) هاها، آب مصرفی و افزودنیسنگدانه
 ر است:یموارد ز

 ات؛یلک –الف 
 ؛مصالح يهاویژگی -ب
 ؛ مصالح يردن و نگهدارکانبار  -پ
 ت.یفکینترل ک -ت

  

 اتیلک 
 

 اتیلک 

 ياگونهد بهید بتن بایمورد استفاده در تول مصالح 3-2-1
 ياازهرد سکعمل ،یه ضوابط طراحکار گرفته شود کانتخاب و به

 يل ظاهرکشهمچنین داشته و  یمناسب یدهعمر بهره و
 د.نک حفظ ،يو اقتصاد یطیط محیبا توجه به شرا ،قطعات را

  

د منطبق با الزامات یدر بتن با یمصالح مصرف همه 3-2-2
 هاآنو مستندات  كها بوده و مداره شده در استانداردیارا

 شود. ينگهدار

 یمل ياول استانداردها منظور از استانداردها، در وهله 2-2-3ت  
، با توجه به یالزامات طراحردن کاست و در صورت برآورده ن

 یملللانیمعتبر ب ير استانداردهایپروژه، به سا یمشخصات خصوص
 .شودمیمراجعه 

، یمنیش ایجهت افزا نامهآیینجلد از ن یالزامات ا 3-2-3
مطابق ، ياو منطقه یمیط اقلیسازه در شرا يداریدوام و پا

 باشد، يگریاز به ضوابط دینه ک يبوده و در موارد ،6 فصل
ت و مشخصا یلمللانیب ای یمعتبر مل كنابع و مدارمد از یبا

 .شودپروژه استفاده  یخصوص

ن یه شده در ایه عالوه بر الزامات اراک يدر موارد 3-2-3ت  
د، ر شده باشکذ یز الزاماتیپروژه ن ی، در مشخصات خصوصنامهآیین

با موارد  یر شده در مشخصات خصوصکر ذیا مقادید الزامات ینبا
داشته باشد.  يتررانهیگا الزامات سهلینامه متناقض بوده و نین آئیا

نامه نین آئیدر ا یا مشخصاتیالزامات  هیارا ن در صورت عدمیهمچن
 یر شده در مشخصات خصوصکت الزامات ذی، رعایالمللنیو منابع ب

 است. یپروژه الزام
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س  یمتن اصل  حی/توضریتف
رد کنان از عملیلحاظ اطمانتخاب مصالح مناسب به 3-2-4
ه ک يار دارد. در مواردیت بسیمدت و درازمدت آن اهموتاهک
در  ار رفتهکبتن و مصالح به ردکعمل خچهیتار یابیان ارزکام

، استفاده از باشدمی مورد قبول هاردکآن مقدور است و عمل
 يهاشید با انجام آزماین صورت بایر ایالمانع است. در غب هاآن
ان نشبا الزامات مورد نظر  هاآنت، انطباق خواص یفکینترل ک

خواص   ینواختیکنان از یمنظور اطمن بهی. همچنداده شود
 تواتر مشخص در ،تیفکینترل ک يهاشید با آزمایمصالح با
د ثبت و یها باشیج آزماینتا .نمود نترلک راج یشده، نتا

 شود. ينگهدار

وتاه مدت در علم بتن و اجرا گاه مرتبط با کرد کعمل 4-2-3ت  
پروژه است. در  ياجرا ا دورهیبتن و  ییات اجرایعمل زمانمدت 
 است. گاه یم مختلفیمفاه يز دارایرد درازمدت نکه عملک یصورت
 در ارتباط است و یا سازه بتنید بتن یدرازمدت با عمر مف ردکعمل

ن است کمثال مم يرد. برایگینظر قرار ممد يبرداربهره گاه دوره
ا ینقش داشته باشد و  هاآنا بتن در انتخاب ی سیمانرش یگ زمان

 یخاص سیمان، استفاده از يبرداربهره در دورهبتن دوام  تامین يبرا
را در  ییهاتوان مثالیز مین هاسنگدانهمورد نظر باشد. در مورد 

رد کا عملیبتن  ییاراکدر  هاآنوتاه مدت، مانند نقش کرد کمورد عمل
 ییایپا ایها ییایبا قل ییزانشکا وایش یرد. مانند ساک ارایهدراز مدت 

 خ زدن و آب شدن.یدر برابر 

و  كعالوه بر آنچه در مدارتواند یدستگاه نظارت م 3-2-5
ا تواتر یها و شیشده، آزما ینیبشیپ ییاجرا یمشخصات فن

به هرحال   و دیدرخواست نما ،از مصالح یکهر  يرا برا يگرید
نان یاطم یخواص مصالح با مشخصات الزام د از تطابقیبا

 حاصل شود.

  

ن و حداقل یتضم دوره د تا خاتمهیدستگاه نظارت با 3-2-6
ج یامل نتاکار هر پروژه، سوابق کان یال پس از پاسیکتا 

 لیارفرما تحوکبه سپس و  يانجام شده را نگهدار يهاشیآزما
 دهد.

  

ه محدود به ک ،نامهآیینن یاربرد اک با توجه به دامنه 3-2-7
، الزامات مربوط به شودمی 4-1بند طبق ، متعارف يهاسازه
از به یه نکيدر موارداست.  ه نشدهیاز مواد و مصالح ارا یبرخ

جه ا تود بیبا باشد،در سازه  ین مواد و مصالحیاستفاده از چن
ب، تخازامات مربوط به ان، الا دستگاه نظارتینظر مشاور و  به
از  یکی يبر مبنا، هاآن ییات اجراکت و نیفکینترل ک

ت یرعا یالمللنیا بی یملمعتبر  يهانامهآییناستانداردها و 
 .شود

  

 ل دهنده بتنکیمصالح تش يهاویژگی 
 

 ل دهنده بتنکیمصالح تش يهاویژگی 

 هاسیمان 
 هاسیمان  

ظر، مورد نبا توجه به مقاومت د یدر بتن با یمصرف يهاسیمان 
 و ابعاد سازه انتخاب شوند. یطیط محیشرا

بر  سیمان یکیانکو م ییایمی، شیکیزیر مشخصات فیبا توجه به تاث 
رد درازمدت بتن در کژه عملیوشده، بهخواص بتن تازه و سخت

نترل مشخصات کمهاجم، الزم است عالوه بر  یطیط محیشرا
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 389 ید مطابق با استاندارد ملیپرتلند با يهاسیمانالزامات 

م ینوع تقس 6پرتلند به  يهاسیمانن استاندارد، یباشد، در ا
 .شودمی
تواند ب سیمان یک ییایمیو ش یکیزین است مشخصات فکمم

انطباق حاصل  سیمانا سه نوع یبا مشخصات استاندارد دو 
جه به با تو سیمان يهاویژگی ین الزم است بررسیند. بنابراک

ار کبار در دستور آن منطقه گزند ياز برایمشخصات مورد ن
 جدول در پرتلند يهاسیمان يبندات گروهیجزئ رد.یقرار گ

 اند.شده ارایه 2-3جدول خته در یمآ يهاسیمانو  3-1

 سیماندر انتخاب نوع مربوط،  يبا الزامات استانداردها سیمان
 سازه اقدام شود. ياربرکو  یطیط محیمناسب با توجه به شرا

 سیمانن یگزیمواد چسباننده جا 
 سیمانن یگزیمواد چسباننده جا  

 شامل سیمانن یگزیاستفاده از مواد چسباننده جا 3-3-2-1
مشخصات و الزامات هر یک در  ر در بتن مجاز است.یانواع ز

 ارایه شده است. 3-8-3-3بند 
 ؛یعیطب يهاپوزوالن –الف 

 س)؛یلیروسیکس (میلیسدوده -ب
 ؛يستر بادکخا –پ 
 ؛نیائولکمتا –ت 
 سرباره؛ –ث 

 سیمانن بخش از یگزیبه عنوان جا یپوزوالناز مواد  1-2-3-3ت  
جدول ت ه شده در یثر مقدار مصرف توصک. حداشودمیاستفاده 

 ه شده است. یارا 3-1

 هاآن یو رده مقاومتپرتلند  سیمان انوع  1-3جدول  

 یرده مقاومت اربردک نوع 

 )،1–پرتلند نوع یک (پ سیمان
، مطابق ياژهیه مشخصات وکاربرد دارد، ک يدر موارد سیمانن نوع یا

 از نباشد.یمشخص شده است، مورد ن سیمانگر انواع ید يه براکچه آن
5/32 ،5/42 ،5/52 

 )2-پرتلند نوع دو (پ سیمان
 ییایمیه مقاومت شک يخصوص در موارد، بهیعموم ياربردهاک يبرا

 از است.یها مورد نمتوسط در برابر سولفات
5/32 ،5/42 ،5/52 

 2-(پ ییایپرتلند نوع دو در سیمان
 د)

ه مقاومت ک يخصوص در موارد، بهییایو در یعموم ياربردهاک يبرا
 از است.ید و سولفات مورد نیلرک يون هایتوام در برابر  ییایمیش

5/32 ،5/42 ،5/52 

 )،3-(پ  پرتلند نوع سه سیمان
از یمورد ن يادیه زیاول يه مقاومت فشارک ياستفاده در موارد يبرا

 است.
5/32 ،5/42 ،5/52 

 5/22 از است.یمورد ن یمکشدن دراتهیه يه گرماک ياستفاده در موارد يبرا )،4-(پ پرتلند نوع چهار سیمان

 )،5-(پ پرتلند نوع پنج سیمان
ها در برابر سولفات يادیز ییایمیه مقاومت شک ياستفاده در موارد يبرا

 از است.یمورد ن
5/22 ،5/32 ،5/42 

 هاآن یو رده مقاومتخته یآم سیمان انوع  2-3جدول  

 یرده مقاومت حیتوض نوع 

 5/42و  5/32، 5/22  يوره آهنگدازک ياسربارهدرصد  70ثر کحدا يحاوپرتلند  سیمان ISنوع  سیمان
 5/42و  5/32، 5/22 پوزوالنانواع  درصد 40ثر کحدا يحاوپرتلند  سیمان IPنوع 
 5/42و  5/32 کسنگ آهدرصد  15ثر کحدا يحاوپرتلند  سیمان ILنوع 
 5/32و  5/22 د سرباره باشد)یدرصد آن با 70( نیگزیمواد جادرصد  95ثر کحدا يحاوخته یآم سیمان ITنوع 
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در ) w/cm( یسیمانمواد در محاسبه نسبت آب به  3-3-2-2

د یبا هاآنن یگزیو مواد جا سیمانوزن مجموع  ،مخلوط بتن
 .منظور شود

  

 يداربرکالزامات  
 يداربرکالزامات   

 يهاسنگدانهجز استفاده از  يانهیه گزک يدر موارد 3-3-3-1
 يبرا یافکرطوبت  بادر اعضا  یائیقلنشکوال یپتانس يدارا

و  هاستون، یبرش يهاواری، دهاشالودهمانند  ،نشکن وایبروز ا
توان از ینداشته باشد موجود ها نیر زمیزدر  یطیمح يرهایت

ن یجمله ااز رد. کاستفاده  یائینش قلکنترل واک يارهاکراه
 ییهاسیمانا یمناسب  ختهیآم يهاسیمانتوان از یارها مکراه

ه ک ییهاسنگدانه يبرا ،درصد 6/0از  کمترمعادل  يایبا قل
 يبرا ،درصد 4/0ا یدارند » یسیلیس یائیقل«نش کت وایقابل

 ،دارند »یربناتک یائیقل«نش کت وایه قابلک ییهاسنگدانه
 .ردکاستفاده 

  

نترل کا یمالحظات دوام و  با توجه به هکيموارد در 3-3-3-2
از به استفاده یدراته شدن و آهنگ رشد مقاومت، نیه يگرما

 د بریباشد، با سیمانن یگزیا مواد جایخته و یآم يهاسیماناز 
مدت و وتاهکرد کعمل یا بررسیو  یشگاهیج آزمایاساس نتا

ن یگزیا مواد جایخته یآم سیمانر استفاده از یدرازمدت، تاث
ظارت دستگاه ن تاییدرد بتن به کدر بهبود رفتار و عمل سیمان
 برسد.

  

ن ساخت بت يد برایپرتلند سف سیماناستفاده از  3-3-3-3
 .استبالمانع 

در ساخت بتن مجاز  یید بنایسف سیماناستفاده از  3-3-3-3ت  
 ست.ین

در بتن  سیمانا چند نوع یاز دو ه ک يدر موارد 3-3-3-4
 یرسو بر یشگاهید بر اساس مطالعات آزمای، باشودمیاستفاده 

 تاییدبه  هاآنهمزمان  مدت و درازمدت، استفادهوتاهکرد کعمل
 دستگاه نظارت برسد.

رد بتن از نظر دوام مطرح نباشد، استفاده کچنانچه عمل 4-3-3-3ت  
 نیاست در ا یهیندارد، بد یبتن مانع یکدر  سیماناز چند نوع 

چند نوع  یبکیز با توجه به خواص ترید طرح مخلوط نیموارد با
ن مقصود از دو یه شود. همچنیرد و ارایقرار گ یمورد بررس سیمان

 ست.یمختلف ن ارخانهکا چند ی، دو سیمانا چند نوع ی

 هاسنگدانه  
 هاسنگدانه  

 ياگونهبهد یدر بتن بااستفاده مورد  يهاسنگدانه 3-3-4-1
ط یرادر ش یافکدوام  ،با مقاومت یبتن هاآنه بتوان با کد نباش
 ساخت.مناسب  یروان و یارائک ،مهاجم یطیمح
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 ردن ضوابط کبا منظور د یاب هاسنگدانهانتخاب   3-3-4-2

و  کیپول يها، درصد دانهبنديدانه: 302 یاستاندارد مل
 ،یشیان آور، سالمت و دوام و مقاومت سایده، مواد زیشک

 رد.یصورت گ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 سنگدانه متر رایلیم 75/4از  بزرگتر يهاسنگدانه 2-4-3-3ت   
از  تر کوچک يهاسنگدانه) و شودمیگفته  شن ه عموماً ک( درشت

ده ینام طور معمول ماسهه بهک( ریز سنگدانه را مترمیلی 75/4
 نامند.) میشودمی

 عبارت معموال» سنگدانه اسمی اندازه ترینبزرگ«تعریف  طبق
 وزنی درصد 10حداکثر  که الکی ترینکوچک اندازه از است

از آن عبور  هاسنگدانهدرصد  90ا یبماند ( باقی آن روي سنگدانه
 یکال ترینبزرگ معموال سنگدانه یاسم اندازه ترینکوچک .نند)ک

ا یماند یم یآن باق يرو درصد سنگدانه 90ه حداقل کاست 
گذرد. با مراجعه یاز آن م درصد سنگدانه 10ثر کگر حدایعبارت دبه
ف یه در تعرک شودمیمشاهده  302 ران به شمارهیا یاستاندارد ملبه 

ن جا مورد یه در اک يدرصد 90ر ی، مقادیاسم اندازه ترینبزرگ
 درصد در نوسان است. 95تا  85ن یاشاره قرار گرفت، ب

شده در  ارایه يهایبا منحن هاسنگدانه بنديدانهه کیدر صورت
ها و یبررس یامل نداشت، طکران انطباق یا یاستاندارد مل

 د و اجرا نمودیرا تول ی، بتنهاسنگدانهتوان با آن می ییهاشیآزما
را  ریط زید شراین بتن باید. ایه الزامات مورد نظر را برآورده نماک

م کا انتقال با پمپ) و ترای(و  ختنیدارا باشد: در طول مدت حمل، ر
ن ینشود و همچن یانسجام خود را از دست نداده، دچار جداشدگ

ن موارد یه اثبات اکند. از آنجا ک تامیناز را یمقاومت و دوام مورد ن
از  شودمیه یاست، توص يمتعدد يهاشیانجام آزماازمند ین

 مارهران به شیا یاستاندارد مله الزامات کاستفاده شود  ییهاسنگدانه
 ند.ینمایرا برآورده م 302

متر) رویکم 600متر (یلیم 6/0تر از زدانهیه وجود مواد رکیاز آنجائ
 يریپذمپن پیز در انسجام و قوام بتن و همچنیر يهاسنگدانهدر 

د یند تولیشود در فرآ یان سعکاالمید حتیت دارد، بایبتن اهم
رت صونیر ایها حذف نشوند. در غن دسته از دانهیز ایر يهاسنگدانه

ته ن دسیمناسب فقدان ا زدانهیبا استفاده از مواد ر شودمیه یتوص
ز یش از حدّ ذرات ریه وجود بک. توجه شود شوداز ذرات جبران 

در بتن  یشدگش جمعیاز به آب و احتمال افزایش نیباعث افزا
 خواهد شد.

از  شیطور معمول باد (بهیم و جذب آب زک یبا چگال ییهاسنگدانه
 تواند نشان دهندهیشن) م يدرصد برا 0/3ماسه و  يدرصد برا 5/3

 ییهاسنگدانهباشد. استفاده از  م سنگدانهکاد و مقاومت یتخلخل ز
اهش در کا یاز به مواد چسباننده یش نیافزا م باعثکبا مقاومت 

 ر احتمالیزان خمیش میخواهد شد. افزا یسیماننسبت آب به مواد 
ن یدنبال دارد. بر ابتن را به یخوردگكو تر یشدگش جمعیافزا

 يهاچرخه ه بتن در معرضکيدر موارد شودمیه یاساس توص
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م کبا مقاومت  ییهاسنگدانهشدن قرار دارد، از زدن و آبخی یمتوال

 اد استفاده نشود.یو تخلخل ز
در بتن  گوشهزیا تیسته کز شیر يهاسنگدانهاستفاده از  ياگرچه برا

 هانهسنگدان یه استفاده از اکد توجه شود یبا یوجود ندارد، ول یمنع
 يننده) را براکروانا فوقیننده (کا مواد روانیاز به آب یتواند نمی

ه که ستکل ذرات شکش دهند. شیمورد نظر افزا یه روانب یابیدست
ر یش باشد، تاثیند خردایا فرآیتواند متاثر از جنس سنگ مادر و می

گوشه زیا تیسته کز شیر يهاسنگدانه ياز به آب بتن حاویبر ن يادیز
وشه، ز گردگیر مبود منابع سنگدانهکل ید توجه داشت بدلیدارد. با
 دشوار باشد.ن است کبه آن مم یدسترس

د و سولفات موجود در سنگدانه از حد یلرکون یه مقدار کیدر صورت
مواد  نیاز ا یکه مقدار هر کبتوان نشان داد  یشتر باشد، ولیمجاز ب

متر است، کدر بتن، با توجه به طرح مخلوط بتن از حد مجاز 
  سنگدانه مورد نظر قابل قبول خواهد بود.

در  يامالحظهقابله بتن در مدت ک يدر موارد 3-3-4-3
ط اطراف قرار یا آب محیدر معرض رطوبت  ،يبرداربهره زمان

 يرهایو ت ها، ستونیبرش يهاواری، دهاشالودهرد، مانند یگیم
نش کت وایقابل یطالعات شناسائ، انجام منیزم ریدر ز یطیمح
 . تاس یالزام ،)یربناتکا ی یسیلی(س ،هاسنگدانه یائیقل

ا چند ی یکطبق الزم،  يهایبررسن خصوص انجام یدر ا
 است: یبنا به مورد، الزام ریز یاستاندارد مل

 ؛13552 یاستاندارد مل..........  یسنگ شناس -الف
 ....................... يمنشور شده مالتعیتسر يهاشیآزما -ب

 ؛17106و  8753 يستانداردهاا
 یمل استاندارد .............. یدرازمدت منشور بتن شیآزما -پ

 ؛8149
 ؛7656 یمل استاندارد ......... یش استوانه سنگیآزما -ت
 ییاینش قلکاز وا یناش یر طول منشور بتنییش تغیآزما -ث

 ؛ASTM C1105استاندارد  ......... یربناتک

  

 از نظر دوام در برابرد یبادر بتن  هاسنگدانهرد کعمل 3-3-4-4
 .دنریگقرار یبررسمورد مخرب  یائیمیش يهانشکآتش و وا

تواند بر مقاومت درشت می يهاسنگدانهمشخصات  4-4-3-3ت  
 ياهسنگدانهاز  شودمیه یار موثر باشد. توصیدر برابر آتش بس

 ن موارد استفاده نشود. یدر ا یتیوارتزکو   يوارتزک، یتیگران
ر از یبه غ یمخرب ییایمیش يهانشکه واک ییهاسنگدانهاستفاده از 

ر) ینند (مانند موارد زکیجاد میرا در بتن ا 3-4-3-3بند موارد 
 هخچیا تاری یشگاهیج آزمایه بر اساس نتاکست، مگر آنیمجاز ن

نش کاز وا يریجلوگ يارهاکه راهکرد درازمدت اثبات شود کعمل
 داشته است. یت بخشیج رضایمخرب نتا
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ت، یریها از جمله پدیاز سولف یبرخ يحاو يهاسنگدانه •

 ت؛ یازکت و ماریروتیپ

 ها؛از سولفات یبرخ يحاو يهاسنگدانه •

) MgOم (یزید منیسکا ای) CaOزنده ( کآه يحاو يهاسنگدانه •
 آزاد.

 هادانهکسب  
 هادانهکسب  

 اتیلک  1-5-3-3ت   اتیلک 3-3-5-1

به دو  هاآن جادیا نحوهها بر اساس دانهکسب 3-3-5-1-1
در  یعینوع طب. شوندیمم یتقس یو مصنوع یعیطب دسته

 مانند یکیانکات میبا انجام عملعت وجود دارد و فقط یطب
. نوع شودمی مصرفر آن آماده یو نظا بنديدانهستن، کش

ا ع مختلف هستند و بیا زائد صنای یمحصوالت جانب یمصنوع
 گردند.یم يفرآور ،یحرارتاز جمله ات خاص یانجام عمل

ها وابسته به جنس و ساختار دانهکات سبیخصوص 1-1-5-3-3ت   
مانند  یعیطب يهادانهکد است. سبیند تولیه و فرآیمتخلخل، مواد اول

دن و از سرد ش هکهستند  یا توف مواد آتشفشانیا یورکس، اسیپوم
ن یاند. همچنبوجود آمده یآتشفشان يهاز هوازده شدن گدازهین
 یر آتشفشانیغ یعیطب دانهکعنوان سببه يااتومهید يهالوخهک

 شوند.یشناخته م
ط )، رس منبسیمتخلخل (اسفنج شامل سرباره یمصنوع دانهکسب

ا سنگ لوح یل یهمجوش شده، ش يستر بادک، خاكا پویشده 
ت را ین پرلیاست. همچن یس اسفنجیلیا سیشه یمنبسط شده، ش

رد. خرده آجر و سفال هم کقلمداد  یمصنوع دانهکتوان سبیم
 و يمریپل يهاها محسوب شوند. دانهدانهکسب توانند از جملهیم

رن یاستایپل يهان جمله هستند، مانند دانهیز از این یکیپالست
 منبسط شده.

به دو گروه  هاآن ییاراکها بر اساس دانهکسب 3-3-5-1-2
شوند. گروه اول در ساخت یمم یتقس يار سازهیو غ ياسازه
ها ها، گروتمالتبتن، و گروه دوم در ساخت  یبتن يهاسازه
 شوند.یار برده مکب ییبنا يهاكو بلو

  

 ياربردکالزامات   2-5-3-3ت   يداربرکالزامات   3-3-5-2

د الزامات یها بسته به مورد، بادانهکسب داربرکدر  3-3-5-2-1
 ر برآورده شوند:یز »پ«تا  »الف« یمل استانداردهاي

 ؛4985 یاستاندارد مل..........  ياسازه يهابتن يبرا -الف
.......... ها ها و گروت، مالتيار سازهیغ يهابتن يبرا -ب

  ؛14875-1 یاندارد ملاست
  7657 یاستاندارد مل .......... یبتن ییبنا يهاكبلو يبرا -پ

ات یخصوص 4985 ران به شمارهیا یاستاندارد مل 1-2-5-3-3ت  
و دهد. دیه میارا ياسازه کاستفاده در بتن سب يها را برادانهکسب

 ح داده شده است:ین استاندارد توضیدانه در اکسب ینوع اصل
 یردن محصوالتکجوش هم ه شده از انبساط ویته يهادانهکسب

 ل و سنگ لوح؛ی، شيستربادکاتومه، خایمانند سرباره، رس، د
 ف.ا و تویورکس، اسیشده، مانند پوم يفراور یعیطب يهادانهکسب

با منشأ  ییهادانهکسب 14875-1 ران به شمارهیا یاستاندارد مل
لوگرم بر کی 2000از  کمترا یمعادل  ايدانه یو با چگال یمعدن
 1200از  کمترا یمعادل  يافله یانبوه یا چگالیعب و کمترم

 رد. یگیعب را در بر مکلوگرم بر مترمکی
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ز ه شده ایته يهادانه، یعیطب يهادانهکها شامل: سبدانهکن سبیا

 يهاهدانکا سبیو  یصنعت يندهایفرا ی، محصوالت فرعیعیمواد طب
 افت شده هستند.یباز

 یمصرف يهادانهکسب یبه معرف 7657 به شماره رانیا یاستاندارد مل
پردازد و شامل سه یم هاآن یاهش چگالک يبرا ییبنا يهاكدر بلو

 دانه است:کسب ینوع اصل
 یردن محصوالتکجوشه شده از انبساط و همیته يهادانهکسب

 ل و سنگ لوح؛ی، شيستر بادکاتومه، خایمانند سرباره، رس، د
س، یمانند پوم یعیمواد طب ياز فراوره شده یته يهادانهکسب
 ا و توف؛یورکاس
 سنگ و زغال ییه شده از سوزاندن محصوالت نهایته يهادانهکسب

 .ککا ی

نه   گدا ن ــ باز يهاس و  یافتیدرهم، 
 شده يبازفرآور

 يو بازفرآور یافتیدرهم، باز يهاسنگدانه  
 شده

 درهم  يهاسنگدانه 1-6-3-3ت   درهم يهاسنگدانه 3-3-6-1

ز یمخلوط ر يهاسنگدانهبه درهم  يهاسنگدانه 3-3-6-1-1
ت برداش ،نیا زمیه از بستر رودخانه ک شودمیو درشت گفته 

 .ستیمجاز ن آرمهدر بتن  هاسنگدانهن یاستفاده از ا .شودمی

 یعین طبیا زمیه از بستر رودخانه و ک ییهامخلوط 1-1-6-3-3ت  
 ییهاسنگدانهده شده و با یدرهم نام يهاسنگدانه، شودمیبرداشت 

ز و درشت در هنگام ساخت بتن یر يهاردن دانهکه از مخلوط ک
 رود، متفاوت است.یار مکبه

ننده کپر يهامانند بتن مگر و بتنت یاهممک يهابتن یگاه در برخ
 ال، اجازهکمگاپاس 16از  کمتر يهابا مقاومت ياسازه يهاا بتنیو 

د توجه داشت ی، اما باشودمین نوع مخلوط درهم داده یامصرف به 
 يبنددانهنشده و  یردن و مصرف دچار جداشدگکه در هنگام انبار ک

 .شوداز حاصل یمورد ن

توان در ساخت یدرهم را م يهاسنگدانه 3-3-6-1-2
 ت استفاده نمود.یم اهمکر مسلح یغ يهابتن

  

  یافتیباز يهاسنگدانه 3-3-6-2
 یافتیباز يهاسنگدانه 2-6-3-3ت 

ردن کخرد حاصل ه ک یافتیباز يهاسنگدانه 3-3-6-2-1
ضمن برآورده نمودن مشخصات  دیباشند بایمقطعات بتن 

ز با توجه به یرا ن 3-3جدول الزامات  ،یمعمول يهاسنگدانه
 .ندینمابرآورده ، یچگال

  

ن یگزیبعنوان جا یافتیباز يهاسنگدانه 3-3-6-2-2
 یاند، ولقابل مصرفغیر مسلح درشت در بتن  يهاسنگدانه

تجاوز  4-3جدول ر ید از مقادینبا هاآن ینیگزیثر جاکحدا
در  »الف«نوع  یافتیباز سنگدانهاستفاده از  د. در هر حال،ینما
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با رده  در بتن »ب«نوع و  C20ش از یب یرده مقاومتبتن با 
به هر حال استفاده از  .ستینمجاز  C16ش از یب یمقاومت

ا یشت در يهاسنگدانهن یگزیبعنوان جا یافتیباز يهاسنگدانه
 ست.یآرمه مجاز ن از آن در بتن یبخش

  
  یافتیباز يهاسنگدانهالزامات   3-3جدول 

 نوع ب نوع الف باتکیتر
 1700 2100 عب کلوگرم بر متر مکی، یحداقل چگال

 10 7 رصد)دت جذب آب (یثر ظرفکحدا
 30 10 جر و سفال (درصد)آثر مقدار کحدا
 5 1 ر (درصد)یثر مقدار قکحدا
 2 2 (درصد) کثر مواد سبکحدا
 2 1 ر مواد (درصد)یشه و سایثر شکحدا
2-ثر سولفات (برحسب کحدا

3SO (7/0 7/0 محلول در آب 
 

 یافتیبازدرشت  يهاسنگدانهمقدار مجاز مصرف   4-3جدول 

 ییارویط رویشرا
 ینیگزیثر جاکحدا

 )یوزن(درصد 
 نوع ب نوع الف

 50 50 ون تماس با رطوبتدبتن ب
 20 30  نربناته شدکبتن در معرض 
ا چرخه یراشباع یغ ،ربناته شدنکبتن در معرض 

 يدیلرک یو تر و بتن در معرض خوردگ کخش
 ياتمسفر

30 0 

ط اشباع متوسط یشرا، خبندانیبتن در معرض 
 ییایمیش تهاجمط یبتن در شرا  ،زداخیبدون مواد 

 میمال
30 0 

 0 0 ر مواردیسا
  

  

 شده يورآبازفر يهاسنگدانه 3-6-3-3ت   شده يورآبازفر يهاسنگدانه 3-3-6-3

حاصل ه کشده  يورآبازفر يهاسنگدانه 3-3-6-3-1
 ی، در صورتن هستندکمخلوطون یامکاز  بتن تازه يشستشو

ننده در کد یتولفقط همان ه ک ،ندايادر بتن سازهقابل مصرف 
 ند.کاستفاده رده و ک يورآبازفر هاآنمحصوالت خود از 

شده از  يورآبازفر يهاسنگدانهمثال،  يبرا 1-3-6-3-3ت  
بتن آماده  ارخانهکدر همان  صرفان کون مخلوطیامک يشستشو

 .باشدمیمجاز ند و فروش آن یو خر قابل استفاده است
 

ز و یر صورتبه سنگدانهن نوع یه اکيموارددر  3-3-6-3-2
ل ک یدرصد وزن 5 ثرکحدا ینیگزی، جاانددانه جدا نشدهدرشت

ز و یره ک يموارد در .باشدمی مجازبتن  يهاسنگدانه
درصد  15 ثرکحدا به تین محدودیا اندجدا شدهها دانهدرشت

 .شودمیش داده یافزا
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 بتن یمصرف آب 
 بتن یمصرف آب   

و  ساخت يبرا یمواد موجود در آب مصرف 3-3-7-1
رد که عملکيبطور ،د در محدوده مجاز باشدیبا بتن آوريعمل

وتاه مدت و در درازمدت، دچار اختالل کمطلوب بتن را در 
شیو آزما یآب مصرف يهاتید. ضوابط مربوط به محدودیننما

ه یارا 14748شماره  یدر استاندارد مل هاآنمربوط به  يها
ت ید رعاین بخش، باین شده در اییشده و همراه با الزامات تع

 شود.

د و سولفات موجود در یلرکون یه مقدار کیدر صورت 1-7-3-3ت  
 کیه مقدار هر کبتوان نشان داد  یشتر باشد، ولیآب از حد مجاز ب

 مترکن مواد در بتن، با توجه به طرح مخلوط بتن از حد مجاز یاز ا
ن دانستاز به یاست، آب مورد نظر قابل قبول خواهد بود. به هر حال ن

 بتن وجود دارد.  ير اجزاید و سولفات در سایلرک يهاونیمقدار 

ار رفته کآب، شامل آب به يشده براارایهالزامات  3-3-7-2
ردن کسرد  يمورد مصرف براخ یبتن،  آوريعملو در ساخت 

، آب مورد هاسنگدانهآن، آب آزاد موجود در  يا اجزایبتن 
ار رفته در ساخت مواد کون حمل بتن و آب بهیامکمصرف در 

 یمعدن یمواد افزودن يسازا دوغابی ییایمیش یافزودن
 . باشدمی

  

ساخت و  يبرا یدنیه از آب آشامک يدر موارد 3-3-7-3
 یمشخص يبو ای آب مزه اگر ،شودمیبتن استفاده  آوريعمل

 یر منفیاز تاث ين شواهدیو همچن ودهب صاف و زیتمنداشته، 
به انجام  يازین ،وجود نداشته باشدبر مشخصات بتن  آن

  ست.ینآن ت یفکینترل ک يهاشیآزما

  

ن، د بتیتول يهاارخانهک شدهافتیاستفاده از آب باز 3-3-7-4
د یا آب چاه، در تولی یدنیب با آب آشامکیتر ا دری و ییتنهابه

 ط بندیشرا يداراه کمجاز است  یبه شرطبتن 
 .باشد 3-3-7-1 

  
 

ر داده ید از مقادیآب نبا ان آور موجود دریمواد ز 3-3-7-5
 ند. کتجاوز  5-3جدول شده در 

  

 5/8تا  5/5ن ید بیآب در همه موارد با pHزان یم 3-3-7-6
 باشد.
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 مجاز در آب  ییایمیثر مواد شکحدا  5-3جدول 

 ییایمیمواد ش
ثر کحدا
 ppmمجاز، 

 شیروش آزما

 د، یلرکون یزان یم
بتن آرمه در معرض حمله  يبرا •
 عرشه پل و موارد مشابه، يدیلرک
در  آرمه يهاگر بتنید يبرا •

قطعات  يداراا یط مرطوب یشرا
 مدفون

 
 

500 
 
 

1000 

ASTM C114 ا ی
 2350 یاستاندارد مل

 يهااستاندارد 4SO 3000سولفات بر حسب 
  2353ا ی1692یمل

ت معادل یائیقلزان یم
O2O+0.658K2Na 

 1695 یاستاندارد مل 600

 2355 یاستاندارد مل 50000 مجموع مواد جامد

    

  

در بتن به لحاظ دارا  یه آب مصرفک يدر موارد 3-3-7-7
رش، سخت شدن، مقاومت، آهنگ یبودن مواد مضر موثر بر: گ

 بتن ییاراکلگردها و یم یر حجم، خوردگییرشد مقاومت، تغ
 سیمانر یتوان با ساخت نمونه مالت و خمیباشد، م كوکمش

ا یسه آن با مالت یو مقا یدنیا آب آشامیبا آب مقطر  ،شاهد
تا  »الف«مورد نظر، موارد  كوکآب مش يحاو سیمانر یخم

 نترل نمود:کر را یز »پ«

ر یا غی یدنیر آشامیآب غ يحاو نمونه روزه 7مقاومت  -الف
مالت  يدرصد مقاومت فشار 90د حداقل یاستاندارد با
 شاهد باشد.

د ینبا كوکآب مش يحاو سیمانر یرش خمیگ زمان -ب 
ساعت نسبت به مخلوط شاهد  5/1رتر از یو د یکزودتر از 

 .باشد
 در سیمان سالمت شیآزما از آمده دستبه انبساطزان یم -پ

ا یحد مجاز انبساط  ، ازكوکآب مش با شده ساخته شیآزما
 .باشدن بیشتر یمصرف سیمانانقباض استاندارد 

  

 بتن یمواد افزودن  
 بتن یمواد افزودن  

  اتیلک   3-3-8-1
 اتیلک  1-8-3-3ت   

مشخصات بتن در  بهبود يه براک یمواد افزودن 3-3-8-1-1
با را رد مطلوبشان کد عملیشوند بایار برده مکموارد خاص ب
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در انواع  یمواد افزودن رساند. تاییدخاص به  يهاشیانجام آزما

 د: نشوید میر تولیز
 ؛ییایمیش -الف
 ؛فعال) یمعدن يپودر( سیمانن یگزیمواد جا -ب
 .(نرمه)ر فعال یغننده کپر  يپودر -پ

 ییایمیش یمواد افزودن 2-8-3-3ت   ییایمیش یمواد افزودن  3-3-8-2

مواد محلول در آب  به ییایمیش یافزودنمواد  3-3-8-2-1
به  سیماندرصد وزن  5از  کمتره به مقدار ک شودمیگفته 

، اضافه آنا بالفاصله قبل از ین اختالط یدر ح ،بتن تازه
 2930 ین مواد در استاندارد ملیااز  یبرخ مشخصات .شودمی

و  یمواد افزودناز  یبرخمشخصات  آمده است. ضمناً 
 ر آمده است:یدر ز هاآنبه  مربوط ياستانداردها

 استاندارد ...........  آرماتورها یخوردگبازدارنده  -الف
ASTM C1582؛ 

سرد ........... استاندارد  يدر هوا يزیربتن يهاافزودنی -ب
ASTM C1622. 

 ، ی، عنوان مواد افزودنهانامهنییاز آ ياریدر بس 1-2-8-3-3ت   
قدار م معموالاست. ار رفته کب ییایمیو ش یمعدن یمواد افزودن يبرا

بر حسب مورد از چند صدم درصد   ییایمیش یمصرف مواد افزودن
. باشدمی یسیماندرصد وزن مواد  5ثر کتا حدا یسیمانوزن مواد 

د. شونینم سیمانن یگزیجا یمعدن ین مواد بر خالف مواد افزودنیا
 ییایمیش هید به پای، باییایمیش یاز به افزودنیدر صورت استفاده و ن

 تفا نشود.کا يتجار يهابه نام صرفاآن توجه شده و 
 یبعنوان افزودنز ین هاسکمرها و التیهمچون انواع پل يامروزه مواد

به ، 2930 یملاستاندارد  اما درشوند یدر بتن استفاده م ییایمیش
 ايجداگانه ياستانداردها ين مواد دارایا .پرداخته نشده است هاآن
ن مواد در بتن در اغلب موارد یزان مصرف این می، همچنباشدمی

 است. سیماندرصد وزن  5ش از یب
 ییایمیش يهاافزودنی ياربرکمشخصات و  3-3-8-2-2

 راند:یمختصراً به شرح ز
 :نندهکا روانیآب  اهندهک یافزودن -الف

از بتن، با حفظ نسبت آب یمورد نآب اهش مقدار کن ماده با یا
در و ند کیم تامیناز مخلوط را یمورد ن ی، روانسیمانبه 
فه صر یمصرف سیمانار مقدجه، با حفظ مقاومت بتن، در ینت

 . شودمی ییجو
 

 ننده:کا فوق روان یاهنده آب کفوق  یافزودن -ب
رد باال را دا »الف«مشابه ماده موضوع بند  یتین ماده خصوصیا

 شتر است.یر آن بیتاث یول
 

 ساز:حباب یافزودن -پ
ند یفرا یط ،دار در بتنیپا يجاد حباب هوایموجب ا مادهن یا

زدن خی يهابرابر چرخه بتن درمقاومت  و شودمی آن،ساخت 
تواند یساز مبابح یافزودن .دهدیمش یافزارا  شدنآبو 

اهش آب انداختن و کاهش نفوذ آب در بتن و کباعث 
ت مجاز اس یصورتفقط در ن مادهیااستفاده از . شود یجداشدگ

 2-2-8-3-3ت   
فزودن -الف  نندهکا روانیآب  اهندهک یمواد ا

د وجو يل پودرکشع و هم بهیل ماکشننده هم بهکروان يهاافزودنی
صورت محلول در بتن ن مواد بهیتا ا شودمیه یتوص معموالدارند. 

 زاتید تجهی، باهاآنم مصرف کبه مقدار توجه  استفاده شوند. با
ق یو دقمناسب  کاماله مواد کباشد  ياگونهمصرف به اختالط و نحوه

نواخت در مخلوط پخش شوند. روش ساده و یکو  يریگاندازه
ان مراحل اختالط یدر پا هاآنن مواد اضافه نمودن یمناسب مصرف ا

 يبرا ارکخودزات یان تجهکام تا حد شودمیه ین توصیاست. همچن
ار رود. در صورت افزودن کردن و افزودن به مخلوط بتن بهکمانه یپ

نان از پخش یها جهت اطمن روشیاز بهتر یکی، یصورت دستبه
، سیمانه یه ابتدا اختالط اولکنواخت در مخلوط آن است یک

به  یافزودن درصد آب انجام شده و سپس ماده 70تا  50سنگدانه و 
 آب اضافه و محلول حاصل به مخلوط افزوده شود. نحوه یمابق

در متفاوت  ین است باعث روانکننده ممکافزودن مواد روان
 حدش از یمشابه شود. مصرف ب يبتن با نسبت اجزا يهامخلوط
ب آ رش،یگ زماناد در یر زیتواند باعث تأخیننده مکروان یافزودن

ش مقدار یه و افزایاهش مقاومت اولک ،یاد، جداشدگیانداختن ز
 بتن شود. يحباب هوا
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جاد شده در بتن وجود یا يحباب هوازان ینترل مکان که امک

 .داشته باشد
 

ع یا تسریننده کسخت و زود نندهکریگزود یافزودن -ت
 ننده:ک
 زماناهش کموجب  سیمان يریروند آبگ عیتسربا ن ماده یا
سب مقاومت کش آهنگ ی)، افزايریرش (زودگیگ

ن ماده یا. شودمیدر بتن  هاآنا هر دو یشدن) و (زودسخت
ه به کيز در مواردیسرد و ن يدر هوا يزیرات بتنیدر عمل

شیپ يهاژه در بتنیاز است، بویتر نعیه سریمقاومت اول بسک
 اربرد دارد.ک، یپاشش يهاده و بتنیتن

 
 ننده:کر) یندگکر (یرگید یافزودن -ث

، سیمانشدن دراتهیر در هیجاد تأخینترل و اکبا ن ماده یا
مدت  یطوالن یکیانکر بر خواص میبدون تأث رارش یسرعت گ

جبران اثرات  يبرا بیشتر ین افزودنیدهد. ایاهش مک ،بتن
ه ک یش مدت زمانیز افزایو نرش بتن یع گیگرم در تسر يهوا

ار کم است، بکو ترا یدهیجا يبرا یمناسب ییاراک يبتن دارا
 .شودمیبرده 
 
 (لزجت): يگرانروننده کاصالح  یافزودن -ج

 قیاز طر سیمانر یخم يت رئولوژیر خاصییبا تغن ماده یا
ژه یو ياربردهاکد بتن با ی، باعث توليریخم يش گرانرویافزا
در ساخت بتن استفاده  ،اربردهاکن یا. از جمله شودمی

 .باشدمی یقیر آب و گروت تزریدر ز يزیرم، بتنکخودترا
 
 :یبازدارنده خوردگ یافزودن -چ

ق یا به تعوی آرماتورها یخوردگ یت بازدارندگیقابل ن مادهیا
اربرد کدر  .آوردیفراهم مدر داخل بتن  را هاآنانداختن شروع 

تفاده اس ود.سازه در نظر گرفته ش یطیط محید شرایبان ماده یا
 .دارددستگاه نظارت  تاییدبه از ین ماده نیاز ا

 

آب، مقدار آب اختالط را  اهندهک يهاافزودنیاستفاده از  معموال
 دهد. یاهش مکدرصد  12تا  5از  یبات مواد افزودنکیبسته به تر

 زان مواد جامد)یصورت محلول و بسته به ممقدار معمول استفاده (به
ر یمقاد معموالاست و  یسیماندرصد وزن مواد  1تا  2/0در حدود 

 .شودمیبتن  يریندگک، موجب بیشتر
 تهها به سه دسنندهکوانرش، ریگ زمانن مواد بر یر ایبه تاث با توجه

آب  اهندهکننده و کریندگکآب  اهندهک، یآب معمول اهندهک
 شوند.یم میننده تقسکریزودگ

ن است کمم یمصرف سیمان یکیزیو مشخصات ف ییایمیب شکیتر
ات قیر بگذارد. تحقیننده تأثکروان یرد ماده افزودنکعمل يبر رو

ر مواد یبر تأث A3Cو مقدار S3Cبه   A3Cه نسبت کدهد ینشان م
 یپوزوالنمواد  ین برخیننده مؤثر است. همچنکروان یافزودن

قدار از به مین یمعمول سیمانسه با یس در مقایلیس و دوده یعیطب
 ن دارند.یمع یدن به روانیرس ين مواد برایاز ا يبیشتر

 یکیزیل، بافت و خواص فک، شبنديدانهن است کموارد مم یدر بعض
 د.ن مواد اثر داشته باشنیرد اکبر عمل هاسنگدانه یبات معدنکیو تر
ر دارد؛ لذا ین مواد تاثیرد اکساخت بتن بر عمل يهوا و دما يدما

ن ییتع یواقع یطیط محیق آن در شراید مقدار دقیقبل از مصرف با
 .شود
ر یب، مقادکیها بسته به غلظت و نوع ترنندهکاز انواع روان یبعض

د به آن توجه شود. یه باکنند کیجاد میدر بتن ا هواحباب  يادیز
 ود.نترل شکننده کد با اصالح روانیبا هابتنن یا يحباب هوامقدار 

 یآب، آب انداختگ اهندهکعنوان مواد ن مواد بهیدر صورت مصرف ا
ننده استفاده شوند کعنوان روانن مواد بهیابد. چنانچه اییاهش مک

 ديبندانها یب اجزاء مخلوط بتن انتخاب نشود و مناس يهاو نسبت
 د.وجود دار یش آب انداختگیمناسب نباشد، احتمال افزا هاسنگدانه
دارند،  يریرگیت دیآب خاص اهندهک يهاافزودنیه ک يدر موارد

متناسب  آوريعملها و ردن قالبکباز زمان شودمیه یتوص
 ابد.یش یافزا یاعمال شده توسط مصرف افزودن يریرگید

فزودن -ب  نندهکروانا فوق یآب  اهندهکفوق  یمواد ا
صورت محلول در آب هستند. جهت به معموالها نندهکفوق روان
 یانیا در مراحل پایرا به آب طرح،  هاآن معموالن مواد یمصرف ا

 یانیردن در مراحل پاکنند. اضافه کیاختالط به مخلوط اضافه م
به  ین مواد گاهی. اشودمین مواد یبهتر ارد کاختالط، سبب عمل

 مانسیردن آب مخلوط، به کل پودر مصرف شده و قبل از اضافه کش
در  ين مواد پودرین حالت ای. در اشودمیا سنگدانه اضافه ی

ه آب مخلوط در محل ک کخش يهاا بتنیآماده و  کخش يهامالت
 رود.یار مک، بهشودمیاضافه  يزیربتن
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آب، مقدار آب اختالط  يقو اهندهک يهاافزودنیاستفاده از  معموال

 یدرصد (در برخ 12ش از  یب یبات مواد افزودنکیرا بسته به تر
 ییاراکبا  ییهادهد. در ساخت بتنیاهش مکدرصد)  35موارد  تا 

روان و  يهام و بتنک یسیمانآب به مواد  يهاو نسبت یمعمول
 مواد استفاده نمود. نیتوان از ایم مکخودترا

است و طول مدت اثر آن بسته به نوع و  ین مواد موقتیمدت اثر ا
 ر است.ین مواد متغیا ییایمیب شکیتر

اد جیموجب ان است ک، ممیافزودن ماده ییایمیش هیبا توجه به پا
 ين درصورت عدم سازگارید. همچنمقدار حباب هوا در بتن شو

)، یمصرف سیماننوع  ژهیبوبتن (در  یبا مواد مصرف یافزودن ماده
 دین حالت بایجاد شود. در ایا يادیز يحباب هوان است درصد کمم

 شود. ینیبازب یمصرف ییایمیش یصحت و سالمت مصالح و افزودن
از بتن  بیشترن مواد یا يحاو يهابتن یموارد، افت روان یدر برخ

 شاهد است.
بهبود خواص بتن تازه  يبرا هاافزودنین یه استفاده از اکتوجه شود 

الت بتن را کمشتمام توان یشده است و نما خواص بتن سختیو 
ار و مقد بنديدانهن مواد رفع نمود. اگر مشخصات بتن (یا کمکبا 

تواند موجب ین مواد می) مناسب نباشد، استفاده از ایسیمانمواد 
 .شود بیشتر یشدگو جمع ی، جداشدگیآب انداختگ

سبت ه متأثر از نکنه ییم با جذب مویطور مستقبه بتن يرینفوذپذ
 ندهاهکاست، ارتباط دارد. لذا با استفاده از مواد  یسیمانآب به مواد 

 ابد.ییاهش مک يادیبتن به مقدار ز يریآب، نفوذپذ يقو
م کبا اسالمپ  يهان است در بتنکتناسب نادرست اجزاء بتن مم

ها و ن نقصیاد ایروان با اسالمپ ز يهاار نباشد، اما در بتنکآش
ا آب یو  یتوانند سبب جداشدگینند و مکیدا میت پیمبودها اهمک

وان ر يهادر بتن یه جداشدگکن علت است یهمشوند. به یانداختگ
ل قاب بیشترشوند، یآب ساخته م يقو اهندهک يهاافزودنیه با ک

ش یافزا ،ینان از عدم جداشدگیاطم يراه برا یکمشاهده است. 
 ست.ز بتن ایسنگدانه و مواد ر بنديدانهز و توجه به یر يهاسنگدانه

ها در مورد فوق نندهکروان ير شده براکاز موارد ذ ياریبس
 رد وک، عمليز صادق است (مانند سازگاریها ننندهکروان

 ). يسازحباب
فزودنم -پ  سازحباب یواد ا

د یرومتر بایکم 500تا  50در حدود  يبا اندازها يعمد يهاحباب
ه ثر فاصلکپخش شده و حدا سیمانر ینواخت در خمیک یصورتبه

 300تا  200گر، طبق منابع مختلف، در حدود یدیکاز  هاآنمناسب 
 رومتر باشد.یکم
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، دیآیوجود مبه یصورت اتفاقه بهکدر بتن  يرعمدیغ يهواحباب 
اهش مقاومت و دوام کمتر دارد و موجب یلیم 5/0ش از یب اندازه
 .شودمیآن 

جاد شده، به نحوه و مدت اختالط بتن، یا يعمد يهوا حباب مقدار
 دارد. یختن بتن بستگیحمل و ر وهیش

 یگر، مانند برخید يهاافزودنیجاد شده توسط یا يهواحباب 
 شتریبدارد و به دوام  يبزرگترها، ابعاد نندهکا فوق روانیننده کروان

 دازهع انیهوا و توزحباب درصد  انجامد.یبتن نم يریاهش نفوذپذکو 
مانند:  یمتأثر از عوامل دارحبابد شده در بتن یتول يهاحباب

ت و مقدار ی، ماهیمصرف یعت و جنس) و مقدار افزودنیت (طبیماه
 ،هاسنگدانهل ک، شبنديدانه( دارحبابدر بتن  یمصالح مصرف

 ،یمصرف سیمان)، مقدار آب و یزان مواد آلیمر، ی، مقدار خمسیمان
الط، ) و روش اختبیشتر، حباب بیشتر یبتن (روان یا روانیاسالمپ 

 سیمان يهاویژگیاز  یبتن و برخ ییط اجرایم، شراکحمل، ترا
 است. ییایزان مواد قلیو م يزیمانند ر

ر یا سایو  شدنآبزدن، خیهمچون  یطیط محیبا توجه به شرا
درصد حباب  ،نامهنیی، در هر آيبردارن بهرهیموجود در حط یشرا
 معموالالزم در بتن  ي. مقدار حباب هواشودمیالزم مشخص  يهوا

هرچقدر  معموالارتباط دارد.  یمصرف سنگدانه ثر اندازهکبه حدا
ز یالزم در بتن ن يباشد، درصد حباب هوا کمتربتن  سیمانر یخم

 رین است درصد حباب هوا در خمکه عمالً ممک یاست. در حال کمتر
حادتر شود، درصد  یطیط محیثابت باشد. هر چقدر شرا سیمان

 ثر اندازهکاهش حداک. با شودمی بیشترالزم بتن  يحباب هوا
 ابد. ییش میالزم افزا يبتن، درصد حباب هوا سنگدانه

ثابت،  یسیماننسبت آب به مواد  یکساز در مصرف مواد حباب
ه تحت ک یهنگام یند. حتکیم بیشتربتن را  یو روان ییاراک

 و ییاراکساز مواد حباب يسان است، بتن حاویک یروان یطیشرا
 ساز دارد. چنانچهاز بتن مشابه و فاقد حباب يبیشتر یچسبندگ

عب) باشد، کلوگرم بر متر مکی 375از  بیشتراد (یز سیمانمقدار 
 .شودمیل کشده و پرداخت سطح آن مش كشدت چسبنابتن به

، يرعمدیغ يهادر بتن همانند وجود حباب يعمد يهاوجود حباب
سان نخواهد بود. یکاهش کدهد، اما مقدار یاهش مکمقاومت بتن را 

 يعمدریغ يهاحباب يحاو يهابتن ياهش مقاومت براکن یا
اگر مقدار  است. يعمد يهاحباب يحاو يهاشتر از بتنیب يقدر

از  یاهش مقاومت ناشکان کباشد، ام ادیدر بتن متوسط تا ز سیمان
د گفت اگر به یابد. هر چند باییش میافزا يعمد يوجود حباب هوا

استه شود، مقدار نسبت کساز از مقدار آب اختالط مواد حباب کمک
اهش مقاومت کاز  یابد و بخشییاهش مکز ین یسیمانآب به مواد 

 ثابت). یو روان سیمان(با فرض مقدار  شودمیجبران 
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ر یز و پخش در خمیر يهاشده با وجود حباببتن سخت يرینفوذپذ
 ش دوامیه در افزاکابد ییاهش مکساز) از مواد حباب ی(ناش سیمان

 بتن مؤثر است.
 آب يت نگهداریش قابلیها و بتن، وجود حباب باعث افزادر مالت

ز یمالت و بتن سخت ن کیاز خش یناش یشدگو جمع شودمی
ش یو افزا  کمتر یخوردگكب شاهد ترین ترتیبه ا ابد.ییاهش مک

 م بود.یدوام خواه
 اهش وزنکو  بیشترساز باعث تخلخل حباب ش از اندازهیمصرف ب

 .شودمیبتن 
 د در محدودهیده باش دیتول يهواحباب ه درصد کنیبا توجه به ا

 ار مهم است.ینترل آن  بسکباشد،  ینیمع
اد ر مویسه با ساین ماده در مقایر مصرف ایه مقادکنیبا توجه به ا

مقدار  يریگاندازه م است، لذا دقت و نحوهکار یبس ییایمیش یافزودن
 جاد شده بگذارد.یا يبر مقدار هوا ییر بسزایتواند تاثیآن م

فزودن -ت  نندهکننده و زود سخت کریزودگ یمواد ا
ننده و کر ی، مواد زودگ2930 ران به شمارهیا یدر استاندارد مل

هستند، هرچند  ايجداگانهمشخصات  يننده داراکزودسخت 
فا یز ایخاص بتواند هر دو نقش را ن ییایمیشماده  یکن است کمم
ر یگه مواد زودکن است یرد اکد به آن توجه یه باک ياتهکند. نک
 اهشک يریزان چشمگیانجماد آب داخل بتن را به م ننده نقطهک
 نادرست است. هاآنبر  »خیضد«دهند و لذا اطالق نام ینم

تن ب يحباب هواه و مقدار یاول ییاراکبر  یها اثر چنداننندهکریزودگ
د در طرح یه باکوجود آورند به ییاراکن است افت کندارند. اما مم

ب یکبه نوع و تر یمخلوط بتن به آن توجه نمود. مقدار مصرف بستگ
وط ر اجزاء مخلی، مقادیمصرف سیمانننده، نوع کع یتسر ییایمیش

و ... دارد. مقدار  آوريعمل ي، دمايزیرساخت بتن و بتن يبتن، دما
 طیشگاه و با در نظرگرفتن شراید توسط آزمایق بایمصرف دق

 مشخص شده باشد. یواقع یطیمح
د یروند. بایار مکع بهیا مای يل جامد پودرکها به شنندهکریزودگ

در  سیمانم با یطور مستقبهها نندهکریاز زودگ یدقت داشت بعض
د. شون یرش ناگهانین است باعث گکرا ممی، زرندیقرار نگتماس 

ن مواد ابتدا به آب مخلوط اضافه شده و یا شودمیه ین توصیبنابرا
 يگریه انواع دکیب شوند. در صورتکیگر اجزاء مخلوط تریسپس با د

 و طبق صورت جداگانهد بهیز استفاده شود، باین یاز مواد افزودن
ه کنیشگاه به مخلوط اضافه شوند، مگر ایسازنده و آزما يهاهیتوص

 نان حاصل شده باشد. یاطم هاآنرد مناسب کاز عمل
 یاربردشان به چهار گروه اصلکرد و کها بر اساس عملنندهکریزودگ

 -3ننده، کزودسخت -2رش، یگ نندهکتسریع -1شوند: یتقسیم م
ن است در برخی کننده. ممکگیریآن -4و  یبتن پاشش نندهکزودگیر
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هایی وجود داشته یهمپوشان یرد این چهار گروه اصلکموارد در عمل

آرمه ها در بتننندهکریگیه استفاده از آنکر است کباشد. الزم به ذ
 د مالتیبا یبه محض قطع نشت يبندآب يارهاکست و در یمجاز ن

 اجرا شود. یاصل یمیا بتن ترمی
توانند خاصیت ، مییبتن پاشش يمناسب برا ياهنندهکزودگیر

 بازي، خنثی، یا اسیدي داشته باشند. 
رار ه مورد استفاده قکاي است نندهکلراید اولین زودسختکلسیم ک

 يآرماتورهاگرفته است. امروزه این ماده به دلیل تسریع خوردگی 
اي هنندهکست. از زودسختیفوالدي، در بتن آرمه قابل استفاده ن

ها اشاره ها و نیتراتلسیم، نیتریتکتوان به فرمات لراید میکبدون 
ها، روند سیالتکربوکویژه پلی ها، بهنندهکروانرد. بسیاري از فوقک
 ز شتاب میدهند.یسب مقاومت را نک

 از بتن شاهد است. بیشترن مواد یدر اثر استفاده از ا یافت روان
اهش کبتن را  یانداختگر آبها سرعت و مقدانندهکریزودگ

 دهند.یم
فزودن  -ث  نندهکریندگک یمواد ا

 یالزم، طرح مخلوط بتن و مقدار افزودن يریندگکزان یبا توجه به م
 معموالد مشخص شود. به هرحال مقدار مصرف یننده باکریندگک

ش یرا مصرف بیننده است، زکدیه شده توسط تولیتوص در محدوده
وجود رش بهیدر گ ياست اخالل جد نکننده ممکریندگکاز حد 

ن کمم یشود و حتشدن بتن منجر آورد و به آب انداختن و روان
زان یم رش بهیگ زمانش ید. افزایرقابل مصرف نمایاست بتن را غ

 . شودمیه نیساعت توص 4ش از یب
شوند از ین مواد به مخلوط اضافه میه اک يانوع، مقدار و مرحله

 است. يریندگکزان یمرگذار بر یعوامل تاث
اهش کبتن  روزه یک، مقاومت ینندگکریندگکبه علت عمل 

 ز است.یدرازمدت ناچ ين مواد در مقاومت فشاریاثر ا یابد. ولییم
و محافظت، به علت  آوريعملدر د ین مواد، بایهنگام استفاده از ا

بتن و آب انداختن  یشدگاز جمع یناش یخوردگ كاد تریاستعداد ز
 .دیعمل آبه يرشتیدقت ب

ز مواد اد باشد و ایر از سطح بتن زیه تبخک یگر، درصورتیعبارت دبه
ن است احتمال کننده در بتن استفاده شود، ممکریندگک
 ابد.یش یافزا یخوردگكتر
فزودن  -ج  يننده گرانروکاصالح  یمواد ا

ود ع موجیصورت ماا بهی يصورت پودربه يننده گرانروکمواد اصالح 
را  يننده گرانروکد بتن، مواد اصالح یدر هنگام تول معموالهستند. 

نند. مقدار مصرف کیبه مخلوط اضافه م سیمانردن کبعد از اضافه 
، بسته به نوع یسیماندرصد وزن مواد  5/1تا  1/0در حدود  معموال

در برابر آب  ته مقاومک يزان مواد جامد است. در مواردیو م
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 ن مقدارینوع و درصد مواد جامد، اا بنا بر یمطرح است و  یشستگ

 ابد.یش یتواند افزایم
د یاست، با كاند یافزودن ن مادهیه مقدار استفاده از اک ییاز آنجا

 ن شود.یمقدار آن به دقت توز
موجب  ییایمیش هیبا توجه به پا يننده گرانروکاصالح  یمواد افزودن

اهش خطر ک، یاهش جداشدگکبهبود خواص بتن از جمله 
ر زدانه دیمبود رکخصوص ، بهبنديدانه، جبران ضعف یداختگانآب

 شوند.یز مین يت خودترازیماسه و قابل
نده نکه شده) از مواد اصالح یش از مقدار توصیاد از حد (بیاستفاده ز

، يریرگیه، دیاول ییاراکاهش کمانند،  یتواند اثرات منفیم يگرانرو
و  ییزات اجرایتجهردن کزیدر تم يش حباب هوا و دشواریافزا

 را به همراه داشته باشد. ياهش مقاومت فشارک
فزودن ده یت  مواد ا رن  یخوردگ بازدا

نفوذ مواد  آرماتورها یخوردگ یل اصلیاز دال یکیه ک ییاز آنجا
اهش کد به داخل بتن است، لذا با یلرک يونهایخورنده مانند 

اهش نسبت آب به مواد کچون  ییهاق روشیبتن از طر يرینفوذپذ
 بازدارنده معموالن روش را ید. این هدف رسیتوان به ایم یسیمان

 دانند. ینم یخوردگ
ساعت  4رش را تا یگ زمانتوانند یم یخوردگ از مواد بازدارنده یبرخ

. دارند يریگر اثر زودگید یه برخک یحال ندازند. دریر بیبه تاخ
 یخوردگ بازدارنده یاز مواد افزودن یه برخکدهد یقات نشان میتحق

اهش کدر  يریج است، اثر چشمگیا رایدر دن هاآنه مصرف ک
ن یاند. بنابراج فارس نداشتهیخل در منطقه آرماتورها یخوردگ

 يهان مواد در پروژهیالزم از ا يهاشیتوان بدون انجام آزماینم
 مختلف استفاده نمود.

 بر خواص ییایمیش يهاافزودنیر یرد و تاثکعمل 3-3-8-2-3
ج ید قبل از مصرف و با توجه به نتایبا شدهسختبتن تازه و 

وجه ن با تیهمچن د دستگاه نظارت برسد.ییبه تا یشگاهیآزما
 ،طیحم ير دماییژه تغیبو ،ارگاهکدر یطیط محیر شراییبه تغ

 رد.یقرار گ توجهمواد مورد ن یارد کعملالزم است 

دارند.  ايگانهخواص چند ییایمیاز مواد ش یبرخ 3-2-8-3-3ت   
 موجب ییایمیش یمواد افزودن یه استفاده از برخکن مفهوم یبه ا

. اما در شودمیا هر دو یشده و بهبود خواص بتن تازه، بتن سخت
ا یو  ياهش مقاومت فشارکن مواد باعث ین است اکن حال ممیع

انطباق بر ز بشوند. یشدن نکاز خش یناش یشدگش جمعیافزا
 يهابر طرح يردکعمل يهاشیاز آزما يازینیاستاندارد موجب ب

ت ر اسکست. الزم به ذین ییاجرا یط واقعیدر شرا یارگاهکمخلوط 
 یخاص يهامخلوط يمندرج در استاندارد رو يهاشیه همه آزماک

مورد  يهابا مخلوط یه ارتباطک شودمیا مالت انجام یاز بتن 
مورد استفاده در  سیمانن یارگاه ندارد. همچنکاستفاده در 

 پروژه نباشد.  سیمانن است همان کاستاندارد مم يهاشیآزما
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ح ر مصالیبا سا ییایمیش یمواد افزودن يسازگار 3-3-8-2-4

ارت د دستگاه نظییبه تاد یبا سیمانژه یبو ،در بتن یمصرف
 برسد.

 یافزودندر صورت استفاده از چند نوع ماده  4-2-8-3-3ت  
ل و اثر متقاب هاآناختالط  د نحوهیطرح مخلوط، با یکدر  ییایمیش

است  یهید دستگاه نظارت برسد. بدییگر به تایدیکرد کبر عمل هاآن
 ی، بررسسیمانژه یبو یاز مصالح مصرف یکر هر ییدر صورت تغ
 .شودد انجام یبا هاافزودنی يمجدد سازگار

 ياوح ییایمیش یمواد افزودنا یم و یلسک دیلرک 3-3-8-2-5
 استفاده شود. بتن آرمهد در ساخت ینبا دیلرک يهاونی

  

 صورتبه، ییایمیش یردن مواد افزودنکاضافه  3-3-8-2-6
 .ستینمجاز  کخش یسیمانبه مواد  ،محلول

  

 فعال) یمعدن ي(پودر سیمانن یگزیمواد جا 3-8-3-3ت   فعال) یمعدن يپودر( سیمانن یگزیمواد جا 3-3-8-3

ا مواد ی فعال یمعدن يپودر یمواد افزودن 3-3-8-3-1
ارگاه به که در ک شودمیگفته  يبه مواد سیمانن یگزیجا

بدست آورده  یمطلوب یژگیتا و شودمیمخلوط بتن اضافه 
 شود. ییجوصرفه سیمانشود و در مصرف 

  

 شامل انواعفعال  یمعدن يپودر یافزودنمواد  3-3-8-3-2
 راند:یز »ت«تا » الف«

 :)سیلیروسیکم( یسیلیسدوده -الف
 ياژهایا آلی يم فلزیسیلید سیند تولیفرآ یمحصول جانب

. ذرات است یکترکقوس ال يهاورهکم در یسیلیفروس
 25/0تا  05/0 در بازه معموالز و یار ریبس سیلیسدوده

 30تا  15در حدود  معموال هاآن ژهی. سطح وهستندرومتر یکم
 3/2تا  2/2 در حدود هاآنو جرم مخصوص متر مربع بر گرم 

 است.عب کمتر میگرم بر سانت
 

 ا):ادکس، (شدهابیآس ايدانه يآهنگداز ورهک سرباره -ب
د سرد یبه سرعت پس از توله کاست  ياسرباره یمحصول
هر ماده چسباننده مشابه  یخواص يداران ماده ی، اشده است

 است. یکیدرولیه
 

 :یعیطب يهاپوزوالن -پ
و  تی، زئولسیپومتراس، ر ینظ یعیطب يهاپوزوالنانواع 

 .شوندیز در بتن استفاده میائولن نکمتا
 
 :يستر بادکخا -ت

س یلیس يرا با انواع پودرها یسیلیس د دودهینبا 2-3-8-3-3ت  
ژل  نیس و همچنیلیزه، گرد سیرونیکس میلیفعال مانند سریغ
عنوان به سیلیسدودهر) اشتباه گرفت. استفاده از یگا (مواد نمیکلیس
 یاهش احتمال جداشدگکر ینظ ییایمزا يدارا سیمانن یگزیجا

بهبود مقاومت و  ش قابل مالحظهی، افزایانداختگاهش آبکبتن، 
ابل ش قین افزایمضر و همچن ییایمیدوام بتن در برابر نفوذ مواد ش

بتن  دیش عمر مفیجه افزایبتن و در نت یکیترکمقاومت ال مالحظه
 شیتوان به افزایم هاآنب اغلب یاست. از معا یدر برابر خوردگ آرمه

 آن اشاره نمود.  یشدگش جمعیبتن و افزا یاز آبین
 ا مصرف دوغاب دودهی سیلیسدودهننده همراه کرواناستفاده از فوق

. استفاده از دوده شودمیه یننده توصکروانفوق يحاو یسیلیس
ن که مخلوطکمجاز است  یصورت پودر فقط در صورتس بهیلیس

ور را در حض سیلیسدوده يهالوخهکنواخت یکع یتوز ییبتن توانا
گ یجدا از د ا با پرههنکننده داشته باشد (مانند مخلوطکروان فوق

د ی، باسیلیسدوده). در صورت استفاده از دوغاب یر گرانشیا غی
موجود در دوغاب در  يهاافزودنیدقت نمود تا مقدار آب و 

 يچنانچه اجزانظر گرفته شود.  محاسبات طرح مخلوط بتن در
توسط موجود در آن  ییایمیش يهاافزودنیس و یلیسدوغاب دوده

ن بت. باشدمیباشد مصرف آن مجاز ننشده ننده مشخصکد یتول
ش احتمال یبه علت عدم آب انداختن و افزا سیلیسدوده يحاو

ت یبتن حساس آوريعملو  ينگهدار در برابر نحوه یشدگجمع
منظور بهبود س بهیلیس زان مصرف دودهیدارد. م يبیشتر

 سیمانن یگزیجا یدرصد وزن 10تا  5دوام در حدود  يپارامترها
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ت اس یسنگ زغال يهاروگاهیمحصول زائد ن يستر بادکخا

ل ک. شاست سرعت سرد شدهش بهکن خروج از دودیه حک
رومتر یکم 100از  تر کوچک، با قطر يروک يستر بادکذرات خا

است. لوگرم کیمتر مربع بر  700تا  400حدود  ژهیو سطح و
درصد و  10از  کمتر کمقدار آه ،Fدر دو نوع  يستر بادکخا

 و باشدمین ماده یادرصد  10ش از یب کمقدار آه ،Cنوع 
 است. یکیدرولیههر ماده چسباننده مشابه  یخواص يدارا

 

 يابهبود پارامتره يبرا سیلیسدودهه شده مصرف یمقدار توصاست. 
. مصرف باشدمی سیمانن یگزیجا یدرصد وزن 8تا  6دوام حدود 

ش یمنظور افزا) بهسیمانن یگزیدرصد (جا 5از  کمتر سیلیسدوده
 .شودمیه نیدوام توص

ش مقاومت بلند مدت، یاستفاده از سرباره در بتن منجر به افزا
، بهبود يریدراته شدن، بهبود خواص نفوذپذیه ياهش گرماک

نگدانه س-ییایقل يهانشکو وا یسولفات حملهرد بتن در برابر کعمل
 ییاراکاهش کمنجر به  معموال. در ضمن استفاده از سرباره شودمی
بر  يادیر زیذرات سرباره تاث . اندازهشودمین یاز آبیش نیا افزایو 

رومتر یکم 10تر  از کوچکشده دارد. ذرات خواص بتن تازه و سخت
 ز نشان دهند.یوتاه مدت نکن یتوانند اثرات خود را در سنیم یحت

)، مترکت ی(شاخص فعال کمتر یکیدرولیت هیبا فعال يهادر سرباره
 .شودمیه نیاد توصیز ینیگزیدرصد جا

 مناسب ینیگزیر جابا مقدا يستر بادکاربرد خاکاز جمله خواص  
نترل کاست.  يریاهش نفوذپذکش دوام و ی، افزاییاراکبهبود 

. ن ماده گزارش شده استیا يز براین یسیلیس ییایقل ییزانشکوا
ن را در بت یرات خاصین است تاثکز ممیر یلیخ يباد يسترهاکخا

 اهشکبتن چندان  یاز آبین است نکمثال مم ينند؛ براکجاد یا
 ابد.ین

بهبود مقاومت و دوام بتن است.  يبرا یمناسب پوزوالنز یت نیزئول
ه یتوص سیماندرصد وزن  15تا  5ت در بتن در حدود یمصرف زئول

ش یزاشدت افبتن را به یاز آبیت نیه زئولکر است ک. قابل ذشودمی
 یمناسب بررس يهانندهکروانآن با فوق يازگارد سی، لذا بادهدیم

د همراه یبا سیلیسدودهائولن همانند کت و متای. زئولنترل شودکو 
 پوزوالن یس نوعیننده در بتن مصرف شوند. پومکروانبا فوق

زان یران دارد. میز در مناطق مختلف این يادیه تنوع زکاست  یعیطب
است.  سیماندرصد وزن  25تا  15 معموالمصرف آن در بتن 

نوع  یعیطب يهاپوزوالنرد که عملکدهد یقات نشان میتحق
ران یا یعیطب يهاپوزوالناست. البته  يستر بادکه خایس، شبیمپو
ار یسب یائولن خواصکدهند. متایش میبتن را به شدت افزا یاز آبین

در  تربیش یمکا یبا مقدار مصرف مشابه و  سیلیسدودهبا  یمشابه
ه یتوص سیماندرصد وزن  15تا  5/7ن یزان مصرف آن بیبتن دارد. م

 .شودمی
 1-3جدول ت مطابق  سیمانن یگزیمصرف مواد جا ثر مقدارکحدا

ن کژه) ممیط ویدوام در شرا تامیندر موارد خاص (جهت ست. ا
 جدول استفاده شود.این نسبت به اعداد  يبیشترر یاست از مقاد
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 سیمانن یگزیه شده مواد جایتوصثر مقدار مصرف کداح 1-3جدول ت 

 سیمانن یگزیجا ماده
 ثر درصدکحدا

 سیمان ینیگزیجا
 25 یعیطب يهاپوزوالنو  يستر بادکخا
 15 ائولنکت، متایزئول

 10 سیلیسدوده
 50 سرباره

ر یا سای يستر بادکو خا سیلیسدودهمجموع 
 هاپوزوالن

35 

ا ی يستر بادک، سرباره و خاسیلیسدودهمجموع 
 هاپوزوالنر یسا

5 
 

فعال  یمعدن يپودر یمواد افزودن يهاویژگی 3-3-8-3-3
 :، بنا به مورد باشندریز ياستانداردهاد مطابق یبا

 13278 یاستاندارد مل...........  سیلیسدوده –الف 
 21319-1 ی........... استاندارد مل يوره آهنگدازکسرباره  -ب
 3433 ی.......... استاندارد مل یعیطب يهاپوزوالن -پ
..........  نه شدهیلسک يهاپوزوالنو  يستر بادکخا -ت

 ASTM C618 استاندارد

  

نسبت  د در محاسبهیبا سیمانن یگزیمواد جا 3-3-8-3-4
 نظر گرفته شوند.  در یسیمانآب به مواد 

 یسیمانو نسبت آب به مواد  يروابط مقاومت فشار 4-3-8-3-3ت   
. در صورت شودمی ارایهپرتلند  سیمان يحاو يهابتن يبرا معموال

 يو برا سیمانن یگزیجا یمعدن يپودر يهاافزودنیاستفاده از 
 يدیه روابط جدکنیا ين و برایمع به مقاومت مشخصه یابیدست
 به نام آب یسیماناز نسبت آب به مواد  يگری، مفهوم دشودن ارایه

 kر ب مؤثیبه نام ضر یبیضر يریارگکمعادل با به سیمانبه مواد 
توانند ین مواد می. امراجعه شود) 3-8-5ت (به  شودمی ارایه
، یعیطب يهاپوزوالن، يآهنگداز ورهک ، سربارهسیلیسدوده

 kد مقدار یره باشد. در هر مورد بایائولن و غک، متايستر بادکخا
نه احساس ین زمیدر ا یفراوان يهااز به پژوهشی. نشودمشخص 

 یمقاومت ، نوع و ردهسیمانن یگزیت مواد جایفکی. تنوع شودمی
 یمانسی، مقاومت بتن مورد نظر و نسبت آب به مواد یمصرف سیمان

 ند. کیفا میا kدر مقدار  ین مواد نقش مهمیا ینیگزیزان جایو م

 )هاننده (نرمهکپر يمواد پودر 4-8-3-3ت   )ها(نرمهر فعال یغننده کپُر يمواد پودر 3-3-8-4

 یرآلیغ ي، پودرهار فعالیغ نندهکُپر يپودرها 3-3-8-4-1
 نآشده به ا سختیبهبود خواص بتن تازه و  يه براک هستند

 يهانشکت در واکانتظار شر هاآناما از  ،شوندیاضافه م
ن مواد یا رود.ید مواد چسباننده نمیشدن و تولدراتهیه
 موثر باشند.ز ین يتوانند در اصالح گرانرویم

ت یفکی يبرا یه مشخصات خاصکاز آنجا  1-4-8-3-3ت  
د یدر بتن با هاآنمصرف  يها وجود ندارد، حتماً برانندهکپر

و  یرات حجمیی، تغيری، دوام، نفوذپذییاراکاثراتشان بر مقاومت، 
ار یسب ماده یکننده کرد. پریقرار گ یساخت بتن مورد بررس نهیهز

 يدیخود اثرات مف یکیزیه به علت خواص فکاب شده است ینرم آس
، ینگیی، مويری، نفوذپذییاراکبر خواص بتن مانند بهبود 
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خواهد داشت.  یخوردگ كل به تریا تمایو  یانداختن، جداشدگآب

 یو آب انداختگ یتوان جداشدگیم کبا استفاده از پودر سنگ آه
اهش داد. در منابع، کم) را کبتن خودترا ژهیوبهبتن ( يو گرانرو

 A3Cبا  کپودر سنگ آه یحت یطیه در شراکگزارش شده است 
ل کیتش ییهادراتیق هین طریدهد و از اینش مکوا سیمان

 یها بر خواص مقاومتدراتین هیل اکیر تشی. البته هنوز تاثشودمی
، شیبه هرحال با آزما نشده است. یامل بررسکطور بتن به یو دوام

ه کرد کن یین مواد را در بتن چنان تعید مقدار هر نوع از ایبا
 .شود تامینمورد نظر  يهاخواسته

ن است کر ممیدر مناطق سرد س کیآه يهااستفاده از پودر سنگ
 ت منجر شده و باعث انبساط مخرب شود.یجاد تومازیبه ا

اهش مقاومت در برابر کتواند به یم کاز پودر سنگ آه ستفادها
 ش منجر شود.یسا

 يهاننده در محدودهکپر يپودرها بنديدانه شودمیه یتوص
 باشد. 2-3 جدول ت مشخص شده

  

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

 يدرصد جرم عبور (م.م.) کال اندازه
2 100 
 100تا  85 150/0
 100تا  70 075/0

  
از جنس پودر  معموالرفعال یغننده کپر يپودرها 3-3-8-4-2

 یورتدر ص هاآناستفاده از  و هستند یسیلیا سیو  کیسنگ آه
در مورد مواد  302 یضوابط استاندارد مله ک استمجاز 

 ت شده باشد. یرعاآور انیز

 يبرا 10447-9 یمل ه از استانداردکیدر صورت 2-4-8-3-3ت  
محدود  mg/g 1 استفاده شود، حد مجاز بهلن بلو یش متیآزما
ا ی ASTM C1777 استانداردهايه از روش کی. در صورتشودمی

AASHTO T330  استفاده شود، حد مجازmg/g 5 .يبرا است 
  ASTM C1797) استاندارد یربناتک( کیسنگ آه يپودرها
 ه داده است.یرا ارا یالزامات

مواد  يد حاوینبارفعال یغننده کپر  يپودرها 3-3-8-4-3
ن شده در ییش از اندازه تعیل بیمضر، از جمله رس و ش

توان از ین مقدار مواد مضر مییتع ياستاندارد باشند. برا
استفاده  ، 10447-9 یاستاندارد مل، مطابق لن بلویش متیآزما

 .ردک

  

ر پود، رفعالیغ نندهکاستفاده از هر نوع پودر پر 3-3-8-4-4
ست مجاز ا يبه مقدار ،رهیو غ يسنگبر عاتی، ضایعیسنگ طب

 بتن را برآوردهمورد نظر در و دوام  یکیانکخواص م ده بتوانک
 د.یانم

 يتر از پودرهااستفاده راحت يتوان برایم 4-4-8-3-3ت  
د مقدار یبا ین حالتیننده، از دوغاب آن استفاده نمود. در چنکپر

د از یضمن با. در شودسر کبتن  یآب داخل دوغاب، از آب مصرف
 شود. يریدوغاب مزبور جلوگ یزدگخیو  ینینشته
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 يپودرها ییایمیشآور انیز مواد يهاتیمحدود 3-3-8-4-5
 .استز یر يهاسنگدانههمانند  رفعالیغ نندهکپر

  

 هارنگدانه 
 هارنگدانه  

 ربیشتا یمشابه  ینرم با درجه ییها پودرهارنگدانه 3-3-9-1
یم ردن بتن مورد استفاده قرارکن یرنگ يه براکاند سیماناز 
درصد  10تا  2ن مواد در بتن در حدود یرند. مقدار مصرف ایگ

 . است سیمانوزن 

  

د مطابق یدر بتن با یمصرف يهارنگدانه ضوابط 3-3-9-2
 باشد. 12149 یمل استاندارد

 معموالرنگدانه،  يشدن رنگ بتن حاونواختیک يبرا 2-9-3-3ت  
د در آب قابل یها نبا. رنگدانهشودمیها استفاده نندهکرواناز فوق

ر رنگ ییا تغیه شوند و یحل باشند، در برابر تابش نور آفتاب تجز
. دارند) يرنگ بهتر يدارین رابطه پایدر ا یمواد معدن معموالدهند (

در  ت رنگدانهیفکیزان مصرف رنگدانه در بتن، بسته به نوع و یم
 است. یمانسدرصد وزن  10تا  2حدود 

ه کرد کنان حاصل ید اطمیها بارنگدانه داربرکدر  3-3-9-3
مشخصات بتن، از جمله رشد مقاومت و  ياثر نامناسب بر رو

 نداشته باشد. ،زان حباب هوایم

  

 بتن یمصرف افیال 
 بتن یمصرف افیال  

 اتیلک  1-10-3-3ت   اتیلک  3-3-10-1

 یششکرفتار بمنظور بهبود  عمدتامورد استفاده در بتن اف یال
و  يو بارگذار یشدگاز جمع یناش یخوردگكاهش ترکو 

، يفوالداف از انواع ین الی. اشودمیار برده کب یطیعوامل مح
ن یاز ب شوند.ید میتول ياو سرباره ینربک، يمری، پلياشهیش
 اربرد را در بتن دارند. کن یشتریب ياف فوالدین انواع، الیا

  

 ياف فوالدیال  2-10-3-3ت    ياف فوالدیال  3-3-10-2

ا آجدار و به یصاف  يهابا بدنه ياف فوالدیال 3-3-10-2-1
متر و یلیم 3/1تا  4/0ده طر قاعبا ق اياستوانه معموالل کش

اربرد کشوند. ضوابط ید میمتر تولیلیم 63تا  25 يهاطول
 ه شده است. یارا 17697 یاف در استاندارد ملین الیا
 

 شده دیتول یمختلف يهاروش به يفوالد افیال  1-2-10-3-3ت   
 در هک همانطور .هستند دسترس در یمتنوع ابعاد و الکاش در و

 افیال گروه دو در يفوالد افیال ،شودمی مشاهده 1-3شکل ت  
 سطح يدارا اغلب افیال نیا شوند.یم بنديطبقه دارلکش و صاف
 63 یال 25 طول و متریلیم 3/1تا  4/0 قطر با يارهیدا مقطع

 3 یال 2 معموال يفوالد افیال یششک مقاومت .هستند متریلیم
 به نسبت بیشتر یجانب سطح لیدلبه و بوده يفوالد هکشب برابر
ر یخم با يبهتر ی، چسبندگ)فوالد وزن ماندن ثابت فرض با(ه کشب

 .نندکیم جادیا سیمان
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ن یبر زم کیمت يهادالتوان به یم ياف فوالدیاز موارد مصرف ال

ب کمر يهادالمعلق، بتن درجا،  يهادال)، یبتن يهاهی(رو
و  یساخته، بتن پاشششی، قطعات پيفوالد ت) با عرشهیامپوزک(

 رد.کدر معرض انفجار اشاره  يهاسازه
 ساخت روش اساس بر را يفوالد افیال ASTM A820 ستانداردا

 مقاومت يبرا را یالزامات و حداقل ردهک بنديطبقه ریز نوع چهار در
 -1است: نوع نموده نییتع ... و خلوص ،يابعاد يروادار ،یششک
 صفحات ردنک ورقه از شده دیتول افیال -2نوع شده، دهیبر يهامیس

 ر.یسا -4نوع مذاب و فلز از شده دیتول افیال -3نوع ،يفلز
 اساس بر را يفوالد افیال 17697 شمارهران بهیا یاستاندارد مل

 يهامی: سIند: گروه کیم بنديطبقه ریز گروه پنج در ساخت روش
 ،يفلز صفحات ردنک ورقه از شده دیتول افی: الIIگروه شده، دهیبر

 دهیبر يم های: سIVگروه مذاب، فلز از شده دیتول افی: الIIIگروه
 .يفوالد كبلو از شده دهیتراش افی: الVگروه شده و دهیتراش و شده

 

 
 افیال انواع یل برخکش  1-3ت   لکش

د یقابل استفاده در بتن آرمه با ياف فوالدیال 3-3-10-2-2
 باشد. 100تا  50ن یب هاآنآجدار بوده و نسبت طول به قطر 

 میمستق طوربه افیال یکیزیف مشخصات یبرخ 2-2-10-3-3ت  
 هک است یحال در نیا دهند، یم قرار ریتأث تحت را بتن ردکعمل
ن مقاومت یهمچن .هستند يکمتر تیاهم يدارا مشخصات یبرخ

ل کا شی یاف به همراه خواص سطحیته الیسیو مدول االست یششک
ر دارد. یتاث یخوردگكتر زمانبتن و  یکیانکبر خواص م هاآن

 بتن در يفوالد افیرد الکعمل بر را ریتأث نیبیشتر هک ییپارامترها
 ریخم در افیال مهار و یچسبندگ يهازمیانکاز: م عبارتند دارند

 لکش یمخروط يبا انتها دارلکش افیال با صاف افیال انیم تفاوت(
 آن، قطر به طول نسبت جهینت در و افیال قطر و طول )دارقالب و

 از یتابع هک افیال لوگرمکی هر در افیال تعداد اف،یال مصرف مقدار
 مدول اف ویال یششک مقاومت ،باشدمی افیال مقدار و ابعاد
 اف.یال تهیسیاالست
 .تازه دارد بتن یخوردگكتر بروز زمان در یمهم نقش افیال ابعاد

 انیم پل جادیا با متر)یلیم 05/0 از کمتر قطر (با رویکم افیال
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 در نیا دهند.یم شیافزا را بتن مقاومت و یکاالست حد هاكزتریر

 جادیا با متر)یلیم 5/0 از بیشتر قطر بارو (کما افیال هک است یحال
 بهبود را یخوردگكتر از پس بتن طاقت ،بزرگتر يهاكتر انیم پل
 تهیسیاالست مدول و ابعاد يدارا افیال اربردک جه بایبخشند. در نتیم

 يبارگذار مختلف مراحل در بتن یخوردگكتر نترلک يبرا متفاوت
 رد.ک نهیبه را مصالح ردکتوان عملیم

 ايشهیاف شیال  3-10-3-3ت    ياشهیاف شیال  3-3-10-3

ات یکلی(سودا س A اف عموماً به سه ردهین الیا 3-3-10-3-1
(مقاوم  ARات) و یکلی(بروس E) ، یمعمول شهیا شیم و یلسک

 شوند.یم می) تقسییایط قلیدر مح

اف در بتن در درازمدت یالن یاخواص  معموال 1-3-10-3-3ت   
 رد.یمدنظر قرار گ یطراح د دریند و باکیر مییتغ

 Aست، یبا دوام ن ییایط قلیدر مح Eنوع  3-3-10-3-2
در داخل بتن از  ARنوع  یتواند مقاوم باشد، ولیم يتاحد

 برخوردار است.  یدوام خوب

  

د یا در بتن بایپا شهیاف شیال يهاویژگی  3-3-10-3-3
 .باشداف یال يبرا 17540 یمطابق با استاندارد مل

  

 يمریاف پلیال  4-10-3-3ت    يمریاف پلیال  3-3-10-4

ساخته  يمریاف پلین الیاز ا یانواع مختلف  3-3-10-4-1
، کیلیرکاند از: آبتن عبارت يبرا هاآنن یتره متداولکشده 

هستند.  لنیات یلن و پلیپروپ یاستر، پل یلون، پلید، نایآرام
 نند.کیقلمداد م يمریاف پلیعنوان الز بهیربن را نکاف یگاه ال

ش مقاومت در یافزا يلن برایپروپ یاف پلیاز ال 1-4-10-3-3ت  
ژه در یپرمقاومت و توانمند بو يهان شدن بتنکبرابر قلوه

 . شودمیاستفاده  يسوزآتش

، يمریاف پلیع الانوخواص مختلف ابا توجه به  3-3-10-4-2
 یکیانکو م یکیزیرا بر خواص ف هاآنر ید قبل از مصرف تاثیبا

 قرار داد. یشگاهیآزما یبتن مورد بررس

 بر اساس یاف مصنوعیات الیاز خصوص یبرخ  2-4-10-3-3ت   
 ACI 544.1 ه شده است.یارا 3-3 جدول ت در  

 بتن مصالح يردن و نگهدارکانبار 
 

 مصالح يردن و نگهدارکانبار  

 اتیلک 
 اتیلک   

ا ر هاآنتواند مشخصات یمصالح م يردن و نگهدارکروش انبار
ح اختالط با مصالل یدلهموارد ب یو در برخ دادهر قرار یتحت تاث

 ،ها موارد مشابیح و یصح يگذارا مواد مضر، عدم نشانهیگر و ید
ردن کد در انبار ین بخش بایالزامات ا. ندکجاد یارا  یالتکمش

 ت شود.یمصالح رعا يو نگهدار
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 سیمان ينگهدار 
 سیمان ينگهدار    

 ه ویته یتکا پایفله  صورتبهتوان یم را سیمان 3-4-2-1
 د.رک ينگهدار 2761 یاستاندارد ملمطابق 

 

 يهاروش 20858ران به شماره یا یدر استاندارد مل 1-2-4-3ت  
 ه شده است.یارا یساختماناز مصالح  یحمل و انبارش برخ

ا مخازن یها لوید در سیبا يافله سیمانهر نوع  3-4-2-2
ه از ک يافله يهاسیمانن یشوند. همچن ينگهدار ايجداگانه

 انکتا حد امز ین هستندمختلف  يهاارخانهکاز  ینوع، ول یک
 شوند. يجداگانه نگهدار صورتد بهیبا

 یمختلف و حت يهاسیمانتفاوت در مشخصات  2-2-4-3ت  
مختلف  يهاارخانهکد شده در یتول ینوع ول یکاز  ییهاسیمان

 و دوام بتن موثر باشد. ضمن یکیانک، میکیزیتواند بر خواص فیم
 یو شناسائ يریان رهگکل در بتن امکصورت بروز مشه در کنیا

ژه یون در انواع بتن، بهیتر خواهد بود. همچنل آسانکمنشاء مش
در  یراتییتوانمند، الزم است تا بر اساس مشخصات آن تغ يهابتن

رد. در صورت عدم کاعمال  یزان مواد افزودنیا میطرح مخلوط 
 نکر ممیا غیل کمش رات،یینترل و اعمال تغکت موارد فوق یرعا

 خواهد بود.

 )در بازار رایجمحصوالت  یبر اساس برخ ياف (اطالعات موردیات انواع الیاز خصوص یبرخ 3-3 جدول ت

 افینوع ال
قطر معادل 

 رومتر)یک(م
 یچگال
 ینسب

مقاومت 
 یششک
)MPa( 

ب یضر
 یارتجاع

)GPa( 

 رنشکثر کحدا
 (درصد)

 يدما
احتراق 

 )وسیسلس(

ه دیسکذوب، ا يدما
 هیتجزا یشدن  

 )وسیسلس(

 یوزندرصد 
جذب آب 

 ASTMطبق 

D570 
 5/2 – 0/1 230 -220 - 50- 5/7 19- 14 1000 – 270 18/1 – 16/1 105-13 یکلیرکآ

 3/4 480 ادیز 4/4 62 2930 44/1 12 دیآرام

  دیآرام
 ادیز یب ارتجاعیبا ضر

 2/1 480 ادیز 5/2 117 2345 44/1 10

 ربنک
 لیرتیلونیرکآیه پلیاد و با پایبا مدول ز 

 زیناچ 400 ادیز 7/0- 5/0 380 3030- 2480 7/1 – 6/1 8

 ربنک
 هیاد و با پایز یششکمقاومت 

 لیتریلونیرکآیپل
 زیناچ 400 ادیز 5/1 – 0/1 230 790- 480 7/1 – 6/1 9

  ربنک
 يهاربنکدرویه هیبا پا یکزوتروپیا

  یکآرومات
 7- 3 400 ادیز 4/2 – 0/2 35- 27 4000- 3450 7/1 – 6/1 10-13

 ربنک
 يهاربنکدرویه هیمه جامد با پاین

 یکآرومات
 زیناچ 500 ادیز 1/1 – 5/0 480- 150 3100 – 1515 15/2 - 8/1 9-18

 0/5 – 8/2 220- 200 - 20 2/5 965 14/1 23 لونینا

 4/0 260 593 150 -12 17 1100- 225 39/1 – 34/1 20 استر  یپل

 زیناچ 135 - 80- 3 0/5 585- 75 96/0 – 92/0 1000-25 لنیات یپل

 زیناچ 165 593 15 8/4- 5/3 690- 140 91/0- 9/0 - لنیپروپ یپل
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د به نحو یبا سیمان يا مخازن نگهداریلوها یس 3-4-2-3

نوع  هدهندد نشانیبا يگذارشوند. نشانه يگذارنشانه یمناسب
 باشد.آن  نندهکد یتول ارخانهکو نام  سیمان

  

 یطراح ياگونههد بیبا يا مخازن نگهداری هالویس 3-4-2-4
نداشته  ،یبه خصوص در قسمت خروج مرده، يه فضاکشوند 

 .از آن خارج شودبتواند  یبه راحت سیمانو 

  

 سیماندرازمدت  يه قصد نگهدارکيدر موارد 3-4-2-5
ان هوا و رطوبت یرا از تماس با جر د آنیوجود دارد، با يافله

بن رکن است با کمم سیماننصورت یر ایدور نگه داشت. در غ
ت آن دچار یفکینش نشان دهد و کد هوا و رطوبت وایسکايد

 مانسیت یفکیقبل از مصرف د ین موارد بایاختالل شود. در ا
 نان حاصل نمود.یاطم

  

ا ی یچوب يوهاکس يد رویبا یتکپا يهاسیمان 3-4-2-6
متر دارد یلیم 100ن فاصله حداقل یه با زمک هاآنمشابه 

. ز حفظ شودیمجاور ن يوارهاید از دین فاصله بایده شوند. ایچ
ها، تکپا يمقاوم بر رو یپوشش رطوبت یکر به همراه ین تدابیا

دارد و هم گردش هوا، در یرا از رطوبت دور نگه م هاآنهم 
 سازد. یر میان پذکرا ام هاآناطراف 

  

د یتول زمان، از یتکپا يهاسیمان ينگهدار زمان 3-4-2-7
 12به  کط خشیهفته و در شرا 6ط مرطوب به یدر شرا ،دیبا

 .شودهفته محدود 

د یخ تولیران، الزم است تاریا یطبق استاندارد مل 7-2-4-3ت  
 شود. ها درجتکپا يبر رو سیمان

 دیولخ تیبا توجه به تاره ک ییهاتکثر تعداد پاکحدا 3-4-2-8
ثر کحدا ينگهدار زمانمدت  يبرا ،هم قرار داد يتوان رویم

 زمانمدت  يبراو  ،فیرد 12 کمناطق خش درهفته  12
. تعداد استف یرد 8 در مناطق مرطوبهفته  6 ينگهدار

و  هاسیمانباالتر  یمقاومت يهارده يامجاز بر يهافیرد
 دی، باهاآن کمتررش یگ زمانا یتر عیسب مقاومت سرکآهنگ 

 محدود شود. يکمتربه تعداد 

  

اشد ب ياگونههد بیبا یتکپا يهاسیمان ردنکانبار 3-4-2-9
رند. یگهم قرار يرو ،ارخانهک یکنوع و  یکاز  يهاسیمان هک

م یتنظ ياگونههبد یبا سیمان يهادمان انباشتهیچ نیهمچن
 د شده، زودتر مصرف شوند.یزودتر تول يهاسیمانه کشود 

  

 يهابتندر لوخه ک يدارا يهاسیماناستفاده از  3-4-2-10
 هستند سست يهالوخهک هک ي. در مواردستیمجاز ن ياسازه
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ل کیتش سیمان يبر اثر تماس رطوبت در طول مدت نگهدارو 

اده از استف ،ندشویمُخرد ن انگشتان یفشار ب یمک با اند وشده
 يش مقاومت فشاریه در آزماک ی، به شرطمجاز است هاآن

 زماناز سرخ شدن و  یاستاندارد، افت ناش سیمان-مالت ماسه
را برآورده  استانداردالزامات ه کرش نشان داده شود یگ
و  ردک خُرد کامالها را لوخهکتوان یمن موارد یدر ا، دینمایم
  ار برد.کرا ب سیمانداد و سپس  عبورمناسب  کاز الا ی

 يهاسهکیل فشار یدلهست بسٌ يهالوخهکه کيموارددر 
 یتها براحهسکیا دو بار غلتاندن ی یکو با  اندجاد شدهیا ییباال
ا یمورد نظر پس از حذف  سیمانتوان از یم ،روندیمن یاز ب
 رد.کها استفاده لوخهک ردنک ردخُ

  ،سیمانت یفکیل نسبت به یچه به هردلچنان 3-4-2-11
ن ییتع يهاشید آزمایبا وجود داشته باشد، ياو شبهه دیترد

 از سرخ شدن ی، افت ناشسیمان -مالت ماسه يمقاومت فشار
ه ک ين در مواردیرا انجام داد. همچن سیمانرش یگ زمان و

ج یو با استفاده از نتا د وجود داشتهیترد سیماننوع  بارهدر
د ی، باشودمقدور نص یان تشخکفوق ام يهاشیآزما
 انجام شود.ز ین يگرید یکیزیو ف ییایمیش يهاشیآزما

  

 یمعمول يهاقبل از مصرف، در بتن سیمان يدما 3-4-2-12
ل الزم ین دلیوس باشد. به ایدرجه سلس 75شتر از ید بینبا

حمل  زمانا یارخانه و کل از یهنگام تحو سیمان ياست دما
 ارگاه محدود شود. کبه 

گرم و  يط آب و هوایدر شرا شودمیه یتوص 12-2-4-3ت  
 يثر دماکحدا ،ت استیحائز اهم هاآنه الزامات دوام در ک ییهابتن

 .شودگراد محدود یسانت درجه 60در هنگام استفاده به  سیمان
 

 هاسنگدانه ينگهدار 
 هاسنگدانه ينگهدار  

ه ک ییهاسنگدانهز و درشت و یر يهاسنگدانه 3-4-3-1
 تصوربهد یهستند با یمتفاوت بنديدانهنوع و جنس،  يدارا

دات الزم جهت یشوند و تمه يجداگانه انبار و نگهدار
 .عمل آورده شود به هاآناز اختالط  يریجلوگ

 يهاروش 20858ران به شماره یا یدر استاندارد مل 1-3-4-3ت  
 ه شده است.یارا یساختماناز مصالح  یحمل و انبارش برخ

 هاسنگدانه یو جابجائ ردنک مراحل حمل، انباردر  3-4-3-2
 لیدلبه ،درشت يهاسنگدانهخصوص به، هاآن بنديدانهد ینبا

 ابد.یر ییتغ یا جداشدگیخردشدن 

 ی، حمل و جابجائيریمراحل بارگ همه 2-3-4-3ت  
 ياگونههب ود.آالت مناسب انجام شنیماشد با یبا هاسنگدانه

مواد مضر  ایگر یبه مصالح د یو آلودگ یه از جداشدگک
 شود. يریجلوگ

ه کباشد  ياگونههد بیبا هاسنگدانه يمحل نگهدار 3-4-3-3
، مانع از ورود مواد هاآنآب موجود در  یشکان زهکامضمن 
 شود. كها از جمله خاندهیالا آیمضر 

ثر کحدا 302ران به شماره یا یدر استاندارد مل 3-3-4-3ت  
محدود شده است، و  درصد 5ز به یر يهاسنگدانهرطوبت 

د. یمار نییدار و فروشنده تغین است با توجه به توافق خرکمم

 



 59   01/01/1400 مشخصات مصالح بتن – فصل سوم 

س  یمتن اصل /توضیتف  حیر
ت آب در کتواند حرین حد از رطوبت نمیبه هرحال وجود ا

به  ین است بارندگکمجموعه سنگدانه را باعث شود. اما مم
 منجر شود. یشکاز به زهیش رطوبت و نیافزا

 يداراا یزده و خی يهاسنگدانهاستفاده از  3-4-3-4
از  ه قبلکنیمگر ا ست.ینخ و برف در بتن مجاز ی يهالوخهک

ز ا گرید يهاا روشیبا استفاده از آب گرم  سیماناختالط با 
خ ی ذوب يه براک یمقدار آب دیبا ن مواردی. در اده شوندن بریب
 لیلدبه هاسنگدانهش رطوبت یافزا ایو  هشدا برف استفاده ی

 و اصالح هاسنگدانهقدار رطوبت مه در محاسب ا برفیخ یذوب 
 شود. منظور یمقدار آب مصرف

در  هاسنگدانه يمحل نگهداره ک شودمیه یتوص  4-3-4-3ت   
جاد یازدن و خیه مانع از کباشد  ياگونهبه خبندانیفصول سرد و 

 شود. هاسنگدانهخ و برف در ی
 يبر دما هاآن ياد دمایر زیو تاث هاسنگدانه يت دمایبا توجه به اهم

 ياهش دماکدات الزم، از یبا اتخاذ تمه شودمیه یتوصبتن، 
بان، هیشود. استفاده از سا يریدر فصل سرد جلوگ هاسنگدانه

ه یتوص یا برزنتی یکیپالست يهاا پوششیده و یسرپوش يانبارها
 .شودمی

 ياگونههد بیگرم با يدر هوا هاسنگدانه ينگهدار 3-4-3-5
 درجه 50قبل از مصرف در بتن از  هاسنگدانه يه دماکباشد 
 د.یتجاوز ننما وسیسلس

 هاسنگدانه يش دماید از افزایز بایگرم ن يدر هوا 5-3-4-3ت   
 ایده و یسرپوش يبان، انبارهاهیاستفاده از سا .نمود يریجلوگ

 کدرشت و خش يهاسنگدانه يژه برایوهمناسب ب يهاپوشش
 يجد يش دمایدچار افزا معموالس یخ يهاماسه. شودمیه یتوص

اهش دما اتفاق ک هاآنر آب از سطح یرا در اثر تبخیز ،شوندینم
 يهاسنگدانهردن ک کخن يتوان برایده مین پدیاز ا .افتدیم

 رد.کز استفاده یدرشت ن

د یبا يه و نگهداریطول مدت حمل، تخل در 3-4-3-6
اثر  ز بریذرات ر یاز جداشدگ يریدات الزم جهت جلوگیتمه

 د.یعمل آهب وزش باد

شده  ينگهدار يهاسنگدانه ییاز جدا يریجهت جلوگ 6-3-4-3ت  
داخل  يهاسنگدانهحجم  شودمیه یل توصکش یفیدر مخازن ق

 مه پُرتر باشد.ینترل شده و از نکطور مرتب همخزن ب

و  هاسنگدانه یاز جداشدگ يریمنظور جلوگبه 3-4-3-7
 دیردن، نباکدرشت در هنگام انبار  يهاسنگدانهخصوص به

اد یب زیبه ارتفاع و ش یطمخرو يهارا در انباشته هاسنگدانه
 صورتبهع و یوس ید در سطوحیبا هاسنگدانهرد. ک ينگهدار

 شوند. يه پخش و نگهداریه به الیال

  

ن یو همچن یاهش احتمال جداشدگک منظوربه 3-4-3-8
و  متریلیم 20 يهاسنگدانهت بتن در یفکینترل بهتر ک
 به حداقل اندازه یاسم ثر اندازهک، نسبت حداآنتر  از کوچک

 يهاسنگدانهو در  بیشتر 4د از یدرشت نبا يهاسنگدانه یاسم
 شود.  بیشتر 2د از یمتر نبایلیم 20از  بزرگتر

 25تا  5درشت  يهاسنگدانه شودمیه یتوص 8-3-4-3ت  
متر (در اصطالح یلیم 5/12تا  5 سنگدانهدر دو بخش  يمتریلیم

)، یمتر (در اصطالح شن بادامیلیم 25تا  5/12) و يشن نخود
ن امر در یر است اکان ذیشوند. شا يصورت جداگانه نگهداربه

 است. یالزام بزرگتر ثر اندازهکبا حدا ییهاسنگدانهخصوص 

ي وارد هاسنگدانهدر هنگام تحویل هر محموله از  3-4-3-9
ثر کحدامانند:  هاآن يظاهر يهاویژگیشده به کارگاه باید 

قرار  توجهمورد ها به ناخالصی یها و آلودگاندازه، شکل دانه
 ن شده انطباقییه با الزامات تعک ییهااز قبول محموله رد.یگ
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ارند د یتفاوت فاحش یقبل يهاا با مشخصات محمولهیندارند و 

 شود. يریجلوگ

در  یاتریید بتن تغین تولیه در حکنیبا توجه به ا 3-4-3-10
ز در یر يهاسنگدانهخصوص بهو  هاسنگدانهزان رطوبت یم

 ) و مشخصاتیارائکو  یزان روانیتازه (مانند: ممشخصات بتن
دوام)  يو پارامترها يشده (مانند: مقاومت فشاربتن سخت

 يادر ابتد هاسنگدانهزان رطوبت یگذار است، مریشدت تاثبه
در رطوبت  یر محسوسییه تغک زمانو هر  يارکهر روز 
زان آب یو مشده ن ییتعد یبا ،دیآیموجود هب هاسنگدانه

 .شوداصالح مخلوط  يهاسنگدانهو وزن  یمصرف

، یاهش احتمال جداشدگک، جهت شودمیه یتوص 10-3-4-3ت   
 افت اسالمپ)، خصوصبهزان اسالمپ (یرات مییاهش تغک

، یدر مقدار آب مصرف کمترو اصالح  يدیبهتر بتن تول ینواختیک
 هاانهسنگدزان رطوبت یبا م يادیتفاوت ز سنگدانه یعیرطوبت طب

 ) نداشته باشد.SSD( کتا حالت اشباع با سطح خش
 

 هادانهکسب ينگهدار 
 هادانهکسب ينگهدار  

 يهاید در برابر رطوبت و آلودگیها بادانهکسب 3-4-4-1
 محافظت شوند. یطیمح

  

به  اند.یعیطب يهاسنگدانهتر از نندهکشها دانهکسب 3-4-4-2
 شتریدقت بد یبا هاآنو مصرف  يدر حمل، نگهدار ،ن علتیا
 .دیبعمل آ يریجلوگ هاآن یاز خردشدگار برد تا کب

  

 یافتیدرهم، باز يهاسنگدانه ينگهدار  
 شده يو بازفرآور

و  یافتیدرهم، باز يهاسنگدانه ينگهدار  
 شده يبازفرآور

و  یافتیباز يهاسنگدانهردن کو انبار ينگهدار 3-4-5-1
است. محل  یمعمول يهاسنگدانهشده همانند  يبازفرآور
 يهاسنگدانهد جدا از یبا هاسنگدانهن یو انبار ا ينگهدار
 چ وجه با هم در محل انبار مخلوط نشوند.یهبهو  ودهب یمعمول

  

اند. یشدت مستعد جداشدگهدرهم ب يهاسنگدانه 3-4-5-2
دقت د یباها در انباشته هاآنختن یدر حمل و ر ن علتیبه ا

 صورتبهاد و یارتفاع ز در هاآن اعمال نمود و از انباشتن يادیز
 .شودز یپره یمخروط

  

 بتن یمصرف آب ينگهدار  
 بتن یمصرف آب ينگهدار  

 يد دمایرات شدییو تغ کجاد خزه و جلبیاز آلوده شدن و ا
 ،مخزن آب شودمیه یتوص د.یآ عملبه يرید جلوگیآب با

 باشد. یحرارتق یعا يا داراین یصورت مدفون در زمهب

از به چرخش آب احساس ین یکجاد خزه و جلیاز ا يریجلوگ يبرا 
قرار  یمخزن آب مورد بازرس ی. الزم است هر از چند گاهشودمی

ا چرخش آب در فواصل یون کو بسته به ساز یو در صورت ن رفتهگ
تواند یم کشود. آب مجاور با خزه و جلب يسازکپاتا سه ماه  یک

 .شوداهش مقاومت و دوام بتن کنامطلوب و  ییهوازا باعث
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، در تابستان و حرارتی قیعا يا داراین یمخازن مدفون در زم

 يریآب در طول شبانه روز جلوگ يد دمایرات شدییزمستان، از تغ
 د.ننکیم

 ییایمیش یمواد افزودن ينگهدار 
  ییایمیش یمواد افزودن ينگهدار  

اند و عیصورت مابه معموال ییایمیش يهاافزودنی 3-4-7-1
 د دما محافظتیاهش شدکزدن و خید در مقابل یبا ن علتیبه ا

  شوند.

و  شدهمواد جامد  ینیاهش دما باعث ته نشکگاه   1-7-4-3ت   
هرچند هنوز به مرحله  .آوردیموجود هرا از نظر مصرف ب یالتکمش

 ده باشد.یخ زدن نرسی

برچسب  يد دارایبا یمواد افزودن يظروف نگهدار 3-4-7-2
 حبه وضو هاآنات یه محتوک ياگونهبه ،مشخصات باشند

 د.باش مشخص

  

ت به رطوب يبیشترت یحساس يپودر یمواد افزودن 3-4-7-3
و  يبندرطوبت بسته ا ظروف ضدی هاسهکید در یباو دارند 
 .شوند ينگهدار

  

توجه به د با یبا یماده افزودن ينگهدار زمانمدت  3-4-7-4
 .ن شودییتعننده کدیتول يهادستورالعمل

  

دور هد بید، بایبه نور خورشحساس  یمواد افزودن  3-4-7-5
 انبار شوند. دیم نور خورشیاز تابش مستق

د به دما و تابش آفتاب یبا یردن مواد آلکدر انبار   5-7-4-3ت  
مواد  فاسد شود. یرآلیتواند زودتر از مواد غیمرا یز ،توجه داشت

 راتییدستخوش تغ یر آلیبه مراتب زودتر از مواد غ یآل یافزودن
 شوند.یم یفکی

مواد فساد  ع دریبه تسرتواند یمز یاد نیز يدما 3-4-7-6
ن مورد یاط در ایاحت .شودمنجر  ،عیژه مواد مایوه، بیافزودن
 است. يضرور

  

هدار   عدن يپودر یافزودنمواد  ينگ ، یم
 سیمانن یگزیمواد جا

هدار   عدن يپودر یمواد افزودن ينگ ، یم
 سیمانن یگزیمواد جا

 يستر بادکر از خایبه غ ،هاپوزوالنو  سیلیسدوده 3-4-8-1
 ن حالیبا انمود.  ينگهدار یتوان به مدت طوالنیرا م Cنوع 

و  م با رطوبتیاز تماس مستق يریبان و جلوگیاستفاده از سا
د یرات شدییلوخه شدن و تغکاهش احتمال ک يبرا ،ان آبیجر

 .شودمی هیتوص ،یرطوبت

 اهپوزوالنس و یلیس اگرچه رطوبت باعث فساد دوده 1-8-4-3ت  
تواند در حمل و اختالط بتن  یم هاآنشدن لوخهک، اما شودمین

 دیبا هاآنن مقدار رطوبت موجود در یوجود آورد. همچنبه یالتکمش
 يهاپوزوالنس و یلیس و مقدار دوده یمقدار آب مصرف محاسبهدر 

 اعمال شود. یمصرف
 

د مشابه یبارا  Cنوع  يباد يهاسترکخاو  هاسرباره 3-4-8-2
 .ردک ينگهدار هاسیمان

ن مواد شبه یمراجعه شود. ا 1-8-4-3بند ر یبه تفس 2-8-4-3ت  
 دارتهین است هکشوند و با حضور رطوبت ممیم یتلق یسیمان
 .Cنوع  يستر بادکژه خایوبه ،شوند
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رفعال یغننده کرپُ يمواد پودر ينگهدار 
 )ها(نرمه

هدار   نده کرپُ يمواد پودر ينگ عال یغن رف
 )ها(نرمه

 هاسنگدانهننده مانند کرپُ يپودرها ينگهدار حوهن 3-4-9-1
از  يریبان و جلوگی. استفاده از سااست یسیلیس يهاو دوده

اهش احتمال ک يبرا ،ان آبیجرم با رطوبت و یتماس مستق
 .اردد ضرورت ،ید رطوبتیرات شدییلوخه شدن و تغک

 مکخودترا يهان نوع مواد در بتنیامروزه استفاده از ا 1-9-4-3ت   
ر مواد یو سا سیمانن مواد همچون یا شودمیه یج است. توصیرا

 يانبار شوند. برا سیمان يلویه سیشب ییلوهاین در سیگزیجا
لوخه کول و که و انتقال آن به باسیل در تخلکاز بروز مش يریجلوگ

 م باشد.کار یبس ين مواد پودریه اید رطوبت اولیشدن با

اد، در اثر رطوبت یز يزیننده به علت رکپر يپودرها 3-4-9-2
و انبار در محل  هاآن از و استفاده شوندیلوخه مک یبه راحت

ه کاست  یدات خاصیازمند تمهیدر بتن ن هاآنپخش شدن 
از تماس  يریبان و جلوگی. استفاده از ساشودت ید رعایبا

ن یو همچن انباران آب در محل یم با رطوبت و جریمستق
، ندهنکاصالح رطوبت بتن بر اساس رطوبت موجود در پودر پر

 است. یالزام ،زیدرشت و ر يهاسنگدانههمانند 

  

 هارنگدانه ينگهدار 
 هارنگدانه ينگهدار   

 د بر اساسیباها رنگدانه ينگهدار نحوه 3-4-10-1
ننده کد یه تولکی. در صورتباشدننده کدیدستورالعمل تول

 شود. مراجعه 2-9-4-3 بندباشد به  دادهه نیارا یدستورالعمل

  

 بتن یمصرف افیال ينگهدار 
  بتن یاف مصرفیال ينگهدار  

د دور از رطوبت  یاف بایال يحاو يهابسته 3-4-11-1
 شوند. ينگهدار

 یزدگدر اثر رطوبت دچار زنگ ياف فوالدیال 1-11-4-3ت  
ه و شد ن است در اثر رطوبت گلولهکز ممیناف یر الیشوند. سایم

 بتن مخلوط نگردند. ير اجزایبا سا یخوببه

اب م آفتیتابش مستق د دور ازیبا يمریاف پلیال 3-4-11-2
 .شوند ينگهدار

فرابنفش حساس هستند  يبه پرتوها يمریمواد پل 2-11-4-3ت   
 وند.ش ییایمیو ش یکیزیدر خواص ف یراتیین است دچار تغکو مم

 مصالح بتن تیفکینترل ک  
 

 مصالح بتن تیفکینترل ک 

 اتیلک 
 اتیلک  

و  يبردار، نمونهیت شامل: بازرسیفکینترل ک 3-5-1-1
ن یه شده در ایارا يهاد طبق دستورالعملیه باکش است یآزما
 رد.یه شده توسط دستگاه نظارت انجام گیته ا برنامهی نامهآیین

توسط دستگاه نظارت، ه شده یچنانچه دستورالعمل ته 1-1-5-3ت  
د، یه نمایارا نامهآیینن یرا نسبت به الزامات ا يتررانهیالزامات سختگ

 م است. کدستورالعمل دستگاه نظارت حا

ه در بخش ک یفن يروهاین و نیمتخصص همه 3-5-1-2
 مربوط يهاد دورهیبا ،ر هستندیها درگشیو انجام آزما یبازرس
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نامه از مراجع یگواه يان داراکام نموده و تا حد یرا ط

 صالح و معتبر باشند.یذ

 يهاشگاهیزات و ابزار مورد استفاده در آزمایتجه 3-5-1-3
 یالمللنیا بی یصالح ملید توسط مراجع ذیت بایفکینترل ک

به نحو مناسب  هاآناز  یکمربوط به هر  یو گواه یواسنج
 شود. ينگهدار

  

با ت بتن اجرا شده یفکینان از یمنظور اطمبه 3-5-1-4
رل نتکد طرح و دستورالعمل یمشخصات و الزامات داده شده با

 نیه شده در ایدقت اجرا شود. ضوابط اراه و  بهیت تهیفکی
 نترلک ن برنامهید در تدویبا یلک يعنوان راهنمابخش به

د یت بایفکینترل ک ت در نظر گرفته شود. طرح و برنامهیفکی
(حجم بتن مورد استفاده در  یزان مصالح مصرفیبر اساس م

 .ودشن یت سازه توسط دستگاه نظارت تدویاهم پروژه) و درجه

  

ر ید شامل موارد زیت بایفکینترل ک طرح و برنامه  3-5-1-5
 باشد: 

 ا مجوزینامه و یا ارگان صدور گواهینام و مستندات سازمان  •
 ت؛یفکینترل کشگاه یت آزمایفعال

 یر و پرسنل فنیمد يهانامهیگواه كنام، اسناد و مدار •
 ؛یت و بازرسیفکینترل ک

 ت؛یفکینترل کستم یگاه سیو جا ینمودار سازمان •
 يبرا يبردارو نمونه یش و تواتر بازرسیآزما يهاروش •

 ت؛یفکینترل ک ياجرا
ردن عدم انطباق و کروش انطباق با مشخصات و مشخص  •

 .یاقدامات اصالح
 مواد و مصالح.  يظاهر ینترل و بازرسک يهاروش •
ج یت، نتایفکینترل کو مستندات مربوط به  كمدار همه •

 لیفا ،د به دو صورتیها و اقدامات انجام گرفته باشیآزما
 شوند. يثبت و نگهدار ياغذکو گزارش  یکیترونکال

  

 یو بازرس يبردارتواتر نمونه 
 یو بازرس يبردارتواتر نمونه  

د با توجه به عوامل یبا يبردارو نمونه یتواتر بازرس 3-5-2-1
اقل د از حدینبا ی. ولشودر و توسط دستگاه نظارت مشخص یز

 باشد: کمتر 6-3جدول ه شده در یالزامات ارا

  ابعاد و حجم بتن مورد مصرف؛  •
  ردن مصالح؛کا انبار یانجام مراحل مختلف  زمانمدت   •
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  ت سازه؛یاهم  •
و مستندات  كر مداریا سایمعتبر و  نامهیداشتن گواه  •

 مشابه؛

و  يبردارتواتر نمونه توانیم یصورت تنها در 3-5-2-2
ار یاخت 6-3جدول ه شده در یاز الزامات ارا کمتررا  یبازرس
ج یان نتیانگیمنفرد و م يهاشیج آزمایاز نتا يه تعدادکنمود 

) در طول مدت پروژه نشان 6-3جدول  دست آمده (مطابقبه
 ر باشند: یموارد ز دهنده

ا یالف) برآورده نمودن الزامات مشخص در استاندارد 
 ،یمشخصات خصوص

ص ر مشخیش از مقادیب یندگکو عدم پرا ینواختیک يب) دارا
 .مربوط یخصوصا مشخصات ی يشده در استانداردها

  

د از نظر یارگاه باکوارد شده به  يهاتمام محموله 3-5-2-3
ن ینترل شوند. اولکر یمعتبر با مشخصات ز داشتن بارنامه

 گریننده و دکد یوارد شده عالوه بر نوع، جنس، تول محموله
ز ینشان استاندارد ن ید از نظر داشتن گواهیموارد مشابه با

 رد:یقرار گ یمورد بازرس

 محصول؛  یا مشخصات فنی، نوع و يتجارنام  •

 ننده؛ک تامینا یننده کد ینام و مشخصات تول •

 استاندارد؛ شماره •

 قابل مصرف؛ زمانثر مدت کا حداید و یخ تولیتار •
ا یبا الزامات  يه به لحاظ مشخصات ظاهرک ییهامحموله •

د یدارند با ياقابل مالحظه يهان شده تفاوتییمشخصات تع
، مورد دیتردا در صورت یه نگردند و یشده و تخلا مردود ی

 رند.یش قرار گیآزما

  

 لکد معرف مشخصات یبرداشته شده با يهانمونه 3-5-2-4
 ا مصالح مورد مصرف باشد.یارگاه کمحموله وارد شده به 
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 ت مصالحیفکینترل کو  یبازرس  6-3جدول 

نوع 
 مصالح

ت یاهم درجه
 سازه 

حجم بتن مورد 
 3m، 1مصرف 

 تیفکینترل کش ی/ آزماینوع بازرس ی/ بازرس يبردارتواتر نمونه

ان
یم

س
 

با  ساختمان
 یلیت خیاهم

 ادیز

 600از  کمتر
 ارگاهکوارد شده به  هر محموله

با مشخصات  سیماناستاندارد و انطباق مشخصات و نوع  یگواه یبررس
 سفارش داده شده سیمان

 افتدیدام زودتر اتفاق بکماه هر 4ا هر یتن  150هر 
ز یج آنالیافت نتایو در سیمان یکیانکن خواص مییتع يهاشیانجام آزما

 ارخانهکاز  یکیزیو خواص ف ییایمیش

 1200تا  600ن یب
 ارگاهکوارد شده به  هر محموله

با مشخصات  سیماناستاندارد و انطباق مشخصات و نوع  یگواه یبررس
 ارخانهکاز  ییایمیز شیافت آنالیسفارش داده شده و در سیمان

 ج خواصیافت نتایو در سیمان یکیانکن خواص مییتع يهاشیانجام آزما افتدیدام زودتر اتفاق بکماه هر 3ا هر یتن  120هر 
 ارخانهکاز  یکیزیف

 1200ش از یب
 ارگاهکوارد شده به  محمولههر 

با مشخصات  سیماناستاندارد و انطباق مشخصات و نوع  یگواه یبررس
 ارخانهکاز  ییایمیز شیافت آنالیسفارش داده شده و در سیمان

 افتدیدام زودتر اتفاق بکماه هر 3ا هر یتن  100هر 
 و سیمان ییایمیز شیو آنال یکیانکن خواص مییتع يهاشیانجام آزما

 ارخانهکاز  یکیزیج خواص فیافت نتایدر

با  ساختمان
 ادیت  زیاهم

 600از  کمتر
با مشخصات  سیماناستاندارد و انطباق مشخصات و نوع  یگواه یبررس ارگاهکوارد شده به  هر محموله

 سفارش داده شده سیمان
 خانهارکاز  سیمان ییایمیو ش یکیزی، فیکیانکمج خواص یافت نتایدر افتدیدام زودتر اتفاق بکماه هر 4ا هر یتن  180هر 

 1200تا  600ن یب
 ارگاهکوارد شده به  هر محموله

با مشخصات  سیماناستاندارد و انطباق مشخصات و نوع  یگواه یبررس
 سفارش داده شده سیمان

 افتدیدام زودتر اتفاق بکماه هر 4ا هر یتن  150هر 
ز یج آنالیافت نتایو در سیمان یکیانکن خواص مییتع يهاشیانجام آزما

 ارخانهکاز  یکیزیو خواص ف ییایمیش

 1200ش از یب

با مشخصات  سیماناستاندارد و انطباق مشخصات و نوع  یگواه یبررس ارگاهکوارد شده به  هر محموله
 سفارش داده شده سیمان

 افتدیدام زودتر اتفاق بکماه هر 3ا هر یتن  150هر 
ز یج آنالیافت نتایو در سیمان یکیانکن خواص مییتع يهاشیانجام آزما

 ارخانهکاز  یکیزیو خواص ف ییایمیش

با  ساختمان
 ت متوسطیاهم

با مشخصات  سیماناستاندارد و انطباق مشخصات و نوع  یگواه یبررس ارگاهکوارد شده به  هر محموله 600از  کمتر
 سفارش داده شده  سیمان

 1200تا  600ن یب
 ارگاهکوارد شده به  محموله هر

با مشخصات  سیماناستاندارد و انطباق مشخصات و نوع  یگواه یبررس
 سفارش داده شده  سیمان

 خانهارکاز  سیمان ییایمیو ش یکیزی، فیکیانکج خواص میافت نتایدر افتدیدام زودتر اتفاق بکماه هر 6ا هر یتن  200هر 

 1200ش از یب
 ارگاهکوارد شده به  هر محموله

با مشخصات  سیماناستاندارد و انطباق مشخصات و نوع  یگواه یبررس
 سفارش داده شده  سیمان

 افتدیدام زودتر اتفاق بکماه هر 3ا هر یتن  150هر 
ز یج آنالیافت نتایو در سیمان یکیانکن خواص مییتع يهاشیانجام آزما

 ارخانهکاز  یکیزیو خواص ف ییایمیش

با  ساختمان
 مکت یاهم

با مشخصات  سیماناستاندارد و انطباق مشخصات و نوع  یگواه یبررس ارگاهکوارد شده به  هر محموله 600از  کمتر
 سفارش داده شده سیمان

 1200تا  600ن یب
 ارگاهکوارد شده به  هر محموله

با مشخصات  سیماناستاندارد و انطباق مشخصات و نوع  یگواه یبررس
 سفارش داده شده سیمان

 خانهارکاز  سیمان ییایمیو ش یکیزی، فیکیانکج خواص میافت نتایدر افتدیدام زودتر اتفاق بکماه هر 6ا هر یتن  250هر 

 1200ش از یب
 ارگاهکوارد شده به  هر محموله

با مشخصات  سیماناستاندارد و انطباق مشخصات و نوع  یگواه یبررس
 سفارش داده شده سیمان

 خانهارکاز  سیمان ییایمیو ش یکیزی، فیکیانکج خواص میافت نتایدر افتدیدام زودتر اتفاق بکماه هر 4ا هر یتن  200هر 
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نوع 
 مصالح

ت یاهم درجه
 سازه 

حجم بتن مورد 
 3m، 1مصرف 

 تیفکینترل کش ی/ آزماینوع بازرس ی/ بازرس يبردارتواتر نمونه

انه
گد

سن
4 

سب
و 

ک
انه

د
5  

با  ساختمان
اد و یت زیاهم
  ادیز یلیخ

 600از  کمتر
ارگاه در هر روز از کوارد شده به  سنگدانههر مقدار 

 هر معدن
و  يت ظاهری، وضعسنگدانهاستاندارد و انطباق نوع  یگواه یبررس
 سفارش داده شده سنگدانهبا مشخصات  سنگدانه ثر اندازهکحدا

 و جذب آب یرومتر، چگالیکم 75 کاز ال ي، درصد عبوربنديدانه ماه 6ا هر یتن  1000هر 

 1200تا  600ن یب

ارگاه در هر روز از کوارد شده به  سنگدانههر مقدار 
 معدن هر

و  يت ظاهری، وضعسنگدانهاستاندارد و انطباق نوع  یگواه یبررس
 سفارش داده شده سنگدانهبا مشخصات  سنگدانه ثر اندازهکحدا

 ماه 4ا هر یتن  1000هر 
، جذب آب، درصد یرومتر، چگالیکم 75 کاز ال ي، درصد عبوربنديدانه

 3 و سولفات دیلرک

 1200ش از یب

ارگاه در هر روز از کوارد شده به  سنگدانههر مقدار 
 هر معدن

و  يت ظاهری، وضعسنگدانهاستاندارد و انطباق نوع  یگواه یبررس
 سفارش داده شده سنگدانهبا مشخصات  سنگدانه ثر اندازهکحدا

 ماه 4ا هر یتن  800هر 
، جذب آب، درصد یرومتر، چگالیکم 75 کاز ال ي، درصد عبوربنديدانه

 3و سولفات دیلرک

با  ساختمان
ت متوسط یاهم

  مکو 

 600از  کمتر
ارگاه در هر روز از کوارد شده به  سنگدانههر مقدار 

 هر معدن
و  يت ظاهری، وضعسنگدانهاستاندارد و انطباق نوع  یگواه یبررس
 سفارش داده شده سنگدانهبا مشخصات  سنگدانه ثر اندازهکحدا

 رومتریکم 75 کاز ال يو درصد عبور بنديدانه ماه 8ا هر یتن  1000هر 

 1200تا  600ن یب
ارگاه در هر روز از کوارد شده به  سنگدانههر مقدار 

 هر معدن
و  يت ظاهری، وضعسنگدانهاستاندارد و انطباق نوع  یگواه یبررس
 سفارش داده شده سنگدانهبا مشخصات  سنگدانه ثر اندازهکحدا

 رومتریکم 75 کاز ال يو درصد عبور بنديدانه ماه 6ا هر یتن  1000هر 

 1200ش از یب
ارگاه در هر روز از کوارد شده به  سنگدانههر مقدار 

 هر معدن
و  يت ظاهری، وضعسنگدانهاستاندارد و انطباق نوع  یگواه یبررس
 سفارش داده شده سنگدانهبا مشخصات  سنگدانه ثر اندازهکحدا

 و جذب آب یرومتر، چگالیکم 75 کاز ال ي، درصد عبوربنديدانه ماه 5ا هر یتن  800هر 

ب
آ

 

تمام 
 هاساختمان

 600از  کمتر
در صورت 

استفاده از آب 
 ر شرب یغ

   ASTM C1602ها طبق استاندارد شیآزما همه 6پروژه  يدر ابتدا

  pHد و سولفات محلول و مقدار یلرکزان یم ماه 9هر 

 1200تا  600ن یب
صورت در 

استفاده از آب 
 ر شرب یغ

   ASTM C1602ها طبق استاندارد شیآزماهمه  6پروژه  يدر ابتدا

 ماه 6هر 
ها، ذرات جامد يای، مقدار قلpHد و سولفات محلول، مقدار یلرکزان یم

 رشیگ زمانو  یمقاومت نسب یمعلق و بررس

 1200ش از یب
در صورت 

استفاده از آب 
 ر شرب یغ

     ASTM C1602ها طبق استاندارد شیآزماهمه  6پروژه  يابتدادر 

 ماه 3هر 
ها، ذرات جامد يای، مقدار قلpHد و سولفات محلول، مقدار یلرکزان یم

 رشیگ زمانو  یمقاومت نسب یمعلق و بررس
ودن

فز
د ا

موا
ایمیش ی

ی
ی

 

تمام 
 هاساختمان

 باریکحداقل  600از  کمتر
 ی، مطابق استاندارد ملکزان ماده خشیو م pH،ی، رنگ، چگالینواختیک

 2930-1ران به شماره یا

 ماه 6ا هر ی تن 3هر  1200تا  600ن یب

 ی، مطابق استاندارد ملکزان ماده خشیو م pH، ی، رنگ، چگالینواختیک
اهش نسبت آب کا ی یبر روان یر مواد افزودنیتاث، 2930-1ران به شماره یا

ا یر یرگید یهوا و در خصوص مواد افزودنحباب ، درصدیسیمانبه مواد 
 رشیگ زمانننده: کر یزودگ

 ماه 5ا هر ی تن 5هر  1200ش از یب
 ی، مطابق استاندارد ملکزان ماده خشیو م pH، ی، رنگ، چگالینواختیک

 2930-1ران به شماره یا
 2930 ران به شمارهیا یها طبق استاندارد ملشیآزماتمام 

ده
دو

یلیس
 س

تمام 
 هاساختمان

 - 600از  کمتر
ا ارخانه بکشده توسط  ارایهاستاندارد و انطباق مشخصات  یگواه یبررس

 ا مشخصات سفارش داده شدهیمشخصات استاندارد 

 تن 20هر  1200تا  600ن یب
نترل کو  یپوزوالنت ین شاخص فعالیو همچن یچگال يهاشیآزما

 پروژه هیج اولیج با نتاینتا سهیبا مقا ینواختیک

 تن 15هر  1200ش از یب
ن شاخص یو همچن ی، چگالرومتریکم 45از  بزرگترذرات  يهاشیآزما
 پروژه هیاول جیج با نتاینتا سهیبا مقا ینواختیکنترل کو  یپوزوالنت یفعال
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نوع 
 مصالح

ت یاهم درجه
 سازه 

حجم بتن مورد 
 3m، 1مصرف 

 تیفکینترل کش ی/ آزماینوع بازرس ی/ بازرس يبردارتواتر نمونه

کخا
اد

ر ب
ست

ي
 و 

ره
ربا

 س
،

ع 
نوا

ا
الن

زو
پو

 
 یعیطب

تمام 
 هاساختمان

 - 600از  کمتر
ا ارخانه بکشده توسط  ارایهاستاندارد و انطباق مشخصات  یگواه یبررس

 ا مشخصات سفارش داده شدهیمشخصات استاندارد 

 تن 50هر  1200تا  600ن یب
نترل کو  یپوزوالنت ین شاخص فعالیو همچن یچگال يهاشیآزما

 پروژه هیج اولیج با نتاینتا سهیبا مقا ینواختیک

 تن 30هر  1200ش از یب
ن شاخص یو همچن ی، چگالرومتریکم 45از  بزرگترذرات  يهاشیآزما
 پروژه هیاول جیج با نتاینتا سهیبا مقا ینواختیکنترل کو  یپوزوالنت یفعال

ها
در

پو
کپر ي

ده 
نن

ه)
رم

(ن
 

تمام 
 هاساختمان

 - 600از  کمتر
ا ارخانه بکشده توسط  ارایهاستاندارد و انطباق مشخصات  یگواه یبررس

 ا مشخصات سفارش داده شدهیمشخصات استاندارد 

 تن 50هر  1200تا  600ن یب
ا ب ینواختیکنترل کرس و ، آورانیو مواد ز ی، چگالبنديدانه يهاشیآزما

 پروژه هیج اولیج با نتاینتا سهیمقا

 تن 30هر  1200ش از یب
ا ب ینواختیکنترل ک ورس  ،آورانیو مواد ز ی، چگالبنديدانه يهاشیآزما

 پروژه هیج اولیج با نتاینتا سهیمقا

گ
رن

انه
د

 

تمام 
 هاساختمان

 هر محموله -
ت ر بر مقاومیش تاثیاستاندارد و آزما سه رنگ با رنگدانهیمقا يهاشیآزما

 يفشار

یال
ف

ا
 

تمام 
 هاساختمان

 هر محموله -
نترل کاف، یال يو انطباق با مشخصات ظاهر ینترل مشخصات فنک

 يابعاد

 توجه:
 .شودمین ییتع 2800ها و ضوابط از جمله استاندارد نامهنییگر آیا بر اساس دیو مهندس مشاور توسط  ساختمانت یدرجه اهم •
 . ودشمی يداریاستاندارد خربتن آماده  نندهکد یصورت آماده از توله بهکست ین یارگاه ساخته و شامل مقدار بتنکه در کاست  یمقدار بتن یمنظور از حجم بتن مصرف •
پروژه در ظروف هوابند و  يلوگرم برداشته و تا انتهاکینمونه به مقدار حداقل سه  یکد یبا شودمیارگاه کساخت بتن آرمه وارد  يه براکشده  يداریخر سیمان از هر محموله •

 رد.ک يبند نگهدارآب
ا یآنجلس و ش لسیبار آزمایکن یو همچن ییاینش قلکش وایا آزمایو  یشناسبار مطالعات سنگیکد یشده با يداریخر پروژه از هر معدن و هر نوع سنگدانه يدر طول اجرا •

 .شودرو دوال انجام یکم
 د انجام شود.یز باین 3-3جدول  يهاشی، آزمايادوره يهای، در بازرس2و 1ت یبا اهم يهاسازهاست. فقط در  یمعمول همانند سنگدانه یافتیباز يهاسنگدانهو تواتر  یبازرس •
 عب) استفاده شود. کد از واحد حجم (متر میاز واحد وزن (تن) با استفاده يبه جا دانهکسب يبرا •
انجام    ASTM C1602ت مطابق یفکینترل ک يهاشیآزماتمام د ید بایر نماییآب تغ تامینا منبع ید و یوجود آد بهیآب ترد ير مشخصات ظاهرییه نسبت به تغک زمانهر  •

واتر ر در تییاز به تغین است نکن ممیند. بنابراکر ییها و قنوات تغها، چاهآور آب در رودخانهانیزان مواد زین است مکمم یا در مواقع بارندگیاز فصول سال و  یرد. در برخیگ
 برگرداند. يتوان تواتر را به حالت عادیداشته باشد م یار روال مشخصکن یجام انه اک یاحساس شود. در صورت يبردارنمونه
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    چهارمفصل  4

 آرماتورها ییاجرامشخصات  
  

س  یمتن اصل  حی/توضریتف

 گستره 
 

 گستره 

اختصاص  آرماتورها ییاجران فصل به مشخصات یضوابط ا
 ر است:یداشته و شامل موارد ز

 ات؛یلک -الف
 ؛آرماتورها ییاجرا – یالزامات فن -ب
 ؛یدر برابر خوردگ آرماتورهادوام و حفاظت  -پ
 شده؛ يگذارياقالم جا ییالزامات اجرا -ت
 .آرماتورها رشیو پذ یابیارز -ث

  

 اتیلک 
 

 اتیلک 

 3132 یمل ي، طبق استانداردهايفوالد يآرماتورها  4-2-1
 يگذارنام» هامیس«و » لگردهایم«ن ی، با عناو11558و 
ه ها بمیو س» دهینوردگرم« يآرماتورهالگردها به یشوند. میم

 .شودمیاطالق » ا سرد اصالح شدهیده یسردنورد« يآرماتورها
 شوند.د مییدر انواع ساده و آجدار تول آرماتورهان یا

 
 

ه یه در جلد اول آبا اراک آرماتورهاضوابط مربوط به  4-2-2
 2-2-2-4بند و  1-2-2-4بند ن یعناو ياند، داراشده

 :باشندیم

 
 

 (فصل چهارم)؛ آرماتورها یکیانکمشخصات م  4-2-2-1
 ؛آرماتورهايبندرده -الف
 ؛يریپذلکاز نظر روش ساخت و ش آرماتورها بنديطبقه -ب
م، یشامل: مقاومت تسل ،آرماتورها یکیانکمشخصات م -پ

ته، یسی، مدول االستیختگیسگرنش ک، یششکمقاومت 
 ؛ياربردک يهاتیو محدود یاط حرارتب انبسیضر
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س  یمتن اصل  حی/توضریتف
 و خورنده. یمعمول یطیط محیدر شرا آرماتورهادوام  -ت

 م)؛یکست و ی(فصل ب يورگذارات آرماتیجزئ  4-2-2-2
 ؛آرماتورهافاصله  -الف
 ؛يالرزه يهاقالب -استاندارد يهاقالب  -ب
 ؛آرماتورها ییرایطول گ -پ
 ؛آرماتورهاوصله  -ت
 لگردها؛یگروه م -ث
 .یعرض يآرماتورها -ج

  

 آرماتورهافوالد  ییایمیمشخصات ش 
 آرماتورهافوالد  ییایمیمشخصات ش  

بق د مطایلگردها بایمفوالد در  ییایمیمشخصات ش 4-2-3-1
ها مطابق استاندارد میو در س 3132 یضوابط استاندارد مل

 باشد. 11558 یمل

  

ار کتوان بیرا م 1-2-2-4بند  ر ازیغ ییآرماتورها 4-2-3-2
معتبر و  يهانامهآییناز  یکیه الزامات کبرد، مشروط بر آن

 د.ینما عناقرا ا یالمللنیشناخته شده ب

  

 آرماتورهاا قطر ی یقطر اسم 
 آرماتورهاا قطر ی یقطر اسم  

هاي ساده و آجدار میلگردالزامات قطر اسمی انواع  4-2-4-1
میلگردهاي آجدار، بدون در نظر گرفتن آج  شامل: قطر زمینه

و قطر خارجی میلگردهاي آجدار با احتساب کامل ، 𝑑𝑑𝑖𝑖، هاآن
جدول ، مطابق 3132 یمل ، بر اساس استاندارد 𝑑𝑑2، هاآنآج 

 .باشدمی 4-1

  

 یکمتر، با گام یلیم 10تا  4ها برابر با میقطر س 4-2-4-2
ها . الزامات مربوط به آجباشدمی 16و  14، 12، و يمتریلیم

 ه شده است.یارا 11558 یها در استاندارد ملمیدر س

  

 مختلف يهااز رده آرماتورهاتوام  داربرک 
 مختلف يهااز رده آرماتورهاتوام  داربرک  

 یکمختلف در  يهااز رده آرماتورهااربرد توام ک  4-2-5-1
ر یز» ب«و » الف«ه الزامات کمجاز است  یعضو به شرط
 برآورده شوند:

در نظر  یدر طراح ،هاآنمختلف  یکیانکمشخصات م -الف
 گرفته شده باشد؛

 مرحله اجرا وجود نداشته باشد.ان اشتباه در کام -ب
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 هاضوابط و الزامات قطرهاي اسمی، زمینه و خارجی انواع میلگرد  1-4جدول 

قطر اسمی 
میلگردهاي 

S240 𝑑𝑑𝑏𝑏 ، 

 متریلیم

 (با آج دوکی) S500میلگردهاي  نواخت)یک(با آج  S400و  S340میلگردهاي  (با آج دوکی) S400و  S340میلگردهاي 

 قطراسمی
𝑑𝑑𝑏𝑏 ،

 متریلیم

 قطر زمینه
𝑑𝑑1 ،

 متریلیم

پهناي حداکثر 
، عرضی آج
 متریلیم

 قطر اسمی
𝑑𝑑𝑏𝑏 ،

 متریلیم

 زمینه قطر
𝑑𝑑1 ،

 متریلیم

 خارجی قطر
𝑑𝑑2متریلی، م 

 قطر اسمی
𝑑𝑑𝑏𝑏 ،

 متریلیم

 قطر زمینه
𝑑𝑑1 ،

 متریلیم

 قطر خارجی در بلندترین
آج عرضی و یا آج  نقطه

 مترمیلی، 𝑑𝑑2طولی 

6 6 70/5 6/0 6 75/5 75/6 - - - 
8 8 60/7 8/0 8 50/7 00/9 - - - 
10 10 50/9 0/1 10 30/9 30/11 - - - 
12 12 40/11 2/1 12 00/11 50/13 - - - 
14 14 40/13 4/1 14 00/13 50/15 14 20/13 70/15 
16 16 30/15 6/1 16 00/15 00/18 16 20/15 20/18 
18 18 30/17 8/1 18 00/17 00/20 18 20/17 20/20 
20 20 20/19 0/2 20 00/19 00/22 20 20/19 20/22 
22 22 20/21 2/2 22 00/21 00/24 22 20/21 20/24 
25 25 03/24 5/2 25 00/24 00/27 25 20/24 20/27 
28 28 90/26 8/2 28 50/26 50/30 28 80/26 80/30 
32 32 78/30 2/3 32 50/30 50/34 - - - 
36 36 80/34 6/3 36 50/34 50/39 - - - 
40 40 50/38 0/4 40 50/38 50/43 - - - 

 

/توضیح  متن اصلی سیر  تف
و  یعرض يآرماتورهارده فوالد در  یکاستفاده از  4-2-5-2

بالمانع » الف«ت بند ی، با رعایطول يآرماتورهاگر در یرده د
 است.

  

 آرماتورها ییاجرا – یالزامات فن  
 

 آرماتورها ییاجرا – یالزامات فن 

  آرماتورهاه یرو ییزداو زنگ يسازآماده 
 آرماتورهاه یرو ییزداو زنگ يسازآماده  

 در حال پوسته شدن زنگ بدوند یبا آرماتورهاه یرو 4-3-1-1
و  خ، روغنیاز  ي، عاريزیرند بتنیو در فرآ ،یشدگا پوستهیو 
 گر باشد. یآور دانیز ا موادی

  

ه احتمال ک ییهاطیژه در محی، به وآرماتورها 4-3-1-2
 یبتن يوهاکس يد بر رویوجود دارد، با یو خوردگ یزدگزنگ

 هاآنم یمناسب قرار داده شوند و از تماس مستق يوهاکا سیو 
 یو سولفات يدیلرکه احتمال داشتن امالح ک ییهاكبا خا

 دارند، ممانعت بعمل آورده شود. 

  

 یزدگزنگ يدار آرماتورهاه یه روکيدر موارد 4-3-1-3
و  یزند با استفاده از روش برسیبا ،دنباشینواخت میک

 كازن یزدگشوند. زنگ ییزدازنگ یپاشا ماسهیو  یشکفرچه
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/توضیح  متن اصلی سیر  تف
ر ییا تغیها به آج یبیه آسک شودمیگفته  ینواخت به حالتیکو 

 ص داده نشود.یتشخ آرماتورهاقطر در 

 یزدگزنگ يدارا آرماتورهاه یه روکيدر موارد 4-3-1-4
با  دیبا ،شدن باشنداد و پوستهیبا ضخامت ز ینواخت ولیک

 ییزدااد، زنگیا آب با فشار زی یپاشاستفاده از روش ماسه
 یشکا فرچهی یزنن موارد استفاده از روش برسیشوند. در ا

را  آرماتورهااهش قطر کد یبا ییزدازنگست. پس از یمجاز ن
 رد.ک یبررس

  

از  یخوردگ يدارا آرماتورهاه یه روکيدر موارد  4-3-1-5
ن یاجتناب شود. ا هاآنبردن ارکد از بیبا ،است ییانوع حفره

 هاآنبوده و چنانچه شدت  يدیلرکاز نوع  عمدتاها یخوردگ
ا ب هاآنص یتشخ ونند یبب مییها آسابتدا آج ،اد باشدیز

 ر خواهد بود.یپذانکام يمشاهده نظر

  

 آرماتورهاردن کخم برش و  
 آرماتورهاردن کخم برش و   

آرماتورها باید با وسایل مکانیکی بریده شوند.  4-3-2-1
کاري حرارتی نیاز به تائید دستگاه هاي برشاستفاده از روش

 نظارت دارد.

اکسی کاري حرارتی از جمله برش هاي برشروش 1-2-3-4ت  
تواند کیفیت برخی از میلگردها را در نزدیکی برش میاستیلن یا هوا 

متر است یمیل 50محل برش کاهش دهد. این طول که حداقل 
 نباید در محاسبه همپوشانی و غیره منظور شود.

هاي اصالح چه استفاده از همه طول آرماتورچنان 4-3-2-2
اید آن بشده سرد به روش پیچاندن الزم باشد، بخش نتابیده 

 .شودقطع 

بخشی از آرماتور که در مرحله اصالح سرد به روش  2-2-3-4ت  
پیچاندن در فک دستگاه بوده و پیچیده نشده است از کیفیت بسیار 

 کمتري از نظر مقاومت برخوردار است.
نباید به عنوان طول همپوشانی  شودکه این قسمت قطع ندر صورتی

 هااز آن در سایر انواع وصله در نظر گرفته شود و امکان استفاده
 وجود ندارد.

، باشدمیکاري حرارتی مجاز که برشدر مواردي 4-3-2-3
راي ب . همچنین آرماتورهاشودباید محل برش بطور کامل تمیز 

ا ی ،باید از وضعیت کالف درآید و چسبیده کاري حرارتیبرش
 روي یکدیگر نباشند.

کاري حرارتی ها و اکسیدهاي ناشی از برشوجود شره 3-2-3-4ت  
تر آرماتور تواند به خوردگی سریعخورده میدر سطح آرماتور برش

ه مانند فرچدرون بتن منجر شود. این زوائد باید با وسایل مناسب 
 از سطح آرماتور جدا شود. یا ساب

در محل، در حالت  يد قبل از جاگذاریبا آرماتورها 4-3-2-4
توسط مهندس مشاور  يگریه روش دکسرد خم شوند، مگر آن

 ه شده باشد.یا دستگاه نظارت توصیو 

  

صورت مکانیکی با فلکه خم کردن آرماتورها باید به 4-3-2-5
مناسب براي هر نوع و هر قطر آرماتور و با  رکن با قطخم

ممکن است سرعت  ،کاري دستی آرماتورهادر خم 4-3-2-5ت  
یکنواخت و بویژه شعاع انحناي ثابت حاصل نشود. در آرماتورهایی 

 .دوشمیبیشتر این مشکالت  ،با قطر زیاد
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/توضیح  متن اصلی سیر  تف
سرعت عبور ثابت انجام شود و بخش خم شده داراي شعاع 

 انحناي ثابتی باشد.

+ درجه 5در شرایطی که دماي آرماتورها از  4-3-2-6
 شود.ها خودداري از خم کردن آن یدسلسیوس کمتر باشد با

و امکان  شودمیردتر هر نوع فوالدي تُ  در دماي کمتر، 6-2-3-4ت  
. افزایش قطر خم شودمیخوردگی در هنگام خم کردن بیشتر ترك

درجه  100+ و کمتر از 5دماي آرماتور به بیش از و یا رسانیدن 
. کاهش سرعت خم کردن شودمیسلسیوس در این شرایط توصیه 

 .باشدمیهاي قابل توصیه نیز یکی از روش

بتن  در هاآناز  یبخش هک ییآرماتورهاردن کخم  4-3-2-7
 طرح كه در مدارکست مگر آنیمجاز ن ،دارند شده قرارختهیر
 دستگاه نظارت باشد. تاییدا مورد یشده و  ینیبشیپ

صورت توان آرماتورها را بهبا اجازه دستگاه نظارت می 7-2-3-4ت  
درجه سلسیوس گرم کرد. در این حالت  900موضعی و حداکثر تا 

دچار  تادرجه سلسیوس نرسد  500باید دقت شود تا دماي بتن به 
 .شودآسیب موضعی ن

ل کش S يهاخممانند  ،ر هم امتدادیغ يآرماتورها 4-3-2-8
 در قالب، خم شوند. يد قبل از جاگذاریبا ،6به  1 يهاخمو 

  

 زمانهاي روي بندل یا کالف آرماتورها تا نشانه 4-3-2-9
 ها نباید از بین برود.مصرف همه آن

  

 آرماتورها يجاگذار 
 آرماتورها يجاگذار  

   هارواداري 4-3-3-1

د در محدوده یلگردها، بایشامل گروه م آرماتورها 4-3-3-1-1
 ير جاگذاریز» ب«و » الف«شده در بند  نییتع يهارواداري

، يزیردر هنگام بتن هاآن ییممانعت از جابجا يشوند و برا
 بسته شوند.

  

در  هارواداريبا توجه به  یطول يآرماتورهات یموقع -الف
جدول  لگردها، طبقیم یو ضخامت پوشش بتن ،d ،ارتفاع

4-2. 
  

 آرماتورها يت جاي گذاریموقع يروادار  2-4جدول 

، dارتفاع 
 مترمیلی

، d يروادار
 مترمیلی

ضخامت پوشش مشخص شده  يروادار
 مترمیلیبتن، 

 ایتر کوچک
 يمساو

200 
10 ± 

 ترینکوچک
 دو مقدار

10- 
اهش در کسوم  یکتا 

ضخامت پوشش 
 مشخص شده

 تر ازبزرگ
200 

13 ± 
 ترینکوچک

 مقدار ود

13- 
اهش در کسوم  یکتا 

ضخامت پوشش 
 مشخص شده
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/توضیح  متن اصلی سیر  تف
  .3-4جدول  طبق آرماتورها يو انتها هاخم یت طولیموقع -ب

 ي، در انتهاآرماتورها يانتها يمشخص شده برا يهارواداري
 .شودمیار برده کز بیآزاد اعضا ن

 

 آرماتورها يو انتها هاخم یت طولیموقع يهارواداري  3-4جدول 

 مترمیلی، يروادار آرماتور يت خم و انتهایموقع
 ±12 ير سریز يرهایها و تمنینش وستهیناپ يانتها

 ±25 گر اعضاید وستهیناپ يانتها
 ±50 هاتیگر موقعید

   

در اعضاي با  ،فواصل دورگیرهاي بسته يروادار 4-3-3-1-2
د یبا ،جلد اول 20فصل موضوع اد، یا زیمتوسط  يریپذلکش

 :ریز» پ«تا » الف« يمطابق بندها
 ؛مترمیلی )+12( -الف
 ؛مترمیلی )-75(ثر کبعد عضو و حدا ترینکوچکدرصد  8 -ب
ش از دو خاموت یتماس بد منجر به ینبا هارواداريت یرعا -پ

 .شوندگر یدیکبسته با 

  

   ر الزاماتیسا 4-3-3-2

ه وستیپ يهامیا سیلگردها ید از میها باچیدورپ 4-3-3-2-1
 يهارواداريو بدون اعوجاج خارج از  يبوده و با فواصل مساو

 شوند. يمشخص شده، در محل خود جاگذار

  

طرح و  كد، طبق مداریبا آرماتورهامحل وصله  4-3-3-2-2
 دستگاه نظارت در نظر گرفته شود. تاییدا ی

  

 ییاکه وصله اتکها ستون یولط يلگردهایدر م 4-3-3-2-3
قائم و بصورت هم محور  کامالد یده شده، بایبر يدارند، انتها

 هم قرار داده شوند. يبر رو
درجه  5/1ثر با کصاف و حدا ید در سطحیلگردها بایم يتهاان

 3ر ثکده شده و با اختالف حداینسبت به سطح عمود بر آن بر
 نند.که کیگر، بر هم تیدیکلگرد از یدو م يهان امتدادیدرجه ب

  

ها یا فاصله نگهدارها باید براي ایجاد و حفظ لقمه 4-3-3-2-4
ها باید از پوشش بتنی آرماتورها استفاده شود. این لقمه

 مقاومت و پایایی کافی برخوردار باشند.

هاي بتنی ارجحیت لقمه طور کلی استفاده ازبه 4-2-3-3-4ت  
 نهاي بتنی با کیفیت مشابه بتنیاز به لقمه ،دارد. در مناطق خورنده

 هاي پلیمريشود. در این مناطق بکارگیري لقمهاصلی احساس می
یا  هاي آجريشود. به هر حال نباید از لقمه(پالستیکی) توصیه نمی

 .شودهاي بتنی استفاده کلوخ مانند در سازه
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/توضیح  متن اصلی سیر  تف
انتهاي برجسته مفتول آرماتوربندي،  4-3-3-2-5

 ویژه درب هاي فوالدي یا فلزي نبایدها یا گیرهدهندهاتصال
ضخامت پوشش بتنی روي آرماتورها قرار  در مناطق خورنده،

 گیرد. 

  

 آرماتورها يریپذجوش 
 آرماتورها يریپذجوش  

 یلگردها، بنا به ضوابط استاندارد ملیم يریپذجوش 4-3-4-1
 يامر است. دیپذانکام هاآنردن ک گرمپیش، با شرط 3132
فوالد و  ییایمیبات شکیربن معادل ترکبه  یبستگ گرمپیش

د در فوال ییایمیبات شکیربن معادل ترکلگردها دارد. یقطر م
 4-4جدول  لگردها دریم گرمپیش يو حداقل دما 1-4رابطه

 ه شده است.یارا
 

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪     )1-4رابطه = 𝑪𝑪 + 𝑴𝑴𝑴𝑴
𝟔𝟔

+ (𝑪𝑪𝑪𝑪+𝑪𝑪+𝑴𝑴𝑴𝑴)
𝟓𝟓

+ (𝑪𝑪𝑪𝑪+𝑵𝑵𝑵𝑵)
𝟏𝟏𝟓𝟓

 ربن معادلک 

  
روم، کربن، منگنز، ک یب درصدها وزنیبه ترت ،ه در رابطه فوقک

 .باشندمی لیکبدن، مس و نیوم، مولیواناد
 

 يارکند جوشیلگردها در فرآیم گرمپیش يدما  4-4جدول 

 ربن معادل، %ک
لگرد، یم یقطر اسم

 متریلیم
 گرمپیش يدما

  هیاول

 40/0تا 
 36تا 
 50تا 36

 از نداردین
10 

 45/0تا  41/0از 
 36تا 
 50تا  36

 از نداردین
10 

 55/0تا  46/0از 
 20تا 

 36تا  20از 
 50تا  36

 از نداردین
10 
90 

 65/0تا  56/0از 
 20تا 

 36تا  20از 
 50تا  36

40 
90 
150 

 75/0تا  66/0از 
 20تا 

 50تا  20از 
150 
200 

 260 50تا  22از  75/0شتر از یب
  

  

 )-18(متر از ک يد در دماینبا يارکات جوشیعمل 4-3-4-2
 وس انجام شود.یدرجه سلس
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/توضیح  متن اصلی سیر  تف
ه شود تا دد اجازه دای، بايارکان جوشیبعد از پا 4-3-4-3
د. نسرد شو یعیتر از حالت طبا آرامی یعیبطور طب هالگردیم

 .باشدمیند سرد شدن مجاز نیشتاب دادن به فرآ

  

لگردها مجاز یا به میگر یدیکها به میجوش دادن س 4-3-4-4
اهش مقاومت و کن است به کها مممیس يارک. جوشباشدمین
 منجر شود. هاآندر  يریپذلکزان شیم

  

 هاا داولیوند دهنده یپ يلگردهایم   هاا داولیوند دهنده یپ يلگردهایم 

 يلگردهایم ،هاا داولیوند دهنده یپ يلگردهایم 4-3-5-1
 انتقال برش در يه براکوتاه و ساده (بدون آج) هستند ک

 ،یافق يت در راستاکت حریجاد محدودی، بدون ایبتن يهادال
 شوند.یاستفاده م

ه با توجه به کبار موجود است داول یانواع مختلف 1-5-3-4ت  
 يتوان انواع مختلف آن را برایط میمح یط خورندگینه و شرایهز

 رد.کمصرف در پروژه انتخاب 
بارها داول توان طول و فاصلهیم هادالبا توجه به ابعاد و ضخامت 

 گر محاسبه نمود.یدیکرا از 

 S420تا    S240ساده يهالگردیماز نوع د یبا هاداول 4-3-5-2
 باشند. 3132 یمطابق استاندارد مل

 ،60ا ی 40با رده  ير به نحوین مقادیا 2-5-3-4ت  
ASTM C615 دارد. یکینزد 

 ه دچار کحمل و انبار شوند  ياگونهد بهیباها داول 4-3-5-3
 نگردند.ل کرشییو تغ یهرگونه فرورفتگ

  

در صورت  باشند. یزدگاز زنگ يد عاریها باداول 4-3-5-4
 يهازنگ ،آند قبل از اعمال یبا یسکاستفاده از پوشش اپو

 زدوده شوند. یسطح

 سازنده يهاارخانهکاز  یگاه طبق دستورالعمل برخ 4-5-3-4ت  
تا بدون  شودمی، اجازه داده يشده از رو یغن یسکاپو يهاپوشش

لگرد استفاده یپوشش سطح م ين مواد برایامل، از اک ییزدازنگ
 .شود

ظت دوام   فا ح هاو  تور ما بر  آر برا در 
 یخوردگ

ظت دوام    فا ح هاو  تور ما بر آر برا   در 
 یخوردگ

ار برده شده در کب يآرماتورهادوام و حفاظت  يبرا 4-4-1
ط یبا شرا یاروئیرو د دریبا یآرمه، بتن مصرفقطعات بتن

 را در طول مدت عمر سازه داشته یافکسازه دوام  یطیمح
، رهاآرماتو يرو ین ضوابط مربوط به پوشش بتنیباشد. همچن

سازه و  یطیط محی. شراشودت یرعا دی، با6-2-4-16بند 
، هنامآییندر فصل ششم  هاآنبا  یاروئیالزامات مربوط به رو

 ه شده است.  یدوام بتن، ارا

  

 يهاونیه سازه در معرض کژه یو یطیط محیدر شرا 4-4-2
 ياآرماتورهتوان از یرد، میگیقرار م نربناته شدکا ید و یلرک

 یغن یسکا اپویو  یسک، اپويپوشش داده شده با اندود رو
ها در ن نوع پوششیرد. مشخصات اک، استفاده يشده با رو
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اند. در ه شدهیارا 10448، 18358، 2177 یمل ياستاندادها

توان از یاند، موتکمس یمل ياه استاندادهکيموارد
 رد.کمعتبر استفاده  یالمللنیب ياستاندادها

شــده در  ياقالم جاگذار ییالزامات اجرا  
 بتن

 
ــده در  ياقالم جاگذار ییالزامات اجرا  ش

 بتن

شده  يگذارت اقالم جايیات و موقعینوع، اندازه، جزئ 4-5-1
اه د دستگییتاد به یاند، باطرح نشان داده نشده كه در مدارک

 ناظر برسد. 

  

 پوشش يد دارای، بایومینیآلوم شده يگذارجاي اقالم 4-5-2
نش کوم و واینیآلوم-نش بتنکباشند تا از وا یحفاظت

 به عمل آورده شود. يریوم جلوگینیآلوم-فوالد یتیترولکال

  

طرح نشان داده  كه در مدارک هاآنها و اتصاالت لوله  4-5-3
بر  موثر ياز فشار مواد و دما ید در برابر آثار ناشیاند، بانشده

 شوند. یطراح هاآن

  

خود برسد،  ه بتن به مقاومت مشخصهکقبل از آن   4-5-4
ه ب يا بخاریع، گاز یچ ماید هیشده نبا يگذارجاي يهادر لوله

از  کمتروس و فشار یسلس درجه 32از  کمتر يجز آب با دما
 ابد.یان یجر پاسکالمگا 35/0

  

لگردهاي باال و یم هکن شبید بیها با، لولههادالدر   4-5-5
ش یگرما يه براک ییهاشوند؛ مگر لولهن قرار دادهییپا

 خ در نظر گرفته شده باشند.یردن برف و کا آب ی یتشعشع

  

 هکساخته و نصب شوند  يد طوریها باها و غالفلوله  4-5-6
ن شده، ییلگردها از محل تعیم ییزدن و جا به جابرش، خم

 الزم نباشد.

  

 آرماتورهارش یو پذ یابیارز  
 

 آرماتورهارش یو پذ یابیارز 

  يبردارنمونه 
 يبردارنمونه  

ه کباشد  ياد بگونهیبا يبردارتعداد و تواتر نمونه  4-6-1-1
ل کت یفکیعرف ، مُهاآن يانجام شده بر رو يهاشیج آزماینتا

آزمونه از  پنجتعداد  ،یشیآزما نمونه يباشد. هر سر آرماتورها
ها باید حداقل نمونه .شودمیشامل را  يدیارخانه تولکهر 

برابر قطر اسمی ( هر کدام  20متر یا میلی 600طولی برابر 
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رابر حداقل ب يبردارتواتر نمونه که بزرگتر باشد) را دارا باشند.

ده ر آورده شیز» ت«تا  »الف« يه در بندهاکاست  یزانیم
 است:

 ؛يسر یکمتر، کو  وتنیلونکی پانصدهر  -الف
 ؛يسر یکآرماتور  هر قطر -ب
 ؛يسر یکرده آرماتور هر  -پ
ذوب یا از یک بهر  هاي برداشته شده باید از یکنمونه -ت

 انتخاب شوند.

 هالگردیموزن  يروادار 
 هالگردیموزن  يروادار  

  باشد. 5-4جدول مطابق د یبا لگردهایموزن  يروادار
 

 ساده و آجدار يلگردهایوزن م يروادار  5-4جدول 

 d،یقطر اسم
 متریلیم

 وزن واحد طول

 ، درصديزان رواداریم

 لگرد آجداریم لگرد سادهیم

6 8± 8± 

8 7± 8± 

10 - 12 5± 6± 

14 - 22 5± 5± 

25 - 50 4± 4± 

  

  

 آرماتورهامقاومت  
 آرماتورهامقاومت   

 یختگیو مقاومت گس ،𝑓𝑓𝑦𝑦 مشخصهم یمقاومت تسل4-6-3-1
ج یه نتاکقبول است  قابل یصورت ، درآرماتورها ،𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠مشخصه 

 د:ینما عناقر را ایز »ب«و  »الف« يبندهاها ضوابط شیآزما
 

 يا مساویتر آزمونه بزرگ 5از  یکم هر یمقاومت تسل -الف
  م باشد.یتسل مقاومت مشخصه

   y,obs(f( i      yf  ≥ I= 1،...،5                                                  )2-4رابطه

 
چنانچه تمام یا قسمتی از رابطه فوق تامین نشود، باید یک 

آزمونه رابطه زیر را  10سري نمونه دیگر انتخاب و نتایج این 
 اقناع نماید. 

fy,obs,m  ≥  fy+0.6s                                                                (3-4رابطه 
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ش یم بدست آمده از آزمایمقاومت تسل ،y,obsfدر روابط فوق 
م ده آزمونه یتسل يهامتوسط مقاومت y,obs,mfهر آزمونه و 

 هاست.آزمونهشیج آزمایار نتایمقدار انحراف از مع s است.

                                         )4-4رابطه
10

, ,1
, ,

( )
10

y obs m ii
y obs m

f
f == ∑ 

)                         )5-4رابطه ) 210
, , ,i=1

( )

9
y obs m y obs if f

s
 − =

∑ 

تمام  ،فوق »الف«بند ور در کاز دو حالت مذ یکدر هر  -ب
 م باشد:کد حایر بایروابط ز

                                                         )6-4رابطه
,1.18( )su y obs if f≥ 

                                                              )7-4رابطه
,( ) 1.25su obs i yf f≥  

)                                )8-4رابطه ), 125 MPay obs yi
f f− ≤ 

)                                            )9-4رابطه ), ,1.25( )su obs y obs ii
f f≥ 

هر آزمونه کششی  یختگیمقاومت گس 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑜𝑜𝑏𝑏𝑠𝑠 در روابط فوق،
 است.

 
 

 هاآرماتور يریپذلکش 
 هاآرماتور يریپذلکش   

 آرماتورها یختگیرنش گسک  1-4-6-4 -ت  آرماتورها یختگیرنش گسک 4-6-4-1

 𝐴𝐴10 يدر طول مبنا، Ԑ5و  Ԑ10، آرماتورها یختگیرنش گسک
باید حداقل  ،برابر قطر آرماتور 5و  10 يب مساویبه ترت  ،A5و  

 باشد. 6-4جدول برابر با مقادیر 
 

 در آزمایش کشش  آرماتورها یختگیرنش گسکحداقل   6-4جدول 

 آرماتور رده                      
 

 یختگیسگ رنشکحداقل 

 
S240 

 
S340 

 
S400 

 
S500 

Ԑ10 يور 𝐴𝐴10  18/0 15/0 12/0 08/0 

Ԑ5 يرو A5 25/0 18/0 16/0 10/0 

   

 
 

 آرماتورها شخم 4-6-4-2
 آرماتورها شخم 2-4-6-4ت  

 ییهانمونه يبر رو آرماتورهاش خمش یآزما 4-6-4-2-1
ت د بدسیاز خط تول مایه مستقکمتر لییم 250بطول حداقل 

ر ب يارکجمله تراش از یکیانکات میچگونه عملیاند و هآمده
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 »ب«و  »الف«از دو صورت  یکیاعمال نشده، به  هاآن يرو
 :شودمیر انجام یز

 ش خمش بصورت سرد:یآزما -الف
به اندازه  یخمش کف یکبه دور  ش آرماتورین آزمایا در
 یبررس ،خم یه خارجیو رو شودمیه خاص خم یزاو
ا یو  یستگک، شكچگونه ترید هیه نباین روی. در اشودمی

ه به رد یخمش بستگ کمشاهده شود. قطر ف يگریب دیع
 نظر گرفته شود. در 7-4جدول د طبق یو قطر آن دارد و با

 
خمش و نسبت قطر خمش به قطر اسمی میلگردها در  زاویه  7-4جدول 

 آزمایش خمش 

 رده
 آرماتور

نسبت قطر فک  خمش (درجه) زاویه
خمش به قطر 
 اسمی میلگرد

 خمش مجدد خمش سرد

S240 180 90 2 
S340 180 90 3 
S400 180 90 5 
S500 90 90 5 

 
 ش خمش مجدد:یآزما -ب

 90زان یمشابه خمش سرد به م يهاش، نمونهیآزمان یادر 
قه یدق 30شده و سپس به مدت ط خمیمح يدرجه در دما

و پس از سرد  ،شوندیوس گرم میسلس درجه 100 يتا دما
نواخت به یکوسته و یپ يرویط با نیمح يشدن در دما

ش یپس از آزما شوند.یدرجه باز گردانده م 20زان یم
ه یود در رینبا يگریب دیا عی یستگک، شكچگونه تریه

 ده شود.یآرماتور د

 آرماتورهاجوش 
 آرماتورهاجوش  

جوشی استفاده  که در میلگردها از وصله يدر موارد 4-6-5-1
قرار  شش و خمشکد تحت آزمایش ی، میلگردها باشودمی

 ند:یر را اقناع نمایز »ب«و  »الف«د الزامات یو با گیرندیم
 در محلد یخته شده نبایسگ عمقطدر آزمایش کشش،  -الف

 جوش یا در مجاورت آن باشد. 
 كد دچار تریشده نبامنطقه جوشدر آزمایش خمش،  -ب

 .گر باشدیب دیعا هر یو  یخوردگ

 که آرماتورهایی در مورد فقط میلگردها جوشی اتصال 1-5-6-4ت  
قابل انجام  ،نباشد مگاپاسکال 500 از بیشتر هاآن شدن حد جاري

. شود واقع میلگردها خم محل در نباید جوشی اتصال. باشدمی
 نظیر نسبی لکش تغییر داراي نباید شده جوش هاينمونه

 .باشند جوش محل درصد 8  از کمتر گسیختگی
 والدف مکانیکی مشخصات در تغییر گونههیچ موجب نباید جوشکاري

 و ها،دوخت ها،تنگ ها،رکابی( عرضی هايآرماتور اتصال. شود
 مگر نیست مجاز جوش خال وسیله به طولی هايآرماتور به) هارابط
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 به ايصدمه که شود حاصل اطمینان آزمایش طریق از آنکه

 شده اصالح سرد هايآرماتور جوشی اتصال. شودنمی وارد میلگردها
 .نیست مجاز دقیق کنترل تحت و مناسب و خاص هايروش با جز

 شرایط در و حرارت درجه شدید تغییرات از دور باید جوشکاري
 .شود انجام ثابت تقریباً  جوي
 مجاز سلسیوس درجه صفر زیر دماي در جوش اتصاالت انجام

 :است پذیرامکان طریق دو به جوشی اتصال. نیست
 الکترود بدون خمیري نوك به نوك جوش وسیله به اتصال -الف

 کلش است، مجاز کارخانه در فقط که) تماسی الکتریکی جوش(
 .1-4ت 

 
 نوك به نوك جوش 1-4ل ت کش

 
 10 معمولی نرم فوالد براي اتصال نوع این در هاآرماتور قطر حداقل

 عالوه به. است مترمیلی 14 شده اصالح فوالدهاي براي و مترمیلی
 سطح نسبت که باشد طوري باید شونده متصل آرماتور دو قطر

 .نکند تجاوز 5/1 از هاآن مقطع
 قوس جوش( الکترود یا ذوبی جوش وسیله به اتصال – ب

 روش فوالد نوع هر براي که است مجاز شرطی به ،)الکتریکی
 هب اتصال نوع این. رود کار به مناسب الکترود و صحیح جوشکاري

 :است پذیر امکان مختلف هايشکل
 هم کنار را آرماتور دو اتصال نوع این در: پهلو به پهلو جوشی اتصال

 نای که کنند،می متصل هم به جوش نوار وسیله به و دهندمی قرار
 . قرارگیرد هاآرماتور طرف دو هر یا طرف یک در است ممکن نوار
 تقسیم، هايآرماتور براي جوشی اتصال نوع این از که صورتی در

 ندارند اول درجه نقش که هاییآرماتور سایر و جلدي هايآرماتور
 .استفاده کرد 2-4کل ت ش مطابق اتصال از توانمی شود، استفاده

 

  
 هاآرماتور کردن خم بدون جوش نوار با اتصال 2-4ل ت کش
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 دهش نورد گرم هايآرماتور براي فقط پهلو به پهلو جوشی اتصالاز 
 .توان استفاده کردمی میلمتر 36 تا 6 قطر با
 

 مکک به آرماتور دو ارتباط اتصال نوع این در: وصله با جوشی اتصال
. شوندمی جوش هاآن روي که شودمی تامین هاییوصله یا وصله
 هايوصله معموالً . شوندنمی داده جوش هم به آرماتور دو دوسر

در غیر  ،شوندمی اختیار شونده متصل هايآرماتور همان از جانبی
اینصورت سطح مقطع دو آرماتور وصله نباید از سطح مقطع آرماتور 

 در جوش نوارهاي و هاوصله این طول حداقل. اصلی کمتر باشد
 . است شده داده نشان 4-4کل ت ش و 3-4کل ت ش
 

 
 طرف یک از شده جوش هايوصله 3-4ل ت کش

 

 
 دو طرف از شده جوش هايوصله 4-4ل ت کش

 
. تاس مجاز شده نورد گرم هايآرماتور براي فقط نیز اتصال نوع این

 تسمه درجه، 120 زاویه به شده خم فوالدي تسمه قطعه از استفاده
 پذیرامکانشرط انجام محاسبات، هب جانبی وصله عنوان به نبشی و

 ).5-4کل ت ش( است
 بندتپش کمک با اتصال نوع این: بندپشت با نوك به نوك اتصال
 شده اصالح سرد و شده نورد گرم هايآرماتور براي و است مجاز
 توانمی شده نورد گرم هايآرماتور مورد در. است استفاده قابل

 در. داد انجام سرمیلگردها آمادگی بدون را نوك به نوك جوش
 دچن با و قرارداد بندپشت روي را آرماتور دو انتهاي باید صورتاین
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 آرماتوردو  حدفاصل سپس و متصل بندپشت به را هاآن جوش خال

 7-4کل ت ش و 6-4کل ت ش در طورکههمان. نمود پر جوش با را
 ورق هقطع یک یا نبشی قطعه یک تواندمی بندپشت شودمی دیده

 طول حداقل. است شده خم مناسب طور به که باشد فوالدي
باید مطابق الزامات ارایه شده در جلد اول  هايآرماتور براي بندپشت

 .شودنامه محاسبه این آئین
 

 
 شده خم تسمۀ با اتصال: الف

 

 
 یانواع اتصال با وصله جانب 5-4ل ت کش

 
 هک ماندمی خالی فضاي غالف و آرماتور حدفاصل اتصال نوع این در

 وجود باشد خورنده محیط اگر و تقطیر آن در آب بخار است ممکن
 نجرم پیل اثر بروز به جوش نوار و غالف ،آرماتور یعنی فلز نوع سه

 کندمی ضعف ایجاد ترد هايآرماتور در جوش خال همچنین. شود
 اصلی جوش با بعداً که شود زده محلی در جوش خال است بهتر و

 . شودمی پوشانده
 
 
 
 
 
 

حداکثر 
20 
 مترمیلی

   

 1-1 یبرش   

 یوصله با نبش –پ 

 وصل با تسمه –ب 
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/توضیح  متن اصلی سیر  تف
 
 
 

  
 نبشی بندپشت با نوك به نوك اتصال 6-4ل ت کش

 

 
 بندپشت با نوك به نوك اتصال 7-4ل ت کش

 
 مترمیلی 24 از بیشتر اتصال مورد هايآرماتور قطر کهصورتی در

 ای هاآرماتور از یکی سر جوشکاري شروع از قبل است بهتر باشد،
 سپس و شود زده پخ درجه 45 تا 30 زاویه به هاآن هردوي

 .پذیرد انجام آمادگی بدون حالت مانند جوشکاري
 الزامی اتصال محل در شده اصالح سرد هايآرماتور سر آمادگی

 حداقل و قبل حالت از بیشتر بندپشت طول باید حالت این در. است
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/توضیح  متن اصلی سیر  تف
 از 8-4کل ت ش مطابق باید جوش موثر عدبُ. باشد b8d معادل
 .یابد افزایش تدریجهب اتصال محل طرف به بندپشت طرفین

 

  
 آرماتور براي آمادگی با بندپشت با نوك به نوك اتصال 8-4ل ت کش

 شده اصالح

 
 منقطع جوشی از متغیر موثر بعد با جوش نوار جاي به توانمی

 ینا در. باشد ثابت جوش قطعه هر موثر عدبٌ  آن در که کرد استفاده
 کل تش در شده داده هايشماره بترتیب را جوشکاري باید صورت

 نهایت در و داد انجام اتصال محل طرف به بندپشت انتهاي از 4-9
 دو حدفاصل پرشدن از پس. پرکرد جوش با را آرماتور دو فاصل حد

 هاآرماتور طولی امتداد در اتصال محل روکش جوش باید آرماتور
 .پذیرد انجام

 

 
 مضاعف اتصال 9-4ل ت کش

 
 سرد یا شده نورد گرم از اعم اتصال مورد هايآرماتور کهدرصورتی

 رآرماتو فوقانی انتهاي باید باشند، قائم وضعیت در شده اصالح
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 وقانیف آرماتور تحتانی انتهاي و شود بریده آن برمحور عمود تحتانی
 . شود زدهپخ درجه 45 تا 30 زاویه به 10-4کل ت ش مطابق

 

 
 آرماتور زدن پخ 10-4ل ت کش

 
. پذیرد انجام اره یا مخصوص قیچی با باید هاآرماتور سر سازيآماده

 الدفو قشر باید کاربیت باشعله هاآرماتور سر کردنآماده صورت در
 ضخامت. شود زدوده زدنسنگ کمک به حرارت اثر در دیدهآسیب

 حداقل باید شده اصالح سرد هايآرماتور مورد در شده زدوده قشر
 . باشد میلیمتر 3
 

کل ت ش و 11-4کل ت ش در: بندپشت بدون نوك به نوك اتصال
 شانن بندپشت از استفاده بدون نوك به نوك اتصال جزئیات 4-12

 .است شده داده
 

 
 اب آرماتور براي بندپشت بدون نوك به نوك اتصال جزئیات 11-4ل ت کش

 متفاوت قطرهاي
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/توضیح  متن اصلی سیر  تف
  

 
 براي بندپشت بدون نوك به نوك اتصال جزئیات 12-4ل ت کش

 مساوي قطر با آرماتورها

 مواردسایر  
 مواردسایر   

 ،ه میلگردها تا حد پوسته شدنک يدر موارد 4-6-6-1
 و ده باشند، به ویژه میلگردهایی که به طور موضعیزگزن

مورد پاشی عمیق دچار خوردگی شده باشند، باید پس از ماسه
 شود. نترلک 4-2-4بند ضوابط قرار گرفته و  شیآزما

 
 

، اندشدهمیلگردهایی که دچار خم و اعوجاج شدید  4-6-6-2
باشند که تحت آزمایش خمش قرار قابل قبول می یتنها زمان

 .ندیگرفته و ضوابط مربوط را برآورده نما

 
 

 انبار کردن و نگهداري آرماتورها 
 

 

در انبار و نگهداري آرماتورها باید ضوابط استاندارد  4-7-1
 رعایت شود. 20858ملی 

 
 





 

 

 پنجمفصل 

 مبانی طرح مخلوط بتن
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      مپنجفصل  5

 بتن طرح مخلوط یمبان 

  

س  یمتن اصل  حی/توضریتف

 گستره 
 

 گستره 

ر یو مقادها ن نسبتیین فصل به روش تعیضوابط ا 5-1-1
بدست آوردن  يه براکبتن » طرح مخلوط«ا یله کمواد متش

، و ت شود اختصاص داردید رعایاز بایمقاومت و دوام مورد ن
 ر است:یز» ت«تا » الف«شامل موارد 

 ات؛یلک -الف
 طرح مخلوط؛ یمبان -ب
 هدف در طرح مخلوط؛ ين مقاومت فشارییتع -پ
 طرح مخلوط. یشگاهیروش آزما -ت

 
 

نسبت آب به مواد چنانچه طرح مخلوط بتن در  5-1-2
رح آن طباشد،  هنندکن ییتع ،بدست آمده از مقاومت یسیمان

متناظر  یسیماننسبت آب به مواد و اگر » مقاومت محور« را
 . ندنامیم» دوام محور« راآن طرح ننده باشد، کن ییتع ،با دوام

 
 

 اتیلک  
 

 اتیلک 

 بتن مشخصه يفشار مقاومت  
 بتن مشخصه يفشار مقاومت   

که است  یبتن، مقاومت مشخصه يمقاومت فشار 5-2-1-1
شود. این مقاومت در تحلیل و طراحی سازه از آن استفاده می

هاي مقاومتدرصد   10حدود از نظر آماري مقاومتی است که 
شده در  آوريعمل يهانمونه يبتن، روشده  يریگاندازه

  . باشدمیمتر کاز آن  ،استانداردط یشرا

 يسازه دارا مشخصه يمشخصه مانند بارها مقاومت 1-1-2-5 ت 
مقاومت ، ACI 318 قدیم فیمطابق تعر است. یف احتمالیتعر

بتن سازه  يهادرصد مقاومت 10 حدوده کاست  یمشخصه مقاومت
رش ضوابط پذی«بخش در کارگاه باید به  باشد. کمترتواند از آن یم

توان با توجه به تعریف مقاومت مشخصه، مراجعه شود و نمی »بتن
 طور مستقیم در مورد پذیرش اقدام نمود.به

ش یبا آزما ،روز 28در سن بتن،  يمقاومت فشار 5-2-1-2
متر و یلیم 100ا ی 150 یبه قطر اسم اياستوانه يهاآزمونه

منطبق بر استاندارد متر یلیم 200ا ی 300ب یبا ارتفاع به ترت

 200تا  150 یعبکم يهاه آزمونهک یدر صورت 2-1-2-5 ت 
د به یار رود، باکبه ين مقاومت فشارییتع يبرا يمتریلیم

ت یهرحال رعا. بهشودل یتبدر خود ینظ اياستوانه يهاآزمونه



 جلد دوم: مصالح و مسائل اجرایی -نامه بتن ایرانآئین 01/01/1400 94  
 

س  یمتن اصل  حی/توضریتف
 يه و نگهداریر تهیز يه طبق استانداردهاک 1608-1یمل

 .شودمین ییشده، تع
 ؛3201-1 یستاندارد ملا .......... يبردارنمونه -الف
رد ااستاند .......... ارگاهکدر  هاآزمونه آوريعملساخت و  -ب

 3205ا یي و مکعبی) اهنا(آزمونه استو 1608 -2 یمل
 ؛ي)هاآن(صرفا آزمونه استو

 یاستاندارد مل .......... هاآزمونه ين مقاومت فشارییتع -پ
(صرفا  6048ا یي و مکعبی) اهان(آزمونه استو 3-1608

 ؛ي)انهاآزمونه استو

 ثر اندازهکعب به حداکا ابعاد میحداقل مجاز نسبت قطر استوانه 
 است. یالزام 5/3و  3ب برابر با  یترتسنگدانه به یاسم

ش یز از افزایپره يبرا هابتن ش مقاومت مشخصهیامروزه با افزا
تبر مع يهانامهنییبتن، آ ين مقاومت فشارییت دستگاه تعیظرف

متر یلیم 100عب به کا ابعاد میه قطر استوانه کدهند یاجازه م
ت ها به مقاومن مقاومتیل ایبه تبد يازین حالت نیابد. در ایاهش ک

 اصرفه کست، بلین يمتریلیم 150عب کا میاستاندارد  ر استوانهینظ
 خواهد شد. بیشترها تعداد آزمونه

و  آوريعمله، ی، تهيبرداراز مراحل نمونه یکه در هر کیصورت در
ود، ت نشیها از دستور استاندارد تبعآزمونه ين مقاومت فشارییتع
 سه با مقاومت مشخصه معتبر نخواهد بود.یمقا يحاصله برا جهینت

مقاومت تواند سن یمسازه  مشاورمهندس   5-2-1-3
 . ردیبگدر نظر روز  28ر از یرا غمشخصه 

. شودمیف یروزه تعر 28در سن  مقاومت مشخصه بتن 3-1-2-5ت  
ع د با اطالیمقاومت مشخصه مقرر شود، با يبرا يگریچنانچه سن د

پروژه مانند نقشه و  كارفرما باشد و به وضوح در مدارکه یو توج
در  بتن يمقاومت فشار جهی. نتشودد یق یخصوص یمشخصات فن

 یهین سن مقرر مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. بدیز در ایارگاه نک
ه خواهد شد. در صورت ین اساس تهیز بر ایاست طرح مخلوط بتن ن

بتن، سن مزبور  ر ردهکا فقط ذیعدم اظهار سن مقاومت مشخصه و 
 ،سیمانن صورت با توجه به نوع سازه، نوع یروز خواهد بود. در ا 28

، ياربرداجرا تا بهره یزمان ا فاصلهی یمصرف و سرباره یپوزوالنمواد 
ر داد مگر با اجازه طراح پروژه و موافقت ییروز را تغ 28توان سن ینم
 ارفرما. ک

د با توجه به یمشخصه بتن با يمقاومت فشار 5-2-1-4
 ر در نظر گرفته شود:یالزامات ز

ه ساز یل و طراحیتحل يانه مبک يحداقل مقاومت فشار -الف
 .استن شده ییتعمهندس مشاور قرار گرفته و توسط 

دوام بتن طبق  تامین يالزم برا يحداقل مقاومت فشار -ب
 .6فصلضوابط 

 20د از یمشخصه نبا يحداقل مقاومت فشار 4-1-2-5ت  
 متر باشد.کبتن مسلح  يال براکمگاپاس

ش یارگاه بکبدست آمده در  يمقاومت فشارثر کحدا شودمیه یتوص
 اشد.بتن پروژه نب يال باالتر از مقاومت مشخصه فشارکمگاپاس 15از 

طرح،  یخصوص یه در مشخصات فنک يدر موارد 5-2-1-5
ه باشد، شد ینیش بیپبتن  یششک ای یخمشمقاومت مشخصه 

حال  نیرد. با ایقرار گارگاه کدر  رش بتنیپذ يمبنا دتوانیم
ن موارد یدر ا يش مقاومت فشاریه از آزماک، شودمیه یتوص

اومت مق یه رابطه همبستگکنیشود، مشروط بر ا يریگز بهرهین
طرح مخلوط مورد  يبرا یششکا ی یبا مقاومت خمش يفشار

 نظر بدست آمده باشد.

د یبتن با یو خمش یششکن مقاومت ییبمنظور تع  5-1-2-5 ت 
طبق  يااز خمش چهار نقطه یناش یششکش یابق با آزماطم

م یرمستقیشش غکش یا آزمای 490 شمارهران بهیا یاستاندارد مل
 شمارهان بهریا ی) طبق استاندارد ملیلیا برزی یافتکاز فشار (ش یناش

 تواند انجام شود.یم 647
 یبه عوامل مختلف یو خمش یششکت مقاومت یبا توجه به حساس

توان ینترل، مکظور سهولت منو به یرات رطوبت سطحییمانند تغ
ا ی یششکمقاومت  یهمبستگ بتن مورد نظر رابطه يدر ابتدا برا

را با توجه به طرح مخلوط بتن همان  يبا مقاومت فشار یخمش
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ن رابطه استفاده نمود. یاز ا يدست آورد و در مراحل بعدپروژه به

حداقل سه نوبت بتن ساخته شود و از  شودمیه ین منظور توصیبد
 يراب يو شش آزمونه فشار یا خمشی یششکهر نوبت شش آزمونه 

 ار گرفته شود.کب ین رابطه همبستگییتع

ل ن و حداقید تا خاتمه دوره تضمیدستگاه نظارت با 5-2-1-6
 يهاشیج آزمایامل نتاکار، سابقه کان یسال پس از پا یکتا 

مخلوط  يهارگاه و طرحاکدر  یبتن مصرف يانجام شده رو
 یتالیجینسخه د یکد و همراه با ینما يبتن را نگهدار ياجزا

 ل دهد.یبردار تحوا بهرهیارفرما کآن به 

 دوره د تا خاتمهیاست دستگاه نظارت با یهیبد 6-1-2-5ت  
و در صورت  يها را نگهدارشیامل آزماکج ین هر سازه نتایتضم

ار را با دقت کن ید ایمهم با يهاپروژهند. در کاستفاده  هاآنلزوم از 
 انجام داد.  يبیشتر

 

 بتن يبندرده 
 

 بتن يبندرده 

بتن  روزه 28 بتن بر اساس مقاومت مشخصه يبندرده 5-3-1
 :باشدمیر یز بیترتبه  يبند ن ردهی. اشودمیف یتعر

C10, C12, C16, C20, C25, C30, C35, C40, C45, C50, C55, 
C60, C65, C70. 

 
روزه  28 انگر مقاومت مشخصهی، بCاعداد بعد از حرف 

متر مربع) یلیوتن بر میال (نکبتن بر حسب مگاپاس اياستوانه
 . است
و  C20 يهارده معموالمورد استفاده در بتن آرمه  يهابتن

 .باشدمیو باالتر  C35ده یش تنیباالتر، و در بتن پ
 

ت حداقل رده از نظر یخاص، رعا رده يریارگکبه يبرا 1-3-5ت  
 یمقاومت يهارده يریارگکو دوام ضرورت دارد. در به ياسازه
ن است کمم ،یلیا وجود ندارد اما به دالیدر دن یثر خاصکحدا

 ایشده  ینیبشیپ یا ضوابط خاص در طراحیاستفاده از روابط 
شور و با کاست در مناطق مختلف  یهی. بدشوداعمال  یراتییتغ

ط ینترل و نظارت بتن و شراکمرتبط با ساخت و  اناتکتوجه به ام
 د. یرا انتخاب نما یمناسب د ردهی، طراح پروژه باییاجرا

ه کیدر صورت. شودمیف یروزه تعر 28بتن در سن  رده یلکطوربه
ر آن به همراه مقاومت مشخصه،  کمورد نظر باشد، ذ يگریسن د
 است. يضرور

 ییهاتیشور، محدودکاز  یا مناطقیخاص  يهان است در پروژهکمم
ن و کقات راه، مسیز تحقکمر( يوزارت راه و شهرسازتوسط 
 بتن ثر ردهکحدا يصالح برایذ یمحل یفن يا نهادهای )يشهرساز

 . شودمطرح  یمصرف

  طرح مخلوط یمبان  
 

 طرح مخلوط یمبان 

ر و ین مقادییو باالتر، تع C25 رده يهابتن يبرا  5-4-1
اخت و س یشگاهید با مطالعات آزمایمخلوط بتن با يهانسبت

 د قبلیهمراه باشد. طرح مخلوط بتن با یشیآزما يهامخلوط
ج یبه همراه مستندات و نتا ییات اجرایاز شروع عمل

 دییو بتن ساخته شده به تا یمصالح مصرف یشگاهیآزما
 دستگاه نظارت برسد.

سط ار توکمانیچنانچه طرح مخلوط بتن قبل از انتخاب پ  1-4-5ت  
آن در  يهار و نسبتید مقادیه شده باشد، بایطراح پروژه ته

ج حاصله درج شود و یپروژه به همراه نتا یخصوص یمشخصات فن
ننده در مناقصه برسد. در اغلب موارد کت کاران شرکمانیبه اطالع پ

 یژه مصالح مصرفپرو یخصوص یمشخصات فن هیدر هنگام ته
 ردهکه نیز طرح مخلوط بتن را تهیانتخاب نشده و طراح پروژه ن

 ین در عمل طرح مخلوط بتن در مشخصات فنیاست. بنابرا
تواند درخواست ی. دستگاه نظارت مشودمیپروژه درج ن یخصوص

د و پس از یارگاه را بنماکا یشگاه و یدر آزما يش حضوریانجام آزما
ز هرحال پس اند. بهکطرح مخلوط بتن اقدام ب یآن نسبت به تصو
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تن را توان بینترل شده مکط یتحت شرا یشگاهیج آزماید نتاییتا

 يموارداست در  یهیقرار داد. بد یارگاه ساخت و مورد بررسکدر 
 د توسط سازندهین اطالعات بایا شودمیه از بتن آماده استفاده ک

 .شوده یبتن ارا

ر یتوان مقادیتر منییو پا C20 رده يهابتن يبرا  5-4-2
ا یج یرا يهااز روش یکی کمکمخلوط بتن را به  يهانسبت

د، ن نموییتع ،یشگاهی، بدون ساخت مخلوط آزمایروش تجرب
لزامات امنطبق بر استاندارد و  یه مصالح مصرفکنیمشروط بر ا

مانند نسبت  یخاص يهاتیو محدود هدوپروژه ب ییاجرا -یفن
 لکثر اندازه و شک، حدایو روان یارائک، یسیمانآب به مواد 

 .ن نشده باشدییبتن تع يبرا هاسنگدانه

 براي یعموم یمشخصات فن یبرخدر جداول  2-4-5ت  
 يه براکه شده یارا يریمقاد ،»استاندارد«ا ی »يزیتجو« يهامخلوط

 یاصت خیز بوده و محدودیشور تامل برانگکج در یرا یمصالح مصرف
ست. در مورد یمطرح ن هاآندر  یسیماناز نظر نسبت آب به مواد 

از نظر رطوبت وجود دارد و گاه در  يز ابهام جدیر سنگدانه نیمقاد
ن مشخص ی. همچنشودمیده نید يرکتذ هاآن ثر اندازهکمورد حدا

ل کا آب یاز انواع آب آزاد  یکدامک ر شدهکه مقدار آب ذکست ین
 را مد نظر دارد. یمصرفا آب ی

 نشده يااشاره هاآن یمقاومت و رده یمصرف سیمانن به نوع یهمچن
ز و یدرشت و ر سنگدانه یزگوشگیا تی یاست. در مورد گردگوشگ

ت با یهرحال اولووجود ندارد. به یخاص ز اشارهین هاآن بنديدانه
 يموارداست در  یهیاست. بد یشگاهیساخت مخلوط آزمون آزما

 د توسط سازندهین اطالعات بایا شودمیآماده استفاده  ه از بتنک
 .شوده یبتن ارا

ر و یتوان مقادیتر منییو پا C12 رده يهابتن يبرا  5-4-3
و بدون  یمخلوط بتن را بر اساس تجارب قبل يهانسبت

 رد.کمشخص  یشگاهیآزما مطالعه

 عنوانستند و بهین ياچ وجه سازهیبه ه هابتنن یا 3-4-5ت  
 روند.یار مکا بتن نظافت بهیننده کپر
 

 ،خاص يهاز بتنیو باالتر و ن C40رده  يهابتن يبرا  5-4-4
 يش حضوریدرخواست انجام آزماتواند یمدستگاه نظارت 

بتن مورد نظر را داشته باشد.  يبر رو یارگاهکو  یشگاهیآزما
مورد نظر به  يهاحاصله با خواسته جینتادر صورت انطباق 

، آب ی، عدم جداشدگیو روان ییارآکمقاومت، دوام، لحاظ 
رده مورد  يبرامطلوب، طرح مخلوط  يریپذانداختن و پمپ

 د.بوخواهد  نظر مناسب

خاص و  يهاا بتنیمقاومت پُر يهادر مورد بتن 4-4-5ت  
 ییارآکژه افت یوجود دارد. به و يبیشترت یحساس ،ژهیو يهاپروژه
برخوردار خواهد بود.  يادیت زیدر طول مدت حمل از اهم یو روان

 و يزیرخاص بتن يهاوهیا شی يزیرل خاص بتنیاستفاده از وسا
توسط  دیند و باکیجاب میق را اینترل دقکاز به یردن بتن نکپمپ 

ط یدر شرا یارگاهکهرحال ساخت دستگاه نظارت انجام شود. به
د انجام خواه یشگاهیج آزماید نتاییق پس از تاینترل شده و دقک

 یج مطلوبیز طرح مخلوط بتن نتایه در عمل نکشد تا نشان دهد 
 را در بر دارد.

د موارد یبتن با ل دهندهکیو مواد تش طرح مخلوطدر  5-4-5
 ت شود:یر رعایز

  

 امینت يار به نحوک يد در پایبتن با یو روان ییارآک 5-4-5-1
ل موجود به سهولت در یبتوان بتن را با توجه به وسا هکشود 
آن را به نحو  ،موجود یمکل ترایخت و با وسایر هاقالب

د اطراف و یم نمود. بتن باکداد و مترا يدر عضو جا یمناسب

در  یحمل و معطل زمانبتن در طول  ییارآکو  یروان 1-5-4-5ت  
و  ییارآکاهش کن ی. اشودمیاهش و افت کار دستخوش ک يپا

 ،ی، مواد افزودنیسیمان، نسبت آب به مواد سیمانبه نوع  یروان
ن مدت یمانند دما و همچن یطیط محیو شرا یسیمانمقدار مواد 

دارد.  یحمل بستگ لهیوسار و نوع ک يدر پا یحمل، معطل زمان
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ه کنیند، بدون اکر امل پُ کطور لگردها را بهیم يالالبه

 د.ید آیپد ،ش از حدیب یمشهود و آب انداختگ یجداشدگ
 يشتربی ییارآکو  ین موارد روانید با توجه به ایطراح مخلوط بتن با

 ییارآکو  یرد تا پس از افت روانیساخت بتن در نظر بگ يرا در ابتدا
 افت.یار دست ک يمطلوب در پا ییارآکو  یبتوان به روان

د در یآن با ا مقاومت مشخصهیمقاومت بتن  رده 5-4-5-2
 و 3-5 يبندهاطبق مقاومت هدف طرح مخلوط  محاسبه

 در نظر گرفته شود. 5-5-4 

با در نظر گرفتن الزامات  یت حداقل رده مقاومتیرعا 2-5-4-5ت  
در نظر گرفتن حداقل  رده  است. یموارد الزام در همه ییایدوام و پا

 است. يضرور 4-1-2-5بند مشخصه طبق و مقاومت 

آب به مواد مجاز نسبت ثر کحدا يهاتیمحدود  5-4-5-3
با توجه به  یسیمانثر مقدار مواد ک، حداقل و حدایسیمان

مورد نظر  ییایو پا يبرداربهره م در دورهکحا یطیط محیشرا
 در نظر گرفته شود. ،بتن دوام ،6فصل د طبق  یبا

ثر کمانند حدا يگرید يهاتین است محدودکگاه مم 3-5-4-5ت  
  د در نظر گرفته شود.یه باکمطرح باشد  یاسم اندازه
را عالوه بر ضوابط  ییهاتین است طراح پروژه محدودکن ممیهمچن

ورت ژه پروژه به صیط ویو شرا یات قبلیبر اساس تجرب نامهآیینن یا
ت آن در طرح مخلوط بتن یه رعاکرد، یتر در نظر بگرانهیسختگ

 است. يرضرو

د یا مطلوب بایمناسب  یسیمانو مواد  سیماننوع  5-4-5-4
 موجود در دوره یطیط محیدر طرح مخلوط با توجه به شرا

مجاز مواد  يهانسبتن یمنظور شود. همچن يبرداربهره
د در یبا 7-6 جدولو  2-6 جدولطبق  ياو سرباره یپوزوالن

 نظر گرفته شود.

نوع پروژه،  یا مشخصات فنی نامهآیینن یدر اگاه  4-5-4-5ت  
 هک شودمیاعالم ر مجاز یغ ایمجاز ، یخاص یسیمانا مواد ی سیمان

ثر درصد مجاز مواد کت حدای. عالوه بر رعاشودد به آن توجه یبا
ت حداقل درصد مجاز ی، گاه رعا6فصل در  ياسربارها ی یپوزوالن

 ز الزم است.ین ییایپا تامین يبرا

با  هکن شود ییتع يد به نحویمخلوط بتن با طرح 5-4-5-5
 ارگاه، اعمکم بر ساخت و نظارت بتن در کط حایتوجه به شرا
 یفیکرات و نوسانات ییتغردن، کمانه ین و پیل توزیاز دقت وسا

سنگدانه و انجام  یرات رطوبتییبتن، تغ ياجزا یاحتمال
 و تخصص یشگاهیانات آزماکبا توجه به ام یاصالحات رطوبت

ش یاز انجام آزما یناش یاتفاق ينفرات موجود و خطاها
گاه ارکدر  یبتن مصرف يمورد نظر برا مقاومت، انطباق بر رده

 .شودحاصل 

در طرح مخلوط  دیارگاه، باکدر انطباق با رده  يبرا 5-5-4-5ت  
ت ش از مقاومیه بکبه نام مقاومت هدف  یشگاه، مقاومتیبتن در آزما

ارگاه و کط ساخت در یار رود تا با وجود شراکمشخصه است به
 یدر مصالح مصرف یرات احتمالیین تغیموجود و همچن يهایاستک

 د.یایش نیپ یلکمش
توان مقاومت یطرح مخلوط بتن نم يه براکر است کالزم به ذ

 دیبا وار برد کبه یسیمانن نسبت آب به مواد ییتع يمشخصه را برا
به مقاومت مشخصه و انطباق بر آن در  یابینان از دستیاطم يبرا
اومت  ه مقکرا  يبیشترر شد، مقاومت که ذک یلیارگاه، بنا به دالک

جمع مقاومت هدف طرح مخلوط نام دارد مد نظر قرار داد. از 
 د.یآیدست من مقاومت بهیا یمنیا هیمشخصه و حاش

مخلوط بتن در  طرحد در یبتن با يت اجزایفکی 5-4-5-6
 تیفکید از حداقل ین مواد باین اینظر گرفته شود. همچن

 ا استاندارد برخوردار باشند.یمطلوب 

ت مطلوب یفکیحداقل  ين است در مواردکمم 6-5-4-5ت  
 قل استاندارد باشد. مراتب باالتر از حدابه
 



 جلد دوم: مصالح و مسائل اجرایی -نامه بتن ایرانآئین 01/01/1400 98  
 

س  یمتن اصل  حی/توضریتف

 هدف طرح مخلوط  يمقاومت فشار  
 

 هدف طرح مخلوط   يمقاومت فشار  

 اتیلک 
 اتیلک  

طرح مخلوط بتن با توجه به مقاومت در هدف  يمقاومت فشار
ا ی یارگاهک يار مقاومت فشاریو انحراف مع آن مشخصه

 با در نظر .شودمیمحاسبه و مشخص  مورد نظر، یمنیا هیحاش
به مقاومت  یابیاحتمال عدم دستن مقاومت هدف، یا گرفتن

 .ابدییماهش کارگاه به شدت کمشخصه در 

 مراجعه شود. آنر یو تفس  5-5-4-5بند به  
 

 یارگاهک ار مقاومتیانحراف مع 
 یارگاهک ار مقاومتیانحراف مع  

 یلکالزامات   1-2-5-5ت   یلکالزامات   5-5-2-1

مقاومت  يهاشیآزما پرونده هکيدر موارد 5-5-2-1-1
ار یتوان انحراف معیم ،موجود باشدارگاه کبتن در  يفشار

  :محاسبه نمودر یبا توجه به مالحظات زمقاومت را 
 یکدر  یمتوال نمونه 30 يش مقاومت فشاریج آزماینتا -الف
ها نمونه یاز است. توالیمورد ن یمتوال يهاا دو گروه نمونهی

ها از يبردارنمونه ه فاصلهکوجود دارد  یگروه، زمان یکدر 
 ش از سه روز نباشد.یگر بیدیک

 گروه یکدر  یمتوال يج مقاومت فشاریه نتاک يدر موارد -ب
 جهیتوان نتینمونه باشد، م 10از  بیشترو  30از  کمتر

ب یضر یکرا در  هاآن یار مقاومتیانحراف مع محاسبه
د یآیبدست م 1-5رابطه ه از ک 0/1از  بزرگتر) R( یاصالح

 .  شودمی یتلق یبیتقر، اریانحراف معن یا .ضرب نمود

𝐑𝐑                                                          )1-5رابطه  = �𝟎𝟎.𝟕𝟕𝟓𝟓 + �𝟐𝟐
𝐧𝐧
�
𝟏𝟏
𝟐𝟐� 

 ها است.تعداد نمونه nن رابطه، یدر ا
ن ییدر تعها ج مقاومت نمونهیتوان از نتایم یهنگام -پ

روز  60ثر که مربوط به حداک رد،کاستفاده ار یانحراف مع
 یرفت مصالح مصیفکیدر  یر محسوسییگذشته باشند و تغ

ن آنترل و نظارت و نفرات مرتبط با کا روش ساخت و یبتن 
 نشود.مشاهده 

ال کمگاپاس 5ش از یمورد استفاده ب يهامقاومت نمونه رده -ت
 طرح مخلوط اختالف نداشته باشد. يمورد نظر برا با رده

 ،يسازارگاه بتنکتا در هر  شودمید کیه ایتوص 1-1-2-5-5ت  
هوا و وزن حباب ، دما، درصد یها مانند روانشیج آزماینتا پرونده

 ير اطالعات مانند دمایبه همراه ساشده مخصوص بتن تازه و سخت
ساخت بتن مانند تابش آفتاب، باد،  زماندر  یطیط محیهوا و شرا

شود.  يهوا ثبت و نگهدار یان رطوبت نسبکباران و در صورت ام
ختن آن در قالب یخ و ساعت ساخت بتن و ریه تارکاست  یهیبد
 .شودد ید قیز باین

د مفهوم نمونه و ینبا هر نمونه شامل چند آزمونه (قالب) است و
، يبردارنمونه یکمثال اگر در  ي. براشودگر خلط یدیکآزمونه با 

 جهیعنوان نتبه هاآنن یانگیه شود، میروز دو آزمونه ته 28سن  يبرا
نمونه، همان  10ا ی 30ن مقصود از یخواهدشد. بنابرا ینمونه تلق یک
 يبردارنمونهنوبت  10ا ی 30جه یه نتکست، بلیآزمونه ن 10ا ی 30

انحراف  محاسبه يبرا صرفانجا یدر ا یمد نظر است. مفهوم توال
حث ها در مبنمونه ید با مفهوم توالیار قابل استفاده بوده و نبایمع
نمونه  30از  کمترن است ک. در هر گروه ممشودرش بتن اشتباه یپذ

ا ی یکها به هرحال در مجموع نمونه» الف«موجود باشد اما در بند 
 نمونه باشد. 30از  کمترد یگروه نبا دو

ج به حد نصاب نرسد یگروه تعداد نتا یکچنانچه در » ب«در بند 
 .شودمیار استفاده یانحراف مع یب اصالحیاز ضر

 مشابه انحراف ياریاد انحراف معیبه احتمال ز یج مقاومتین نتایآخر
ات رییه تغکنیدارد، مشروط بر ا یآت يروزها یج مقاومتیار نتایمع

 ردن، ساختکمانه ین، پیتوز يهاا دستگاهیدر مصالح، نفرات  يجد
رخ نداده باشد. در  ینترل رطوبت و اصالح رطوبتک بتن، نحوه

 ییهاونهج نمیجاد شد بهتر است از نتایا یراتیین تغیه چنک یصورت
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ار یانحراف مع محاسبه ياند برارات اخذ شدهیین تغیه پس از اک

 رد.کاستفاده 

مقاومت  يهاشیه پرونده آزماک يدر موارد 5-5-2-1-2
د یانشود، ب تامینط فوق یا شرایبتن موجود نباشد و  يفشار

 زد. نیتخم 3-2-5-5بند ضوابط ار را بر طبق یانحراف مع

  

 اریانحراف مع محاسبه  2-2-5-5ت   اریانحراف مع محاسبه 5-5-2-2

گروه باشند مقدار  یکها مربوط به ه نمونهکيموارددر  -الف
ها و تعداد نمونه ،f̅  هاآنن یانگیار با توجه به میانحراف مع

n ، شودمیمحاسبه  2-5رابطه از: 

s                                    )2-5رابطه  = �∑ �fᵢ−f̅�2

n−1
n
i=1 

 ست.هااز نمونه یکمقاومت هر  ifن رابطه یدر ا
و  1nها مربوط به دو گروه با تعداد ه نمونهک يموارد در -ب

2n  1. شودمیر محاسبه یز صورتبهار یباشند، انحراف معS 
 طبق جداگانه یکه هر ک اندن دو گروه یار ایانحراف مع 2Sو 

 :شودمیمحاسبه  3-5 رابطه

s                     )3-5 رابطه = �(n1−1)S1
2+(n2−1)S2

2

n1+n2−2
�
1
2

 

 
و  C16 هارده يبرا یارگاهکار ی، انحراف معمواردتمام در  -پ

C20 يهارده ي، براپاسکالمگا 5/2از  کمترد ینبا C25  تا
C40 مشخصه  و  يدرصد مقاومت فشار 10از تر مکد ینبا

 ال باشد.کمگاپاس 4از  کمترد ینبا C40باالتر از  يهارده يبرا

نظر از حجم متناظر با هر ها صرفمقاومت نمونه ين عددیانگیم 
رود. در یار مکبهار یانحراف مع و در محاسبه شودمینمونه محاسبه 

ها در محاسبات ه دو گروه وجود دارد، فقط تعداد نمونهک يمورد
ار یندارد. انحراف مع ياربردکار رفته و احجام بتن هر گروه کبه

 کمترال کمگاپاس 5/2ن است از کبتن به ندرت مم یارگاهک یمقاومت
ن ی، چنC16از  کمتر يهارده ين است براکهرحال ممشود. به
 ز وجود داشته باشد.ین پاسکالمگا 5/2تر از نییپا يارهایمعانحراف 

 

 ارین انحراف معیتخم 3-2-5-5ت   ارین انحراف معیتخم 5-5-2-3

مقاومت  يهاشیج آزماینتا ه پروندهکيموارددر  5-5-2-3-1
 بندط یا شراینباشد و پروژه موجود  يفشار

ه دارگاه ساخته نشکدر  یا هنوز بتنینشود و  تامین 5-5-2-1 
رط با ش ،ارگاه مشابهکا یار پروژه یتوان از انحراف معیباشد، م

 ر استفاده نمود:یز» پ«تا » الف«ت مالحظات یرعا
ه کباشد  یارگاهکا یارگاه موجود مشابه پروژه کط یشرا -الف

 ، شودمیار آن استفاده یاز انحراف مع
 5از  ،دو پروژهدر بتن  اختالف مقاومت مشخصه -ب

 ،باشدن بیشترال کمگاپاس
 )پ( 2-2-5-5 بنده در ک ياز مقدارد ینباار ینحراف معا -پ

 در نظر گرفته شود. کمترر شده است، کذ

ل ساخت بتن و تخصص و ی، وسایمصالح مصرف  1-3-2-5-5  ت 
 د شباهتیار ساخت و اجرا و نظارت بتن باکمهارت نفرات دست اندر

ار آن یاز انحراف مع ارگاه موجود داشته باشد تا بتوانکبه  يادیز
 رد.کارگاه استفاده کا یپروژه 
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س  یمتن اصل  حی/توضریتف
با انحراف  یمشابه ه نتوان پروژهک يموارددر  5-5-2-3-2
ارگاه ک يبندتوان با توجه به رتبهیافت، میرا  یار مشخصیمع

اف ، مقدار انحریفکینترل کد، نظارت و یت تولیفکیاز نظر 
 2-5جدول  و 1-5جدول با استفاده از ار مقاومت بتن را یمع

 ن زد.یتخم
 

 يبندبر اساس رتبه ال،ک، مگاپاسارین انحراف معیتخم  1-5جدول 
 یارگاهک

 نترل کسطح  رتبه 
 ارگاهک یفکی

 بتن مقاومت مشخصه
 پ ب الف

16 5/2 0/3 5/3 
20 5/2 0/3 4 
25 0/3 0/4 5/4 
30 0/3 0/4 0/5 
35 5/3 5/4 - 
40 0/4 0/5 - 
45 5/4 - - 

 - - 0/5 و باالتر 50
 یارگاهکن یه در چنکوجود ندارد مقصود آن است  يه در جدول عددک يدر موارد

 .شودمیه نیتوص یبتن ن ردهید چنیتول
   

ا یست یدر دست ن یمناسب ياربردکگاه اطالعات  2-3-2-5-5 ت 
 ج مقاومتین است هنوز نتاکد نمود و ممییتوان مشابهت را تاینم

د یتول طیار وجود نداشته باشد، اما بتوان با توجه به شرایو انحراف مع
ارگاه ک يدبننسبت به رتبه یفکینترل کبتن و سطح اعمال نظارت و 

 اقدام نمود. 
، بسته 2-5جدول ثر موجود در کن صفر و حدایاز هر پارامتر بیامت

مختلف  يپارامترها يبه نظر طراح مخلوط مشخص و مجموع آن برا
ارگاه از نظر کگاه یت داشتن محاسبه شده و جایدر صورت موضوع

 .شودمیمشخص  يبندرتبه
 را در فاصله یارگاهکتوان یسب شده مکازات یبا توجه به امت

ار آن یرد، و انحراف معک يبندرتبه »پ«و  »ب«ا ی »ب« ،»الف«
ارها بر اساس مقاومت یز  متناسب با  رتبه خواهد بود. انحراف معین

ر یات سایز تجربیو ن یات داخلیتجرب یبتن، بر اساس برخ اياستوانه
 شده است. ارایها شورهک

 مقاومت یمنیا هیحاش 
 مقاومت یمنیا هیحاش  

ت ساخت، یفکیدر مورد  یگونه اطالعاتچیه هکيموارد در
ج یاز نتا ياپرونده و نترل و نظارت بتن وجود نداشتهک

در دسترس نباشد،  یمشابه ار پروژهیها و انحراف معشیآزما
0.1𝑓𝑓′𝑐𝑐) را برابر با مقاومت یمنیا هیتوان حاشیم + 5.0) 

  ال در نظر گرفت.کمگاپاس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ارگاه کرش بتن در یشده به شدت تابع ضوابط پذ ارایه یمنیا هیحاش 
ن و بت یقبل نامهآییندر  یمنیا هی. حاشباشدمیو انطباق با رده 

 نامهآیینن یه شده در ایر ارایاز مقاد بیشتر یمبحث نهم مقررات مل
ال وجود کمگاپاس 5/1رش بتن، مقدار یپذاول  را در رابطهیاست، ز
 حذف شده است. ين بازنگریه در اکداشت 

است که به مقاومت مقصود از حاشیه ایمنی مورد نظر مقداري 
 تا مقاومت هدف طرح مخلوط بدست آید.  شودمیمشخصه اضافه 
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 ارگاهکدر  د بتنیتول یفکینترل کسطح  ن رتبهییتع  2-5جدول 

 ازیامت یفکینترل کت یوضع نترلکد، نظارت و یپارامتر تول

 0 -20 گوناگون يهابا دقت یا حجمیمختلف و  يهابا دقت یوزن سیمانردن کمانه یا پین یتوز
 0 -20 گوناگون يهابا دقت یا حجمیمختلف و  يهابا دقت یوزن ردن سنگدانهکمانه یا پین یتوز
 0 -20 گوناگون يهابا دقت یا حجمیمختلف و  يهابا دقت یوزن ردن آبکمانه یا پین یتوز
 0 -20 گوناگون يهابا دقت یا حجمیمختلف و  يهابا دقت یوزن ییایمیش یردن افزودنکمانه یا پین یتوز
 0 -20 گوناگون يهابا دقت یا حجمیمختلف و  يهابا دقت یوزن مانسی نیگزیجاا ی یمعدن يردن مواد پودرکمانه یا پین یتوز

 سیمان نیگزیجا يو مواد پودر سیمانت یفکی ینواختیک
 سیمان يزیآب غلظت نرمال و رمقدار و  یت مقاومتیفکی ینواختیک
 سیمانمل کمواد م یکیدرولیو ه یپوزوالنت یو خاص يزیر ینواختیک

20- 0 

 ت سنگدانهیفکی ینواختیک
ز و درشت و در صورت یر يهاسنگدانهو جذب آب  یستگکو درصد ش بنديدانه ینواختیک

 لزوم اصالح طرح مخلوط بتن
40- 0 

 رینترل رطوبت سنگدانه و اصالح مقادک
ر یو اصالح مداوم مقاد یا دستیار کصورت خودبه هاسنگدانهنترل رطوبت کتداوم در 

 یسنگدانه و آب مصرف
40- 0 

 0 -40 ر مجاز و اصالح بتنیرش اسالمپ غیارگاه و عدم پذکبتن در  ینترل روانکتداوم  و اصالح آن ینترل روانک

 هوا و اصالح آنحبابنترل مقدار ک
د صر مجاز و اصالح دریغ يرش درصدهایبتن و عدم پذ يهواحباب نترل درصد کتداوم در 

 سازمواد حباب
20- 0 

 0 -30 ورن امیزان دخالت آنان در اینترل بتن و مکد و یار تولکمتخصص دست اندر  يروهایوجود ن نترل و ساختکمتخصص فعال در  يروهاین
 0 -10 ر مجاز و اصالح دمایغ يرش دماهایمصالح و بتن و عدم پذ ينترل دماکتداوم در  مصالح و بتن ينترل دماک

شتن پارامترهای(در صورت موضوع  نکمم ازیثر امتکحدا دا د)یاهش ک ،نکاز ممیثر امتکحدامربوط،  يت ن  300 اب
 ارگاه:ک ينحوه رتبه بند

ف     نکاز ممیدرصد امت 80ش از یب : رتبه ال
ز کو  60ش از یب   :رتبه ب       نکاز ممیدرصد امت 80متر ا

ر از کو  40ش از یب   :      پرتبه   نکاز ممیدرصد امت 60مت
 

 

س  یمتن اصل /توضیتف  حیر

 هدف  يفشارمقاومت  محاسبه 
 هدف  يفشارمقاومت  محاسبه  

ار، ین انحراف معیا تخمیدر صورت محاسبه  5-5-4-1
مقدار حاصله از  ترینبزرگمقاومت هدف طرح مخلوط بتن 

ه از مقدار بدست ک، مشروط بر آناست 5-5رابطه و  4-5رابطه 
 :شودشتر نیب 2-4-5-5بند  آمده از رابطه

′𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐                                 )4-5رابطه  = 𝑓𝑓′𝑐𝑐 + 1.34𝑠𝑠 
′𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐                        )5-5رابطه  = 0.9 ∗ 𝑓𝑓′𝑐𝑐 + 2.33𝑠𝑠 

 

 :ن روابطیدر ا
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐′  ؛هدف طرح مخلوط: مقاومت 
 𝑓𝑓′𝑐𝑐؛: مقاومت مشخصه بتن 
𝑠𝑠 اری: انحراف مع . 

مقاومت هدف طرح مخلوط بتن بر  روابط محاسبه 1-4-5-5 ت 
شده است. فرض بر آن  ارایهارگاه کرش بتن در یاساس ضوابط پذ

اه بتن در کارگرش یابط احتمال عدم پذوراین ه با استفاده از کاست 
مشروط درصد است،  دویک تا  حدودبر اساس ضوابط پذیرش، در 

مورد  اریارگاه و ساخت بتن متناظر با انحراف معکط یه شراکنیبر ا
ز در این حالت احتمال اینکه یک نمونه کمتر ا استفاده باشد.

که الزاما به  درصد خواهد بود، 10مقاومت مشخصه شود در حدود 
 کند.معناي ان نخواهد بود که ضوابط پذیرش را برآورده نمی

 
 

 بند ، موضوعیمنیه ایاستفاده از حاش صورتدر  5-5-4-2
 محاسبه شود: 6-5رابطه د از ی، مقاومت هدف با5-5-3

′𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐                                 )6-5رابطه  = 1.1𝑓𝑓′𝑐𝑐 + 5.0  

، مقاومت هدف طرح یمنیا هیبا استفاده از حاش  2-4-5-5 ت 
 از یه ناشکبا مقاومت مشخصه خواهد داشت  يادیز مخلوط فاصله

نترل و نظارت بتن کد و یت تولیفکیعدم وجود اطالعات در مورد 
 يهايبردارن فرصت و پس از ساخت بتن و نمونهیاست. در اول



 جلد دوم: مصالح و مسائل اجرایی -نامه بتن ایرانآئین 01/01/1400 102  
 

س  یمتن اصل /توضیتف  حیر
ار را محاسبه و مقاومت هدف طرح یتوان انحراف معیمتعدد م

 د را اصالح  نمود.یمخلوط جد

 هدفدوام  محاسبهدوام مشخصه و   
 

 دوام هدف دوام مشخصه و محاسبه 

در نظر گرفته » مقاومت هدف«ه در طرح مخلوط، کگونه همان
» دوام هدف«د یز، باین» دوام مشخصه«، بر اساس شودمی

هب ییارهای، معردکعملدوام بتن بر اساس  يبرا. شودمنظور 
ه دوام مشخصه کرود، یار مکثر مجاز، بهکا حدایصورت حداقل 

 دوامطرح مخلوط بتن با توجه به در ز ینهدف  دوامنام دارد. 
محاسبه و مشخص  مورد نظر، یمنیا هیو حاش مشخصه

دوام مشخص شده  يار حداقل برایه معکيدر موارد .شودمی
دوام هدف طرح مخلوط بتن، دوام مشخصه محاسبه باشد، در 

 يثر براکر حداایه معکیضرب شود و در صورت 25/1د در یبا
مقدار دوام  8/0 ،رحهدف طن شده باشد، دوام ییدوام تع

 مشخصه خواهد بود.
 

ل دوام مشخصه به دوام هدف طرح مخلوط یتبد يحال حاضر برا در 
ل مقاومت مشخصه به مقاومت هدف یمانند تبد یبتن، روابط خاص

درباره انحراف  یه اطالعاتکیطرح مخلوط وجود ندارد. در صورت
انحراف  يریگارکبا بتوان یدوام در دست باشد م يهاشیآزما اریمع
 يمقاومت فشارمحاسبه  مشابه رابطه يارابطه کمکار دوام به یمع

 رد.کن ییرا تعم هدف طرح دوا ،هدف طرح
ه یعنوان حاشرا به یتوان مقدار خاصین در حال حاضر نمیهمچن

 دوام در نظر گرفت. یمنیا
صورت بتن به یکیترکحداقل مقاومت ال هکيمثال در موارد يبرا 

 يهدف برا یکیترکاهم متر باشد، حداقل مقاومت ال 100مشخصه، 
ن ید. به همیآیمتر بدست ماهم 125طرح مخلوط بتن برابر با 

ش یدر آزما يان) عبوریثر مقدار شار (جرکه حداکيب در مواردیترت
RCPT ،1500 يورد مقدار شار عبیولمب داده شده باشد، باک 

 ولمب منظور شود.ک 1200هدف طرح مخلوط 

 طرح مخلوطن ییتع یشگاهیروش آزما 
 

 مخلوط طرحن ییتع یشگاهیروش آزما 

 اتیلک 
 اتیلک  

، روش یقبل يهاتوان تجربهیمطرح مخلوط بتن ابتدا  يبرا 
 یالمللنیشناخته شده ب يهااز روش یکیا یطرح مخلوط  یمل

اه شگید بتن را در آزمایبا دبع مرحلهدر ار قرار داد. ک ينارا مب
 يهاشیشده ساخت و آزمانترلکط یو با دقت و تحت شرا

ن یج ایشده انجام داد. چنانچه نتابتن تازه و سخت يالزم را رو
د ینداشته باشد با یکینزد مورد نظر يهامخلوط با خواسته

 یینها مخلوططرح  بوجود آورد تا مخلوط طرح در  یراتییتغ
با توجه  ،هاسنگدانهثر اندازه مجاز کت حدایرعا .دشوحاصل 

، پروژه یو  مشخصات فن عضو یهندس يهاتیبه محدود
  است. یالزام

خاص وجود ندارد.  لوططرح مخروش  یکاستفاده از  يبرا ياجبار 
طرح مخلوط  یاز روش مل شودمیه یسان توصیک هیجاد رویا يبرا

ان ق سازمیطرح مخلوط از طر ی(نرم افزار روش مل شودبتن استفاده 
 .)باشدمیبرنامه و بودجه در دسترس 

 یشین اقدام در هر روش طرح مخلوط، ساخت مخلوط آزمایمهمتر
 به یابیدست يها برار و نسبتیج و اصالح مقادینترل نتاکو 

 يهاروش يریارگکرغم بهیعل شودمیه باعث کها است خواسته
هرحال هم باشد. بهبه یکمخلوط نزد يهاطرح یینها جهیمختلف، نت

 .شودت ید رعاین بخش بایچارچوب و الزامات ا

 اجرایی - یالزامات فن  
 اجرایی - یالزامات فن  

 بتن يحجم مطلق اجزا ،در هر روش طرح مخلوط 5-7-2-1
. ودن شییتععب کمتر م یک يبرادرصد  یکب یبا تقر دیبا

جم ح ن خواسته الزم است از رابطهیبه ا یابیدست يبرا 1-2-7-5 ت 
رد. کن مجهول در طرح مخلوط بتن استفاده یافتن آخری يمطلق برا
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س  یمتن اصل /توضیتف  حیر
د در یبا زیاز نیمورد ن ير عمدیو غ يعمد يهواحباب درصد 

 .نظر گرفته شود
موجود در  يهواحبابار رفته و کبه يمجموع احجام اجزا یبه عبارت

 عب شود.کمتر م یکدرصد، برابر  یکب ید با تقریآن با

دست آمده هب یو روان ییارآک ،یشیمخلوط آزما در 5-7-2-2
ه باشد. مطلوب داشت یو روان ییارآکبا  یقابل قبول یکید نزدیبا
 یارگاه توسط متقاضکدر د یبامطلوب بتن  یو روان ییارآک

 .شودمیطرح مخلوط مشخص 

د نشده باش ارایه یخاص یا روانی ییارآکه ک یدر صورت 2-2-7-5 ت 
رز ختن، ابعاد و طیحمل و ر لهینوع بتن، نوع وستوان با توجه به یم

 یمکانات تراکلگردها و امیم یو درهم یعضو، انبوه يریقرارگ
 2-5ت جدول و  1-5ت جدول را طبق  یا روانی ییارآکموجود، 

 عنوان راهنما انتخاب نمود.به

مقدار ثر کاز حداد یبتن نبااسالمپ  هکيدر موارد 5-7-2-3
ن ید از ایز نباین یشیند، اسالمپ مخلوط آزماکتجاوز  یخاص

از  کمتردرصد  20ش از ید بین نبایرده و همچنکمقدار تجاوز 
 ثر اسالمپ مجاز باشد.کحدا

در نظر گرفته  کمترچنانچه اسالمپ طرح مخلوط  3-2-7-5 ت 
ن است با داشتن اسالمپ مجاز، کارگاه) ممکشود در عمل (در 

و آب انداختن  یا احتمال جداشدگیابد و یاهش کن مقاومت بت
 .شود بیشتر

 

 (اسالمپ) یبتن معمول یو روان ییاراکانتخاب  يه برایاول يراهنما 1-5ت جدول 

 اربردکموارد  متریلی، ماسالمپ بازه اسالمپ رده

S1 

                     )1( 40- 10 
ل یاو با وس شودمیخته یل مشابه ریا وسایه با جام کلگرد یممکا یرمسلح یم غیحجمهیا نیم یقطعات حج

 درشت تا درشت. یلیخ بنديدانهبافت . شودمیم کمترا یپرقدرت یلرزش یمکترا

S2 90-50 
جز به یلیه با وساکلگرد متوسط یبا حجم م ییهاشالودهم تا متوسط و کلگرد یر و دال با حجم میقطعات ت

 بنديانهدبافت  . شودمیآن استفاده  يبا قدرت متوسط برا یلرزش یمکل ترایخته شده و از وسایپمپ و لوله ر
 درشت تا متوسط.

S3 150-100 
 ییهابتن اد و همهیلگرد زیبا حجم م كناز ر و دال، شالودهیا تیلگرد متوسط یوار، ستون با حجم میقطعات د

ه م استفادکا یبا قدرت متوسط  یلرزش یمکل ترایاز وسا هاآن يشوند و برایخته میبا پمپ و لوله ر هک
 ز.یمتوسط تا ر بنديدانهبافت  . شودمی

S4 
                      )2( 

210-160 
لگرد یپرمه با پمپ و لوله در قطعات ک ییهااد و بتنیلگرد زیبا حجم م كوار و ستون نسبتاً نازیقطعات د

با  يزیرا بتنیاستفاده شده و  یا دستیف یضع یلرزش یمکل ترایه از وساک يموارد يو برا شودمیخته یر
 ز.یر بنديدانهبافت  . شودمیم انجام کو بدون ترا یترم لوله

ارد. ند ياربردکدرجا  ياقطعات سازه يم شده و براکخاص مترا یمکل ترایه با وساکرود یار مکساخته بهشیقطعات پ يمتر برایلیم 10از  کمتربا اسالمپ  S0 رده )1(
 گر استفاده شود.ید يهاشید از آزمایش اسالمپ اعتبار ندارد و بایآزما هابتنن یا يبرا

 استفاده شود. 0SF رده 2-5ت جدول د از یو  با باشدمیر نیپذانکباً امیش اسالمپ تقریمتر با آزمایلیم 210از  بیشتربا اسالمپ  ییهابتن ینترل روانک )2(
  

 ان اسالمپ)یم (جرکترام و خودکتراآسان يهابتن یو روان ییارآکانتخاب  يه برایاول يراهنما 2-5ت جدول 

 نایجر رده
 اسالمپ

، ان اسالمپیجر بازه
  متریلیم

 دراربکموارد 

SF0 550-450 
ز یر بنديدانه، بافت (ECC)م کف، بتن آسان ترایضع یمکل ترایاد و وسایلگرد زیا با حجم می كقطعات ناز يبرا

 متر.یلیم 25متر و گاه تا یلیم 20 سنگدانه ثر اندازهکز، حدایر یلیتا خ

SF1 650-550 
متر،  5محدود تا  یت افقکو حر يم در قالب بندک یدگیچیاد با پیز یلیلگرد خیبا حجم م ای كقطعات ناز يبرا

 .کمترا یمتر یلیم 20 سنگدانه ثر اندازهکحدام وجود ندارد، کان تراکا امیز، یر یلیخ بنديدانهبافت 

SF2 750-650 
متر،  10تا  یت افقکو حر يدر قالب بند یدگیچیپ ياد، دارایز یلیلگرد خیا با حجم می كناز یلیقطعات خ يبرا

 .مکان تراکو عدم ام کمترا یمتر یلیم 5/12 سنگدانه ثر اندازهکز، حدایفوق العاده ر بنديدانهبافت 
SF3                                         

                            )1( 
850-750 

 تا یت افقکو حر يبنداد در قالبیز یدگیچیپ ياد، دارایالعاده زفوقلگرد یا با حجم می كناز یلیقطعات خ يبرا
 .مکان تراکو عدم ام کمترا یمتر یلیم 5/12 سنگدانه ثر اندازهکز، حدایلعاده رافوق بنديدانهمتر، بافت  10

ه) 1( رگکب ه SF3 رده يریا شب شدگ يریالت طرح مخلوط بتن و جلوگکخاطر م ه تدابیانداختن نو آب یاز جدا زهکر خاص دارد و حدایاز ب ه ثر اندا  5/12ز از یآن ن سنگدان
 ند.کیمتر تجاوز نمیلیم



 جلد دوم: مصالح و مسائل اجرایی -نامه بتن ایرانآئین 01/01/1400 104  
 

 »فولر تامسون اصالح شده« بنديدانهبتن با توجه به توان  مخلوط سنگدانه بنديدانهبافت  يراهنما 3-5ت جدول 

 زیالعاده رفوق زیر یلیخ زیر متوسط درشت درشت یلیخ بنديدانهبافت 
 n 6/0 -67/0 5/0 -6/0 4/0 -5/0 4/0 -3/0 3/0 – 2/0 1/0 – 2/0 توان  بازه
 

  بتن مخلوط سنگدانهرابطه (اصالح شده فولر و تامسون) بکار رفته براي منحنی  -

 .باشدمیمتر اندازه هر الک به میلی dحداکثر اندازه سنگدانه و   Dکه در آن 

 )1( عب بتنکلگرد در هر متر میبا توجه به وزن م هادالو  هاشالودهدر لگرد یم مکترا يراهنما 4-5ت جدول 

 ادیالعاده زفوق ادیز یلیخ ادیز متوسط مک مک یلیخ لگردیم مکترا
 200ش از یب 200-150 150-100 100-75 75-50 50از  کمتر عبکلوگرم در متر مکی ،وزن بازه

 شود.ضرب  5/1د در یوار بایر و ستون و دیت ير براین مقادیا )1(
 

 یضخامت قطعات بتن بنديطبقه 5-5ت جدول  

 میاز ضخیبس میضخ میمه ضخین كنسبتاً ناز كناز كناز یلیخ بنديطبقه
 1800ش از یب 1800-900 900-600 600-300 00 -150 150از  کمتر متریلیم ،ضخامت بازه

  
 

 حیر/توضیتفس  یمتن اصل

ا هدف یصورت متوسط اسالمپ به هکيدر موارد 5-7-2-4
تا  20ن ید بیبا یشیخواسته شده باشد، اسالمپ مخلوط آزما

از اسالمپ هدف در نظر گرفته شود.  شتریدرصد ب 30
 بیشترمتر یلیم 210د از یدست آمده نباهرحال اسالمپ بهبه

 شود.

مناسب  یشیاسالمپ مخلوط آزما يبرا یمنف يروادار 4-2-7-5 ت 
د تا در ار روکمثبت به ين رواداریبیشترد یشگاه بایست و در آزماین

دست آمده بهد. چنانچه اسالمپ یایوجود نبه یل خاصکعمل مش
و  يریگان اسالمپ اندازهید جریمتر باشد، بایلیم 210ش از یب

 رد.ینترل قرار گکار ک يگزارش شده و مبنا

ان یا جریاز اسالمپ  یخاص بازه هکيدر موارد  5-7-2-5
 کییبتن در نزد یروان شودمیه یاسالمپ مورد نظر باشد، توص

 باشد. مربوط بازه یفوقان رانهک

ان اسالمپ مخلوط یا جریاسالمپ  شودمیه یتوص 5-2-7-5 ت 
درصد  5اسالمپ و  یفوقان رانهکاز  کمتردرصد  10ش از یب یشیآزما

 ان اسالمپ نباشد.یجر یفوقان رانهکاز  کمتر

ان یجر نهیشیب« ،مکبتن خودترا يبرا هکيدر موارد  5-7-2-6
ان اسالمپ مخلوط ید شده باشد، الزم است جریق »اسالمپ

ان اسالمپ یثر جرکاز حدا کمتردرصد  5ش از یب یشیآزما
 نباشد.

  

ان یجر« ،مکبتن خودترا يبرا هکيدر موارد  5-7-2-7
ان یدرخواست شده باشد، جر »ا متوسطیاسالمپ هدف 

ان یش از جریدرصد ب 10تا  5د یبا یشیاسالمپ مخلوط آزما
 اسالمپ هدف در نظر گرفته شود.

  

مشخص  »هواحباب حداقل درصد « هکيدر موارد 5-7-2-8
ز ش اید بینبا یشیمخلوط آزما يهواحبابشده باشد، درصد 

 ثر درصدکشود. اگر حدا بیشترد شده یق يدرصد از هوا 10
 یشیمخلوط آزما يهوا مشخص شده باشد، درصد هوا حباب

باشد.  کمترشده  مشخصدرصد از مقدار  5/7ش از ید بینبا
 د مخلوطی، باشودمشخص هوا حباب چنانچه متوسط درصد 

، مقاومت یبر روان یر قابل توجهیتاث حباب هوادرصد  8-2-7-5 ت 
ن کن ممیدارد. بنابرا یپدریشدن پزدن و آب خیرد بتن در کو عمل

باب حر یاز باشد تا اثر مقادیاست ساخت دو طرح مخلوط بتن مورد ن
ل نترکرد بتن از نظر دوام کتر از آن عمل، مقاومت و مهمیبر روان هوا

طرح مخلوط مورد نظر  هیه در عمل تهکر است کان ذیشود. شا
 دشوار است.
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 حیر/توضیتفس  یمتن اصل
 يبرامختلف،  يحباب هوا مقدار (درصد)با دو  یشیآزما
مجاز  يثر مقدار حاصله از روادارکبا حداقل و حدا یکینزد

 .)4-8 بندشود (ساخته 

 

مجاز در  يثر دماکا حدایحداقل  هکيدر موارد  5-7-2-9
 ییبا دما ییهابتن شودمیه یشده باشد، توص مشخص بتن
مجاز  يثر دماکبه حدا یکن نزدیبه حداقل و همچن یکنزد

، یج روانیوس) و نتایسلس درجه 2ثر اختالف کساخته (با حدا
نترل ک يریگط ساخت و قالبین شرایمقاومت و دوام در ا

 شود.

به  یو بدون افزودن یاد رفتار بتن با افزودنیز يدر دما 9-2-7-5 ت 
و افت آن، بر  یر آن بر روانیند و عالوه بر تاثکیر مییشدت تغ

خواهد  يریوتاه مدت و دراز مدت و دوام اثرات چشمگکمت مقاو
ن در ی. بنابراشودمیده ید یت متفاوتیز وضعیم نک يداشت. در دما

 یو زمستان یطرح مخلوط تابستان شودمیه یمهم توص يارهاک
 شوند. ارایهه و یصورت جداگانه تهبه

ن مقاومت و دوام ییبر بودن تعبا توجه به زمان 5-7-2-10
با سه نسبت آب به مواد  ،یشیاست سه مخلوط آزمابتن، الزم 

و د وساخته ش ،02/0 با اختالف حدود، به هم یکنزد یسیمان
سه یبا مقاومت و دوام هدف مقا هاآنشیج آزماینتا یکینزد

 شود.

نسبت  ین مقاومت و دوام و رسم منحنییپس از تع 10-2-7-5 ت 
، دوام-سیماننسبت آب به  یا رسم منحنیمقاومت -سیمانآب به 

 مربوط یسیمانتوان طرح مخلوط مناسب با نسبت آب به مواد یم
 شود. ییجوطرح مخلوط صرفه هیته زمانداد تا در  ارایهرا 

سه با یه در آن مقاومت در مقاکدر طرح مخلوط  5-7-2-11
د یاب یشیآزمامخلوط  ي، مقاومت فشاره استنندکن ییدوام تع

ن حالت یباشد. در ادرصد مقاومت هدف طرح  ±5در محدوده 
 است.  یز الزامیبه دوام هدف طرح ن یابیدست

 

در طرح مخلوط مقاومت محور، نسبت آب به مواد  11-2-7-5 ت 
از نسبت آب به مواد  کمترمتناظر با مقاومت هدف طرح،  یسیمان
متناظر با دوام هدف طرح است و در طرح مخلوط بتن  یسیمان

د ایبه دوام مورد نظر ز یابیدستن احتمال یرود. بنابرایار مکبه
به مقاومت هدف، الزم است  یابیخواهد بود. در صورت عدم دست

طرح اعمال نمود. در  یسیماندر نسبت آب به مواد  یر مناسبییتغ
د اصالح شود. چنانچه مقاومت یز بایبتن ن ير اجزاین حالت مقادیا

 توانیاز مقاومت هدف باشد، م بیشتردرصد  10بتن تا  دست آمدهبه
 نمود. یبور را قابل قبول تلقزارفرما طرح مکبنا به نظر 

دوام در  يه در آن پارامترهاکدر طرح مخلوط   5-7-2-12
ر دست آمده دبه جهینتاند، نندهکن ییسه با مقاومت تعیمقا
درصد دوام هدف طرح  ±10 در محدودهد یباش دوام یآزما

دست آمده ن حالت مقاومت بهی، در اباشد 1-6-5بند مطابق 
 باشد.  بزرگترد از مقاومت هدف طرح یباز ین

در طرح مخلوط دوام محور، نسبت آب به مواد  12-2-7-5 ت 
از نسبت آب به مواد  کمترمتناظر با دوام هدف طرح،  یسیمان
متناظر با مقاومت هدف طرح بوده و در طرح مخلوط بتن  یسیمان

تصور م کامالبه مقاومت هدف طرح  یابیدستن یرود. بنابرایار مکبه
د در یبه دوام هدف با یابیاست در صورت عدم دست یهیاست. بد

ر یرات الزم را اعمال نمود و مقادییطرح تغ سیماننسبت آب به 
 رد.کبتن را دوباره محاسبه  ياجزا

 یینها مخلوط طرح  
 

 یینها مخلوططرح  

، عالوه بر شودمیه یارگاه اراکه به ک ییطرح مخلوط نها در
طرح  یپروژه شامل: نام پروژه، متقاض یموماطالعات ع

ارفرما، مشاور، نظارت و کاران اجرا (کمخلوط، دست اندر
 1-8-5 يبندهااطالعات د یپروژه با يار) و محل اجراکمانیپ

  شود. هیز اراین 3-8-5تا 

بتن به  یینها مخلوط طرحل اطالعات مربوط به کمتحدالش ارایه 
 نین ایخواهد نمود. همچن کمکب آن در اسرع وقت ینترل و تصوک

موارد را در نظر  ند تا طراح مخلوط بتن همهکیم کمکفهرست 
 از قلم انداخته نشود. یگرفته و موضوع
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 حیر/توضیتفس  یمتن اصل

 بتنبه اطالعات مربوط  
 اطالعات مربوط به بتن  

 ؛بتن ا ردهیمقاومت مشخصه در سن مورد نظر  -الف
 ؛آن يهاتیار و محدودک ياز در پایمورد ن ییارآکو  یروان -ب
  ؛دوام مشخصه در سن مقرر -پ
 ؛آن يهاتیو سرباره و محدود پوزوالنلزوم مصرف  -ت
 ؛هاتوقفحمل و  یزمان فاصله -ث
 ؛، آب و هواكمرتبط با خا یطیط محیشرا -ج
، حداقل و یسیمانآب به مواد نسبت  يهاتیمحدود -چ

 ؛یسیمانمقدار مواد ثر کحدا
ردن ک مکترانحوه مختن بتن و یر ،ساخت، حمل لهینوع وس -ح

 ؛آن
لگردها و حداقل یم حداقل ابعاد اعضا، ضخامت دال، فاصله -خ

 ؛لگردهایم يرو یضخامت پوشش بتن
 ؛قطعات مختلف يلگردهایم مکترازان یم -د
 و وار، شالودهیدستون، ر، دال، یتشامل:  ینوع قطعات بتن -ذ

  ؛شمع
 و یبتن پاش ،اجرا وهیا شی ،ساخته و درجاشیپ ،نوع اجرا -ر

 ؛رهیغ
 ؛دهیتنشیساده، مسلح، پ، یاز نظر طراح عضونوع  -ز
مرتبط با بتن تازه مانند  يهاتیها و محدودر خواستهیسا -ژ

، حباب هواانداختن، درصد ، آبیوزن مخصوص، جداشدگ
 ؛رش، دما و ...یگ زمان

،  يبردارقالب زمانها مانند تیها و محدودر خواستهیسا -س
 وهیشده، ش، وزن مخصوص بتن سختیدگیتنشیاعمال پ
، دارحباب، یافیع شده، بتن الیتسر آوريعملخاص 

 .نیو سنگ کم، سبکتراخود

  

 در طرح مخلوط یاطالعات مصالح مصرف 
 در طرح مخلوط یاطالعات مصالح مصرف  

 و یکیزیر مشخصات فید و سای، محل تولسیماننوع  -الف
 ؛آن ییایمیش

و  تامینا ید یز و درشت، محل تولیر سنگدانهنوع  -ب
صد ، دربنديدانهآن شامل   ییایمیو ش یکیزیمشخصات ف

و جذب  ی، چگاليزیر، مدولرومتریکم 75 کاز ال هگذشت
ش ی، سایستگک، درصد شیو سوزن کیآب، درصد ذرات پول

سولفات و  يهاونیر ی، مقاديو دوام در برابر عوامل جو
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د ها و مواییایبا قل ییزانشکوا يهاشیج آزمای، نتادیلرک
 ؛آورانیز
 ؛آن ییایمیو ش یکیزیآب و مشخصات ف تامینمحل  -پ
 نتامیا پودر سنگ و محل ی ياو سرباره یپوزوالننوع مواد  -ت

 ؛هاآن ییایمیو ش یکیزیبه همراه مشخصات ف
به همراه  تامین، محل ییایمیش ینوع مواد افزودن -ث

صد ، دریژه چگالیوهب هاآن ییایمیو ش یکیزیمشخصات ف
مصرف  و نحوه یو جنب ی، رنگ، خواص اصلpH مواد جامد،

 ؛هاآن مصرف يهاتیر محدودیردن و ساکو انبار 
به همراه مشخصات  تامینو محل  یاف مصرفینوع ال -ج

 .هانآ لک، طول، قطر، شیشامل چگال یکیانکو م یکیزیف

عات   تاطرح اطال ج مخلوط یمخلوط و ن
 یشیآزما

عات    تا طرحاطال ج مخلوط یمخلوط و ن
 یشیآزما

 ؛مقاومت هدف طرح مخلوط -الف
 ؛دوام هدف طرح مخلوط -ب
 ؛ه در هنگام ساخت بتنیاسالمپ اول -پ
 نیا تخمیمحاسبه  و نحوه یمنیا هیا حاشیار یانحراف مع -ت

 ؛هاآن
 ؛یمصرف سنگدانه یاسم ثر اندازهکحدا -ث
 ؛طرح یسیمانا مواد ی سیماننسبت آب به  -ج
  ؛کیکبه تف ،یسیمانو مواد  سیمانمقدار  -چ
 ؛مقدار آب آزاد-ح
 ؛لکمقدار آب  -خ
  ؛کیکبه تف ییایمیش يهاافزودنیمقدار  -د
ه ب کز و درشت اشباع با سطح خشیر يهاسنگدانهمقدار  -ذ

 ؛کیکتف
 ؛کیکبه تف کخش کامالز و درشت یر يهاسنگدانهمقدار  -ر
 ؛شده يریگو اندازه یفرض ،بتن يحباب هوادرصد  -ز
 ؛هاسنگدانهدرصد سهم  -ژ

 ؛مخلوط یبتن و مدول نرم هاسنگدانهمخلوط  بنديدانه -س
 يریگو اندازه یمحاسبات ،م تازهکوزن مخصوص بتن مترا -ش

 ؛شده
 يژه در پایوهمختلف ب يهاآندر زم ییارآکو  یج روانینتا -ص
 ؛هاتوقفپس از حمل و  ،ارک

طبق  یسیمانر نسبت آب به مواد کو ذ ارایهدر مورد  3-6-5 ت 
معتبر در  شناخته شده يهاروش یا برخیطرح مخلوط  یروش مل

معادل اشاره نمود و  یسیمانتوان به نسبت آب به مواد یا، میدن
آب «ن نسبت یرد. اکر کز ذیار رفته را نکر) بهیب تاثی(ضر kمقدار 

 .شودمیف یتعر 7-5رابطه ت با استفاده از  »معادل یسیمانبه مواد 

𝑾𝑾�                                                            )7-5ت رابطه 
𝑪𝑪𝒎𝒎
�
𝒆𝒆

=
𝑾𝑾𝒇𝒇
𝑪𝑪+𝒌𝒌𝒌𝒌

   

  

 8-5رابطه ت بر اساس  »یسیمانآب به مواد «ه نسبت کیدرحال
 .شودمیف یتعر

𝑊𝑊�                                                                 )8-5 ت رابطه
𝐶𝐶𝑚𝑚
� =

𝑊𝑊𝑓𝑓
𝐶𝐶+𝑃𝑃

  

 ه درآن: ک
P  ا سرباره و ی پوزوالنمقدار𝑊𝑊𝑓𝑓  .مقدار آب آزاد طرح مخلوط است
K مواد مانند  یبرخ يو برا یکتر از کوچکمواد،  یبرخ يبرا

ه روش ب بیشتراطالعات  يباشد. برا یم یکاز  بزرگتر سیلیسدوده
قات راه، یز تحقکمر 479-ضه شماره ینشر(طرح مخلوط بتن  یمل

و نرم افزار مبتنی بر آن که از طریق نظام فنی  ين و شهرسازکمس
 د.ییجعه نمامرا) باشدو اجرایی در دسترس می

ردن مقاومت کمشخص  يمعادل برا یسیماننسبت آب به مواد 
مقاومت، در روش -یسیماننسبت آب به مواد  يهایمتناظر در منحن

گر نسبت آب به مواد یرود. به عبارت دیار مکطرح مخلوط به
 .شودمین ییبا توجه به مقاومت هدف تع ینسیما

 



 جلد دوم: مصالح و مسائل اجرایی -نامه بتن ایرانآئین 01/01/1400 108  
 

 حیر/توضیتفس  یمتن اصل
 يمتناظر پا زمانساخت و در  زمانبتن تازه در  يدما-ض
  ؛ارک

، یدر مورد جداشدگشده  يریگا اندازهیج مشاهدات ینتا -ط
 ؛رش و ...یانداختن، گبآ
 ؛بتن يت ظاهریح وضعیتشر -ظ
ن مختلف یبتن در سن يش مقاومت فشاریج آزماینتا -ع

 ؛سن مقاومت مشخصهژه در یوهب
 ؛ازین مورد نیدوام در سن يهاشیج آزماینتا -غ
 ،یشده مانند چگالبتن سخت يهاشیر آزمایج ساینتا -ف

ره در یو غ یب ارتجاعی، ضریششکا ی یمقاومت خمش
 ؛ازیصورت ن

با مقاومت و دوام در  یسیمانب به مواد آنسبت  رابطه -ق
 .یشیآزما مخلوطصورت ساخت حداقل سه 

 هدف طرح مخلوط ير مقاومت فشارییتغ 
 

 خلوطمهدف طرح ير مقاومت فشارییتغ 

 یافکسب اطالعات کارگاه و کپس از ساخت بتن در   5-9-1
توان انحراف ی، ميمتعدد مقاومت فشار يهاشیج آزمایاز نتا

در  یمقاومت يهان مقاومت نمونهیانگیمز یو ن یار واقعیمع
 30از به ین معموالن منظور یا يبرا ارگاه را محاسبه نمود.ک
 .است یمتوال يهانمونه از جهینت

، یرفمصالح مص یفکیاز جمله نوسانات  یل مختلفیبه دال 1-9-5 ت 
نترل نسبت آب به کردن ساخت بتن، کمانه ین و پیدقت در توز

مقاومت و مقاومت ار ین است انحراف معکره، ممیو غ یسیمانمواد 
 ل شود. درکانطباق با رده دچار مش یند و حتکر یین تغیانگیم

باشد  10از  بیشترو  30از  کمترها ج نمونهیه تعداد نتاک یصورت
 آن یب اصالحیز با توجه به ضریار را نیتوان مقدار انحراف معیم

 .دست آوردبه
 کمترد، یجد دست آمدههار بیانحراف معه کيموارددر  5-9-2

 يباشد و برا یقبل ینیا تخمی یار محاسباتیاز انحراف مع
از مقاومت  کمترها ج نمونهیاز نتا یکچ یه، با رده انطباق

 ،دیار جدیتوان با توجه به انحراف معیمشخصه نباشد، م
آن  کمکدست آورد و به هب را يدیمقاومت هدف طرح جد

ه کنیمشروط بر ا نمود. ارایهرا  يدیجد مخلوط يهانسبت
ط د ضوابیجد یسیمانو نسبت آب به مواد  یسیمانمقدار مواد 

 د.یمربوط به دوام را برآورده نما

ب نترل نسبت آکدر ساخت بتن و  بیشتربا اعمال دقت   2-9-5 ت 
، یدر مصالح مصرف کمتر یفکیا وجود نوسانات یو  یسیمانبه مواد 

ابد. یاهش کارگاه کار مقاومت بتن در ین است انحراف معکمم
ده رش و انطباق با ریدر پذ یمناسب ه فاصلهک ین در صورتیبنابرا

 یهیاهش داد. بدکتوان مقاومت هدف طرح را یوجود داشته باشد، م
 در یسیمانش نسبت آب به مواد ین حالت احتمال افزایاست در ا
وجود دارد و در هر صورت  سیماناهش مقدار کا ید و یطرح جد

ها وژهاز پر ياریند. در بسکرا در مورد دوام نقض  مربوطد ضوابط ینبا
اد مقاومت، بدون توجه به ضوابط دوام، یدر صورت مواجه با  ازد

ش یرا افزا یسیمانا نسبت آب به مواد یاهش کرا  سیمانمقدار 
 ه نادرست است.کدهند یم

مورد عدم انطباق با رده  ،ن اجرایح دره کيموارددر  5-9-3
 ، مقاومتیمنیا هیش حاشیبا افزا شود، الزم است مشاهده نظر

ار یانحراف مع مواردن ی. در اه شودش دادیهدف طرح افزا

ا ی یمصالح مصرف یفکیاهش کاز جمله  یلیبنا به دال  3-9-5 ت 
، یسیماننترل نسبت آب به مواد کاهش دقت در ساخت بتن و ک

افته و سطح مقاومت یش ید افزایار جدین است انحراف معکمم
اخت به س بیشترد ضمن توجه ین حالت بایابد. در ایاهش ک هابتن
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 یهیخواهد بود. بد یقبل یار فرضیش از انحراف معی، بموجود

 .شوده یارا يدیجد مخلوط طرحد یبا مواردن یاست در ا
، مقاومت هدف طرح یسیماننترل نسبت آب به مواد کبتن و 

ه احتمال عدم انطباق با رده به مقدار کمخلوط بتن را آنقدر باال برد 
گونه چیش مقاومت هدف طرح مخلوط، هیبرسد. با افزا يزیناچ
 ثر مجاز مقدارکجز حدادوام و ضوابط مرتبط با آن (به يبرا یلکمش

ا یآب  اهندهکمواد  بیشترد و با مصرف یآیوجود نم) بهسیمان
 ز فائق آمد.یل نکن مشیتوان بر ایننده مکانرو
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      مششفصل  6

 بتنپایایی ا ی دوام 
  

س  یمتن اصل  حی/توضریتف

 گستره 
 

 گستره 

 ییایپا ایحفظ دوام  يد برایه باک ین فصل به الزاماتیضوابط ا
د دارت شود، اختصاص ینامناسب رعا یطیط محیبتن در شرا

 :ر استیو شامل موارد ز
 ؛اتیلک –الف 

 ربناته شدن؛کاز  یناش یخوردگ -ب
 ؛دیلرک يهاونیاز  یناش یخوردگ -پ
 ؛یسولفات يحمله ها -ت
 ا؛یبا آب در ییارویرو -ث
 زدن و آب شدن؛خی يهاچرخهبا  ییارویرو -ج
 سنگدانه؛ - ییایقل يهانشکوا -چ
 ش.یسا -ح

ل به آن پرداخته شده ینامه به تفصنیآئ نیه در اک يعالوه بر موارد 
 هاآنبه  نامهنییآن یدر اه کز وجود دارد ین يگریاست موارد د

جعه شود و اگر مراجع معتبر مرید به دیپرداخته نشده است و با
 عبارتند از: 

 کخش مناطقه در کها کنم یاز تبلور برخ یش حجم ناشیافزا -
 یا آب سطحی كسطح خا یکم بارش در نزدکو  کمه خشیا نی

ا مالت ی سیمانر یج از خمیو سطح بتن بتدر شودمیمشاهده 
 .شودمی هیته

مقاومت آن و ن رفتن سطح بتن و یه باعث از بک، يدیحمله اس -
 .شودمیلگرد یم یخوردگ

دن ش یه باعث متالشکبتن  يد دمایش شدیا افزای يسوزآتش -
 .شودمی یسطح يهاژه در قسمتیبتن بو

اهش کن شدن بتن در اثر که باعث قلوهک ییزاا خالءی ییزاحفره -
ا برخورد آن به موانع یاد آب یل سرعت زیجاد خالء  بدلیفشار و ا

 د.یآیبوجود م یبتن
 به آب مقطر. یکنزد يهاخروج امالح از بتن توسط آب -
 . یحرارت يهااز تنش یناش یخوردگ كتر -
 . یدر پ یشدن پ کاز تر و خش یناش یخوردگ كتر -
 در بتن سخت شده. یشدگاز جمع یناش یخوردگ كتر -

 اتیلک 
 

 اتیلک 

حمالت ، يمقابله با عوامل جو يآن برا ییبه توانا بتندوام 
ه منجر ب هک يفرآیند و هرگونه ، فرسایش، سایششیمیایی

، شودمیآن  یدهد و بهرهیاهش طول عمر مفکو  یو خراب زوال
 . شودمیاطالق 
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 یتکیف اقل، حدمورد نظر، شکلمحیطی رایط در شپایا  بتن

ي اهسازهمورد نظر از برداري بهرهو قابلیت قابل قبول اولیه 
 کند.میرا حفظ بتنی 

 ییهادهیپداز  یبرخر به اختصار یز» ث«تا » الف« يدر بندها
و  شودمید، عنوان نشویاهش دوام بتن مکه منجر به ک

د یها بادهین پدیمقابله با ا يه براک ییو اجرا یالزامات فن
 . شودمیه ین بخش ارایا ير بندهای، در ساشودت یرعا

 ربناته شدن بتنکاز  یناش یخوردگ -الف  ربناته شدن بتنکاز  یناش یخوردگ -الف

عات لگردها و قطیه محافظ میال نن رفتیده به علت از بین پدیا
 طیمح تییایقلاهش کشده در بتن، در اثر  يجاگذار يفلز
ژن و آب موجب یسک، شروع شده و در حضور اسیمانر یخم

 .شودمیش رونده در فوالدها یپ یزدن و خوردگزنگ
رد خوردن و سرانجام خُ كردن، ترکطبله  ،زنگ زدن فوالدها

 را به همراه دارد. هاآن يشدن بتن رو

حباب د موجود در یسکايربن دکنش کجه وایربناته شدن در نتک 
 S2Cدراته شدن یاز ه ید ناشیسکدرویم هیلسکا آب باران با ی هوا
 pHاهش ک هبه ک، شودمیجاد یدر حضور آب ا سیمان S3Cژه یو بو
 یبیبه حد تقرآن دن یسو ر 5/12ش از یاز حدود ب سیمانر یخم

ن ت بتیفکیهرچند  رود.ین میاز بلگرد یمه محافظ ی، ال9 متر ازک
 یزدگند اما زنگیبینم يب جدیآس یاز نظر مقاومت و چسبندگ

 لگرد منجر شود.یم يب بتن رویتواند به تخریلگردها میم
 يهاروگاهی، نسیمان يهاارخانهکط یهمچون مح ییهامیز اقلیدر ر
 یحرارت يهاارخانهکنفت و گاز،  يهاشگاهی، پاالیرتاا حری يگاز
 ربناتهک، يآهن و مناطق پرتردد شهرراه و راه يها، تونليپزکآه

 برخوردار است. يبیشترت یشدن بتن از اهم
اهش ک سیمانر یخم pHز یوجود دارد ن يدیه حمله اسکيدر موارد

 هیز دستخوش تجزین یاتیکلیس يهادراتیه هکابد ضمن آنییم
ت یفکیلگردها، یم یزدگعالوه بر زنگ يدیحمله اس شوند. دریم

 يدی. حمله اسندیبیب میآسز ین یبتن از نظر مقاومت و چسبندگ
 يسقف مخازن نگهدار یانتقال فاضالب و برخ يهادر تاج تونل

ن است کز ممین یصنعت يها. امروزه فاضالبشودمیده یفاضالب د
 باشند. يدیبه شدت اس

 دیلرک يهاونیاز  یناش یخوردگ -ب  دیلرک يهاونیاز  یناش یخوردگ -ب

و  آرماتورهادر مجاورت  دیلرکون یل وجود یبدلده ین پدیا
 ایط مجاور و یدر اثر نفوذ آن از محشده  يجاگذار ياقالم فلز

 ی. خوردگشودمیجاد یل دهنده بتن اکیمواد تش یآلودگ
دن به حد ید و رسیلرک يهاونیش غلظت یبا افزا يدیلرک

تواند آغاز شود و در صورت حضور رطوبت و یم یبحران
 یاشن یز مشابه خوردگین یخرابار کو  ابد. سازیژن ادامه یسکا

 ربناته شدن بتن است.کاز 

وجود به يداریمحافظ پا هی، ال5/12باالتر از   pHبا  یدر بتن معموال 
. شودمید فوالد یشد یزدگند شدن زنگکه موجب کد یآیم

 یخوردگ ا حد آستانهی یبه حد بحران دیلرک يهاونیچنانچه غلظت 
 یرود. غلظت بحرانین میلگرد از بیمحافظ در سطح م هیبرسد، ال

 یست و به عوامل مختلفیسان نیک هابتندر همه  دیلرک يهاونی
 دارد. ارتباط دما،  و سیمانر یخم pHمانند 

فوالد  یخوردگ یژن باعث توقف عملیسکعدم حضور رطوبت و ا
 طیجاد شرایه محافظ و این رفتن الیه با توجه به از بک شودمی

 ابد.یتواند بصورت فعال ادامه یم یمساعد خوردگ
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س  یمتن اصل  حی/توضریتف

 سولفاتی هاحمله -پ   سولفاتی يهاحمله -پ

یا خاك موجود در آب سولفات  يهانفوذ یون علتده بهین پدیا
ایجاد  آندر  شوندهمنبسط مواد مقدار ش یو افزا، مجاور بتن

بتن و گسترش آن به  سطحفروپاشی  باعثج یتدرو به هشد
هاي وجود مقادیر بیش از حد یون .شودمیسمت داخل 

بتن نیز ممکن است در  سولفات در اجزاي تشکیل دهنده
 .شود دهین پدیجاد ایاشرایط خاص منجر به 

ن ین است باعث از بکمم سولفاتم یزیها مانند منسولفات یبرخ 
دان انبساط چن هکیدرحالبتن شوند،  ه مواد چسبانندهیرفتن و تجز

ب یترتها بهن سولفاتیتركآورد. خطرنایوجود نمرا به يادیز
هستند.  سولفات میلسکو سولفات م یم و پتاسی، سدسولفات میزیمن
آن  ن مقداری، بنابراشودمیم در آب حل کبه مقدار سولفات م یلسک
ند. کتجاوز  ینیاز حد مع ینیزمریا زی یسطح يهاتواند در آبینم

م به یم و پتاسیم، سدیزیمن يهات انحالل سولفاتیه قابلکیدرحال
 يدتریان بار شدیه اثرات زکو ثابت شده است  است بیشترمراتب 

 دارند. سولفاتم یلسکز نسبت به ین

 ایبا آب در یاروئیرو -ت  ایبا آب در یاروئیرو -ت

 ياهایآب در د دریلرک يهاونیل وجود یبدل عمدتاده یپدن یا
 يهاونی معموالاها ین دریدر ا بتن است. يوشور و اثر آن بر ر

 د.نکید میبتن را تشد یز وجود دارد و خوردگین یسولفات

  

 شدنو آب  زدنیخ  يهابا چرخه یاروئیرو -ث  شدنو آب  زدنیخ  يهاچرخه با یاروئیرو -ث

و بتن سطح در شدن  و آبزدن  یخ هابر اثر چرخهده ین پدیا
ج موجب یتدربهو در آن ظاهر شده خوردگی تركجاد یا

 .شودمیآن فروپاشی رونده و شیانبساط پ

ه درجه اشباع منافذ کند کیبروز م يبصورت جد یب وقتین آسیا 
ر از متکخ زدن بتن با درجه اشباع یشتر باشد. یدرصد ب 80بتن از 

 آورد. یرا بوجود نم یمخرب چندان يهاتنشدرصد، در عمل  80
زدا در آب مجاور سطح بتن باشد، اثرات خی يهاکه نمکیدر صورت

 بیشترمراتب به یدر پ یپ يهاخبندان و آب شدنیمخرب آن در 
خواهد داشت. در  یخواهد بود و پوسته پوسته شدن را در پ

زمان همن است کد باشند، ممیلرک يها حاوکن نمیه اکیصورت
 وجود آورند.ز بهیلگردها را نیم یخوردگ

 سنگدانه -قلیایی واکنش  -ج  سنگدانه -قلیایی واکنش  -ج

 زانشکوا يهایانکبا  سیمان ییاینش قلکاثر وادر ده ین پدیا
جاد انبساط در یجه آن ایو نت شودمیجاد یا هاسنگدانهدر 

ر دده ین پدی. اباشدمی هاسنگدانهو  سیمانر یحدفاصل خم
د و ینمایجاد میدر درون بتن ا ییهایخوردگ كتردرازمدت 

  .شودمیشدن آن  یسرانجام موجب متالش

م یو پتاس O2Naم یسد يدهایسک، اسیمان يهاییایمنظور از قل 
O2K  نش کوا یربناتکا ی یسیلیس يهاسنگدانهاز  یه با برخکاست
توانایی  بهمشکوك ي هاسنگدانه دلیلهمین دهند. بهیم

کوارتز، از اشکال ، بعضی ، کلسدونیمانند اوپالزایی واکنش
سیلیسی از گروه هاي و شیشهدیمیت ، تريکریستوبالیت

 يهاسنگدانهها از گروه تیاز دولوم یها و برخیسیلیس يهاسنگدانه
 يهانشکرند. وایقرار گباید مورد بررسی قبل از مصرف  یربناتک

گرم و  يهاطیدر مح معموالج و یتدرن است بهکمورد نظر مم
مرطوب و سرد، پس  يهاطیسال و در مح 5مرطوب پس از حدود 

 ش بگذارند.یسال آثار خود را به نما 10از حدود 
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س  یمتن اصل  حی/توضریتف

  سایش -چ  سایش  -چ

 يحاوآب و یا حرکت  ل نقلیهیدر اثر عبور  وساده ین پدیا
 زیحامل ذرات ر يا وزش بادهایو  بتنسطح  رويز بر یذرات ر

سطح  ينده شروع شده و سرانجام با جداشدن ذرات از رویسا
 .شودمیآن  یبتن موجب خراب

اد آب یه در اثر سرعت زک یا خالءزائی ییزاده حفرهیده با پدین پدیا 
ن شدن کتفاوت دارد. قلوه شودمیجاد یا برخورد آب به موانع ای

از سرعت آب  یاهش فشار ناشکا یجاد خالء یل ایبتن بدلسطح 
 ش را بدان اطالق نمود.یا فرسایش یتوان سایه نمکد یآیبوجود م

 یطیط محیشرا يبندرده     یطیط محیشرا يبندرده 

زان یدما و م :دگاه دوام شاملیاز د یطیط محیشرا 6-3-1 
مهاجم در  ییایمیش يهاونیا یط، وجود مواد یرطوبت مح

با توجه ط یشران یا يبندرده1-6 جدولدر اطراف بتن است. 
 ،موارد خاص يبندردهن یاشده است.  ارایهبه عوامل مختلف 

 يهااستفاده از پوششا یفوالد ضد زنگ  يریارگکب ،مانند
 شده يگذاريجا يآرماتور و اقالم فلزبتن و  يرو یحفاظت

 رد.یگیدر بر نمرا  یاز خوردگ يریجلوگ يبرا

 یط ملیدر تطابق شرا1-6 جدولشده در  ارایه يبندرده 1-3-6ت  
شده  ارایه 12284-1 یو استاندارد مل ISO 22965-1با استاندارد 

 است.
ل و مشابه سواح ایدر یطیط محیشده بر اساس شرا ارایه يبنددسته
اد یآن ز ا دریه شده و دما و غلظت امالح آب دریران تهیا یجنوب

ور شکر شمال ینظ ییایدر يهاطیر محیسا يمحسوب شده است. برا
د یاست، با کمترا به مراتب یه دما و غلظت امالح موجود در آب درک

ثر انطباق صورت کط حدایت شرایبا رعا يبندانتخاب نوع دسته
 یطیط محیشرا يبندانتخاب دسته يرد. به عنوان مثال برایگ
 رد. کتر استفاده میرجه مالد یکط یتوان از شرایم

ا چند حالت ین در معرض دو بت هکيدر موارد 6-3-2
ن است کباشد، مم 1-6 جدول يهارده اززمان هم ییارویرو

داشته  وجود هاآناثر توامان ن ییتع يشتر برایب یاز به بررسین
 شد.با

ن یه ایکو از آنجائ 1-6 جدول يبا توجه به رده بند 2-3-6ت  
از  یا بخشیسازه و  یک(م یاقلدگاه درشتیتواند با دیم يبندرده
ز یعضو) ن یک یا حتیسازه  یکاز  یم (بخشیاقلزیو رمنطقه)  یک

 یقیمصاد 4-6شکل ت  یال 1-6شکل ت در  ،ردیمد نظر قرار گ
  ه شده است.یم ارایاقلزیدگاه ریمختلف در د يهااختصاص ردهاز 

 

 
  ساختمان یکمهاجم مختلف در  یطیط محیاز شرا یقیمصاد 1-6ل ت کش

 

 



 117   01/01/1400 دوام یا پایایی بتن –فصل ششم  

 
 )ییایمیا حمالت شی یخطر خوردگ(بدون  X0 یطیط محیاز شرا یمصداق 2-6ل ت کش

 
 سازه یکمهاجم مختلف در  یطیط محیاز شرا یقیمصاد 3-6ل ت کش

 
 ساختمان یکمهاجم مختلف در  یطیط محیاز شرا یقیمصاد 4-6ل ت کش

 

 غیرخورنده  كخا
 زان مجاز)یمتر از مک(مواد مهاجم 

 آب زیرزمینی

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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س  یمتن اصل /توضیتف  حیر
  يبنده بتن خارج از محدوده ردهکيدر موارد 6-3-3

خاص موجود در آب  ییایمیدر معرض حمالت ش 1-6 جدول
 ییایمیامالح ش يا سرعت آب حاویرد و یگیمقرار  كا خای

د مطالعات خاص از نظر دوام انجام ی، باباشدمیاد یمجاور بتن ز
 شود.

  

 دگاه دوام بتنیاز د یطیط محیشرا يبندهرد 1-6 جدول

 يبندرده فیرد
مشخصه 

 رده 
 يدبنمشابه با رده یطیط محیاز شرا ییهانمونهح یتشر طیف شرایتوص

1 
ا حمالت ی یخطر خوردگ

 وجود ندارد ییایمیش
X0 

 يجاگذارفلزات  بدونا یر مسلح یبتن غ
 ،شده

زدن و خیط یشرا از ریط به غیشرادر همه 
 ش یسابدون ، آب شدن

- 

 .مکار یبا رطوبت بس هاساختمانبتن در داخل   - کخش یلیخ طیدر شرا بتن آرمه

2 

از  یناش یخوردگ
د آب یلرک يهاونی

 شور يایدر
ر یا سایلگرد یم ي(بتن دارا

ه در ک شده يجاگذارفلزات 
و  دیلرکتوام  يهاونیتماس با 
ا یا یاز آب در یناش سولفات

موجود در هوا  يهاکنم
 هستند)

XCS1 
موجود  مک يهاکدر معرض نم بتن آرمه
 ا یردور از د یلیخ در هوا و

 لومتر)کی 5 زش ایدور از ساحل  (ب یلیخ يهاسازه -

XCS2 
 كا درون خای غرقاب  اًدائمبتن آرمه 

 ا مرطوبیدار آب

 ا قرار دارند.یدره در آب ک ییایدر يهاسازهاز  ییهابخش -
شور  يایر سطح تراز آب دریز یساحل كه در خاکاز سازه  ییهابخش -

 قرار دارند.
 .لومتر)کی 5تا  یکنسبتاً دور از ساحل ( يهاسازه -

XCS3 
موجود اد یز يهاکدر معرض نم بتن آرمه
 ایم با آب دریتماس مستقبدون در هوا و 

 ا پاششی
 لومتر)کی یکمتر از کساحل ( یکنزد يهاسازه -

XCS4 در معرض پاشش و جزر و مد ییایدر يهاسازهاز  ییهابخش - در معرض پاشش و جزر و مد ینواح 

3 

از  یناش یخوردگ
ز ر ایبه غ دیلرک يهاونی

 شور يایآب در
 ریا سایلگرد  یم ي(بتن دارا

ه در ک شده يجاگذارفلزات 
 يحاو كا خایتماس با آب 

 باشندیم دیلرک يهاونی
 زدا )خی يهاکمن مانند:

XCD1 هوا دیلرک يهاونیدر معرض  یسطوح بتن - رطوبت متوسط 
XCD2 لر آزادک يا مخازن آب حاویو  استخر شنا - کمرطوب، به ندرت خش 

XCD3 
ع اشبا كم با خایدر تماس مستق بتن آرمه
  دیلرک يهاونیآلوده به 

ر یو ز ،مهاجم است كبا خاه در تماس ک ساختماناز  ییهاقسمت -
  .است ینیرزمیزشور سطح آب 

XCD4 
 يبا آب حاو شدن کتر و خش يهاچرخه

  دیلرک يهاونی

 قرار دارد، يدیلرکه در معرض پاشش ک ساختماناز  ییهابخش -
 ،هامحوطه يهايروساز -
  .یطبقات يهانگکیپار دال -

4 
از  یناش یخوردگ

 ربناته شدنک
 )آرمهبتن (فقط 

XCA1 مرطوب وارها همی کط خشیشرا 
 يد، به استثنانسازه قرار دار یداخل بسته ه در محوطهک یسطوح -

 ارند.د ییه رطوبت باالکسازه  یداخل يهاطیمح
 د.نباش رسان بیبدون عوامل آسو ه همواره درون آب ک یسطوح -

XCA2 کط غالباً مرطوب و به ندرت خشیشرا  
از  ياریمدت در معرض آب باشد همچون بس یطوالنه در ک یسطوح -
 ها.یپ

XCA3 متوسط یطیط با رطوبت محیشرا 

 .استم باران مصون یه از بارش مستقک بتن آرمه یسطوح خارج -
ط حمام و یهمچون مح ،ه در معرض رطوبت هستندک یحوسط -

 آشپزخانه.
 .شهرها ای کبتن در مناطق گرم و خش -

XCA4 
اد یو غلظت ز شدن کتر و خش يهاچرخه

 دیسکا يربن دک

 هستند.و شدن  کتر و خش يهاه در معرض چرخهک یسطوح -
و  سیمان يهاارخانهک، یحرارت يهاروگاهیها نشگاهیبتن در پاال -

 اد است.یز هاآنط ید در محیسکا يربن دکه ک يپزکآه
و  یر برقیآهن غراه و راه يهاگرم و مرطوب، تونل يبتن در شهرها -

 .یها بسته و طبقاتنگکیپار
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 يبندرده فیرد
مشخصه 

 رده 
 يدبنمشابه با رده یطیط محیاز شرا ییهانمونهح یتشر طیف شرایتوص

5 

بتن در معرض 
زدن و آب خی يهاچرخه

ط یشدن و در مح
 مرطوب قرار دارد

XFT0 سال وجود دارد.  هر خ زدن و آب شدن در ی احتمال چند چرخه - م  کاشباع  درجه 

XFT1 
 اشباع متوسط   درجه

 زدا وجود نداردخی يهاکنماحتمال حضور 
 وجود دارد. در هر سال خ زدن و آب شدن ی يهاچرخهاحتمال  -

XFT2 
 اد یاشباع ز درجه

 دارد نزدا وجود خی يهاکنماحتمال حضور 
 .  وجود داردخ زدن و آب شدن در اجزاء قائم ی يهااحتمال چرخه -

XFT3 
 اد یاشباع ز درجه

 زدا وجود داردخی يهاکاحتمال حضور نم
 .وجود داردقائم   ءآب شدن  در اجزاخ زدن و ی يهاچرخه -

6 

بتن در معرض حمالت 
اما ، قرار دارد یسولفات

قابل  دیلرک يهاونی
 وجود ندارد یتوجه

XS1 متوسط یاحتمال حمالت سولفات  
سولفات موجود در  يهاونیه در معرض ک یبتن از سازه ییهابخش -

 دارند.قرار  8-6 جدولمطابق  كآب و خا

XS2 دیشد یاحتمال حمالت سولفات  
سولفات موجود در  يهاونیه در معرض ک یبتن از سازه ییهابخش -

 دارند.قرار  8-6 جدولمطابق  كآب و خا

XS3 دیشد یلیخ یاحتمال حمالت سولفات  
سولفات موجود در  يهاونیه در معرض ک یبتن از سازه ییهابخش -

 قرار دارند. 8-6 جدول مطابق كآب و خا

7 
ط بروز یبتن در شرا

 – ییاینش قلکوا
 قرار دارد انهگدسن

XAS1 ي سیلیسیهاسنگدانهاز  ینش ناشکوا 
 یسیلیس يهاسنگدانهن است با که ممک یبتن از سازه ییهابخش -
 رطوبت باشند. يشده و دارا ا ساختهیپرقل سیمانزا و نشکوا

XAS2 ي کربناتیهاسنگدانهاز  ینش ناشکوا 
 یربناتک يهاسنگدانهن است با که ممک یبتن از سازه ییهابخش -
 رطوبت باشند. يا ساخته شده و دارایپرقل سیمانزا و نشکوا

 

س  یمتن اصل /توضیتف  حیر

مات فن  دوام  تامین يبرا ییاجرا و یالزا
 بتن

مات   دوام  تامین يبرا ییاجراو  یفن الزا
 بتن

 اتیلک   اتیلک 

آن  پایاییاهش دوام و کموثر بر  یبتن، عامل اصل يرینفوذپذ
ان کم یطیط محید، با توجه به شرایاست. در ساخت بتن با

د. از ابیاهش کبتن  يرینفوذپذه کار برد کب يریطرح، تداب
 را نام برد:ر یز» پ«تا » الف«توان عوامل یر مین تدابیجمله ا

، مانسیله مناسب در بتن شامل: کمواد متش يریار گکب -الف
 ؛ی، آب و مواد افزودنیمصالح سنگ

ژه مقدار مواد یانتخاب طرح مخلوط مناسب بتن بو -ب
 ؛یسیمانو نسبت آب به مواد  یسیمان

 مکختن، مترایه، ریساخت بتن، شامل: ته يدقت در اجرا -پ
 آن. آوريعملردن و ک

 

موارد را با رعایت آن توان نفوذپذیري یمبتن پایایی افزایش براي  
 داد: تقلیل »ر« تا »الف«

 ؛مناسب سیماناز استفاده  -الف
 مناسب؛ يهاسنگدانهاستفاده از آب و  -ب
 ؛سیمانعیار  سازيبهینه -پ
ه ا شبی یپوزوالنمناسب مواد  ینیگزیاستفاده از نسبت جا -ت

 ؛یسیمان
 ؛بتنهاي مخلوط نسبتو مناسب صحیح  انتخاب -ث
ها، مواد کنندهمانند روان شیمیایی هاياز افزودنیاستفاده  -ج

 ؛زهایگرها و آبنندهکبند ها، نمنندهکبند و آب هواساز حباب
و  سیمان(ی سیمانمواد به آب  نسبت و محدود نمودنکاهش  -چ

 )؛ییمانسو مواد شبه پوزوالن
 ؛يزیربتن در هنگام بتن يثر دماکت حدایت محدودیرعا -ح
 ؛یز از جداشدگیختن و پرهیدقت در حمل و ر -خ
 ؛مناسبهاي و روش با وسایلحداکثر تراکم  تأمین -د
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 ؛مناسبهاي با روشو کافی دقیق آوري عمل -ذ
 جاد پوشش مناسب بر سطح بتن.یا -ر
ت مرتب نشده است؛ یموارد بر اساس اهم نیت ایتوجه شود رعا 
 يبیشترت یتواند اهمیم یسیمانطور مثال نسبت آب به مواد به

 يریاهش نفوذپذکدر  »الف«ت بند یه رعاکیدرحال داشته باشد.
در  يریاهش نفوذپذکموثر است، احتمال دارد بر  دیلرک يهاونی

 نداشته باشد. یر چندانیا هوا تاثیبرابر آب 

 یناش یالزامات دوام بتن در برابر خوردگ 
 ایو آب در دیلرک يهاونیاز 

 یناشـ یالزامات دوام بتن در برابر خوردگ  
 اید و آب دریلرک يهاونیاز 

 ات یلک   1-2-4-6ت   ات یلک  6-4-2-1

 یناش يهابیبتن آرمه در برابر آس يهاسازهش دوام یافزا يبرا
، الزم است ییایر دریو غ ییاید در مناطق دریلرک يهاونیاز 

 تا 3-2-4-6 يبندهاه در ک شوداتخاذ  يریتداب
 . استه شدهیارا 6-4-2-6 

ه کباشند،  ییهاتفاوت ين است داراک، ممیطیط محین دو شرایا 
 .شودمیر هر بند به آن اشاره یدر تفس

 

» فال«رویارویی با آب دریا بسته به شرایط  الزامات 6-4-2-2
 باشد:تواند مختلف ر مییز» پ«تا 

  شدنآبهاي تر و خشک شدن و یا یخ زدن و چرخه -الف
تواند سبب بروز یجزر و مدي و ناحیه پاشش م ناحیه

ش یآرماتور و فرسا ی، خوردگی، حمله سولفاتیهوازدگ
بتن قابل مالحظه است و  يریپذبیشود. در این موارد آس

 ار گرفته شود. کر مناسب بهیتداب هاآنبا  یاروئیرو يد برایبا
خطر  ،امل در آب قرار داردکطور ه بتن بهکيدر موارد -ب

ی خوردگشدت رغم اشباع بتن، کمتر است و زدگی، علییخ
، و یابدز به دلیل عدم دسترسی به اکسیژن کاهش میین

 ست.ین یات اضافیبه انجام عمل یلزوم
پاشش، به دلیل عدم تر  هاي باالتر از ناحیهدر قسمت -پ

به انجام  ی، و لزوممتر استکشدن بتن، خطر خرابی 
 ست.ین یات اضافیعمل

 

 2-2-4-6ت 
 

 ن حالت بندرتیدر ا یه گفته شد حمله سولفاتکهمانگونه  -الف
آن محدود به  A3Cه ک ییهاسیماندهد، و استفاده از یرخ م

 . شودمیه یدرصد است، توص 10
د ، ماننییایمیخطرات شن است عالوه بر که پاشش ممیدر ناح     

 يدیلرک يهاکاز تبلور نم یش حجم ناشیلگرد، افزایم یخوردگ
 ز شود.ین یکیزیف یباعث خراب یو سولفات

 زماندر  ید، شروع خوردگیلرکون یع یل نفوذ سریبدل -ب
افته و یاهش ک یدهد، اما شدت خوردگیرخ م يتروتاهک
 اهشکبتن  یو خراب یو خطر خوردگ شودمیند کشرفت آن یپ
 ابد.ییم
 يهایست و خرابین قسمت محتمل نیدر ا کیو خش يتر -پ

ق یرد از طیلرکون یمتر است، اما به هرحال نفوذ کز ین یکیزیف
لگردها یم یتواند به خوردگینه میت نم موئکق حریا از طریهوا 
 ها منجر شود.یر خرابیبا سا

 بتن مخلوط طرح  3-2-4-6ت   بتن مخلوططرح   6-4-2-3

 یطیط محیشرا يالزامات مربوط به طرح مخلوط بتن برا
د ین جدول بایا ياربرکاست. در  2-6 جدولمطابق  ،يدیلرک

 :ر توجه داشتیز »ث«تا  »الف« يهاتیبه محدود

 یآغاز خوردگه کفرض بر آن است ، 6-6 جدول تا 2-6 جدولدر  
ن یباشد. بنابراسال  30و عمر آن در حدود سال  25سازه در حدود 

با  را مورد نظر يارهاید معیبا باشد، يبیشتراز به عمر یچنانچه ن
ر د ییواریچنانچه رو داد.ر ییدوام بر اساس عمر تغ یتوجه به طراح
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 سیمانه آن، یشور و حاشآب ییایدر يهاطیدر مح -الف 
ن یداشته باشد. همچن A3Cدرصد  10تا  6ن ید بیپرتلند با

ط حمله یبتن آرمه در شرا يبرا 5نوع  سیماناستفاده از 
 ست.یمجاز ن يدیلرک
پرتلند با مواد  سیمانب کیخته شامل تریآم يهاسیمان -ب

ر ستکس، سرباره، خایلیس ر دودهی، نظسیمانن یگزیجا
: ریبا حداقل مقاد یا مصنوعی یعیطب يهاپوزوالنو  يباد

 یعیطب پوزوالندرصد،  25درصد، سرباره  5س یلیس دوده
ائولن کت و متایدرصد، زئول 15 يستر بادکدرصد، خا 20
 سیلیس هستند. چنانچه از دوغاب دودهمناسب  ،درصد 10

س یلیس ، مقدار حداقل دودهشودمیا موارد مشابه استفاده ی
 د.یت نماید از حداقل مقدار فوق تبعیموجود در بتن با

 
 

عب کلوگرم در متر مکی 425به  یسیمانثر مواد کحدا -پ
شتر، یب یسیماناز به مواد ی. در صورت نشودمیمحدود 

ا یمتر یلیم 20تر از کوچک يهاثر اندازهکحدا يژه برایبو
 منظورالزم به يهاد اقدامی، بایا پاششیم کخودترا يهابتن

شدن بر اثر جمعاز  یناش يهایخوردگكاز تر يریجلوگ
جاد شده در قطعات یا یرارتح يهاتنششدن و کخش
 دییتامهندس مشاور ار توسط کت یفکیم، اعمال و یحج
 .شود

 
ن یه شده در ایارا يهاسیمانر یمقادثر کو حداحداقل  -ت

 سنگدانه یاسم ثر اندازهکحدا يرابباال، » پ«و بند جدول 
 ثر اندازهکاهش حداکدر صورت  .متر استیلیم 20

ش داد. یرا افزا یسیمانتوان مقدار مواد یسنگدانه، م
ه یتوص یطین شرایسنگدانه در چن ثر اندازهکش حدایافزا

 .شودمین
توان حداقل رده بتن یساز، مدر صورت مصرف مواد حباب -ث

 C30ه از رده کنیاهش داد، مشروط بر اکال کمگاپاس 5را 
 متر نشود.ک

ف یدرجه تخف یک شودمیه یتوص ،خزر مد نظر باشد يایسواحل در
  در نظر گرفته شود. 6-6 جدول یال 2-6 جدول ییارویط رویدر شرا

وجود داشته د یلرکبا  ییارویه تنها احتمال روک يدر موارد -الف 
ز ین 10ش از یب A3C يپرتلند حاو يهاسیمانتوان از یباشد م

 ها).نگکیها و پاريف سازکرد (مانند کاستفاده 
ه ب سیمانن یگزیمواد جا یه مصرف برخکده شده است یگاه د -ب

د یلرکون یر شده نتوانسته است از نفوذ کر ذیمتر از مقادکزان یم
 يریه نفوذپذک دهدینشان من تجربه یند، همچنک يریجلوگ

 ،حداقلمقدار متر از ک يریمقاد يبرا د،یلرکون یبتن در برابر 
توان از یداشته باشد. نم یز در پین ین است اثرات منفکمم

بتن بدون مواد  يریزان نفوذپذین میتخم يبرا یابیدرون
استفاده نمود.  سیمانن یگزیحداقل مواد جا ين و دارایگزیجا

به عنوان س یلیسدرصد دوده 5/2بعنوان مثال، چنانچه از 
الزاماً در  بتن يریپذت نفوذیفکیاستفاده شود،  سیمانن یگزیجا

س قرار یلیسدرصد دوده 5صفر و  يت بتن حاویفکیحد فاصل 
 سیلیسصفر درصد دوده ين است از بتن حاوکمم یندارد و حت

 رتر باشد.ینفوذپذد، یلرکون یز، در برابر ین
با  یپاشش يهاا بتنیم کخودترا يهااست در بتن یهیبد -پ

ش مواد یاز به افزایمتر نیلیم 20تر از کوچکثر اندازه کحدا
م، وجود ک یسیمانآب به مواد  يهانسبت يژه برایبه و یسیمان

و حجم  یسیمانش مواد یاز افزا یالت ناشکدارد. به هر حال مش
د به حداقل برسد تا به دوام بتن لطمه نزند. یبا سیمانر یخم

ه انتقال انجام یا ناحی سیمانر یاز خم معموالد یلرکونینفوذ 
 و سیمانر یحجم خم یز به نوعیبتن ن یو جمع شدگ شودمی

ار یش عیز با افزاین یآن ارتباط دارد. گرمازائ یسیمانار مواد یع
 یحرارت يهاتنشجاد یه به اکم دارد یرابطه مستق یسیمانمواد 

 .شودمیمنجر 
ثر مجاز کحداقل و حدا یمعمول يهابتن يبرا شودمیشنهاد یپ -ت

 25زان یمتر، به میلیم 5/12ثر اندازه کبا حدا یسیمانمواد 
 50زان یمتر به میلیم 5/9ثر اندازه کحدا يلوگرم، و براکی
 ابد.یش یلوگرم، افزاکی

 
 

 
 سیمانن یگزیه مصرف مواد جاک یطیدر شرا 2-6 جدولدر  -ث 

استفاده شود  سازحبابه از مواد ک یست، در صورتین ياجبار
را  یسیمانآب به مواد ا نسبت ی انهگدسن ثر اندازهکتوان حدایم

ن یسنگدانه در چن ثر اندازهکحداش یبه هر حال افزا .ش دادیافزا
 .شودمیه نیتوصز ین یطیشرا
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 در بتنمجاز کلرید  يهایون ثرکحدا 4-2-4-6ت    در بتنمجاز کلرید  يهایون ثرکحدا 6-4-2-4

د ثر کلریک، حدامیلگردها در برابر خوردگیمنظور حفاظت به
 28شده سخت بتندر  ،»اسید«و یا در  »آب«در حل قابل 
 تجاوز کند. 3-6 جدولدر نباید از مقادیر حداکثر مجاز روزه 

بتن آرمه در  يهاسازهن جدول مربوط به یا يهاتیمحدود
 يریتعم يهاا در بتنیر مسلح و یحال ساخت است. در بتن غ

 اربرد ندارد.کها تین محدودیا

درون بتن  يپودر د از نمونهیشده بابتن سخت دیلرک يهاونی 
د، ر نباشیپذانکش فوق، امیه انجام آزماک یطید. در شرایدست آبه
بتن شامل،  ل دهندهکیاجزا تش دیلرک يهاونیتوان مقدار یم

ست دو سنگدانه، را به یو معدن ییایمیش ی، آب، مواد افزودنسیمان
محاسبه و با  سیمان یآورد و مجموع آن را بر حسب درصد وزن

ر یسه نمود. مقادیمقا 3-6 جدول دیمحلول در اسد یلرکر یمقاد
آمده  سیمان یکلرید بر حسب درصد وزنيهاحدّاکثر مجاز یون

 د بر حسب وزنیلرک يهاونیر یه قرار باشد مقادک یاست. در صورت
لوگرم بر هر کیبر حسب  سیماند مقدار ین شود، باییبتن تع

د و رکم یتقس کخش شدهعب را بر وزن مخصوص بتن سختکمترم
ضرب  سیمانبر حسب وزن  دیلرک يهاونیمقدار حاصل را در مقدار 

لوگرم بر کی 375بتن  سیمانمثال چنانچه مقدار  ينمود. برا
لوگرم کی 2250شده، سخت کعب و وزن مخصوص بتن خشکمترم

نسبت به  دیلرک يهاونیدرصد  محاسبه يعب باشد، براکبر متر م
 6را بر عدد  سیماننسبت به وزن  دیلرک يهاونید درصد یبتن با

 م نمود.یتقس

 دیلرک يهاونیدر معرض  یطیط محیشرا يبتن برا مخلوط طرحضوابط  2-6 جدول

 یانتخاب سیماننوع   يبنددسته بنديطبقه
، یسیمانحداقل مقدار مواد 

 عبکلوگرم در متر مکی
ثر نسبت آب کحدا

 یسیمانبه مواد 
 حداقل رده

 بتن

1 XCD1 
XCS1 

ر یو سا CEM I – SR10 و )2) و (1پرتلند نوع ( سیمان
 ختهیآم يهاسیمان

325 5/0 C30 

2 
XCD2 
XCD3 
XCS2 

ر یو سا CEM I – SR10 و )2) و (1پرتلند نوع ( سیمان
 ختهیآم يهاسیمان

325 45/0 C35 

3 XCD4 
XCS3 

با مواد  CEM I – SR10 ) و2) و (1پرتلند نوع ( سیمان
 ختهیآم يهاسیمان ایا سرباره ی یپوزوالن

350 40/0 C35 

4 XCS4 
با مواد  CEM I – SR10 ) و2) و (1پرتلند نوع ( سیمان

 ختهیآم يهاسیمان ایا سرباره ی یپوزوالن
375 37/0 C40 

 

  لگردهایماز نظر خوردگی  بتن آرمهکلرید در يهاحداکثر مجاز یون 3-6 جدول

 يبرداربهره زماندر  یطیط محیشرا
 یبر حسب درصد وزن یسیماند به مواد یلرکنسبت 

 قابل حل در آب
 8947 یاستاندارد مل

 قابل حل در اسید
  8946 یاستاندارد مل

 XCD4  ،XCS3 ،XCS4 08/0 1/0مطابق رده  ،کلریدهادر معرض رطوبت و 
 XCD1،XCD2 ،XCD3 ،XCS1 ، XCS2  1/0 13/0مطابق رده  ،در معرض رطوبت و کلریدها

 20/0 15/0  دیلرک يهاونیدر معرض رطوبت بدون تماس با 
 40/0 30/0 رطوبتمحافظت شده در مقابل خشک یا ط یمحدر 
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 يریپذمربوط به نفوذ يهاتیها و محدودشیآزما 6-4-2-5
 دیلرک يهاونیو آب 

مربوط به نفوذ يهاتیها و محدودشیآزما 5-2-4-6ت  
 دیلرک يهاونیآب و  يریپذ

د یلرک يهاونیو آب  يریپذن نفوذییتع يبراج یرا يهاشیآزما
 شده است. در هیارا 4-6 جدول در هاآنج یهمراه با الزامات نتا

تا  »الف« يبندها يهاتید به محدودین جدول بایا داربرک
  ر توجه داشت:یز »پ«

روز در نظر گرفته شده است.  28فوق  يهاشیسن آزما -الف 
 یمعدن يا مواد پودریخته یآم يهاسیمانچنانچه از 

 ،شودمیس استفاده یلیسبه جز دوده سیمانن یگزیجا
و با توجه به مهندس مشاور تا با نظر  شودمیاجازه داده 

 ،سیمانمل کدراته شدن مواد میشرفت هیپ يندکزان یم
روز انجام شود و از  90ا ی 56فوق در سن  يهاشیآزما
 .شودروز استفاده  28مربوط به  يارهایمع

جذب آب و عمق نفوذ ، 2ا ی 1 شماره يهاشیانجام آزما -ب
ش از یمخلوط به همراه حداقل دو آزما طرح يبرا ،آب
 4و  3، 2 يهاستون ییارویرو طیشرادر  6تا  3 يهافیرد

 يهافیرد شیعالوه بر آزما 1است. در مورد ستون  یالزام
الزم  ،6و  5 يهافیرد يهاشیآزما یکیانجام  صرفا، 2ا ی 1

 است.
به  1ف یش ردیارگاه، انجام آزماکنترل بتن در ک يبرا -پ

 6تا  3 يهافیرد يهاشیاز آزما یکیهمراه حداقل 
 صرفا، 1ستون  ییارویط رویضرورت دارد. در مورد شرا

ه یاستفاده نمود، هر چند توص 1ف یش ردیتوان از آزمایم
ز انجام شود. در ین 6ا ی 5 يهاشیاز آزما یکی شودمی
 1000 ا تا فاصلهیا و یپاشش آب در ایط جزر و مد یشرا
به همراه حداقل دو  1ف یش ردیاز ساحل، آزما يمتر
 است. ياجبار 6تا  3ف یرد يهاشین آزمایش از بیآزما

  

  میلگردهاروي بتنی پوشش  6-4-2-6
 میلگردهاروي بتنی پوشش  6-2-4-6ت 

اصله ف با حداقلمیلگردها برابر روي بتنی پوشش  6-4-2-6-1
 ،از طولی، اعم لگردیه مین رویتریکسطح بتن تا نزدبین 

  است.، يم آرماتوربندیا سی عرضی
 
 
 

 و برجستهفرورفته  سطحداراي  بتن کهدر صورتی 1-6-2-4-6ت  
 قباید از عمپوشش ) باشد، ضخامت شکستگیدار یا داراي (نقش

 شود.گیري ها اندازهفرورفتگی
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  آرمهبتنپایایی  تامین يبرابتن  و دوام نفوذ يهاشیر مجاز مشخصه از آزمایمقاد 4-6 جدول

 یطیط محیشرا يبندهرد                    
 شیآزما

 (دوام) مشخصهر یمقادمجاز  محدوده

1 2 3 4 

 XCD1 و
XCS1 

 XCD2 و 
XCS2  و

XCD3  

 XCS3و 
XCD4 

 XCS4 

  0/2  5/2 3  5/3 درصد ،1608-122ی، استاندارد ملساعتهمیجذب آب نثر کحدا -1
  20  30  45 60  متریلیم، 3201-5 ی، استاندارد ملعمق نفوذ آب تحت فشارثر کحدا -2
 ی)، استاندارد ملRCPT(یکیترکالبه روش  دیلرک ونی نفوذمقاومت در برابر ثر کحدا -3

 1500 2500 3500 -  مبلوک، 20793
  RCMT دیلرکمهاجرت ثر مقدار کحدا -4

 متر بر ولت. ساعتیلیم ،21479 یاستاندارد ملالف)  روش

 هیمتر مربع بر ثان، 21479 یاستاندارد ملب)  وشر
- 
- 

 045/0  
12-e18 

03/0  
12-e12 

02/0  
12-e6 

  175 125  100  75 )1(     متر-اهم، AASHTO T 358، ونر يار نقطهاچه یکیترکالژه یومقاومت حداقل  -5
 8 12 15 20 )2(                 منس بر متریزیلیم، 15428یاستاندارد مل یکیترکالژه یوت یهداثر کحدا -6

مندرج در  يارهایمتر استفاده شود، معیلیم 200*100ه از استوانه ک یمتر است، در صورتیلیم 300*150 اياستوانه يهاآزمونه يونر برا ياچهار نقطه یکیترکالویژه  يهامقاومت) 1(
 .شودضرب  25/1د در یجدول با

ل ویژه تی، با هدایحجم یکیترکال ویژه مقاومت) 2(  ضرب شود، مقدار مقاومت 1000در عدد  یکیترکال ویژه تیوس هداکن چنانچه معیوس دارد. بنابراکمع ) رابطه6فیبتن (رد یکیترکا
 ونر است. ياچهار نقطه یکیترکال ویژه در حدود دو سوم مقاومت معمواله ک دیآیدست ممتر به –بتن بر حسب  اهم  یحجم یکیترکال ویژه

 

س  یمتن اصل /توضیتف  حیر

با توجه به میلگردها بتنی پوشش ضخامت  6-4-2-6-2
ده شمورد نظر نباید از مقادیر داده  عضونوع و  یطیط محیشرا
ر یز »ب«و  »الف« يبندها يهاتیمحدودو  5-6 جدولدر 

 :کمتر باشد
  ؛قطر میلگردها -الف 
 .هاسنگدانهاسمی  اندازه ترینبزرگچهار سوم  -ب 
 
 
 

 یاست با توجه به ضخامت پوشش بتن یهیبد 2-6-2-4-6ت  
توان ی، و مشابه آن نمكرچه بلویت يهاسقف يهارچهیموجود در ت

عمان و  يایه دری(مانند حاش يدیلرکدر مناطق خورنده  هاآناز 
د موجو يهام و پوششکحا یطیط محیج فارس) با توجه به شرایخل

 يهارچه و پوششیه نوع تکنیرچه، استفاده نمود مگر ایت يبر رو
ط یشرا يبرا 5-6 جدول یال 2-6 جدولابد و ضوابط یر ییآن تغ

 ت شود.یموجود رعا یطیمح
بر اساس دوام  یطراح يهاا مدلیافزارها ه از نرمکيدر موارد
 كد مالیبا هاآن، ضخامت پوشش بدست آمده از شودمیاستفاده 

 رد.یعمل قرارگ

 فوالديهاي و صفحهقطعات تمام میلگردها و  6-4-2-6-3
 یمناسب نحوهباید ب ساختمانآتی  توسعهبراي شده بینی پیش

 شوند.محافظت خوردگی  در مقابل

ن یمانند رز يتوان از موادین منظور میا يبرا  3-6-2-4-6ت  
ن ی، استفاده نمود. همچنيشده با رو یغن یسکن اپویا رزی یسکاپو
 يریا مواد قیس یان فوالد با گریردن سطوح نماکتوان با آغشته یم
از  ي، تا حدودیکیپالست يهادر لفافه هاآنو پوشاندن  یا قطرانی

 نمود. يریجلوگ هاآن یخوردگ

د از ضوابط یموارد، ضخامت پوشش، نباتمام در  6-4-2-6-4
ق، موضوع مبحث سوم یمربوط به محافظت در برابر حر

 متر انتخاب شود. کساختمان،  یمقررات مل
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س  یمتن اصل /توضیتف  حیر

میلگردها در  روي بتن پوششضخامت مقادیر حداقل   5-6 جدول
  متریلی، ميدیلرک خورنده شرایط محیطی

 عضونوع 

 نوع شرایط محیطی
)1( 

XCD1 
XCS1 

)2( 
XCS2 
XCD2 
XCD3 

)3( 
XCS3 
XCD4 

)4( 
XCS4  

 هاستون ،یاصل تیرها
 وارهایو د

45 50 60 75 

، یر فرعیو ت هادال
 رچه یت

35 40 50 60 

و صفحات  هاپوسته
 ياسهیپل

30 35 45 55 

 90 75 60 50 هاشالوده
شود، مقاد یسطح يهاه حفاظتکيموارددر  - سب انجام  شش یبتن با مواد منا ر پو

ج مطالعات یاساس نوع پوشش و نتاد بر یاهش، باکزان یاهش داد. مکتوان یبتنی را م
 د.یبدست آ یشگاهیآزما

توان یباشـد م 2-6 جدولش از حداقل رده مندرج در یال بکمگاپاسـ 5اگر رده بتن  -
 اهش داد. کمتر یلیم 5زان پوشش را یحداقل م

 درصد اضافه شود. 15د یر پوشش بایمتر، مقادیلیم 36ش از یلگرد با قطر بیم يبرا -
 شتر شود.ی، ب»حداقل«برابر مقدار  15/1د از یلگرد نبایم يثر مقدار پوشش روکحدا -

   

  

ز ا ترجیحاد یها باا لقمهی» فاصله نگهدار«جنس  6-4-2-6-5
د مشابه بتن یار رفته باکا مالت بیت بتن یفکیباشد.  ینوع بتن

 در نظر گرفته شود. یاصل

، از نوع حاد مانند یاروئیط رویه شراکيدر موارد 5-6-2-4-6ت  
)XCS4،XCS3  ،XCD4توان از فاصله نگهدار ی، مباشدمی) ن
 استفاده نمود. یافکام کبا استح يمریپل

 یناش یخوردگبرابر بتن در دوام الزامات  
 ربناته شدنکاز 

 یناشـ یخوردگبرابر بتن در دوام الزامات   
 ربناته شدنکاز 

 یاز خوردگ يریجلوگ يآرمه برادر قطعات بتن 6-4-3-1
ن یت شود. اعداد ایرعا 6-6 جدولد الزامات یبا آرماتورها

خاص مانند آرماتور  يآرماتورها يجدول شامل قطعات حاو
ن یدر چن ،شودمین یپوشش حفاظت يا داراینزن و زنگ
مصالح از  يخاص بر رو يهاشید با انجام آزمایبا يموارد

 ود. شنان حاصل یاطم هاآنرد مناسب کعمل

 تامین ير حداقل مقاومت برایمشخصات بتن و مقاد 1-3-4-6ت  
 100 عمر يربناته شدن براکاز  یلگرد ناشیم یدوام در برابر خوردگ

متر داده شده یلیم 20ثر اندازه کبا حدا یمعمول يهاسنگدانهسال و 
 .است

ساخت  يبرا سیمانن یگزیه از مواد جاکيدر موارد 6-4-3-2
ه د با استفادیمعادل را با سیمان، مقدار شودمیبتن استفاده 

با الزامات بدست آورد و سپس  7-6 جدولو  1-6رابطه از 
 سه نمود. یمقا 6-6 جدول

 

 معادل سیمان= مقدار  سیمان)+ مقدار یمقدار مواد افزودن× k(    )1-6رابطه 
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 یبتن معمول يبراربناته شدن کاز  یناش یخوردگ یطیط محیشرا يمخلوط بتن براضوابط  6-6 جدول

60 55 50 45 40 35 30 25 
 متریلی، ملگردیم  يروپوشش                 

 

 مشخصات مخلوط بتن

 
ط یشرا

  یطیمح

C20 
60/0 

275 

C20 
60/0 

275 

C20 
60/0 

275 

C20 
60/0 

275 

C20 
60/0 

275 

C20 
60/0 

275 

C20 
60/0 

300 

C25 
55/0 

325 

 بتن ردهحداقل 
 یسیمانثر نسبت آب به مواد کحدا

 یسیمانمقدار مواد حداقل 
XCA1 

C25 
60/0 

300 

C25 
60/0 

300 

C25 
60/0 

300 

C25 
60/0 

300 

C25 
55/0 

300 

C25 
55/0 

300 

C30 
50/0 

325 

- 
- 
- 

 بتن ردهحداقل 
 یسیمانثر نسبت آب به مواد کحدا

 یسیمانمقدار مواد حداقل 
XCA2 

C25 
55/0 

300 

C25 
55/0 

300 

C25 
55/0 

300 

C25 
55/0 

300 

C30 
50/0 

300 

C30 
50/0 

325 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 بتن ردهحداقل 
 یسیمانثر نسبت آب به مواد کحدا

 یسیمانمقدار مواد حداقل 
XCA3 

C25 
55/0 

300 

C25 
55/0 

300 

C25 
50/0 

300 

C25 
50/0 

300 

C30 
45/0 

325 

C35 
45/0 

350 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 بتن ردهحداقل 
 یسیمانثر نسبت آب به مواد کحدا

 یسیمانمقدار مواد حداقل 
XCA4 

، متریلیم 60ش از یب لگردیم يش مقدار پوشش رویبا افزان یهمچن متر است.یلیم )-10(ثر کلگردها حدایم يرو یمجاز ضخامت پوشش بتن یمنف يروادار -
  .شودمین در مشخصات مخلوط بتن داده يرییتغ

  ان شده است.یعب بکلوگرم در متر مکیبه  سیمانحداقل مقدار مواد  -
 

 سیمان نیگزیجادر نظر گرفتن مواد با  سیمانمقدار  kب اصالح یضر 7-6 جدول

 یالمللنیا بی یاستاندارد مل kب اصالح یضر یسیماننسبت به مواد  ینیگزیجادرصد ثر کحدا سیمان نیگزیجانوع ماده 

 3433و  3432 4/0 25                 یعیطب پوزوالن
 13278 0/2 10                سیلیسدوده

 3517  6/0 50  يگدازآهن ورهک سرباره
 EN 450-1 4/0 25                   يستر بادکخا

 اطالعات دقیقی در دست نیست.این مواد  k. در مورد ضریب اصالح شودمیدرصد توصیه  20درصد و متاکائولن به  15حداکثر میزان جایگزینی زئولیت به 
 

س  یمتن اصل /توضیتف  حیر
 یعیبط پوزوالن ینیگزیثر نسبت جاکه حداکیدر صورت -الف
 25از  کمتر یسیمانبه مجموع وزن مواد  يستربادکا خای

در نظر گرفته  k، 4/0ب اصالح یدرصد باشد، مقدار ضر
درصد، از اثر  25ش از یب ینیگزیجا يها. در نسبتشودمی

 . شودمینظر ور صرفکمذ یپوزوالندرصد مواد  25مازاد بر 
  0/2برابر با  سیلیسدوده يبرا kب اصالح یمقدار ضر -ب

 10 یسیمانمواد به  سیلیسدودهثر نسبت کد حدایاست. با
درصد  10مازاد بر  از اثرد و ونظر گرفته ش دردرصد 

 .صرفنظر شود سیمانن یگزیجا به عنوان ماده سیلیسدوده
در  6/0د یبا يگدازآهن ورهک سرباره يبرا kب اصالح یضر -پ

نسبت به مواد  ثر مقدار سربارهکنظر گرفته شود و حدا
شتر یر بیمقادشود و از اثر درصد منظور  50برابر  یسیمان

 .شودمیسرباره صرفنظر 
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س  یمتن اصل /توضیتف  حیر

مات   لزا تندوام ا بر  در ب لهبرا م  ح
 هاسولفات

 اهسولفات حملهدر برابر بتن دوام الزامات   

هاي سولفات، به ي بتنی در تماس با یونهاسازه 6-4-4-1
د. رنیسولفاتی قرار گ حملهن است مورد کدرجات مختلف، مم

زیرزمینی، آب دریا، ها ممکن است خاك، آب ن یونیمنشاء ا
 ره باشد. در چنین شرایطی هر سازهیهاي صنعتی و غپساب

 بتنی باید بررسی و ارزیابی شود.
 

 .وجود دارداز به رطوبت ین یسولفات حملهوقوع  يبرا 1-4-4-6ت  
ه مخرب ب حملهتواند به ینم كن صرف وجود سولفات در خایبنابرا

 جاد نمیا این یاست نشت آب به درون زم یهیبتن منجر شود. بد
 ند.کرا فراهم  یسولفات حملهط یتواند شراینه میموئ

 هنگامی که تنها بخشی از سازه مدفون بوده و یا در تماس با خاك
تواند منجر به باقی باشد، تبخیر مستمر آب می دارآب سولفاتا یو 

شود. در  هاي سولفات در بتنماندن غلظت بسیار زیادي از یون
سولفاتی شدید با وجود غلظت نه چندان  حملهاحتمال وقوع  نتیجه

 وجود دارد. كخاهاي سولفات موجود در اد یونیز
سولفاتی  حملهتواند یا زیرزمینی  می یبودن آب سطح يجار

 هاي سولفاتهمان غلظت یون يشدیدتري نسبت به آب ساکن دارا
حمله  يرا برا يدتریشد طیتوان شراین حالت میدر ا ایجاد کند.

 در نظر گرفت. 8-6 جدولدر  یسولفات

باالي سطح آب زیرزمینی قرار  دربتنی که  سازه 6-4-4-2
هاي یون يت رو به باالکحردر اثر ن است کمم زید نندار

سولفاتی  حملهخاك در معرض  سولفات از فضاهاي مویینه
ها هن حملیدر ارتباط با اد یز باین هاسازهن نوع یا د.نقرار گیر

 و كمرتبط با خا یطیط محیشرا ردهشوند و حداقل  یبررس
 ند.یآب را برآورده نما

رون یتواند از درون بتن بیسولفات م ينه حاوینم موئ  2-4-4-6ت  
خود را به انجام رساند.  یسولفات حملها آب، باال آمده و ی كاز خا

 ز برسد.یمتر ن یکتا  یحتدر بتن تواند ین ارتفاع میا
 

د یباسولفاتی،  حملههاي در معرض خطر براي بتن 6-4-4-3
ی، حداکثر نسبت آب به مواد سیماننوع مواد حداقل رده بتن، 

 يبران جدول یاالزامات  باشد. 8-6 جدولی مطابق سیمان
 يهاآبا یا یدرشور ژه در آب یوه، بدیلرکم سولفات و أتو حمله

 ندارد. ياربردکشور  يهاكخاو  ینیرزمیز

 بند به دیلرکتوام سولفات و  حمله يبرا 3-4-4-6ت  
ه سولفات به همراه کيدر موارد شود. عهراجم الف 6-4-2-3

ز ا ید وجود داشته باشد، انبساط ناشیلرکاز  یمقدار قابل توجه
 یخوردگ كابد، و خطر ترییاهش مکد یلرکبا حضور  یحمله سولفات

  .شودمیم کز ین
ه غلظت کعمان  يایج فارس و دریمثال در آب شور خل يبرا

 يتر است، برایگرم در لیلیم 3500تا  3000) حدود 4SOسولفات (
ر اد دیبا مقاومت ز يهاسیمانبه  يازین یمقابله با حمله سولفات

ر ن دیست. همچنیپرتلند نوع پنج ن سیمانها مانند یبرابر سولفات
ب ین ترتیلگرد است و بدیم یت با مقابله با خوردگیمسلح اولو بتن
 A3C يه داراکپنج نوع پرتلند  سیمانه یشب ییهاسیماند از ینبا
 باشند استفاده نمود.یدرصد م 5متر از ک
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   یسولفات يهاونیدر برابر بتن  مخلوطالزامات  8-6 جدول

 یطیشرایط مح
 )4SOمقدار یون سولفات (

در  موجودمحلول در آب 
 )1(    خاك (%وزنی)

مقدار یون سولفات 
)4SOگرم یلی، م) در آب

 )1(تر  یبر ل

حداکثر  یسیماننوع مواد 
نسبت آب به 

 یسیمانمواد 

حداقل 
  بتنرده 

)2(  
ي هاسیمان

 پرتلند
 ي آمیختههاسیمان

X0 > 1/0 >150 - - - C20 

XS1 10/0≥ 2-4SO>20/0 
150≥ 2-4SO> 1500 

 ایا آب دری
 )5و4(   2نوع 

با مقاومت سولفاتی 
 )3(متوسط 

50/0 C25 

XS2 20/0≥ 2-4SO≥ 00/2 1500≥ 2-4SO≥ 10000  5(    5نوع( 
 با مقاومت سولفاتی زیاد

)3( 
45/0 C30 

XS3 
 1گزینه

< 00/2 <10000 

 پوزوالن+  5نوع 
  )6(یا سرباره   

با مقاومت سولفاتی زیاد + 
 )6و3(یا سرباره   پوزوالن

45/0 C30 

 )7(    5نوع  2گزینه
 با مقاومت سولفاتی زیاد

)3( 
40/0 C35 

 گفته شده است. 5-4-4-6و  4-4-4-6 يهابنددر  كا خایون سولفات در آب ین ییتع يهاروش) 1(
 یمعمول بتن ي. هرچند براشودمیسر نیدانه مکسب يهاعمالً در بتن یسیماننترل نسبت آب به مواد کرا یاست. ز یدانه الزامکسب يهابتن يت براین محدودیت ای) رعا2(
 .شودمیه یز توصین
 شده است. ارایه 9-6 جدولاد در یمتوسط و ز یمقاومت سولفات )3(
 جدولالی  2-6 جدولدرصد مجاز است. در این حالت باید به  10کمتر از  A3Cي پرتلند با هاسیماندریایی یا همه  2پرتلند نوع  سیمانهاي شور استفاده از ) براي آب4(
 مراجعه شود. 6-5
 هاآن  XS2، A3Cدرصد و براي  8کمتر از  هاآن XS1  ،A3Cکه براي رده توانند به کار روند در صورتینیز می 4و  3، 2، 1پرتلند مانند نوع  سیمان) انواع دیگر 5(

 درصد باشد.  5کمتر از 
توان با توجه به انبساط به کار رود. همچنین می 5پرتلند نوع  سیمانتواند بر اساس سوابق موجود براي بهبود خاصیت ضد سولفاتی بودن ی میسیمان) مقدار مواد مکمل 6(

 مقدار و نوع مواد مکمل را تعیین نمود. 9-6 جدولطبق  17107مالت آن در آزمایش استاندارد ملی 
روز باید کمتر از  14در طی  11790ی استفاده شود، انبساط آن طبق استاندارد ملی سیمانپرتلند دیگري بعنوان تنها ماده  سیمانیا هر  5پرتلند نوع  سیمان) اگر از 7(

 درصد باشد. 04/0

 ی براي مقاومت در برابر حمله سولفاتیسیمانالزامات ترکیبات مواد  9-6 جدول

 رده رویاروئی
رده مقاومت 

 سولفاتی
 17107درصد انبساط در آزمایش استاندارد ملی کثرحدا

 ماه 18 ماه 12 ماه 6

XS1 10/0 کم - - 
XS2 1(  10/0 05/0 متوسط( - 

XS3 
 10/0 - - زیاد 1گزینه 
 - )1(   10/0 05/0 زیاد 2گزینه 

ساط 1( ساط  شودمیگیري ماهه زمانی اندازه 12) انب شتر شود. 6که انب  ماهه از حد مجاز، بی
 

 حیر/توضیتفس  یمتن اصل
مقدار یون سولفات محلول در آب موجود در خاك  6-4-4-4

 .ن شودییتع ASTM C1580باید بر اساس روش استاندارد 
بمنظور تعیین سولفات محلول در آب موجود در خاك  4-4-4-6ت  

توان از استاندارد ملی و همچنین سولفات محلول در اسید، می
 نیز استفاده کرد.  12827

 کم سولفاتمقدار یون سولفات موجود در آب  6-4-4-5
 يبراو  2353 یمل باید بر اساس روش استانداردزیرزمینی 

هاي زیرزمینی با سولفات متوسط تا زیاد مطابق آب
ا یا یآب درو براي  12300-1و  13647استانداردهاي ملی 

مربوط به آب با  2353 شمارهران بهیا یاستاندارد مل 5-4-4-6ت  
استاندارد  ملی گرم در لیتر است. میلی 40تا  5مقادیر سولفات بین 

گرم بر لیتر میلی 300تا  30هایی با سولفات براي آب 13647ایران 
گرم و استاندارد میلی 1000هاي بیشتر با دقت کمتر تا و سولفات

گرم بر لیتر میلی 1/0هاي بیشتر از براي سولفات 12300-1ملی 
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 حیر/توضیتفس  یمتن اصل
 ASTM D4130، مطابق با استاندارد و غیر شرب شور يهاآب
 .ن شودییتع

مربوط به  ASTM D4130 استانداردکاربرد دارد. همچنین 
هاي سولفات با مقادیر یونغیر شرب و آبآب دریا  ،هاي شورآب

 گرم در لیتر است. میلی 25بیش از 

انواع از آمیخته، ترکیب  يهاسیمانانواع  6-4-4-6
 هاي معدنیي پرتلند با مقادیر مناسبی از افزودنیهاسیمان

، سرباره، انواع Fنوع  سیلیسی، خاکستر بادي نظیر دوده
ضوابط در صورت برآورده کردن ره یغي طبیعی و هاپوزوالن

در ي مقاوم هاسیمان فیدر رد دتوانمی 9-6 جدولمندرج در 
 .دگیرقرار   هاي مقاومتی مختلفبا رده سولفاتبرابر 

 

 

 يي پرتلند آهکی و یا بتن حاوهاسیماناستفاده از  6-4-4-7
نیزیم مهاي معدنی مانند کربنات کلسیم و یا کربنات پرکننده

سرد  يدر هوا XS3و  XS1 ،XS2 يهارده ،در شرایط محیطی
معتدل و گرم  یطیط محیدر شرا XS3و  XS2 يهارده يو برا

 مجاز نیست.

 

صورت سولفاتی ممکن است به حملهدر مناطق سرد،  7-4-4-6ت 
 حملهالعاده شدیدي بروز نماید که با عنوان نوع خاص و فوق

 . شودمیسولفاتی تومازایتی شناخته 
 

سولفاتی، استفاده از  حملهدلیل احتمال تشدید به 6-4-4-8
 يهاکنمهاي حاوي کلرید کلسیم، سایر تندگیرکننده

و یا هر نوع افزودنی شیمیایی حاوي کلرید در شرایط  یکلسیم
 مجاز نیست. XS3و  XS2 يهامحیطی رده

  

اي هکه در آن یون یرونیسولفاتی ب حملهعالوه بر  6-4-4-9
سولفات از محیط خارج وارد بتن شده و موجب خرابی 

سولفاتی داخلی وجود دارد که  حملهشوند، نوع خاصی از می
 شدهتسخانبساط ناشی از تشکیل اترینگایت در بتن اثر در 

. این پدیده به تشکیل تاخیري اترینگایت دیآیبه وجود م
وع این نوع خرابی، جلوگیري از وق منظوربهموسوم است. 

مخلوط بتن اولیه و نیز عدم  کنترل میزان سولفات موجود در
 وسیسلسدرجه  70آوري حرارتی بتن در دماهاي باالي عمل

 ضروري است.
 

باید نشان  ASTM C1038در آزمایش استاندارد  9-4-4-6ت 
کمتر از  سیمان 3SOروزه ناشی از وجود  14داده شود که انبساط 

ي آمیخته هنوز از آزمایش هاسیمانت. براي درصد اس 02/0
ASTM C 265  شودمیاستفاده. 

 هاسنگدانهمقدار مجاز براي سولفات  ASTM C33در استاندارد 
درصد قید  4/0ایران حد  302اما در استاندارد ملی  است،نشده ارایه

 .شودمیشده است که معموال مانع حمله سولفاتی داخلی 
تواند پدیده تشکیل ایی میی و سربارهپوزوالناستفاده از مواد 

آوري را تا حدود اترینگایت تاخیري را کم کند و دماي مجاز عمل
 25درجه سلسیوس افزایش دهد. در این حالت مصرف حداقل  85

یا  Cدرصد خاکستر بادي نوع  35یا  Fدرصد خاکستر بادي نوع 
درصد  5کیب درصد متاکائولن، همچنین تر 10درصد سرباره یا  35

درصد سرباره،  25یا  Fخاکستر بادي نوع  20سیلیسی با دوده
ي ضد سولفات با قلیایی کم و هاسیمان. استفاده از شودمیتوصیه 

ي با مقاومت هاسیمانمتر مربع بر کیلوگرم و  420ریزي کمتر از 
تواند زمینه براي باال بردن مگاپاسکال می 20یک روزه کمتر از 

 درجه سلسیوس فراهم نماید. 85ي تا حد دماي عمل آور
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 حیر/توضیتفس  یمتن اصل
حمله سولفاتی گاه بصورت فیزیکی از طریق  6-4-4-10

هاي خشک یا ها در محیطافزایش حجم ناشی از تبلور نمک
. در این مورد سطح بتن مجاور با شودمینسبتا خشک دیده 

 . شودمیهوا دچار آسیب و خرد شدگی تدریجی 
و همچنین  4/0از ی به کمتر سیمانکاهش نسبت آب به مواد 

ي آمیخته هاسیماني پرتلند به جاي هاسیماناستفاده از 
 .شودمیبراي مقابله با این نوع حمله توصیه 

ها (بویژه سولفات سدیم) برخی عالوه بر سولفات 10-4-4-6ت  
مواد مانند نمک طعام و یا کربنات سدیم نیز باعث چنین تخریبی 

 .شودمی
راهکار جداسازي بتن از امالح خاك یا آب مانند استفاده از 

 .شودمیهاي محافظ یا از بین برنده موئینگی نیز توصیه پوشش

تن در   ب مات دوام  لزا ئیروا   با یارو
 زدن و آب شدن خی يهاچرخه

  يهابا چرخه یاروئیالزامات دوام بتن در رو  
 زدن و آب شدنخی

تواند منجر یدر بتن م شدنآبزدن و خی يهاچرخه 6-4-5-1
بیاهش آسک يبرا .شودبتن  یو فروپاش یخوردگكبه تر

 عملکردي و تجویزيالزامات  دیده باین پدیاز ا یناش یدگید
 .شودت یرعا 11-6 جدولو  10-6 جدول

  

زدن و خی هادوام بتن در برابر چرخه یابیارز يبرا 6-4-5-2
استفاده  19227 یاستاندارد مل شیتوان از آزمایم شدنآب

که نتایج آزمایش حداقل ضریب دوام در صورتینمود. 
توان الزامات برآورده نماید، می را مشخصات فنی پروژه

  تجویزي را نادیده گرفت.

 

 19227 یش استاندارد ملیآزما کمکب دوام بهیضر 2-5-4-6ت 
 ،ازیدر صورت ن ،تواندید. طراح پروژه میآیچرخه بدست م 300در

ت پروژه یبسته به اهم معموالد. یب دوام را مشخص نمایحداقل ضر
 .شودمیدرصد در نظر گرفته  80تا  60ن مقدار یا
 

 خ زدن و آب شدن ی يهاچرخه با یاروئیروالزامات بتن در  10-6 جدول

 یطیشرایط مح
حباب حداقل درصد 

 ازیل مورد نک يهوا
ثر نسبت آب کحدا

 یسیمانبه مواد 
 بتن حداقل رده

XFT0 - 55/0 C25 

XFT1 
 11-6 جدولطبق 

55/0 C25 

XFT2 45/0 C30 

XFT3 40/0 C30 
 

 شدنو آب  زدنیخ يهابا چرخه یاروئیرودر  مقاوم بتن هوا براي هايحبابکل  مقدار 11-6 جدول

 متر)اسمی سنگدانه (میلی اندازهحداکثر 
 )1(             مقدار درصد حباب هوا در شرایط محیطی  

XFT3  وXFT2  XFT1 
5/9 5/7 6 
5/12 7 5/5 

19 6 5 
25 6 5/4 
38 5/5 5/4 
50 5 4 
63 5/4 5/3 

 رش بتن مراجعه شود. ینترل و پذکت بتن و یفکیمصرف به فصول مخلوط و در محل  طرحمقدار حباب هوا در رواداري  يبرا -1
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س  یمتن اصل /توضیتف  حیر
زدن و خی يهادوام در برابر چرخه یابیارز يبرا 6-4-5-3

 شیآزمااز توان یمزدا خی يهاکبه همراه نم شدنآب
 »ت«شدگی پیوست و آزمایش پوسته 17041 یمل استاندارد

که نتایج در صورتی نمود.استفاده  12728استاندارد ملی 
شدگی مشخصات فنی آزمایش حداکثر درجه یا مقدار پوسته

توان الزامات تجویزي را نادیده پروژه را برآورده نماید، می
 گرفت.

 

 یشدگپوستهدرجه  17041 استاندارد شیدر آزما 3-5-4-6ت 
تواند یاربرد بتن مکد. طراح پروژه بسته به یآیبتن بدست م یسطح
 د.یرا مشخص نما یشدگپوستهثر درجه کحدا

شدگی بر مقدار پوسته 12728در آزمایش پیوست ت استاندارد 
د از توانآید. طراح پروژه میحسب کیلوگرم بر متر مربع بدست می

حداکثر مقدار متوسط یک کیلوگرم بر متر مربع براي قبول نتایج 
ین رسد ایاستفاده کند یا مقدار دیگري را مشخص نماید. به نظر م

روش استاندارد و مشخصات تعیین شده بر اساس آن نسبت به روش 
 اول ارجح باشد.

 و یپوزوالنمواد  ینیگزیثر جاکحدا هابتنن یدر ا 6-4-5-4
 د.یتجاوز نما 7-6 جدوله شده در یر اراید از مقادینبا ياسرباره

  

سالمت  يبرا ،302 یالزامات استاندارد مل 6-4-5-5
  .تا بتوان به بتن با دوام دست یافت ت شودید رعایبا هاسنگدانه

 

آن در بحث  يارهایسالمت سنگدانه و مع شیآزما 5-5-4-6ت 
توان یز است و نمیآب شدن، بحث برانگخ زدن و یدوام در برابر 

اشاره شده  ACI 201.2Rدر  نان نمود.یامل به آن اطمکطور به
 شدنآبزدن و یی که در برابر یخهاسنگدانهتوان از است که می

 دوام کافی را ندارند نیز با رعایت برخی موارد استفاده کرد.

ا یبا  ،شدنآبو زدن یخ در معرضه ک ییهابتن  6-4-5-6
باید با مواد  ،دنریگیمقرار  ،دازخی يهاکحضور نمبدون 

هوا در د. مقدار درصد حباب نشوساز ساخته حبابافزودنی 
 3520 و 3823 ملی هاياستاندارد تازه باید طبقبتن 
که باشد. در صورتی  11-6 جدول و مطابق هشدگیري اندازه

 توانبیشتر باشد، میمگاپاسکال  35از  بتنفشاري مقاومت 
 داد.درصد کاهش  یک میزانرا به  11-6 جدولمقادیر 

 

 و 2-5-4-6 يبندهاطبق  ییهاشیچنانچه با آزما 6-5-4-6ت 
 هک ه شودنشان داد ها، بسته به موردشیاگرآزمیا دی 6-4-5-3 

رد کعمل يدارا یمتوال شدنآبزدن و خیط یرد بتن در شراکعمل
 رد.کاستفاده  يکمتر يباب هواتوان از حیاست، م یقابل قبول

 متر ازک یسیمانآب به مواد  يهاه در نسبتکاعتقاد دارند  یبرخ
 یمتوال شدنآبزدن و خی يها، دوام بتن در برابر چرخه35/0حدود 

 از به استفاده از حباب هوا وجود ندارد.یزدا)، نخی يهاک(بدون نم
بتن بر اثر حمل  يعمد ياهش هواکبه هر حال با توجه به احتمال 

 شتر از درصدیب معموال ،هیالزم اول يحباب هواردن، درصد کا پمپ ی
 است. ،پس از پمپ شدنو ار ک يپا يحباب هوا

 واکنش قلیایی در برابرالزامات دوام بتن  
 سنگدانه -

 
برا  تن  ب مات دوام  لزا کنش نترل ک يا وا

 سنگدانه – قلیایی

 اتیلک  1-6-4-6ت   اتیلک 6-4-6-1

ي سیلیسی و کربناتی فعال هاسنگدانهبرخی از  6-4-6-1-1
ط مرطوب یدر مح O)2O, K2(Na سیمانبا اکسیدهاي قلیایی 

د نتوانیم هکدارند همراه را بهد و انبساط بتن نشویترکیب م
ی دیدگ. این نوع آسیبشود یکیهاي موزائمنجر به بروز ترك

 هايجسم بتن ایجاد شده و به عکس آسیب دیدگیتمام در 

 

شناسی به تنهایی براي تشخیص آزمایش سنگ 1-1-6-4-6ت 
 یلهاي تکمیزایی سنگدانه کافی نیست و باید با آزمایشواکنش
 . شوددنبال 

ش مالت یرا در آزما هاسنگدانه یزائنشکج وایطور معمول نتابه
و » كوکمش«، »ر فعالیغ«ع شده به سه بخش یتسر يمنشور

که میزان انبساط در آزمایش نند. در صورتیکیم میتقس» فعال«
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شوند، از از سطح خارجی بتن شروع می معموالدیگري که 
 .شودمی آنخریب درون باعث ت

رد، یر فعال قرار گیغ در محدوده يتسریع شده  مالت منشور
 رد.کتوان از سنگدانه استفاده یم

سیلیسی نظیر اوپال، چرت، کلسدونی،  سنگدانه 6-4-6-1-2
کریستوبالیت، تري دیمیت، بعضی از اشکال کوارتز دگرگون 

هاي یزایی با قلیایتوانایی واکنش هاي سیلیسی،شده و شیشه
 یهاي کربناتی، واکنش قلیایی برخرا دارند. از سنگ سیمان
 هاي آهکی دولومیتی نیز گزارش شده است.سنگ

 

 در صورتیکه میزان انبساط این آزمایش در محدوده 2-1-6-4-6ت 
رد،  باید آزمایش درازمدت منشور بتنی صورت یقرار گ كوکمش

ه یرد، توصیفعال قرار گ زان انبساط در محدودهیم پذیرد و چنانچه
ش یاه در آزمکتا آن سنگدانه در بتن استفاده نشود، مگر آن شودمی

ا با استفاده از یرد و یر فعال قرار گیغ در محدوده یمنشور بتن
اهش کاز حد مجاز  کمترزان آن را به ینترل انبساط، مک يهاروش
 داد.

که میزان انبساط در آزمایش درازمدت منشورهاي بتنی در صورتی
ا توان آن راز حداکثر مجاز کمتر شود، سنگدانه غیرفعال بوده و می

 در بتن مصرف نمود. 
که میزان انبساط در آزمایش دراز مدت منشور بتنی بیش در صورتی

ا یاز حداکثر مجاز باشد، باید از مصرف آن سنگدانه اجتناب نمود و 
از  یبکیا تری سیمانهاي یهاي پیشگیرانه مثل کاهش قلیائبا روش

را  ی، انبساطپوزوالنر فعال و یا کاربرد مواد یفعال و غ يهاسنگدانه
 کنترل نمود.

 سنگدانه   ییاینش قلکارزیابی وا   2-6-4-6ت     هاسنگدانه ییاینش قلکارزیابی وا  6-4-6-2

 سیلیسی يهاسنگدانه -الف  سیلیسی يهاسنگدانه -الف

زم ي سیلیسی الهاسنگدانهزایی براي تشخیص امکان واکنش
زیر صورت » ت«تا » الف«هاي آزمایش ،بسته به مورد ،است

 رد.یگ
هاي فعال شناسی براي تشخیص کانیآزمایش سنگ -الف

 ؛13552 یمل مطابق استاندارد
وش رها به ییایبا قل هاسنگدانهنش کت وایآزمایش قابل -ب

 ؛8753 یمطابق استاندارد مل ،ع شدهیتسر يمالت منشور
ر طول ییتغ یبه روش بررس يریپذت انبساطیش قابلیآزما -پ

 ییایبا قل هاسنگدانهنش کاز وا یناش یبتن يهامنشور
 ؛8149 یمطابق استاندارد مل

بات کیرت یسیلیس - یائیقل یزائنشکت وایش قابلیآزما -ت
 عیتسر يروش مالت منشورو سنگدانه به یسیمانمواد 

 .17106 یشده، مطابق با استاندارد مل

  
 
 

 يهایانک ییجهت شناسا ينگارش سنگیاستفاده از آزما -الف
 هیوتاه مدت و دراز مدت، توصکش یج آزمایر نتایزا و تفسنشکوا

 .شودمی
 شمارهران بهیا یمل (استاندارد »پ«ش بند یچنانچه آزما -پو  ب

 ،زا بودن آن را نشان دهدنشکا وایبودن سنگدانه  كوک) مش8753
 )8149شماره  ران بهیا ی(استاندارد مل »ت«ش بند یالزم است آزما

 ز انجام شود.ین
 

اهش ک يبرا ياا سربارهی یپوزوالنم از مواد یچنانچه بخواه -ت
الزم است  ،مینکها استفاده ییایبا قل ییزانشکاز وا یانبساط ناش

 ران به شمارهیا یاستاندارد مل شیدر آزما یسیمانب مواد کیتر
 ار گرفته شود.کب 17106
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 ي کربناتیهاسنگدانه -ب  ي کربناتیهاسنگدانه -ب

 ،دیابي کربناتی هاسنگدانهزایی براي تشخیص امکان واکنش
 انجامزیر » ت«تا » الف«هاي آزمایشبا نظر مهندس مشاور، 

 :دشون
فعال  يهایانکص یتشخ يبرا ينگارش سنگیآزما -الف

 ؛13552 یمطابق استاندارد مل
 

 گدانهسن ییایمیبات شکیترن ییتع ییایمیش شیآزما -ب
 ؛CSA A23.2-26A شمارهبهانادا کمطابق استاندارد 

 

 يهاسنگدانه یزائنشکل وایپتانس يریگش اندازهیآزما -پ
 یمطابق با استاندارد مل یسنگ با روش استوانه یربناتک

 ؛7656
ر طول ییتغ یبه روش بررس يریپذت انبساطیش قابلیآزما -ت

ها ییایبا قل هاسنگدانهنش کاز وا یناش یبتن يمنشورها
 .ASTM C1105 مطابق با استاندارد 

  
 
 

 يهایانک ییجهت شناسا ينگارش سنگیاستفاده از آزما -الف
 هیوتاه مدت و دراز مدت، توصکش یج آزمایر نتایزا و تفسنشکوا

 .شودمی
ن ییسنگدانه تع يدهایسکا یبرخر یمقادش یآزمان یدر ا -ب

 لیتانسل پکو سپس با توجه به محدوده داده شده در ش شودمی
   .شودمیسنگدانه مشخص  یینش زاکوا

 شمارهران بهیا یمل (استاندارد »پ«ش بند یچنانچه آزما -پ و ت
 ،زا بودن آن را نشان دهدنشکا وایبودن سنگدانه  كوک) مش7656

 ز انجام شود.ین )ASTM C1105( »ت«ش بند یالزم است آزما
 

قلیایی هاي پیشگیرانه از واکنشروش 3-6-4-6 ت  هاسنگدانهقلیایی  پیشگیرانه از واکنشهاي روش 6-4-6-3
 هاسنگدانه

هاي استاندارد و که در آزمایشيموارددر  6-4-6-3-1
داده ص یزا تشخنشکوا هاسنگدانه ،انجام شده يهاارزیابی

و  یمانس یائیقلمعادل اهش کپیشگیرانه ن روش ی، بهترشوند
مراجعه شود).  هاسنگدانهبخش ، 3فصل باشد (به  یبتن م

، یسیلیس – ییاینش قلکدر مورد واروش پیشگیرانه دیگر 
ي طبیعی، هاپوزوالننظیر  ،سیمانن یگزیجاکاربرد مواد 

سیلیس  هاي آهنگدازي و دودهکوره خاکستر بادي، سرباره
 يهاسنگدانهاز  یبخش ینیگزین جایهمچن. باشدمی
 یبناترک يزانشکر وایغ يهاسنگدانهبا  یسیلیس يزانشکوا

 رد.یتواند مورد استفاده قرار گی) ميسازنیری(ش
 

فعال، کاهش  در صورت نیاز به مصرف سنگدانه 1-3-6-4-6ت  
راه حل دیگر   O) 2+ 0.658 k  O2(Naسیمانقلیائیت معادل 

 6/0ز نباید ا سیمانپیشگیرانه است. در هیچ حالتی معادل قلیایی 
م است الز یربناتکي فعال هاسنگدانهدرصد بیشتر شود. در بعضی 

درصد آزمایش  4/0متر از کو تا حد  سیمانمقادیر کمتر قلیاها در 
شود تا از میزان انبساط به کمتر از حداکثر مجاز اطمینان حاصل 

 .شود
ادل توان معیم ار روندکب یسیلیس يزانشکوا يهاسنگدانهنانچه چ
 ییایاگر مقدار معادل قل متر نمود.ک یبتن را از مقدار خاص ییایقل

تاً ت نسبیمتر شود وضعکعب کلوگرم در متر مکی 4/2متر از کبتن 
 یفگر منتیر دیاز به تدابین است نکم خواهد شد و ممکحا یمناسب
 شود.

 يزا به جانشکروایغ کیدرصد سنگدانه آه 30حداقل استفاده از 
ال الزم حنیاست. با ا ه شدهیتوص یسیلیس يزانشکوا يهاسنگدانه

 .شودش مشخص یدر هر مورد با آزما ینیگرین درصد جایاست ا

براي اطمینان از کاهش و کنترل میزان انبساط  6-4-6-3-2
قلیایی هاي استاندارد واکنش د آزمایشیبا هاسنگدانه

طبق   ،سیمانن یگزیجا مقادیر مختلف ماده با یسیلیس

ن بت ییایاهش معادل قلکبه  سیماناهش مصرف ک 2-3-6-4-6ت  
راته دیاز ه ید ناشیسکدرویم هیلسکن مقدار ی. همچنشودمیمنجر 
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و پس از اطمینان از میزان شده ، انجام 17106 یاستاندارد مل

و درصد  پوزوالنهاي کمتر از حداکثر مجاز، نوع انبساط
اهش نسبت آب به کن یود. همچنشجایگزینی آن را مشخص 

 در بتن ونترل رطوبت ک،  سیماناهش مقدار ک، یسیمانمواد 
عنوان راه حل ، بهییایمیش يهاافزودنیاز  یاستفاده از برخ

 .است هشدشناخته  یسیلیس-ییاینش قلکن نوع واینترل اک

 تواند بهیه مکابد ییاهش مک ،سیمان یاتیکلیس يشدن فازها
 اهش انبساط بتن منجر شود. ک

دانه سنگ ییاینش قلکاهش خطر واکشتر در مورد یاطالعات ب يبرا
 رد.کمراجعه  ASTM C1778توان به استاندارد یم

 ییاینش قلکاز وا یاهنده انبساط ناشک ییایمیش يهاافزودنی
 یمشخصات استاندارد خاص يم دارایتیل يهاکمانند نم یسیلیس
 اربرد داشته است.کاز موارد  يااما در پاره، باشندینم

 شیسا در برابرالزامات دوام بتن    ش یسا در برابرالزامات دوام بتن  

قرار  یشیه در معرض عوامل ساک ییهابتن 6-4-7-1
از را یمقاومت مورد ن ،دات الزمید با انجام تمهیرند بایگیم

 د.دارا باشن ،دوام در برابر آن يبرا

  

قرار  یشیه در معرض عوامل ساک یبتن يهافک 6-4-7-2
آالت مورد نیو وزن ماش »آمد و شد«زان یبه لحاظ م رندیگیم

همراه  بنديطبقهن یا .شوندیم میبه چهار طبقه تقس ،استفاده
 هیارا 12-6 جدول در هاآندر مورد  ییالزامات اجرا یبا بعض

 . ستا شده

  

زان یثر مکالزامات مربوط به حداقل رده بتن و حدا 6-4-7-3
در  یمصرف یسیمانثر مواد کز حداقل و حدایاسالمپ و ن

 14-6 جدولو  13-6 جدول ش دریدر معرض سا يهابتن
 اند.آورده شده

  

 
 شیدر معرض سا یبتن يهافکانواع  بنديطبقه 12-6 جدول

رده 
 یشیسا

 یپرداخت سطح دات خاصیتمه مورد استفاده رفت و آمدنوع 

 یانسان 1
، يتجار يادارات، فضاها

 و مشابه یونک، مسیآموزش
با  یعیطب سنگدانه، و مناسب نواختیک یپرداخت سطح

 2رده  آوريعمل، LA40 یشیسا یسخت
  یمعمول ماله

2 
و   دیشد یانسان
 کسب ینیماش

، یطبقات يهانگکیپار
و  ي، اداریمذهب يفضاها
 ادیبا رفت و آمد ز یخدمات

 یشیسا یبا سخت یمعمول سنگدانهامل سطح، ک پرداخت
LA35 ،مناسب نکرپُدرز درزها با ردن کپُر، 3رده  آوريعمل 

 یمعمول یکیانکم ماله

3 
 ین آالت صنعتیماش

ر د ،یکیبا چرخ الست
 متوسطحد 

 ،و روباز یطبقات يهانگکیپار
 یمعمول یصنعت يهافک

 یسنگدانه با سختراساس آماده شده، یامل سطح، زک پرداخت
مقاومت  مناسب، نکپردرز درزها با ردن ک، پُرLA30 یشیسا

 3 رده آوريعملش، یدر برابر سا

 یمعمول یکیانکمماله 
 يفلز يهاغهیبا ت

 سخت 

4 

 ین آالت صنعتیماش
ا ی یکیچرخ الستا ب

، در حد يچرخ فوالد
 دیشد

 رفت و آمدبا  یصنعت يهافک
، ياضربه ين و بارهایسنگ
ن یروباز ماش يهانگکیپار

 نیو سنگ یآالت صنعت

 ی، سنگدانه با سختراساس آماده شدهیامل سطح، زک پرداخت
، یننده سطحکا استفاده از مواد سختی LA25 یشیسا
ا ب نیسنگ ي، انتقال بارها مناسب نکرپُدرز درزها با ردن کپُر
 4 رده آوريعملش، ی، مقاومت در برابر سالگرد داولیم

 نندهکسخت مواد 
بتن و  یسطح
ا ب یکیانکم یشکماله

 سخت  يفلز يهاغهیت
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 )1(ی سیمانو حداکثر نسبت آب به مواد  یرده مقاومت ،الزامات اسالمپ 13-6 جدول

رده  
 یشیسا

 یسیمانحداکثر نسبت آب به مواد  متریلیثر اسالمپ، مکحدا بتن حداقل رده

1 C20 90 55/0 
2 C25 90 50/0 
3 C30 70 45/0 
4 C35 40 42/0 

 تربیشد از اسالمپ طرح مخلوط یننده است. ضمناً نباکر اسالمپ قبل از افزودن روانیه شده در جدول، مقادیزان اسالمپ ارایثر مکحدا - 1
 اشد.شده ب ینیش بیپ یتیه در طرح مخلوط محدودکنیزان اسالمپ وجود ندارد مگر ایم يبرا یتیننده، محدودکباشد. پس از افزودن روان

 

 یبتن يهافک يبرا ه شدهیتوص یسیمانمواد ثر کحداقل و حدا 14-6 جدول

 ثر اندازهکحدا
 متریلیسنگدانه، م

  ی،سیمانمواد ثر کحداقل و حدا
 عب کلوگرم در متر مکی

25 375-300 
19 400-325 
13 425-350 
10 450-375 

    
 

س  یمتن اصل /توضیتف  حیر
 توانیم ،هافکبتن  یشیش مقاومت سایافزا يبرا 6-4-7-4

 یشیا مقاومت سابتر و کوچک سنگدانه ثر اندازهکاز حدا
ن یبوتاد رنیاستا یکالست رهیمر شیس، پلیلیس ، دودهبیشتر

)SBR (ن پرداخت یاستفاده نمود. همچن هاآناز  یبکیا تری
ش یازتر (افیمناسب و طوالن آوريعملسطح،  یو اصول حیصح
 يبر رو یننده سطحکسخت زیر) و پاشش مواد آوريعمل رده

 . ه شودردبار کتواند بهیز میپرداخت آن نبتن و 

 یکالست رهیس و شیلیس دوده يشنهادیر پیمقاد 4-7-4-6ت  
)SBRآورده شده است. استفاده  6-6جدول ت و  5-6جدول ت  ) در

 ش مقاومتیسبب افزاز ین SBRمر یس و پلیلیس همزمان دوده
تواند یم زین یاتیکلین استفاده از مواد متاسیهمچن .شودمی یشیسا

 آوريعملع بعنوان ماده ین مواد مایرا بوجود آورد. ا یشیسا یسخت
 .شودمیده یسطح بتن پاش يبر رو یشیننده ساکو سخت 

 
 ي) براسیمانن یگزی(جا سیلیسدوده يشنهادیر پیمقاد  5-6 جدول ت

 ها فکانواع 

 یسیمانبه مواد  سیلیسدوده یوزنحداقل درصد   یشیرده سا

1 - 
2 5 
3 6 
4 8 

 .شودمیر فوق محدود یش از مقادیدرصد ب 2ز به ین یسیلیسزان دودهیثر مکحدا -
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رن یاستا یکالست رهی(ش SBR يشنهادیر پیمقاد  6-6ت  جدول

   یشیرده سا ين) برایبوتاد

 )یسیمانبه مواد نسبت  یوزندرصد ( *SBRر یمقاد  یشیرده سا
1 - 
2 5 
3 10 
4 15 

 ه شده است.یدرصد ارا 50ع با درصد جامد یما SBRبراساس  يشنهادیدرصد پ *
 

 يهاسنگدانه یشین مقاومت ساییتع يبرا 6-4-7-5
ه ب یشیش مقاومت ساید از آزمایبا ،فکدر بتن  یمصرف

 استفاده نمود. ،8447 یاستاندارد مل ،آنجلسروش لس

  

ش یبا استفاده از آزما یبتن يهافکش یثر ساکحدا 6-4-7-6
توسط  دیبا 17308و  755-2، 20185 یمل يدهااستاندار

مطابق با د ین صورت بایر ایطراح پروژه مشخص شود در غ
 .باشد 15-6 جدولالزامات 

 
  یبتن يهافکش قابل قبول در انواع یثر ساکحدا 15-6 جدول

رده 
  یشیسا

ثر عرض کحدا
ش قابل یسا

، متریلیقبول، م
 )به روش چرخ پهن(

 یمل هاياستاندارد
20185 ، 2-755  

ثر مقدار کحدا
ش قابل قبول، یسا
2/50cm3cm ، 

 )به روش بوهم(
 یمل هاياستاندارد
20185, 2-755 

ش یثر ساکحدا
 ،قبولقابل 

mm،  
 Aبر اساس روش 

ش استاندارد یآزما
 17308 یمل

1 26 26 1 
2 23 20 8/0 
3 20 18 6/0 
4 17 16 4/0 

وجود دارد  یقابل قبول یشیه مقاومت ساکثابت شود  يهاشیآزمان یانجام اچنانچه با 
 صرفنظر نمود.14-6 جدولو 13-6 جدول يزیتوان از الزامات تجویم

  

ش یا مقاومت در برابر سایزان و یسنجش م يبرا 6-7-4-6ت  
ن ی. استا شنهاد شدهیش استاندارد پین آزمایچند یبتن يهافک

، ياسمباده يهار چرخیش دهنده نظیها تحت عوامل ساشیآزما
زیرآب و بتن متخلخل و سایش  یپاشو ماسه يفوالد يهاگلوله

، 17307 یمل يها در استانداردهاشین آزمایرد. ایپذیصورت م
17308، 17309 ،ASTM C1138  وASTM C1747  آورده

ضابطه خاصی بعنوان معیار آزمایش آخر  3به هرحال براي  اند.شده
معیار پذیرش را براي  مشاور باید پذیرش داده نشده است و مهندس

 در مشخصات فنی پروژه قید نماید. هاآن

 بتن در مقابل آتش الزامات دوام   الزامات دوام بتن در مقابل آتش 

زان تحمل آتش یا می یافکحفظ دوام  يبتن آرمه برا يهاسازه
ن الزامات یرا دارا باشند. ا ياژهید الزامات ویق، بایدر هنگام حر

 ه شده است.یارا ساختمان یدر مبحث سوم مقررات مل
  

 بتن آرمه يهاسازهد ین عمر مفیتخم   بتن آرمه يهاسازهد یعمر مف نیتخم 

 جدولدر د یلرک يهاونیدر اثر  یخوردگالزامات   6-5-1
از  یناشد یعمر مف تامینبه منظور  ،5-6 جدول یال 6-2
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 جدولن الزامات یهمچن. استسال  30حدود  يزیالزامات تجو

مر ع تامینربناته شدن بمنظور کاز  یناش یخوردگ يبرا 6-6
د یاز به عمر مفیه نکيدر موارداست.  سال 100 حدود دیمف

توان از الزامات یوجود داشته باشد، م يشتریب
ه یتوص يهاا مدلی، و ن مشاوریمهندسنظر  با يتررانهیگسخت
 رد.کاستفاده  2-5-6بند در شده 

ط یآرمه در شرابتن يهاسازهد ین عمر مفیتخم يبرا 6-5-2
و  الف يهااز روش یکیتوان یم یربناتکا ی يدیلرک یطیمح

 ار برد:کر را بیب ز
د رکه بر اساس عملک یشگاهید شده آزماییتا يهامدل -الف 

د، ریگیاستفاده قرار م مواد و مصالح مشابه آنچه در عمل مورد
 . اندن شدهیتدو
 اند. هشد ین بند معرفیر ایه در تفسک یمحاسبات يهاروش -ب

 

توان یبر اساس دوام م ید و طراحین عمر مفیجهت تخم 2-5-6ت 
ون یفدراس Model Code 2010مانند  المللیبین يمدلها از
 یفن تهیمک CSL-130 ا گزارش شمارهی) fibبتن ( یالمللنیب

RILEM ا ی life 365 ا (یکانجمن بتن آمرACI (ط یبا توجه به شرا
 رد.کشور استفاده ک یبوم

د یشوند بایمه یتهمهندس مشاور توسط  هک يدیعمر مف يهامدل
  ی، مورد بررسیواقع اجراییط ید و اثبات انطباق آن با شراییجهت تا

 د.نریگقرار 
مونت  يسازهیشب، از یاحتماالت يهامدل توان جهت توسعهیم
رات مشخصات مواد و ییب تغیضرا یار یانحراف معارلو با توجه به ک

 بهره جست. یواقع اجراییط یمصالح و شرا
اخل د یقاتیز تحقکها و مرادر دانشگاه یمحاسبات يافزارهانرم یبرخ

شور ک یه بر اساس مطالعات دوام بتن در سواحل جنوبکشور ک
 طیها، مشخصات بتن و شرادادهافته است، با توجه به یتوسعه 

شروع  زمانرا با در نظر گرفتن بتن آرمه د یعمر مف یطیمح
توان ین میند. همچنینمایمحاسبه م یبا روش احتماالت یخوردگ

، یسازه بتن يد الزم برایعمر مف يرین نرم افزارها با در نظرگیبا ا
لگردها را مشخص یم يرو یمشخصات بتن و ضخامت پوشش بتن

 نمود.
شروع  زمانن یتخم يا انتشار براینفوذ  يهااز مدل ییهامثال

به هر حال الزم است حد  ،ل استید به شرح ذیعمر مفا ی یخوردگ
ها ن مدلیدر تمام ا يدیلرک یشروع خوردگ يبرا ید بحرانیلرک

 :مشخص شود
  يدیلرک یخوردگ يبرابر اساس دوام  یطراح

 يهاطیدر مح بتن آرمه يهاسازهد یعمر مف ینیبشیمنظور پبه
د از یباآن است،  یخراب یعامل اصلد یلرک يهاونیه کخورنده، 

 ه استفاده نمود.ید مربوط به همان ناحیعمر مف ینیبشیپ يهامدل
ه تابع قانون دوم کد یلرک يهاونین عمق نفوذ یتخم یلک معادله

آمده  2-6رابطه ت صورت انتشار است، به يق تئوریاز طر یکف
 است.
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   )2-6رابطه ت 

( , ) 0 , 0
,

( ) 1
2x t S x

app c

a xC C C C erf
D t∆

 − ∆ = + − −
  

 

 
 C(x,t) د در عمق یلرک: مقدارx  سطح سازه)x=0 m زمان) در t 
 )سیماندرصد وزن (

C0 سیماندرصد وزن (بتن  هید اولیلرک: مقدار( 
CS,Δx د در عمق یلرک: مقدار𝜟𝜟𝜟𝜟  زماندر t ) سیماندرصد وزن( 

x دیلرک: عمق متناسب با مقدار 𝑪𝑪(𝜟𝜟,𝒕𝒕) )m( 
aلگردیم يرو ی: ضخامت پوشش بتن )mm( 
Δxد یلرکند نفوذ یفرآ هیه تا آن ناحکبتن  هیهمرفت (ال هی: عمق ناح

 )mm( ند)کیت نمیتبع یکاز قانون انتشار دوم ف
Dapp.cد در بتن یلرکب انتشار ی: ضر) mm2

year�( 
erf :تابع خطا 

را محاسبه  t زمانپارامترها، تمام ن و قرار دادن ییتواند با تعیطراح م
د. ینما ینیبشین حالت را پیدر ا یآغاز خوردگ زمانله یوسنیو بد

 یبحران دیلرکد معادل یلگرد باید در سطح میلرکاست، مقدار  یهیبد
 آن بتن قرار داده شود. يبرا

 ربناته شدنکاز  یناش یخوردگ يبرابر اساس دوام  یطراح

 دهیدربن و پکدیسکايآرماتور در اثر نفوذ گاز د یخوردگ هیکدرصورت
تواند بر ید میعمر مف ینیش بیرد، پیربناته شدن بتن صورت پذک

 انجام شود. 3-6رابطه ت اساس 
 0.5x=at                                                     ) 3-6رابطه ت 

 يپارامتر aو  زمان tبتن،  ربناته شدهکعمق نفوذ  xن رابطه یدرا
 و مشخصات بتن وابسته است. یطیط محیه به شراکاست 

مورد نظر و  فوق در منطقه اربرد رابطهکتواند با یممهندس مشاور 
 زمان، a) و پارامتر xآرماتور ( يرو یدادن ضخامت پوشش بتنقرار

د. ینما ینیبشید را پیجه عمر مفیو در نت یآغاز خوردگ يالزم برا
ز ین ریو همچن یکت و پرترافیپر جمع يده امروز در شهرهاین پدیا

ر که قبالً ذکربن کدیسکاياد گاز دیغلظت ز يخاص دارا يهامیاقل
 دارد.  يادیت زیآرمه اهمبتن يهاسازه يشد، برا

ون یربناسک[توان به منابع معتبر مانند منبع یم بیشتراطالعات  يبرا

 مراجعه نمود. قت.]یر طریر ، امیبکر یدانشگاه ام-يترکد يرساله -بتن

ر موث یزم خرابیانکد بر اساس مید بایعمر مف يهامدل 6-5-3
 رند.ید قرار گییمورد تا ،یطیط محیغالب با توجه به شرا

  

مورد استفاده در مدل  ییط اجرایمواد و مصالح و شرا 6-5-4
 طیق با مواد و مصالح و شرایثر تطبکد حداید، بایعمر مف
 را داشته باشند. یواقع اجرایی
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مهم و  يهاسازهد یه عمر مفک شودمید کیه ایتوص 6-5-5

را به  XCS4و  XCD4، XCS3 یطیط محیدر شرا یکاستراتژ
ر ب یه مبتنکد ین عمر مفیتخم یاحتماالت يهااز روش یکی
 رد.کبرآورد  ،ت اعتماد استیقابل

  





 

 

  مهفتفصل 

  الزامات اجرایی بتن
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      م هفت فصل 7

 بتن  ییاجرا الزامات 
  

س  یمتن اصل /توضیتف  حیر

 گستره  
 

 گستره 

 ياجراه در ساخت و ک ین فصل به الزاماتیضوابط ا 7-1-1
ا ت» الف«و شامل موارد  ت شوند، اختصاص داردید رعایبتن با

 ر است:یز» خ«
 ات؛یلک -الف
 د؛یساخت و تول -ب
 ختن؛یانتقال و ر -پ
 م؛کترا -ت
 پرداخت سطح؛ -ث
 ؛آوريعمل -ج
 ؛آوريعملت یفاکنترل ک -چ
 سرد؛ يدر هوا يزیربتن -ح
 گرم. يدر هوا يزیربتن -خ

  

 هیاقدامات اول 
 

 هیاقدامات اول 

 یانسان يروین 
 یانسان يروین  

شامل:  ،د و اجرایمختلف تول يهاه در بخشک یانسان يروین
 آوريعملو  يزیربتن ،ت مصالحیفکید، یزات تولیتجهنترل ک

 كمدر يد دارایباار را بعهده دارند کت انجام یو مسئول
نامه معتبر از یا گواهی یمرتبط، پروانه مهارت فن یلیتحص

 يروین يآموزش و توانمند كد. مدارنصالح باشیمراجع ذ
شده و در  يبتن نگهدار يد و اجراید در محل تولیبا یانسان

 .داده شودارفرما قرار کدسترس 

 يردکد بتن مطابق الزامات عملیزات تولیه تجهک یهنگام یحت 
، اگر شودمید مناسب استفاده یتول يهاو روش شودمی تامین

 الح و بتنت مصیفکید، یزات تولینترل تجهک یید توانایپرسنل تول
مناسب ت یفکیبه بتن با یابیدار را نداشته باشند، دستیپا صورتبه
حت ت یبه راحتت بتن یفکیه ک ییجاآن دشوار است. از نواختیکو 
د یا توله بتن رک یمتخصصان يرد، برایگیر عوامل مختلف قرار میتاث
د یت تولیفکیو تجربه مرتبط با  یارشناسکنند، داشتن دانش کیم

 .داردت یبتن اهم



 جلد دوم: مصالح و مسائل اجرایی -نامه بتن ایرانآئین 01/01/1400 144  
 

س  یمتن اصل /توضیتف  حیر

 يزیرمحل بتن يسازآماده 
 يزیرمحل بتن يسازآماده  

، مانند يزیرا محل بتنید درون قالب یمواد زا همه 7-2-2-1
م مقاومت کست و ، مواد سُیاهیخ، مواد گی، برف و يل و الگِ

ز ا یناش یرن، مواد و قطعات اضافیاستایپل يهاهاز جمله خرد
و  يآورجمع يزیرد از محل بتنیبا يبندو قالب يآرماتوربند

 د.نبرداشته شو

و  تیفکی يد، رویر نامناسب مواد زایبا توجه به تاث 1-2-2-7ت  
با  دیمواد زا همهها الزم است تا قالب يارکظاهر بتن، قبل از روغن

ه مورد ک يگریا هر روش مناسب دیاستفاده از فشار هوا، جارو، 
 .رش دستگاه نظارت است، زدوده و برداشته شودیپذ

ز شده و با روغن یمناسب تم وهید به شیها باقالب 7-2-2-2
 د.نشو يو درزبندقالب (ماده رهاساز) مناسب پوشش داده 

 (مادهد با استفاده از روغن یها باقالب يارکروغن يبرا 2-2-2-7ت  
نندگان روغن قالب کدیتول يهامناسب و طبق دستورالعملرهاساز) 
ه کد دقت شود یها نمود. باقالب يارکساز، اقدام به روغنو قالب

د. روغن قالب باش نندهکدیروغن طبق دستورالعمل تول هیضخامت ال
 ند.کسطح قالب شره ن يضمناً الزم است روغن قالب رو

ه در ک یمی، الزم است بتن قديزیربتنقبل از  7-2-2-3
 نآسطح ه کمرطوب شود  یصورتبهاست  دیجد تماس با بتن

د یه بتن جدکيدر موارد باشد. یاز آب اضاف يعار یول ،اشباع
ننده مناسب از کد با جدایاست با ییدر تماس با مصالح بنا

 شوند.گر جدا یدیکاز  یلونیجمله ورق نا

، یمیبتن قدبا د یجدمنظور تماس بهتر بتن به 3-2-2-7ت  
 بتن یشدگه منجر به جمعکاز جذب آب بتن  يرین جلوگیهمچن

ه هستند، بد یجده در تماس با بتن ک یمیبتن قدد ی، باشودمی
 و ش آب مخلوط بتن نشودکه باعث مکرطوب باشند م يااندازه
 ه عدم اتصال بتنک ینباشد. درصورت یآب اضاف ين دارایهمچن

 يهارقد از ویبا ،مد نظر باشد یمیا بتن قدی ییبه مصالح بناد یجد
 رد.کا مواد مشابه استفاده ی یلونینا

 ز ویتم کامال يزیرد قبل از بتنیبا آرماتورها همه 7-2-2-4
و  لنده مانند گِیپوسته شده و مواد آال سستِ از زنگِ يعار
اهش که باعث ک یر عواملیسا س ویروغن، گر ،خی ،يال

 يریارگکاز ب د.نباش ،شودمیبه بتن  آرماتورها یچسبندگ
ه آج خود را از ک ییهاآنا ی ياحفرهزنگِ  يدارا يآرماتورها

 .دشو يد خودداریبا ،انددست داده

د زدوده یلگرد بایده به میچسب یهرگونه مواد اضاف 4-2-2-7ت  
رد لگیم يشده روپوسته زنگ سست هیال یکه کیشود. در صورت

ا روش ی یپاشرفشار، ماسهجاد شود، الزم است تا با استفاده از آب پُیا
رش دستگاه نظارت، نسبت به زدودن زنگ اقدام یمناسب مورد پذ

ردن ک كپس از پالگرد یم يزنگ بر رو كناز يهاهینمود. وجود ال
 آورد.یرا بوجود نم یلک، مشزنگ يهاپوسته

 يهاهی، الیبتن قبل سطح يبتن رو ختنیقبل از ر  7-2-2-5
 زدوده شود. ید به نحو مناسبیبا آن يروف یضع

اده توان با استفیرا م یف سطح بتن قبلیضع يهاهیال 5-2-2-7ت  
 یمیا برس سی یپاشبار) ماسه 300تا  200زان یاز فشار آب (به م

د فراهم یم و جدین بتن قدیب يان اتصال بهترکب امین ترتیزدود. بد
 .شودمی

 د بتنیساخت و تول 
 

 د بتنیساخت و تول 

 اتیلک 
 اتیلک  

واخت نیکصورت از و بهیت مورد نیفکید با یبتن با 7-3-1-1
 د شود.یو همگن تول

ه از از، استفادیت مورد نیفکید بتن با یمنظور تولبه 1-1-3-7ت  
د مناسب و داشتن یتول يهارد مناسب، روشکزات با عملیتجه

ت یدار بتن باشند، اهمیت پایفکین یتضمه قادر به ک یمتخصصان
در اختالط بتن،  یو همگن ینواختیک یبررس يدارد. الزم است برا
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، مقدار حباب هوامانند وزن مخصوص، اسالمپ، مقدار  ییهاویژگی

 و يریگاندازه یشیآزما مانهیپ يدر ابتدا و انتها ،مالت و مقاومت
قرار  2-7 جدولمجاز  در محدودهد یبا هاآناختالف  و شودنترل ک
 رد.یگ

 يمورد استفاده برا يهازات و روشیتجه 7-3-1-2
د با توجه به یردن و اختالط مصالح باکمانهی، پيسازرهیذخ
زات و ین تجهید. انگرد تامیناز، انتخاب و یرد مورد نکعمل

 برسد.د دستگاه نظارت یید به تایها باروش
 

ت یرد مناسب از اهمکزات با عملیاستفاده از تجه 2-1-3-7ت  
 یفکیاز مصالح منطبق با الزامات اگر  یحت ،برخوردار است يادیز
بت ل نوسان در نسیدلنامه در ساخت بتن استفاده شود، بهنیین آیا

ردن و اختالط بتن، کمانهیپ سامانه ياز خطاها یناش ،اجزاء مخلوط
 يارات قابل مالحظهییتواند دستخوش تغیبتن مت مخلوط یفکی

 شود.
 و 3-3-7 يبندهاد در یزات تولیتجه يبرا يردکالزامات عمل

ستگاه یشده است. عوامل موثر در انتخاب اشرح داده  7-3-4
ار، سرعت مورد کر است: حجم یشامل عوامل ز يسازبتن يزکمر

 هانآه با استفاده از ک یید بتن و الزامات استانداردهایتول ياز براین
 .شودمین ییتع يزسابتن سامانه يارآمدک

 انتقال مصالح، اندازه به سامانه يسازبتن د مجموعهیت تولیظرف
، تعداد و ردنکمانهیل پین مصالح، حجم وسایره و توزیذخ محفظه

 دارد. یبستگ ،هانکمخلوط اندازه
 شوند:یم يبندر دستهیبه سه صورت ز يسازبتن يهامجموعه

 ؛ینترل دستک -
 ؛ارکمه خودین -
  .ارکتمام خود -

 هک کوچک يارهاک در ینترل دستکبا روش  يسازبتن از مجموعه
ش ی. در صورت افزاشودمیدارند، استفاده  یمکد یاز به سرعت تولین

ش یبا استفاده از افزا ینترل دستکبا روش  ،يسازت بتنیظرف
از حد مجاز خواهد  بیشترردن کمانهیپ يردن، خطاهاکمانهیسرعت پ

تواند صادق یز میار نکمه خودین يهاسامانه يراد براین ایشد. ا
 باشد.

 يسازرهیزات ذخیتجه 
 يسازرهیزات ذخیتجه  

ه و ریذخ ياد به گونهیبتن با ل دهندهکیاجزاء تش 7-3-2-1
ر ییتغ یبه مقدار قابل توجه هاآنه مشخصات کد نجابجا شو

 نامه حفظ شود.نیین آیبا مشخصات ا هاآنند و انطباق کن

و  رگیدیکبا  هاسنگدانهمختلف  هامخلوط شدن اندازه 1-2-3-7ت  
تواند باعث یم، یطیط محیشراو آور انیشدن مصالح با مواد زآلوده

 ر مشخصات مصالح شود.ییتغ

از  ياژهیو يهادستورالعمل ارایه هکيموارددر  7-3-2-2
 يو نگهدار يسازرهیبتن در مورد ذخ ياجزا نندهکتامین يسو

 .است یالزام هاآنت یرعا، ه شده باشدیآن ارا

، مدت ينگهدار يدماتوانند شامل یم یطیط محیشرا 2-2-3-7ت  
عه با اش ییارویط رویو شرا يمحل نگهدار یط رطوبتی، شراينگهدار
 .دباش دیخورش

 يهاافزودنیو  سیمان يسازرهیزات ذخیتجه 7-3-2-3
 ياگونهبه بوده و 2761 یملمطابق استاندارد د یبا یمعدن

د یبا یمعدن يهاافزودنیو  سیمان رهیذخ يلویس یک 3-2-3-7ت  
ا یف کوجه در چیبه ه سیمانه کباشد ساخته شده  ياگونهبه

لو یس شودمیه یتوصنماند.  ین باقکسا صورتبهلو یس يهاگوشه
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ره نفوذ یه رطوبت به داخل محفظه ذخکساخته شده باشد 

 ند. کن
طور جداگانه هد بیبا یمعدن يهاافزودنیو  سیمانن یهمچن

  ره شوند.یذخ
ره و یجداگانه ذخ يلوهایدر س دیز باین هاسیمانانواع 
 شوند.  ينگهدار

د حداقل از سه برابر متوسط حجم مصرف روزانه یلو بایحجم س
 باشد.شتر یب

از  یبکیا تری( یستم هوادهیس یکا یزن ضربه مجهز به لرزاننده،
 شدبااز طاق زدن ذرات پودر  يریجلوگ يلو برایس ی) در خروجهاآن

تواند ن سیماننان حاصل شود. اگر یمصالح اطم نواختیک هیو از تخل
 ن فرستاده شود، الزم استکگ مخلوطیلو به دیم از سیطور مستقهب

، ودشمیقرار داده ن کگ مخلوطید يبااله در ک يارهیذخ يلویسبه 
ر د سیمان رهیذخ يلویسحداقل از دو د یبان یشود. همچنمنتقل 

نوع  یکه ک ي. در مواردردک هاستفادساز، بتن يزکستگاه مریا
در  را هاآند یبا، شودمیه یته یمتفاوت يهاارخانهکاز  سیمان

 يهاسیمانل داغ بودن یدلگاه به رد.کانبار  يانهاجداگ يلوهایس
ه یتوصآن قبل از مصرف،  ياهش دماکارگاه و لزوم کبه  يورود
 .ودشاستفاده  یو با حجم اضاف ترشیب يلوهایستعداد از  شودمی

 يد دارایبا هاسنگدانه يسازرهیزات ذخیتجه 7-3-2-4
بسته به نوع،  ،جداگانه صورتهبه مصالح کباشند  يساختار

 یه دچار جداشدگکد نره گردیذخ يطور بنديدانهاندازه و 
 شکزه یک يد دارایبا يسازرهیزات ذخین تجهینشوند. همچن

 کیبتواند در  ه رطوبت سنگدانهکباشد  يامناسب به گونه
الزم است . دیدرآنواخت یک صورتبهقابل قبول و  محدوده

 .باشند یافکت یظرف ي، دارايسازرهیزات ذخیتجه

ر نوسانات یتحت تاث یراحتت بتن بهیفکیچون  4-2-3-7ت  
نجام ا ینترلکه اقدامات کرد، الزم است یگیرطوبت سنگدانه قرار م

مختلف آن  يها، در قسمتانکتا حد ام شود تا رطوبت سنگدانه
در محوطه الزم است  يسازرهیزات ذخیتجه ينواخت باشد. برایک

جاد یز ایمختلف و ن يهااز اختالط مصالح با اندازه يریجلوگ يتا برا
ل ل عوامیدلبه ید رطوبتیرات شدییاز تغ يریجلوگ يسقف برا

د از ین بایشود. همچن ینیبشیپ يانندهکجدا يهاوارهی، ديجو
، خی، یاهیگ يندهای،  آالي، گِل و الهاسنگدانهر یمخلوط شدن سا

 يب آرام برایش یکرد. ضمناً الزم است ک يریره جلوگیبرف و غ
ع نو از يسازرهیزات ذخیتجه يجاد شود. برایف اکموثر در  یشکزه
 يد طوریزدانه بایمصالح ر يسازرهیذخ يلویف سک، ییلویس

ردن کخارج  يموثر انجام شده و برا یشکشود تا زه یطراح
ا یمانند لرزاننده  يد ابزاریلو بایف سکشده در جمع يهاسنگدانه

، ییلوینوع س رهیزات ذخیتجه يبرا یشوند. حت تامینضربه زن 
ان از نفوذ بار يریجلوگ يه برایمحفظه تغذ يسقف باال یکجاد یا

 یجداشدگ حداقل رساندنبه يبرخوردار است. برا يادیت زیاز اهم
ان کتا حد ام هاسنگدانهذرات سنگدانه،  ع اندازهینوسانات در توز و

مثال  ي، برادنمانه شویره و پیجداگانه ذخ، اندازه کصورت تبه
 5/12 -25 يهاد به محدودهیبامتر میلی 75/4-25 سنگدانه

ن الزم ی. همچنردکم یتقسرا متر میلی 5/12- 75/4 و مترمیلی
 يدما دیشد شیا افزای یزدگخیانجام شود تا از  یاست اقدامات

ند مان یزات آب پاشی. در صورت لزوم، تجهشود يریسنگدانه جلوگ
 د فراهم شود.یز باین افشانه

د یبا ییایمیش يهاافزودنی يسازرهیزات ذخیتجه  7-3-2-5
جداگانه و  صورتهب هاافزودنین یباشند تا ا يساختار يدارا

ا مواد ب یه از هرگونه آلودگکره شوند یذخ ي، طوربسته به نوع
در  ینینشته ،یزدگخی رات در مشخصات،یی، تغیخارج

 يراه بک ییایمیش يهایت افرودنیفکید ییات يبرا 5-2-3-7ت  
نان یاطم هاآنت یفکی در موردا یشوند یره میمدت ذخیطوالن

ه یرد. توصکش یرا آزما هاآن ،د قبل از استفادهیوجود ندارد، با
 یکع، یما یمواد افزودن ینینشاز ته يریجهت جلوگ ،شودمی
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اهش کرا  هاآنت یفکیه ک ير مواردیو سا ع،یما يهاافزودنی

د یبا يپودر ییایمیش يهاافزودنی .شود يریدهد، جلوگ
 هاآنشدن لوخهکه از جذب رطوبت و کره شوند یذخ ياگونههب

 شود. يریجلوگ

ه ک يه شود. در مواردیدهنده در آن تعبا گردشین کمخلوط
شوند، یانتقال از فوالد ساخته م يهاا لولهیره یذخ يهامخزن

 رد. یها صورت پذلوله یاز خوردگ يریجلوگ ياقدامات الزم برا
  

 ياز بروز خطا در استفاده از اجزا يریمنظور جلوگبه 7-3-2-6
طور واضح هد بیبا يسازرهیذخ ياز واحدها یکبتن، هر 

 و مشخص شوند. يگذارعالمت

 يگذارد عالمتیبا سیمان يلوهایاز س یکهر  يرو 6-2-3-7ت  
 تیاز قابل رویمورد ن ه از فاصلهکي) شود به طوريگذارا شمارهی(

و مستندات مربوط به نوع  كمدار شودمیه ین توصیباشد. همچن
 و مشخصات بارنامه بر اساس شماره سیماند یتول ارخانهک، سیمان

ت وجود داشته باشد. یفکینترل کنترل و واحد کلو در اتاق یس
 یعدنو م ییایمیش یسنگدانه، مواد افزودن يمشابه برا يگذارعالمت

 رد. ید صورت پذیز باین

 ياد به گونهیبتن با ياجزا يسازرهیط ذخیشرا 7-3-2-7
سر یش میانجام آزما يبرانمونه از آن  هیان تهکه امکباشد 
 باشد.

و مواد  سیمان يلوهایس یخروج يالزم است تا رو 7-2-3-7ت  
لوها یات سیاز محتو يریگنمونه يبرا ياچهیدر یمعدن یافزودن

ه کباشد  ياد به گونهیبا یمصالح سنگ رهیه شود. محل ذخیتعب
 ياد بریناظر تولو ارگاه ک ای شگاهیپرسنل آزما یان دسترسکام

ن الزم یاز مصالح فراهم باشد. همچن يریگو نمونه يظاهر مشاهده
 يابر ییهاریش يز دارایا آب نی ییایمیش یاست تا مخازن افزودن

 باشد. هاآنات یاز محتو يریگنمونه

 ردن  کمانه ین و پیزات توزیتجه 
 ردنکمانه ین و پیزات توزیتجه  

از مصالح  یکن هر یتوز ياز برایزات مورد نیتجه  7-3-3-1
 یکدن هر رکمانهید بتن و قادر به پیند تولید سازگار با فرآیبا

 از باشد.یاز مصالح با دقت مورد ن

 تی، با توجه به حجم بتن، ابعاد و اهمشودمیه یتوص 1-3-3-7ت  
د بتن انتخاب شود. عالوه یتول ين مناسب برایزات توزیسازه، تجه

د یاز مصالح با یکن هر یتوز يزات مورد استفاده براین، تجهیبر ا
از یدقت مورد ن از مصالح در محدوده یکردن هر کمانهیقادر به پ

 دارد. يگر انواع آن برترین به دیزات توزیتجه یکیترکباشد. نوع ال

از مصالح  یکن هر یتوز ياز برایزات مورد نیتجه 7-3-3-2
 یمورد بازرس يبرداربهره ی، قبل و در طياطور دورهد بهیبا

 د.نشو یطور مناسب واسنجد و بهنریر گقرا

  

 یشیتحت بار آزما ،ول مورد استفادهکدقت باس 7-3-3-3
 ±15/0 مقدار حاصله از ترینبزرگبرابر با  دی، بایکیاستات

درصد وزن مواد باشد.  ±4/0 ایول کت باسیل ظرفکدرصد 
 تاییدشده و به  یوارس يصورت ادوارد بهیول باکدقت باس

 برسد. دستگاه نظارت

  

. مانه شودیپبتن  مخلوط طرحد مطابق یبا مصالح 7-3-3-4
 نبت يمانند نوع و مقدار اجزا ین منظور الزم است اطالعاتیبد
ردن بتن در دسترس اپراتور کمانه یدر محل پ توبکصورت مبه

 د در تواتر مناسب ویبا هاسنگدانهر رطوبت ییتغ .ردیقرار گ

 w/cmبر اسالمپ و نسبت  هاسنگدانهر رطوبت ییتغ 4-3-3-7ت  
از  هاسنگدانهردن مقدار رطوبت کمشخص  يبرااثر گذار است. 

 ع (از جمله استفاده از اشعهیردن سرک کمانند خش ییهاروش
ردن)، استفاده ک کخش ير ابزارهایا سایو یروویکمادون قرمز، ما
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ن ییدر تع هاآنه و از شد يریگاندازه ید رطوبتیرات شدییتغ

  . شوداختالط استفاده  یمصرفر سنگدانه و آب یمقاد
د مور زمانمانند  یارگاه با توجه به عواملکمناسب در  . روششودمی

بودن آن  يو اقتصاد شیآزما، دقت شیآزما يهااز، تعداد چرخهین
ز تواند با استفاده ایر آب و سنگدانه می. اصالح مقادشودمیانتخاب 

در  یرطوبت ينصب حسگرها لهیوسهب زدانهیرطوبت ر يریگاندازه
انجام  هاآن یا در محل خروجیز یر سنگدانه رهیذخ يهامحفظه

 رد.یگ

 خیاف و ی، اليپودر یمواد افزودن سنگدانه، ،سیمان  7-3-3-5
 ییایمیش يهاافزودنیآب و د. نن شویتوز یصورت وزند بهیبا
شوند.  يریگاندازه یا وزنی یصورت حجمتوانند بهیع میما
 کمترال و کمگاپاس 20 با مقاومت مشخصه ییهابتن يبرا
 یمحج صورتبهتواند یم سنگدانها یو  سیمانردن کمانه یپ

 یردن اعم از وزنک مانهیپ يخطاها مواردتمام در  ،انجام شود
 1-7 جدولر داده شده در یاز مقاد بزرگترد ینبا یا حجمی

 باشد.

 يردن مصالح شامل خطاکمانه ین و پیتوز يخطاها 5-3-3-7ت  
 يرهایها و شچهیدر يردکعمل ين) و خطایزات توزیول (تجهکباس

  قیردن از طرکمانه یزات پیمربوط به تجه يمختلف است. خطاها
 یبه مقدار قابل توجه مانهیل پیوسا يروزانه و نگهدار یبازرس

 ياهوزنه لهیوستوان بهیرا م مانهیل پیابد. عدم دقت وسایاهش ک
 .ن نمودییتع یواسنج

ت با مقاوم يهابتن يبرا یردن حجمکمانه یصورت پساخت بتن به
ه کد شو یتواند مجاز تلقیم یمتر زمانکا یال کمگاپاس 20مشخصه 

 یر وزن آن با توجه به چگالیباشد و مقاد یطرح مخلوط وزن يدارا
ه ش حجم ماسیو با در نظر گرفتن افزا هاسنگدانهو  سیمان یانبوه

ل شده باشد. یتبد یر حجمیمختلف به مقاد يهادر رطوبت
 يمشخص برا يهامانهید از پین در هنگام ساخت بتن بایهمچن

ت اس یهیو سنگدانه استفاده شود. بد سیمانبرداشتن حجم الزم 
از موارد فوق ساخت بتن بصورت  یکت هریدر صورت عدم رعا

و  یر حجمیست. در صورت نامشخص بودن مقادیمجاز ن یحجم
 یمانه حجمیل بعنوان پیبدون طرح مخلوط مشخص و استفاده از ب

 تواند مورد قبول باشد.ینم
ه کيرداتن آماده در موان از بکتا حد ام ،شودمیه یبه هرحال توص

 استفاده شود. ،وجود داردبه آن  یدسترس
انات موجود کشور بسته به امکصالح در نقاط مختلف يذ ينهادها

ن مورد یا رده بتن را در ایتوانند حد مجاز مقاومت مشخصه یم
 د.یتجاوز ننما C25آن از  يحد باال ،شودمیه یند. توصین نماییتع

صورت به یمعدن يهاافزودنی هکيدر موارد  7-3-3-6
د یبا هاآن يریگدقت اندازه، شودمیوزن  سیمانبا  یتجمع

 یو افزودن سیمانن موارد یدر اباشد.  1-7 جدولمطابق 
ر مواد وزن یمجزا از سا ون یف توزیق یکد از یرا با یمعدن
 .ودشن یتوز یمعدن ید قبل از افزودنیبا سیمانضمن در  .نمود

صورت به یمعدن يهاافزودنیو  سیمانه ک يدر موارد  6-3-3-7ت  
قدار سه و مکی یکن جرم خالص یشوند و تفاوت بیه میته ياسهکی

 جدولرش مندرج در یقابل پذ يخطا جرم چاپ شده در محدوده
 انجام داد.  ياسهکیصورت ردن را بهکمانه یتوان پیاست، م 7-1

 بدنبال و یصورت تجمعبه هاسنگدانه هکيدر موارد 7-3-3-7
د مطابق یبا يریگ، دقت اندازهشوندیموزن نوبت  یکهم در 
 .باشد 1-7 جدول

ار گرفته کسنگدانه ب ین تجمعیدر اغلب موارد توز 7-3-3-7ت  
ته مخزن انباش یکب و پشت سر هم در یبه ترت هاسنگدانهو  شودمی

 شوند.ین میو توز
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طور هب ییایمیش یاز چند افزودنه کيدر موارد 7-3-3-8

ت صوررا به هاآند ی، باشودمید بتن استفاده یدر تولهمزمان 
 ،یافزودن نندهکدیه تولکنیمانه نمود، مگر ایجداگانه پ

 د.یرا مجاز اعالم نما هاآناختالط شیپ

مجزا  يهاد در محفظهیبا ییایمیش يهاافزودنی 8-3-3-7ت  
 نکگ مخلوطیا مصالح مرطوب به داخل دیمانه و همزمان با آب یپ
 کشم با مصالح خید در تماس مستقینبا هاافزودنین یخته شوند. ایر

 رند.یقرار گ کخش يهاسنگدانها ی سیمانمانند 

 استفاده  وستهین پکاز مخلوط هکيموارددر  7-3-3-9
ا ی یصورت وزنرا به سیمانتوان سنگدانه و ی، مشودمی

 دینبا يریگاندازه ينمود. به هرحال خطا يریگهانداز یحجم
د بر یباشد. خطا با 1-7 جدولر داده شده در یاز مقاد بزرگتر

 با ،یردن حجمکمانهین شود و درصورت پییتع وزن يمبنا
 یزمان يهااز مصالح در دوره یکهر به وزن در ل حجم یتبد

 رد.یگصورت محاسبه  ،نکت مخلوطیمشخص، بسته به ظرف

ه کهستند  ییهانکوسته مخلوطیپ يهانکمخلوط 9-3-3-7ت  
صورت ز بهیبتن ن ينند و اجزاکید میوسته بتن تولیصورت پبه
ها مقدار نکن نوع مخلوطی. در اشودمین کوسته وارد مخلوطیپ

صورت به معموال هاافزودنیسنگدانه، آب و  :بتن شامل ياجزا
مورد  سیمانو بر اساس مقدار  مخلوط يهانسبت، مطابق یحجم

ر . دشودمی يریگاز آن اندازه یصورت نسبتاز در هر ساعت و بهین
زات یوسته، الزم است تجهین پکمخلوط یکهنگام استفاده از 

ا د بیبا ین واسنجیشوند. ا یار واسنجکقبل از آغاز  يریگاندازه
 اند انجام شود.ه شدهیته زمانه هم ک یوزن مصالح يریگاندازه

 بتن ياجزا يریگمجاز در اندازه يخطار یمقاد 1-7 جدول

 درصد ،هايریگاندازه  يخطاثر کحدا  بتن دهندهلکیتش ياجزا

 +1 -2 آب
 یو افزودن سیمان، سیمان

 صورت همزمانبه یعدنم
1- 2+ 

 +3 -3 طور جداگانهبه هاسنگدانه
 +2 -2 یصورت تجمعبه هاسنگدانه

 +2 -1 یمعدن یافزودن
 +5 -3 افی، الییایمیش یافزودن

  

  

 ها و اختالط بتننکمخلوط 
 ها و اختالط بتننکمخلوط  

لوط امل مخکطور د بهیبتن با ل دهندهکیتش مصالح 7-3-4-1
د بتن یتول يد. برایدست آبه ینواخت و همگنیکد تا بتن ونش

 ست.یمجاز ن یصورت دستردن بتن بهکمخلوط  ،ياسازه

همگن، الزم است   یمنظور به دست آوردن بتنبه 1-4-3-7ت  
 يردکن با عملک، در مخلوطمخلوط يهانسبتمصالح مطابق 

 يهانکاختالط الزم، همگن شود. مخلوط  زمانمناسب و در مدت 
ر شوند. دیم میوسته تقسیوسته و پیناپ یلکبتن به دو نوع 

ر اجزاء بتن و یردن مقادکمانه یوسته پس از پیپنا يهانکمخلوط
رد و سپس یگیات اختالط صورت مین، عملکبه مخلوط هاآنورود 

 چرخه نیرار اکب با تین ترتی. بدشودمیه ید شده تخلیبتن تول
تن ها نوبت به نوبت بنکن نوع مخلوطیه، ای، اختالط و تخليریبارگ

وسته و یصورت پوسته، اجزاء بهیپ يهانکسازند. در مخلوطیم
شوند و ین مکوارد مخلوط زمانا وزن بر یصورت نرخ حجم به

رد.  یگیوسته صورت میصورت پز بهیه نیات اختالط و تخلیعمل
ه وستید بتن از نوع ناپیمورد استفاده در تول يهانکاغلب مخلوط

 هستند.
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 ه در مدتکباشد  يد به نحوین باکمخلوط ردکعمل 7-3-4-2
، بتن یچگالرات در ییثر تغکاختالط مورد نظر، حدا انزم

، حباب هوا و اسالمپ بتن يدانه، مقاومت فشارمقدار درشت
 یاستاندارد ملمطابق الزامات  ،مختلف بتن يهاقسمتدر 

 باشد. 2-7 جدولا ی 6044
 

 د مخلوط همگنیها در تولنکمخلوط يارآمدکالزامات   2-7 جدول

 موضوع
، راتییثر مجاز تغکحدا

              درصد
)1( 

 0/1 بتن  یچگال
 0/6 دانه مقدار درشت

  5/7 روزه 7سه آزمونه  ين مقاومت فشاریانگیم
  20 حباب هوامقدار 

 20 مقدار اسالمپ
ه گرفت )یکاز هر  ن سه آزمونهیانگی(م دو نمونه جهین نتیمقدار اختالف ب -1

ن یا .شودمین یین تعکه شده از مخلوطیبتن تخل %85و  %15شده از حدود 
 یهاراصورت درصد م شده و بهیتقس دو نمونه جهیاختالف بر مقدار متوسط نت

  .شودمی

 

) ياهک(بش یوسته به دو نوع گرانشیناپ يهانکمخلوط 2-4-3-7ت 
، ياهکنوع بش يشوند. برایم می) تقسي(اجبار ییرویو ن

ه ج شوندکبا محور  ییهانکبا محور ثابت و مخلوط ییهانکمخلوط
با  يهانکدر انواع مخلوط، ییروین يهانکوجود دارند. مخلوط

 یبا محور افق يهانک) و مخلوطي(تغار يامحور قائم مانند نوع تابه
 ییاراکو دومحوره وجود دارند.  محورهک) در دو نوع تیی(پارو

ج ینتا رات درییتغ يریگله اندازهیوست اختالط بهیفاکن و کمخلوط
مقدار اسالمپ  ن مقدار حباب هوا ویی، تعيمقاومت فشار شیآزما

ه د شدیمختلف بتن تول يهابتن گرفته شده از بخش يهانمونه
را  6044 یاستاندارد ملش، الزامات یج آزمای. اگر نتاشودمین ییتع

ا یت سین مناسب نکه ساختار مخلوطکتوان گفت یند، مکن تامین
 است. یافکاختالط نا زمانا مدت یو شده ده ییآن سا يهاغهیت

 سهیها، جهت مقانکمخلوط ینواختیک يهاشیانجام آزما يبرا
درصد از  85درصد و  15باً یه تقرید بعد از تخلیبتن با يهانمونه
درصد آخر  10درصد اول و  10ه از کگرفته شود. دقت شود  ،بتن

 رد.یصورت نگ يبرداره شده نمونهیبتن تخل
اد و یز انسیمبتن سفت، بتن با  يبرا ییروین بتن از نوع نکمخلوط

و  ادیز ی، بتن پرمقاومت و بتن باروانکژه (بتن سبیو يهابتن
اختالط الزم در  زمان یلکطور ) مناسب است. بهمکخودترا
. تر باشدوتاهک ،یتواند از نوع گرانشیم ییروین نوع نکمخلوط

 ارکانتقال بتن به يبرا عمدتاه کن بتن کمخلوط يهاونیامک
با محور ثابت  ياهکبش ین گرانشکمخلوط یروند، در واقع نوعیم

 اند.ون نصب شدهیامک يه روکهستند 
ص یاز و جهت تشخیمورد ن ید مرتباً با فواصل زمانیها بانکمخلوط

 شده به بدنه وا مالت سختیبتن  یدگیچسب یالت احتمالکمش
 یگاز نظر فرسودد یز باین نکمخلوط يهاغهیشوند. ت یها، بازرسپره

ه کاد باشد یز يقدررات مشاهده شده بهییگردند. اگر تغ یبازرس
 د شده دریق يهاشیرد، آزماید قرار گیرد دستگاه مورد تردکعمل

 ر ویه تعمکرد تا مشخص شود ید انجام گیبا 6044 یاستاندارد مل
 ر.یا خیاز است یمورد ن ،ض دستگاهیا تعوی

ن ساخته کمخلوطون یامکه در ک یحجم بتن  7-3-4-3
 گ آن باشد.ید یاسم تیظرفسوم  ش از دوید بینبا شودمی

ن کون مخلوطیامکه با کن حجم بتن مخلوط شده یهمچن
آن  گید یاسم تیظرفدرصد  80د از ی، نباشودمیحمل 
 ند.کتجاوز 

 

گ یمصالح به داخل د يریه هنگام بارگکنیبا توجه به ا 3-4-3-7ت 
از حجم  بیشتربتن  ل دهندهکیتش ن، مجموع حجم اجزاءکمخلوط

از  مترکمراتب بتن به مانهید حجم پید شده است، بایبتن تازه تول
جام ان یتا عمل اختالط بخوب اشدن بکگ مخلوطید یت اسمیظرف

 زد.یرون نریشده و مصالح از آن ب
ان کامل یبدلها، یین در سرباالکون مخلوطیامکت کبا توجه به حر

 .شودمیت اعمال یدرصد ظرف 80ت یمحدود، ختن بتنیرون ریب
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ه کباشد  ياد به گونهیاختالط بتن با زمانحداقل  7-3-4-4

 اختالط پس از ورود همه زمان. شودمخلوط همگن حاصل 
ن ی. اشودمین محاسبه کگ مخلوطیاجزاء بتن به درون د

 یگرانش يهانکمخلوط يقه برایدق 5/1از  کمترد ینبا زمان
 يهانکمخلوط يقه برایدق یکن) و کون مخلوطیامک(به جز 

 .شودمیعب در نظر گرفته کمتر م 75/0ت یبا ظرف ییروین
. شودمیه اضافه یثان 15، یعب اضافکمتر م 75/0هر  يبرا
ه با توجه به کمجاز است  یدر صورت کمتر زمان يریارگکبه

د. یآیالزم بوجود م یه همگنک نشان دادبتوان  2-4-3-7بند 
ردن ک مخلوط ين براکون مخلوطیامکه از ک يدر موارد
 نییدور مطابق با سرعت تع 100 یال 70د ی، باشودمیاستفاده 

زامات سازنده بچرخد تا ال ارخانهکشده (سرعت تند) توسط 
 بتن حاصل شود. ینواختیک

 

ن به مقدار کدر مخلوط یافکاختالط  يالزم برا زمان 4-4-3-7ت 
ت آن، حجم مخلوط، ین، ظرفکبه نوع مخلوط یقابل توجه

 یه مصالح بستگیو روش تغذ یبتن، نوع افزودن مخلوط يهانسبت
ا رن کمخلوطان برق یرات شدت جریین اگر بتوان تغیدارد. همچن

صورت ن اختالط بهیان در حیرد، چنانچه شدت جرک يریگاندازه
 توانیت را مین وضعیدن به ایرس زماند، مدت یدار درآیثابت و پا

ن بت يدر نظر گرفت. برا يشنهادیاختالط پ زمانعنوان حداقل به
ز یر یلیخ یمعدن یافزودن يم، بتن حاوکم، بتن خودتراکبا اسالمپ 

و  ا بتن پرمقاومتی ییایمیش يهاافزودنیا یس) یلیس (مانند دوده
 يتر شود. برایطوالن ،اختالط زمانه ک، بهتر است یافیبتن ال

 د.ینکمراجعه  11به ژه یو يهااختالط بتن
دور  12ش از یسرعت دوران ب معموال ،نکمخلوط يهاونیامکدر 

ند کسرعت  ،قه رایدور در دق 6متر از کسرعت تند و  ،قه رایدر دق
 نامند.یم

از سه برابر  بیشترد یاختالط نبا زمانثر کحدا  7-3-4-5
باشد.  ،ن شدهییتع 4-4-3-7بند ه در کاختالط  زمانحداقل 

، الزم است شودمیزا استفاده باز مواد حباه کيموارددر 
 یارگاهکش یاختالط با انجام آزما زمانثر کحداقل و حدا
  مشخص شود.

 ژه دریومخلوط شود، به یطوالن یمدت ياگر بتن برا 5-4-3-7ت 
ثر که سنگدانه، سخت نبوده و حداک يا مواردی، ییروین نکمخلوط

ه یخلت زمانبتن در  ییاراکاد است، نه تنها یسنگدانه ز یاسم اندازه
 تربیش زمانز با گذشت یه افت اسالمپ آن نکابد، بلییاهش مک

ل خرد شدن یدلد بهیاختالط با زمانثر مدت کحدا .شودمی
 شیل سایدلش دما بهیش مقدار پودر سنگ و افزایسنگدانه، افزا

، محدود شود. يعمد ياهش حباب هواکن و کمخلوط بدنهمصالح با 
گ (مجموع دوران یثر تعداد چرخش دکن حداکون مخلوطیامکدر 

. تعداد چرخش دشودور محدود  300به  شودمی هیند و تند) توصک
 .شودمیدور  100ه شده با دور تند محدود به یتوص

ار کد قبل از آغاز بهین باکمخلوط یسطح داخل  7-3-4-6
 5ا ی ومانه، آغشته به مالت شود ین پیند اختالط و در اولیفرآ

  .شودو ماسه اضافه  یسیماندرصد به وزن آب و مواد 

 مخلوط يهانسبتتوان به بتن با یاول نم مانهیدر پ 6-4-3-7ت 
 وارهیاز مالت آن به سطح د یرا بخشیافت، زیمورد نظر دست 

از مالت بتن  ید مقدار مناسبین بایچسبد. بنابراین مکمخلوط
ا پس از ساخت ی شوداول اضافه  مانهیصه در پین نقیجهت جبران ا

اخت س يه براین توصیا مالت، بتن مورد نظر را ساخت. یکه یو تخل
 ز قابل استفاده است.یشگاه نیدر آزما یشیآزما يهامخلوط

به داخل  بتن يش ورود اجزایب و آرایترت  7-3-4-7
 یابیدر دست يدشوار موجبه کباشد  يد به نحوین باکمخلوط

 .شودبه بتن همگن ن
 

 مصالح به داخل يریش مناسب بارگیب و آرایچون ترت 7-4-3-7ت 
 يبنددانهاختالط، نوع و  زمانن، کن بسته به نوع مخلوطکمخلوط

د، نکیر مییتغ هاافزودنیو نوع  سیمانسنگدانه، مقدار آب، مقدار 
شده و تطابق آن با توجه به مشخصات بتن مخلوط د باین امر بایا

 هیو ماسه قبل از بق سیمانن شود. ورود ییتع 2-7 جدولالزامات 
 يهانکدر مخلوط ژهیبو ،در اختالط يتواند باعث دشواریمصالح م

 ز ویر و سنگدانه سیمانش محل ورود ین آرایشود. همچن یگرانش
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به مخلوط  یابیدست زماناختالط و  يتواند در دشواریدرشت م
 داشته باشد. یر بسزائیهمگن تاث

 بتن هیوسته، قبل از تخلیناپ يهانکدر مخلوط  7-3-4-8
 شود. نکد وارد مخلوطیجد مانهید مصالح پی، نبایقبل مانهیپ

 
 

ا یو  يارکد بعد از اتمام هر نوبت یها بانکمخلوط  7-3-4-9
 .شسته شوند ،يسازبتن يهان نوبتیب یطوالن جاد وقفهیا

 
 

د مطابق الزامات یوسته بایپ يهانکمخلوط 7-3-4-10
ن کمخلوط«از ه کیباشند. زمان 6043 یاستاندارد مل

، هبتن ساخته شد ییابتدا، بخش شودمیاستفاده  ،»وستهیپ
 .ردیقرار گاستفاده مورد د ینبا

 

ا یوسته در شروع ساخت بتن و یپ يهانکمخلوط  10-4-3-7ت 
ت یفکید بتن با یان تولکل امیدل، بهمخلوط يهانسبتر ییتغ

 رند.ید مورد استفاده قرار گینامطلوب، نبا

ساخته شده  يهامخلوط ار روزانه همهکپرونده  7-3-4-11
از  ،و مشتمل بر مشخصات بتن یلیطور تفصبهد یباارگاه کدر 

 شود: ير ثبت و نگهداریجمله موارد ز
 ؛يزیراختالط و بتن زمانخ و یتار -
 ؛بتن ياختالط مصالح و نوع اجزا يرفته برا ارکبهر یمقاد -
 بتن تازه؛ يهاشیج آزماینتا -
 ؛يزیرط در هنگام بتنیمح يبتن و دما يدما -
 خته شده در سازه.یر يهابتن یبیو حجم تقر ییمحل نها  -

 

 

 دیزات تولینترل تجهکو  یبازرس   دیزات تولینترل تجهکو  یبازرس 

 طبق يابصورت دورهد یزات باینترل تجهکو  یبازرس 
جاد یانان  ید اطمیآن با یانجام شود و ط 9601 یمل استاندارد

، يریگن و اندازهی، توزيسازرهیزات ذخیه تجهکد ینما
مقدار رطوبت  يریگ، مانند اندازهینترلکن و ابزار کمخلوط

قرار دارند.  یرد خوبکارکط ی، در شراهاسنگدانهموجود در 
  3-7 جدولزات در یتجه يها براشیآزماها و یتواتر بازرس

 شده است. ارایه
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 زاتینترل تجهکتواتر  3-7 جدول

   )1(                       تواترحداقل  هدف شی/آزمایبازرس زاتیتجه فیرد

 مورد در هفته یک - اثبات تطابق با الزامات يبرا یچشم یبازرس سنگدانه انباشته و مخزن 1

2 

 نیزات توزیتجه

ن در یزات توزیه تجهکنیاثبات ا يبرا یچشم یبازرس
 روزانه - .هستند یحیرد صحکز و عملیط تمیشرا

 3-3-7بند  الزامات تامین يبرا نیزات توزیش تجهیآزما 3
 نصب زماندر  -
 ياصورت دورهبه -
 دیترد زماندر  -

4 
(سنجش)  مانهیل پیوسا

  ییایمیش یمواد افزودن

  يریگزات اندازهیه تجهکنیاثبات ا يبرا یچشم یبازرس
 ار روزانه ک يابتدا - هستند حیرد صحکعمل يز و دارایتم

 هیو تخل يریگزات اندازهیش تجهیآزما 5
 3-3-7بند الزامات  تامین يبرا املک

 نصب زماندر  -
 بعد از نصب ياصورت دورهبه -
 دیترد زماندر  -

 3-3-7بند الزامات  تامین يبرا يریگزات اندازهیش تجهیآزما آب  مانهیل پیوسا 6
 نصب زماندر  -
 بعد از نصب ياصورت دورهبه -
 دیترد زماندر  -

7 
 يریگزات اندازهیتجه

مستمر مقدار رطوبت 
 هاسنگدانه

با مقدار قرائت شده  یسه مقدار واقعیمقا
 حیر صحیاثبات مقاد يبرا سنجتوسط رطوبت

 نصب زماندر  -
 بعد از نصب ياصورت دورهبه -
 دیترد زماندر  -

8 

 ردنکمانه یستم پیس

ه ردن بکمانه یزات پیه تجهکنیاثبات ا یچشم یبازرس
 روزانه ندکیار مکح یطور صح

9 

اجزا بتن (روش  یسه  جرم واقعیمقا
ردن) کمانه یستم پیمناسب بسته به س

 يمانه با جرم هدف و در موردیپ یکدر 
ه با توج شودمیار ثبت کمانه خودیه پک

 به جرم ثبت شده

 تطابق یبررس يبرا
 نصب زماندر  -
 بعد از نصب ياصورت دورهبه -
 دیترد زماندر  -

 تطابق یبررس يبرا مطابقت با استاندارد مرتبط یواسنج شیزات آزمایتجه 10
 ياصورت دورهبه -
ن مقاومت ییزات تعیتجه يبرا -

 بار در سال یک، حداقل يفشار

ها (شامل نکمخلوط 11
 ياصورت دورهبه - گیها و دش پرهیسا یبررس یچشم یبازرس ن)کمخلوط يهاونیامک

 ارخانه دارد.کد یط تولیاستفاده و شرا زمانت آن در یزات و حساسیبسته به نوع تجه يادوره تواتر  -1

 

 حیر/توضیتفس  یمتن اصل

 ریزي بتن و انتقال بتن 
 

 ریزي بتن و انتقال بتن 

 کلیات 
 کلیات  

 هجزئیات برنامد یبا ،براي حصول بتن با کیفیت مورد نظر
ه و به شدمشخص ار کقبل از شروع ریزي بتن و انتقال بتن

 .ده باشدیرسدستگاه نظارت  تایید

 ریزي در نظر گرفته شودمالحظات اصلی که باید قبل از شروع بتن 
 زیر است: شامل موارد

 ریزيبندي بتنزمان برنامه -الف
ریزي باید با در نظر گرفتن عوامل مختلفی بندي بتنزمان برنامه

ریزي با سایر تهیه شود، از جمله: نوع و شکل سازه، ارتباط بتن
بندي کلی پروژه، حجم کل زمان پروژه و برنامه عملیات اجرایی

حمل و حجم بتن که در هر مقطع  ریزي، روش تامین، فاصلهبتن
 زمانی باید تامین شود و صعوبت اجرایی هر بخش. 
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 حیر/توضیتفس  یمتن اصل
 تجهیزات و نیروي انسانی  –ب 

یزي و رآالت الزم براي انتقال بتن، بتننوع، ظرفیت و تعداد ماشین
تراکم و همچنین نیروي انسانی باید با در نظر گرفتن مواردي مانند 

حمل بتن، ابعاد مقطعی  فاصلهوضعیت کارگاه، نوع و شکل سازه، 
 هايریزي مقطع، دستورالعملریزي شود، حجم بتنکه باید بتن

ریزي، حجم بتن قابل تامین، ظرفیت و تعداد ریزي، آهنگ بتنبتن
 بتن تعیین شود. مخلوط يهانسبتها، نوع مصالح و ندهلرزان

 مسیرهاي انتقال بتن - پ
مسیرهاي انتقال بتن باید به نحوي تعیین و انتخاب شود که امکان 

ه حمل ب و فاصله زمانوجود آید و تر بتن بهتر و سریعانتقال ساده
 حداقل ممکن برسد.

سازي ریزي، محل درزهاي اجرائی و روش آمادهمقطع بتن – ت
 درزها 

 ریزي در هر نوبت تعیینریزي باید براساس حجم بتنمقطع بتن
 بنديزمان شود. این حجم بر اساس حجم بتن قابل تامین، برنامه

ها حین مجاز توقف زمانریزي، اجرا، شکل مقطع، ظرفیت بتن
 .شودمیریزي و موقعیت درزهاي اجرائی تعیین بتن

ها دلیل مالحظات اجرائی، درز اجرائی الزم در نقشهچنانچه به
ها در رفتن تنشمشخص نشده باشد، محل آن باید با در نظر گ

آرماتورگذاري در محل درز و با تایید  مقطع، مالحظات دوام و نحوه
صورت تصادفی و انتخاب شود و از انتخاب آن به ارتنظدستگاه 

شده  ارایه 10 فصلجزییات در . شودبراساس پیشرفت کار اجتناب 
 است.

 ریزي ترتیب و نرخ بتن - ث
ریزي در هر مقطع باید با در نظر گرفتن شکل ترتیب و نرخ بتن

هاي مجاز، ریزي، توقفسازه، وضعیت تولید بتن، ظرفیت بتن
 رانش بتن در بدنهتجهیزات موجود و همچنین مالحظات مربوط به 

 هاسازهها و سیستم نگهداري قالب انتخاب شود. در برخی قالب
ها عدم توجه به بارگذاري ها، تیرهاي یکسره و قوسمانند سقف

 قالب و یا خرابی يداریتواند منجر به ناپاناشی از بار بتن تازه می
 .ها شودقالب سیستم نگهدارنده

 ریزي مجاز بتن زمان 
 ریزيمجاز بتن زمان  

، شامل  يزیات بتن ریعملبراي ، مجاز زمانثر کحدا 7-4-2-1
 درجه 25متر از ک یطیمح ي، در دماریزي و تراکمانتقال، بتن

. در دماي باشدمیساعت پس از ساخت بتن  2 وس،یسلس
 د. شوساعت محدود  5/1باید به  زماناین  ،درجه 25باالتر از 

پس  ،زمانبا توجه به تغییر کیفیت بتن تازه در طول  1-2-4 7ت  
داقل ریزي و تراکم به حانتقال بتن، بتن زماند آن، بهتر  است یاز تول

هاي ممکن برسد. در اغلب کارهاي اجرائی به دلیل محدودیت
کوتاه وجود ندارد. این  زمانریزي در یک مختلف، امکان اتمام بتن

د و انتقال بتن، مسیرهاي یها شامل محدودیت در تولمحدودیت
 یم، انبوهانتقال، موقعیت عضو سازه و همچنین محدودیت در تراک
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 حیر/توضیتفس  یمتن اصل
 ،چرخان گیدبدون  ،در صورت استفاده از وسایل حمل بتن

نیم ساعت  ،ي فوقهاآنزم ،محل تولید تا محل بتن ریزي از
  یابد.کاهش می

 يهازمانتوان یننده، مکریرگیمواد د يریارگکهدر صورت ب
 .ش دادیفوق را افزا

و محدودیت در تجهیزات و نیروي انسانی است.  آرماتورها یو درهم
ریزي با در نظر گرفتن این بتن بنابراین ضروري است که برنامه

 ه شود.یها تهمحدودیت
ه شده است یارا» حمل زمان«ت ی، محدود6044 یدر استاندارد مل

ز، یم نکو ترا يزیربتن يالزم برا زماننامه نین آئیه در اکیدر حال
 م ساعت به آن اضافه شده است.ین یبیبه مدت تقر

 زمانریزي، حداقل اسالمپ مورد نیاز با رعایت چنانچه در بتن
مجاز از ساخت تا  زمانتامین نشود، باید  نامهآیینن یمندرج در ا

المپ مانند اس مخلوط طرحراتی در ییریزي کاهش یابد و یا با تغبتن
این مشکل  ،نندهکو یا استفاده از مواد افزودنی دیرگیر بیشتر اولیه

 ياز بتن در پایمورد ن یه روانکین در صورتیبرطرف شود. همچن
حمل را با نظر  زمان يهاتیتوان، محدودیشود، م تامینار ک

 .ادد شیافزا ،دستگاه نظارت
ننده، روش موثري براي جلوگیري کاستفاده از مواد افزودنی دیرگیر 

 نندهککاهش (افت) اسالمپ است و استفاده از مواد افزودنی رواناز 
. شودمینیاز دارند، توصیه  بیشتری که به اسالمپ یهابراي بتن

 هاآنه آب به کاست  ییهامخلوط ير شده براکذ يهاتیمحدود
 یتی(بدون آب) محدود کخش يهامخلوط ياست و برا اضافه شده

ل مرطوب بودن یوجود ندارد. به هر حال در اغلب موارد بدل
بتن آماده تا  يهاتیبهتر است محدود ،ها)ژه ماسهی(بو هاسنگدانه

 ت شود.یان رعاکحد ام

 انتقال بتن 
 انتقال بتن  

 اتیلک 1-3-4-7ت   کلیات  7-4-3-1

کن تا محل نهایی بتن باید چنان صورت انتقال بتن از مخلوط
 جلوگیري شود. هدر رفتن بتنیا  یگجداشدگیرد که از 

حالت خمیري ه کباشد  يد به نحوین انتقال بتن بایهمچن
 حفظ شود. ،متوالی يهايریزبتن نیب ،بتن

نامطلوب در انتقال بتن  دهیجاد درز سرد، دو پدیبتن و ا یجداشدگ 
 است. يضرور هاآنه توجه به ک هستند يزیرو بتن

، يزیرد بتن تا محل بتنیانتقال از محل تولانتقال بتن به دو بخش: 
. روش شودمی میبه درون قالب، تقس يزیرو انتقال از محل بتن

انتقال باید امکان تحویل بتن در محل نهایی با حفظ کیفیت که 
و یکنواختی  حباب هوا، اسالمپ، درصد سیمانشامل نسبت آب به 

راي انتخاب روش و د. پارامترهاي مختلفی باید بیرا فراهم نما است
 يهانسبتاز جمله  .تجهیزات مناسب انتقال بتن مد نظر قرار گیرد

ها، نرخ تحویل بتن در محل، محل ایستگاه بتن، دسترسی مخلوط
وع ن تولید بتن و شرایط آب و هوایی. این پارامترها تعیین کننده

 مناسب و در عین حال اقتصادي روش انتقال بتن هستند.
نترل و کمورد  9602 یطبق استاندارد مل دین بازات حمل بتیتجه

 رد.یقرار گ یبازرس
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 حیر/توضیتفس  یمتن اصل
ورت صد بهیبا يزیرا قائم، بتنی ین دو درز ساخت، اعم از افقیدر ب

جاد یا یدرز سرد زمانجاد درز سرد انجام شود. یوسته و بدون ایپ
را تحت وزن خود به درون بتن  یه نتوان لرزاننده درونک شودمی

 فروبرد.

 ریزيمحل تولید بتن تا محل بتن انتقال بتن از 2-3-4-7ت   زيریمحل تولید بتن تا محل بتن انتقال بتن از  7-4-3-2

، دشومیریزي از بتن آماده استفاده در بتن هکيدر موارد )الف
 .شودباید رعایت  6044 ضوابط استاندارد ملی 

 ،شودمیکن مرکزي مخلوط بتن در مخلوط هکيب) در موارد
(جام) دیگ  یاسم تیظرفدرصد  80از د ینباحجم بتن 

تجاوز کند. بعد از افزوده شدن آب ن کون مخلوطیامک
به  . چنانچه نیازشودهیچ آبی نباید به بتن اضافه  ،اختالط

 با تایید دستگاه ،افزایش روانی بتن در محل مصرف باشد
با  سیمانکننده و یا دوغاب توان از مواد رواننظارت می

اده بتن اصلی استف ازکمتر ا ی يمساو سیمانسبت آب به ن
 نمود. 

 ،از حد مجاز باشد بیشتر بتن، اسالمپ هکيموارددر پ) 
با توان یرا مورد نظر و اسالمپ م سیماننسبت آب به 

دستگاه  دییو در صورت لزوم ماسه،  با تا سیمانافزودن 
مصالح پس از افزودن ن موارد یدر ا. نمودتامین  نظارت
تند دور با سرعت  70د ین باکون مخلوطیامکگ ید ،جدید
. همچنین باید دقت دشو تامینبتن  یتا همگن دبچرخ

 گریو دمصرفی  سیمانمجاز محدودیت حداکثر  هکداشت 
 .دشو تیرعانیز ر شده کذ يهاتیمحدود

که روش انتقال  نمودباید اطمینان حاصل  ت) در تمام موارد،
جلوگیري از جداشدگی در هنگام  ،بتن امکان تخلیه آسان

 ،را حباب هواحداقل تغییر در اسالمپ و درصد  ،انتقال
 .سازدمقدور 

 یختلفم يهابا روش يزیرد بتن تا محل بتنیانتقال بتن از محل تول 
، نویامک يه روک، تسمه نقاله، جام بتن نکمخلوطون یامکر ینظ
ون حمل بتن با یامک، فرغون، دامپر و شودمیل حمل یا ریو  ابلک
 . شودمیا بدون هم زننده انجام یو 

ه ریزي، توصید بتن تا اتمام بتنیتول زمانبا توجه به محدودیت 
ود ساعت محد ساخت تا تخلیه بتن به حداکثر یک زمانکه  شودمی

توان از مواد یي بیشتر مهاآنصورت براي زم نیر ای. در غشود
ذکر شده از  زمانافزودنی دیرگیر استفاده نمود. در هر حال کل 

را تامین  2-4-7د بنریزي باید شرایط ساخت بتن تا اتمام بتن
 نماید.

هتر ، بباشدمی ادیز ،یا اسالمپ بتن ،زیاد ،حمل که فاصلهدر مواردي 
ون حمل بتن با دور کم براي انتقال بتن استفاده نمود. یامکاست از 

براي فواصل  و متر و یا کمترسانتی 5در مواردي که بتن با اسالمپ 
توان می ،ابدیانتقال می (یا کمتر از یکساعت) کیلومتر 10کمتر از 

استفاده  شودمیجامی که توسط ماشین حمل  از دامپ تراك یا
 رد،کدر این حالت باید از عدم جداشدگی اطمینان حاصل نمود. 

 کم باشد.  حباب هواتغییرات در اسالمپ و درصد ه ک ياگونههب

 ریزي تا درون قالبانتقال بتن از محل بتن  3-3-4-7ت   ریزي تا درون قالبانتقال بتن از محل بتن  7-4-3-3

 انتقال بتن با پمپ -الف   انتقال بتن با پمپ -الف 

وجه ر مورد تیز» ح«تا » الف«د موارد یدر انتقال بتن با پمپ با
 رد: یقرار گ

مپ، مانند نوع پ آن جزئیات دیبا ریزي با پمپقبل از بتنالف) 
. دشوبتن مشخص  ها و نرخ تخلیهها، مسیر لولهقطر لوله

ها وشر ریرا نسبت به سا يزیرپمپ، سرعت بتن کمکبه يزیربتن 
منظور الزم به يهايزیرازمند برنامهین روش نیدهد. ایش میافزا
 يگذارمناسب و لوله مخلوططرح ها، ن نوع و تعداد پمپییتع

 ح است.یصح
ریزي با پمپ است. پذیري مناسب بتن شرط الزم براي بتنپمپ

بتن پمپی باید مالحظاتی از جمله وجود  مخلوط طرحبنابراین در 
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 باشد که امکان ياگونهبهپذیري بتن باید همچنین پمپ

 .دانجام شوسهولت با ختن بتن یحمل و ر
 قطر لوله باید براساس نوع و کیفیت بتن، حداکثر اندازهب) 

انتخاب  آنایمنی و نرخ  ،، وضعیت پمپ کردنسنگدانه
که حداقل طول و  باشد یدر محلشود. موقعیت پمپ باید 

 .ار برده شودکبههاي پمپ خم در لوله
 اندازه ثرکحداپمپ، باید نسبت  تقال بتن به وسیلهدر انپ) 

 ،قطر داخلی لوله انتقال بتن ترینکوچکبه  سنگدانهاسمی 
 باشد. کمتر 33/0از 
رعت س  ،بتن براساس سرعت تخلیهد یباتعداد و نوع پمپ ت) 

شرایط آب ارتفاع و طول حمل بتن و  ،قطعهریزي در بتن
 شود.ی انتخاب یو هوا

 د که امکاننپمپ باید طوري طراحی و تهیه گردتجهیزات ث) 
که احتمال قطع  يدر مواردوجود آید. هریزي پیوسته ببتن

ارد وجود د ،ریزيدر حین بتن ،طوالنی بتن به مدت نسبتاً
ش یپی براي جلوگیري از افت کیفیت بتن یهاروشباید 

 .شود ینیب
با توجه ا رانتقال بتن  يد بتواند فشار الزم برایپمپ بتن باج) 

 . دینما تامینو نوع بتن  يو عمود یافق يهابه طول لوله
 دوغابالزم است از پمپ،  باریزي اصلی قبل از شروع بتنچ) 
کردن سطوح داخلی لوله و با هدف  لغزان منظورا مالت بهی

ا ی. این دوغاب نموداده فها استجلوگیري از گرفتگی لوله
  نباید داخل قالب ریخته شود.مالت 

یر پذهاي انعطافلولهد از ینبا ،در فواصل نزدیک به پمپ ح) 
 استفاده شود.

تا شروع  زمانخمیر کافی در بتن و افت اسالمپ ناشی از گذشت 
کردن در ریزي با پمپ و همچنین افت اسالمپ ناشی از پمپبتن

 د نوع، موقعیت ویریزي، بابتن نظر گرفته شود. لذا قبل از شروع
ایر بتن و س ها، نرخ تخلیهها، نوع و قطر لولهها، مسیر لولهتعداد پمپ

 موارد مشخص شود.
ز موجود در ماسه نقش اساسی در یل و درصد ذرات رکش

ت یارجح یبتن پمپ يگرد گوشه برا پذیري بتن دارد. ماسهپمپ
متر یلیم 3/0الک ، درصد ذرات گذشته از شودمیه یدارد. توص

متر یلیم 15/0درصد و گذشته از الک  30تا  15) بین 50 (شماره
 درصد وزن ماسه باشد.  10تا  5) بین 100 (شماره

 سنگدانه، ظرفیت ها بعد از تعیین حداکثر اندازهقطر مناسب لوله
. توان مورد نیاز پمپ با افزایش قطر شودمیریزي و غیره تعیین بتن
مزیت محسوب شود، ولی باید  یکتواند ییابد و ممیها کاهش لوله

ها ها منجر به صعوبت در جابجائی لولهرد که قطر باالتر لولهکدقت 
ریزي با پمپ در و در نتیجه کاهش بازدهی کل کار نشود. در بتن

متر استفاده میلی 125تا  100هایی با قطر داخلی اکثر موارد از لوله
متر میلی 150اد، از لوله با قطر یاحجام زریزي با . در بتنشودمی

 . شودمیهم استفاده 
ها باید با انتخاب مسیر براي کاهش فشار پمپ و گرفتگی لوله

اهش داد. کن کرا به حداقل مم هاخمها و تعداد مناسب، طول لوله
آشفتگی جریان  ،و یا در محل کاهش مقطع لوله هاخمدر نزدیکی 

د. ها شوتواند منجر به گرفتگی لولهکه میدهد و افت فشار رخ می
هائی که تغییر مقطع در این موارد باید از خم با شعاع زیاد و از لوله

 تدریجی دارند استفاده نمود.
ریزي پیوسته با پمپ، باید قبل از وجود آوردن شرایط بتنبراي به

، هاي پمپریزي، با انجام بازرسی از تمیزي سطوح داخلی لولهبتن
م پوسیدگی و سایر عیوب اطمینان حاصل نمود و با در نظر عد

طور آالت حمل کافی از محل تولید تا پمپ، بتن بهگرفتن ماشین
. همچنین تجهیزات و نیروي انسانی الزم براي شودمداوم تامین 

ر ها دجائی لولهشستشوي داخلی پمپ و باز و بسته کردن و جابه
 نظر گرفته شود.

 پذیريیات پمپ کردن و با توجه به کاهش پمپتوقف عمل زماندر 
نجر تواند مها می، تخلیه نکردن بتن داخل لولهزمانبتن با گذشت 

ها شود. همچنین با توجه به احتمال کاهش به گرفتگی در لوله
 هاي طوالنی نسبتها، الزم است در توقفکیفیت بتن در داخل لوله

یر تواند به دلیل تغیها میوقفها اقدام نمود. این تبه خالی کردن لوله
شیفت کاري، بارندگی شدید در حین پمپ کردن و یا دالیل دیگر 

 اتفاق بیفتد.
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و سکوي کار با  هاآنها، مهار کافی انتخاب مسیر مناسب لوله

 د.د مد نظر قرار گیرنیموقعیت مناسب از موارد دیگري هستند که با
مطمئن و پیوسته ریزي انتخاب پمپ مناسب مهمترین شرط بتن

ا ي مشابه و یهاسازهریزي در بتن ثر توان پمپ از سابقهکاست. حدا
 آید.دست میریزي اصلی، بهبا آزمایش عملی قبل از بتن

 ،شودمیزیر محاسبه  اگر چه فشار مورد نیاز پمپ با کمک معادله
درصد  80که این فشار از  شودمیاما انتخاب پمپ به نحوي انجام 

 پمپ بیشتر نشود. توان اسمی
 

 maxP=) در هر متر لوله افقیمعادل معادل افقی) * (افت فشار  (طول لوله
 

افقی براساس اطالعات موجود از میزان  افت فشار در هر متر لوله
کل شآید. در دست میریزي، قطر لوله و اسالمپ به، نرخ بتنسیمان

تا  20 مقادیر معمول افت فشار براي بتن، با حداکثر اندازه 1-7ت 
متر نشان داده شده است. در صورت استفاده از حداکثر میلی 25

دست آمده از نمودار میزان افت به يمترمیلی 38 سنگدانه اندازه
 زایش یابد. درصد اف 10فوق باید 

 

 
 300هاي با عیار حدود مقادیر تقریبی افت فشار براي بتن 1-7ت شکل 

متر و با میلی 25تا  20 سنگدانه کیلوگرم بر متر مکعب، حداکثر اندازه
 A=mm   B=inch آب و کاهنده سازحبابمواد افزودنی 

 
عب کلوگرم بر متر مکی 400ش از یب سیمانه مقدار کیدر صورت

تا  300ار یع يه براکیخواهد بود، درحال بیشترباشد، افت فشار 
 شود. کمترن است افت فشار کعب ممکملوگرم بر متر کی 400

 اهشکا یش یبه افزا یمعدن يپودر يهاافزودنی یاستفاده از برخ
 شیننده باعث افزاک. عدم مصرف مواد روانشودمیافت فشار منجر 

ز ینسبتاً ر يهابنديدانه. شودمیپمپ  يهافشار در لوله فتد ایشد
 يار قابل مالحظهیمتر) تاثیلیم 5/9 – 75/4( یانیمبود ذرات مکو 

وله
ر ل

ر د
شا

ت ف
اف

 

 )h3m/( آهنگ پمپ کردن
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سته کزگوشه و شیت يهاافت فشار دارد. وجود ماسهاهش کدر 

متر یلیم 3/0زتر از یم و فاقد ذرات رکپودر سنگ  يژه دارایوبه
 .شودمیش افت فشار یباعث افزا

طول معادل  افقی است. براي محاسبه این نمودار براي طول لوله
هاي منعطف ، تغییر مقطع و لولههاخمهاي قائم، افقی در لوله لوله
 .شودمیاستفاده  1-7 ت جدولاز 
 

 افقی طول معادل لوله 1-7 ت جدول

 طول معادل لوله
 افقی (متر)*

قطر اسمی لوله 
 متر)(میلی

 ردي واحد

3 
4 
5 

100 
125 
150 

 قائملوله  یک متر

 150به  175از   3
 125به  150از 
 100به  125از 

 **لوله مخروطی یک عدد

درجه با  90خم  6
 متر  شعاع نی

 خم لوله یک عدد

 پذیرانعطاف لوله متري 8تا  5هر عضو  20
راي  ت.هابتن* مقادیر ب  ي معمولی اس

وله راي ل ه ** مقادیر ب ول ر اساس قطر ل ک متر و ب  کوچکتر مخروطی با طول ی
 .شودمیتعیین 

 

و خواص بتن تازه  مخلوط طرحبازده حجمی یک پمپ با توجه به 
 يظرن واقعی از بازده پذیري بتن، بازدهمتغیر است و به دلیل تراکم

یی براي هاآنزم ،ریزين در هنگام بتنی. همچنباشدمیکمتر 
. بنابراین در هنگام شودمیها و تراکم بتن صرف جایی لولهجابه

می حج و بازده هاآنبتن با پمپ، باید این زم ییجانرخ جابه محاسبه
پمپ  بتن از بتن در نظر گرفته شود، که در نتیجه ظرفیت تخلیه

ها ریزي مقطع در نظر گرفته شود. تعداد پمپباید بیشتر از نرخ بتن
بتن از پمپ، ظرفیت تخلیه هر  براساس ظرفیت مورد نیاز تخلیه

یزي، رریزي در مقطع، ترتیب بتنحجم کل بتنپمپ، ابعاد بلوك، 
بتن، تعداد  مکریزي، ظرفیت سیستم تولید بتن، ظرفیت ترانرخ بتن
هایی ریزي. براي بتنشودمیریزي و غیره تعیین هاي بتنموقعیت

ا پمپ ت شودمیصورت پیوسته انجام شود، اکیداً توصیه که باید به
 رفته شود.ز در نظر گین اضافی (آماده به کار)

ه وجود ب یالتکریزي مشرود در هنگام بتندر شرایطی که انتظار می
عملکرد پمپ، فشار واقعی مورد نیاز و وضعیت  شودمیه ید، توصیآ

د ریزي مورصورت عملی و قبل از شروع بتنبتن از لوله به تخلیه
 آزمایش قرار گیرد.
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تن ردن بکپمپ يزیربرنامه به يشتریتوجه ببرخی موارد باید در 

 رح زیر است:ه به شکنمود 
 اد؛ یا زیهاي با عیار کم پمپ کردن بتن -الف
 متر؛ یلیم 90هاي با اسالمپ کمتر از پمپ کردن بتن -ب
 نندهکیا روان سازحبابا بدون مواد افزودنی یپمپ کردن بتن با  -ج

 آب؛ 
 ریزي در هواي سرد یا گرم؛بتن -د

 هاي زیاد؛ ریزي از ارتفاع باال به پائین یا در طولبتن -هـ
هاي هاي سبکدانه، پرمقاومت، خودتراکم، الیافی و سایر بتنبتن -و

 خاص.
 ریزي اصلی برايریزي آزمایشی قبل از بتندر این موارد انجام بتن

گیري افت فشار واقعی و تغییر در کیفیت بتن پمپ شده اندازه
توان می ،درصورت عدم امکان انجام آزمایش واقعی .شودمیتوصیه 

 هاي مشابه استفاده نمود.از اطالعات پروژه
 بتن به ين است دماکگرم، مم يژه در هوایوردن بتن بهکدر پمپ 

پمپ به نحو  ردن لولهک کابد. خنیش یافزا يامقدار قابل مالحظه
 .شودمیه یتوص یطوالن ردنک ژه در پمپیبه و یمقتض

 ریزي با جامبتن -ب   ریزي با جامبتن -ب 

جام باید به شکلی ساخته شده باشد که جداشدگی در الف) 
 دیاب هنگام بارگیري و تخلیه بتن به حداقل برسد. همچنین

 یخروج چهیدربتن در هنگام بسته بودن  از خروج شیره
 جام جلوگیري شود. 

داري همزن وجود ندارد، نگه ،در جام در مواردي کهب) 
 ه آنیدر تخل یالتکسبب بروز مشطوالنی بتن در جام 

. جام باید به نحوي باشد که در صورت باز شدن شودمی
شود و درون جام، تخلیه  خود بتن بر اثر وزنتمام  ،دریچه
درجه کمتر  60جام نباید از  هشیب جدار نماند. یبتن باق

اسمی  برابر حداکثر اندازه 8باید از ندهانه آن  و اندازه
 باشد.تر کوچکي بتن هاسنگدانه

ل یا وسایریزي با جام، بتن از دستگاه تولید بتن و در روش بتن 
میون ر انتقال از کای(نظ يزیرد به محل بتنیانتقال بتن از محل تول

ریزي) انتقال کن به داخل یک جام و حمل جام به محل بتنمخلوط
 یبا حرکت در جهت افق. این روش به دلیل اینکه جام شودمیداده 

ریزي برساند، آسان و تواند بتن را به محل نهایی بتنمی يو عمود
کاربردي است. همچنین این روش نیازمند افزایش یا اصالح اسالمپ 

ل طور معموست. براي حمل جام بهیریزي با پمپ) ن(مانند روش بتن
مرکز  وتخلیه بتن از زیر  شودمیه ی. توصشودمیاز جرثقیل استفاده 

صورت به یخروج يکه بازشو داراجام صورت گیرد. در صورتی
در  یشدگباشد، احتمال جداز) ی(جام بغل ر يارهسُرا سُیبدار یش

 ابد. ییش میشدت افزابتن به
بتن  یو روان یاسم ثر اندازهکدر ارتباط با حدا یخروج اندازه

از حداقل  بزرگترمراتب و بهتر است مقدار آن به شودمیمشخص 
 ر شده باشد.کذ اندازه

 و لوله (سرسره قائم) )ياسرسرهناوه (ریزي با بتن -پ   و لوله (سرسره قائم) )ايسرسرهناوه (ریزي با بتن -پ

کلی، استفاده از لوله نسبت به سرسره  عنوان یک قاعدهبهالف) 
، ودشمیکار گرفته هبتن ب وقتی سرسره بتن ارجح است.

باید به حدي باشد که از جداشدگی  شیب سرسره
افقی کمتر  3عمودي به  2نسبت  جلوگیري شود و نباید از

. دهدبتن احتمال جداشدگی را افزایش می انتقال بتن با سرسره 
ز یدارد ن ییاسالمپ باال ،که براي تسهیل کار یاستفاده از بتن

کند. بنابراین استفاده از لوله توصیه تر میوضعیت را نامطلوب
آید، طور پیوسته از سرسره پایین نمیه بتن بهک. در صورتیشودمی
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 باشد. بیشتر یافق 2به  يعمود 3د از ین نبایهمچن باشد.
کار گرفته شده نباید منجر به هسرسره و روش ب سازه

 کیسرسره از  ين منظور در انتهایبد .شودجداشدگی بتن 
 رد.کتفاده د اسیف قائم بایمانع و ق

تواند صلب و یا انعطاف پذیر باشد. حداقل قطر لوله میب) 
 برابر حداکثر اندازه 6و در پایین  8 لوله يدر باالد یبالوله 

 . باشد سنگدانهاسمی 
 با لوله وجود ندارد. يزیردر مورد ارتفاع بتن یتیمحدودپ) 
امکان دحتا باید  لوله خروجی ریزي دهانهدر هنگام بتنت) 

طور به بتند ینبا. همچنین شودبه سطح نهایی بتن نزدیک 
 از بهیو ن ناگهانی و با حجم زیاد در یک محل ریخته شود

ر د. دیایش نیپجداشدگی  ابد ویاهش ک یافق ییجابجا
د یفتد، باابی اتفاق یجداشدگ ،در هنگام تخلیهکه يموارد

 رد.کبتن را قبل از استفاده دوباره مخلوط 
 بتن، سطح سرسره باید با و بعد از استفاده از سرسره قبلث) 

 شود. هآب شست

لوط بتن تغییر مخ يهانسبتباید یا شیب آن را افزایش داد و یا در 
 رد. کجاد یا

قبل از اجراي بتن اصلی امکان انتقال بتن با سرسره  شودمیتوصیه 
 ياونهگبا کیفیتی مناسب مورد آزمایش قرار گیرد. سرسره باید به

ها استحکام کافی در اتصال درزد که در محل طراحی و ساخته شو
 تصالانظر گرفته شده باشد تا در اثر برخورد نیروي قائم بتن محل 

 از هم جدا نشود. 
 يتهاه در انک شودمیه یتوص داکیبتن ا در هنگام استفاده از سرسره

 . شودآن از قیف قائم براي کاهش جداشدگی استفاده 
برابر اسمی  8شکل سرسره بهتر است نیم دایره و قطر آن از 

 بیشتر باشد. هاسنگدانه

 سایر تجهیزات انتقال بتن -ت   سایر تجهیزات انتقال بتن -ت 

باید  ،در صورت استفاده از تسمه نقاله براي انتقال بتنالف) 
تمهیدات الزم براي جلوگیري از تغییر نسبت آب به 

روانی بتن بر اثر تابش آفتاب، بارش باران و سایر  ،سیمان
شود. براي جلوگیري از  ینیبشیپشرایط آب و هوایی 

باید از صفحات مانع و ه یدر هنگام تخل بتن یدگشجدا
 و قبل از تخلیهن راه یا در بیدر انتهاي تسمه نقاله  ،قیف
 استفاده کرد. قطعه مورد نظردر 

 لیوسامانند فرغون و  یدستیل حمل از وسا هکيموارددر ب) 
استفاده  )يدامپر (فرغون موتورمانند  يحمل موتور

 متر 300و  60از ب یبه ترتحمل نباید  فاصله ،شودمی
جلوگیري بتن  یدگتجاوز کند و در هر حال باید از جداش

 .شود
 یحمل، چنانچه منجر به جداشدگ لهیاستفاده از هر وسپ) 

 نشود، مجاز است.ه یو تخل يریدر بارگ

ز گیرد، استفاده اصورت پیوسته انجام میهایی که بهریزيدر بتن 
تسمه نقاله انتخاب مناسبی است. در صورت استفاده از چندین 
تسمه نقاله، این قطعات باید به نحوي چیده شوند که اختالف تراز 

ز م شود که ایز به نحوي تنظین هاآنزیاد نبوده و شیب  هاآنبین 
د. در حمل با تسمه نقاله در یعمل آاشدگی جلوگیري بهجد

 بانیبه عنوان سا هاي مناسبهاي زیاد باید از پوششمسافت
استفاده شود تا تابش آفتاب، بارش باران و یا سایر عوامل جوي 

 کیفیت بتن را تغییر ندهد.
همچنین در انتهاي تسمه نقاله، با در نظر گرفتن تجهیزات مناسب  

غه)، از برگشت مالت جلوگیري شود. چنانچه انتهاي تسمه (مانند تی
ریزي در مقاطع بزرگ ناچار به جابجایی نقاله ثابت باشد، در بتن

تواند موجب جداشدگی شود. یه خود مکم بود یافقی بتن خواه
جایی امکان جاب ،نهایی تسمه نقاله االمکان قطعهبنابراین باید حتی

 افقی را داشته باشد. 
د دما در حمل با تسمه یرات شدییان تغکستان و زمستان امدر تاب

 رد.ید مورد توجه قرار گیه باکنقاله وجود دارد 

 ریزيبتنات یعمل   ریزيات بتنیعمل 

اید ریزي بها، بتنو قالب آرماتورها دلیل احتمال آسیب به شبکهبه  ت شود:یرعا يزیرات بتنید در عملیر بایالزامات ز
ند ببا دقت انجام شود. همچنین نیروي انسانی آرماتوربند و قالب
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ان بطور کد تا حد امیدر هر قطعه از سازه با يزیربتن -الف
 یبارش انجام شود. در بارندگ ط بدونیدر شراو وسته یپ

متر از کمحدود،  یست. در بارندگیمجاز ن يزیربتن ،دیشد
 ،توان با استفاده از پوشش موقتیمتر در ساعت، میلیم 5

 را ادامه داد. يزیربتن
ه موجب جابجائی کانجام شود به نحوي د یبا يزیربتن -ب

 نشود.خود آرماتور از محل اولیه  قالب و شبکه
تا حد امکان در محل نهایی خود ریخته شود تا  دبای بتن -پ

نیاز به نیاز به جابجایی آن به حداقل برسد. در صورت 
 ود.شاطمینان حاصل  بتن یدگشجابجایی باید از عدم جدا

ریزي ، باید بتنشودمشاهده  یدگشه جداکيدر موارد
هاي مناسب براي حذف یا کاهش متوقف و روش

 ته شود.کار گرفهب بتن یدگجداش
سطح  هکاجرا شود  يد به نحویموارد باتمام در  يزیربتن -ت

 ان هموار باشد.کخته شده تا حد امیبتن تازه ر
 5/0د به یبا يزیربتنحداکثر ضخامت بتن در هر الیه  -ث

 6/0 قطعه که کل ضخامت بتنيمواردمتر محدود شود. در 
 توان آن را در یک الیه اجرا کرد.متر باشد می

ها باید ضخامت الیه ،چند الیهدر ریزي در صورت بتن -ج
بتن الیه جدید با بتن الیه قبل  و مساوي باشد تقریباً 

 م،کاتر مدر هنگا ن منظوریبد پیوستگی کامل پیدا کند.
 100تا  50باید به میزان  )ی(خرطوم یدرون لرزاننده

 .ه شودقبلی فرو برد متر در الیهیلیم
ن زمانی بی ریزي و فاصلهظرفیت بتن ریزي،بتن محدوده -چ

ها باید به نحوي تعیین شود که درز سرد ریزي الیهبتن
ده نان فرو بردن لرزانکد امین منظور بایبد و شودن جادیا

در هنگام بتن  یه قبلیبه درون التحت وزن خود  یخرطوم
 وجود داشته باشد. م، کترا

 و ولهلباید به کمک  ،هایی با ارتفاع زیادریزي در قالببتن -ح
نجام ابتن سطح به مکان نزدیک تا حد ا ،یا تجهیزات دیگر

لوله، جام و بتن،  شود. حداکثر فاصله از خروجی سرسره
  .شودمیه یتوص متر 5/1دیگر تجهیزات تا سطح بتن ریزي 

شرایط معمول قائم و در  ياعضاریزي در بتن یارتفاعنرخ  -خ
 .شودمی هیتوصمتر در ساعت  3حداکثر 

وار طور پیوسته با دیهب ریزي تیر و سقفبتن هکيدر موارد -د
هاي ناشی ، براي جلوگیري از تركشودمیانجام  و ستون

ریزي حضور داشته باشند تا کار در حین بتنصورت آماده بهباید به
 در صورت آسیب احتمالی، اقدامات الزم را انجام دهند.

اید ببا توجه به افزایش احتمال جداشدگی بر اثر جابجایی افقی بتن، 
 رد.یریزي در محل نهایی صورت پذتالش نمود تا بتن

رخ دهد،  يریزي جداشدگی شدیدکه در حین بتندر صورتی
به کیفیت مناسب و با پیوستگی خوب، حتی با دوباره  یابیدست

کردن بتن نیز مشکل است. بنابراین در چنین مواقعی مخلوط
ریزي ي بتنریزي باید قطع و دلیل جداشدگی شناسایی و برابتن

شده باید تا حد امکان با هاي ریختهبعدي از بین برود. براي بتن
 رد.کدوباره مخلوط کردن، مخلوط بتن را یکنواخت 

درزهاي اجرایی در اکثر مواقع یک نقطه ضعف در سازه محسوب 
ریزي مناسب، درزهاي اجرایی در شوند، بنابراین باید با برنامهمی

 ه قرار گیرد.هاي از پیش تعیین شدمحل
 يهاهیبه بتن یکنواخت، ضروري است که بتن در ال یابیبراي دست

ر . دشودمتراکم  طور یکنواخت با لرزانندهافقی ریخته شود و به
که میزان بتن ریخته شده  شودمیاد، توصیه یریزي در احجام زبتن

در یک نقطه محدود شود. به این منظور باید تا حد امکان تعداد 
مام تبتن در مقطع افزایش یابد و سطح نهائی بتن در  لیهنقاط تخ

که حجم بتن تراز نگاه داشته شود. هنگامی یکباً در ینقاط تقر
ریخته شده در یک نقطه زیاد شود، امکان تراکم مناسب بتن وجود 
ندارد و سطح بتن ناهموار خواهد شد. در مواقعی که به ناچار نقاط 

 ریزي به نحويت، باید سرعت بتنبتن در مقطع محدود اس تخلیه
 وجود آید.م مناسب بتن بهکتنظیم شود که امکان ترا

 ابطهپرهیز شود و ضآن باره بتن ستون و تراکم یک بارهاز ریختن یک
 .شودباید رعایت ز ینمتر  5/0حداکثر ضخامت 

، شودمیمتر محدود  5/0هنگامی که حداکثر ضخامت الیه، به 
عنوان متر به 5/0رسد. بنابراین حد حداقل می جابجایی افقی بتن به

. در مواردي که شودمی هیتوص مناسب،ضخامت ثر کحدایک 
با  ، بایدشودمیهاي بیشتر براي یک الیه در نظر گرفته ضخامت

انجام آزمایش عدم کاهش کیفیت بتن به اثبات برسد و یا با 
اده از استف. در شودهاي پیشنهادي کیفیت مناسب بتن تامین روش

 ت ندارد.یمتعدد موضوع يهاهیدر ال يزیربتن ،مکبتن خودترا
ها به دلیل اطمینان از عدم ایجاد زمانی بین الیه محدودیت فاصله

. براي جلوگیري از درز سرد شودها باید رعایت درز سرد بین الیه
ها با در نظر گرفتن مالحظاتی شامل نوع زمانی بین الیه باید فاصله

ي، دماي ریززمانی بین ساخت تا اتمام بتن کارایی بتن، فاصلهبتن، 
. به خصوص در هواي گرم و با شودبتن و روش تراکم، مشخص 

ود ز یشدگکا خشیتر اد، به دلیل گیرش سریعیر زیشدت تبخ
توان لرزاننده یرا نمیهنگام، احتمال وقوع درز سرد بیشتر است؛ ز
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 ریزي ستون و دیوار و سپسبتنابتدا  باید ،از نشست بتن

 د.شوریزي تیر و سقف انجام بتن
م ک(گر د بتن مِیباابتدا  ،ریزي در مجاورت زمیندر بتن -ذ

  ریخته شود.ه) یما
ز ید پرهیباره آن بایکم کباره بتن ستون و ترایکختن یاز ر -ر

 500ه یثر ضخامت الکن رابطه ضابطه حدایشود. در ا
 ت شود. یرعا يمترلییم

 .ستیمجاز نوسیله ادواتی مانند بیل هپرتاب بتن ب -ز
 

هایی با ریزيهمچنین در بتنن فرو برد. یریز هیرا در ال یخرطوم
ساخت تا اتمام تراکم، باید  زمانحجم زیاد به دلیل طوالنی شدن 

 دقت بیشتري صورت گیرد. 
زي ریبینی شده است، بتنهایی که درز اجرایی پیشبه جز در محل

 طور پیوسته ادامه یابد.مقطع به ریزيبتنباید تا اتمام 
میزان  ،سیمانالیه بستگی به نوع  ن دویریزي ببتن یزمان فاصله

مصرف مواد افزودنی شیمیایی، دماي بتن، دماي محیط و برخی 
عوامل دیگر دارد. در مواقعی که احتمال وقوع درز سرد زیاد است 
باید با در نظر گرفتن تدابیري مانند استفاده از مواد افزودنی 

د، یان تولوش تیا افزایریزي بتن شیمیایی دیرگیر، کاهش ارتفاع الیه
براي به هر حال از وقوع آن جلوگیري کرد.  ،ختن بتنیحمل و ر

باید مد نظر  2-7 ت جدولشرایط معمول مقادیر داده شده در 
پس  ،زمانی ها برابر است با فاصلهالیهزمانی بین  قرار گیرد. فاصله

 انزمریزي الیه جدید، که شامل قبلی تا بتن از اتمام تراکم الیه
فاصله  واردمشتر یاست در ب یهیریزي دو الیه است. بدتوقف بین بتن

 نیر شده در اکر ذیمتر از مقادکن است به مراتب کمجاز مم یزمان
 جدول باشد.

 
 یمتوال ریزي دو الیهبین بتن زمانی حداکثرفاصله 2-7 ت جدول 

 
 ریزي ستون و دیوار)اد (مانند بتنیدر مواقعی که بتن از ارتفاع ز

ی جداشدگ ،برخورد بتن با قالب و آرماتور دلیل، بهشودمیتخلیه 
تواند موجب باقی ریزي میافتد. همچنین این نوع بتناتفاق می

و قالب در ارتفاع باالتر  آرماتورهاماندن بتن خشک شده روي سطوح 
لگرد یبتن و م یوستگیبعدي موجب عدم پ ریزي الیهشده که در بتن

تن بازشو در ترازهاي شود. در چنین مواقعی باید با در نظر گرف
بتن براي  متري) و یا  از لوله و یا سرسره 5/1در فواصل تر (پایین

رتفاع ش ایافزا نزدیک کردن خروجی بتن به سطح کار استفاده نمود.
جر بتن من یش حفرات سطحیتواند به افزایز میسقوط آزاد بتن ن

اید ببتن، ارتفاع تخلیه  یبنابراین براي جلوگیري از جداشدگ شود.
از قبل مشخص باشد تا تمهیدات الزم در این زمینه در نظر گرفته 

 شود. 
زیاد موجب افزایش  یطور پیوسته و با سرعت ارتفاعریزي بهبتن

تواند موجب افزایش . همچنین میشودمیها فشار بتن به قالب
جه یبه دلیل افزایش فشار شده که در نت یانداختن و جداشدگآب

 زمانی بین دو الیه ثر فاصلهکحدا دماي محیط

 ساعت C25 5/1°شتر از یب

°C25 ساعت 0/2 یا کمتر 
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، دهدیتجربه نشان مابد. ییاهش مک آرماتورهاچسبندگی بتن و 

 یش حفرات سطحین است به افزاکمم يزیرش سرعت بتنیافزا
 رحطریزي باید براساس شکل مقطع، سرعت بتنانجامد. یبتن ب

 ،طور معمول. بهشودمحدود  ،، روش تراکم و سایر عواملمخلوط
. شودمیمتر ارتفاعی در ساعت تعیین  3تا  2این سرعت ثر کحدا
ریزي در شرایطی مانند هواي سرد نرخ ارتفاعی بتن شودمیه یتوص

 .شودمتر در ساعت محدود  2به  ها،نندهکو یا استفاده از دیرگیر
و  ارویدا یو همزمان تیر و دال  ریزيها، مثالً بتنریزيدر برخی بتن

داراي تغییر مقطع قابل توجه  يهاریزي اعضایی مانند طرهیا بتن
 يریهاي خمنشست ،، به دلیل اختالف در ضخامت مقطعیانناگه

وردگی خآید. این اختالف نشست تمایل به تركوجود میبه یمتفاوت
دهد. در چنین مواردي باید ر مقطع را افزایش مییین تغیدر محل ا

ها ریخته شود و با یک وقفه زمانی، اجازه نشست به ابتدا بتن ستون
رد؛ سپس بتن تیر و دال یمجدد انجام گم کا ترایبتن داده شده و 
ساعت است که البته به دما و  2تا  1حدود  زمانریخته شود. این 

 ز بستگی دارد. ین مخلوط ينسبت ها
خصوص ستون و اي، بهبا توجه به انبوهی میلگردها در مقاطع سازه

رسد امروزه دیوار برشی و محل تقاطع تیر و ستون، به نظر می
 دهی مناسبتواند کمکی براي جاين خود تراکم میاستفاده از بت

هاي قالب باشد. بنابراین توصیه بتن در اطراف میلگردها و گوشه
از بتن خود  ،نترل مناسبکدر صورت داشتن امکانات و  شودمی

 صورتتراکم در چنین مواردي استفاده شود. در این حالت بتن به
 ت حداکثر الیهیکپارچه ریخته شده و نیازي به رعایت ضخام

 يبرا يزیربتن یریزي نیست. اما بهتر است سرعت ارتفاعبتن
متر  3به همان  ها،و فشار وارد بر قالب یسطح ياهش حفرات هواک

 در ساعت محدود شود.

 بتن مکترا   بتن مکترا 

 اتیلک   اتیلک 

 يحباب هواا حذف یاهش کبتن م کمنظور از ترا 7-5-1-1
 لرزش کمکن عمل به یاست. اا ناخواسته در بتن ی يرعمدیغ
ه کي، بطورشودمیانجام  هاآناز  یبکیا تریا فشار و ضربه و ی

ن حفرات یمترک يدارا سطح بتن ،ن قالبردکپس از باز
 ها باشد. یاستکر نواقص و یو سا یسطح

ناخواسته از بتن  يم بتن، خروج هواکدف از تراه 1-1-5-7ت  
اد جیا يعمد يحباب هواد یم نباکات ترایاست در عمل یهیاست. بد

 خارج شود. يادیشده با حجم ز
 

هاي داخلی براي تراکم بتن لرزاننده یلکبطور  7-5-1-2
 اعضاقالب ممکن است براي برخی  . لرزانندهندستهارجح 

ها، انتخاب نوع عملکرد لرزانندهبا توجه به تنوع و  2-1-5-7ت  
. برخوردار است يادیت زیلرزاننده مناسب با توجه به نوع کار، از اهم
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داخلی مشکل  مانند دیوارهاي نازك که استفاده از لرزاننده

 کار گرفته شود.هاست ب
 3-7جدول ت در  هاآنهاي داخلی و عملکرد مشخصات لرزاننده

 شده است. ارایه
 ، انتخاب نوعشودمیخارجی (بدنه) استفاده  هنگامی که از لرزاننده
 د.نکیدا میاتصال مناسب به قالب اهمیت پمناسب، محل نصب و 

براي متر است. سانتی 30، حداکثر (قالب) بدنه شعاع تاثیر لرزاننده
متر به شرط اینکه از دو طرف سانتی 60دیوارهاي با ضخامت تا 

متر باشد، استفاده یسانت 30شعاع اثر  يلرزانده شود و لرزاننده دارا
متر، سانتی 60هاي بیش از بدنه مجاز است. براي ضخامت از لرزاننده

 م شود.کداخلی مترا قسمت مرکزي باید با لرزاننده

 الزامات اجرایی   الزامات اجرایی 

باید  لرزانندهداخلی،  در هنگام تراکم با لرزاننده7-5-2-1
 .برده شودقبلی فرو  متر در الیهیمیل 100تا  50حدود 

 
 

  

 هاآنهاي داخلی و عملکرد لرزانندهمشخصات محدوده   3-7جدول ت 

  قطر گروه
mm 

فرکانس 
 zH ،1يشنهادیپ

دامنه نوسان 
 mm، متوسط

 شعاع عمل

 mm، 3و  2

نرخ ریختن 
 h3m/، 4و3بتن

 کاربرد

1 20-40 150-250 4/0 - 8/0 75-150 1-4 

هاي بتن روان و پالستیک در اعضاي نازك و کم ضخامت و محل
هاي بزرگتر به ویژه محصورشده. ممکن است به عنوان مکمل لرزاننده

ها ها در قالبها و جاي دریچهکه کابلتنیده جایی در کارهاي پیش
هاي آزمایشگاهی به کنند. همچنین براي ساخت نمونهتراکم ایجاد می

 رود.کار می

2 30-65 140-210 5/0 - 1 125-250 2-8 
هاي پیش ها، تیرها، شمعبتن پالستیک در دیوارهاي نازك، ستون

است به  ی، ممکنساختماني نازك و در طول درزهاي هادالساخته، 
 هاي بزرگ براي مناطق محدود به کار رود.عنوان مکمل لرزاننده

3 50-90 130-200 6/0 – 3/1 175-350 5-15 

ي هاآنمتر) در ساختسانتی 8بتن سفت و پالستیک (اسالمپ کمتر از 
هاي پیش ساخته و ها، تیرها، شمععمومی نظیر دیوارها، ستون

هاي بتن حجیم و مجاورت قالبي سنگین، لرزاننده کمکی در هادال
ها براي عرض کامل تواند به صورت گروه لرزانندهها، میروسازي

 .روسازي بتنی به کار رود

4 75-150 120-180 8/0 -5/1 300-500 11-31 

)  در قالب 3m3() که در مقادیر cm)5اي با اسالمپ بتن حجیم و سازه
هاي عظیم ها، پایه(نیروگاهي سنگین هاساختمانباز در  "هاي نسبتا

ها ها)، همچنین لرزاننده کمکی در ساخت سد نزدیک قالبهاو پیپل
 ي فوالدي.آرماتورهاشده و  يو اطراف اقالم جاگذار

5 125-175 90-140 1 - 2 400-600 19-38 
یا  2هاي بزرگ، دیوارهاي حجیم. بتن حجیم در سدهاي وزنی، پایه

چند لرزاننده ممکن است همزمان براي لرزاندن مقادیر بتن در حد 
)3m3 در داخل بتن قالب به کار رود زمان) یا بیشتر در یک. 

ر -1 س ف ر اسا اخل بتنکب در د دست آمده است انس   .ب
ن  -2 در بت عمل  ع  را کامالشعا هکمت داز  شده است. يریگم ان
هیا -3 لن محدود قاب شان میها نه تنها  ده را ن رزانن ل یت ل د، ب تفاوت در کده وط،  ییاراکه  سبت خروجمخل ارد، را نک يگریط دیا شرایهوا،  ن وجود د ساز   ند.کیس مکز منعیه در ساخت و 

ا -4 ر  ت یفرض ب رار دادن کن اس فاصله ق ست و ا 5/1 -1ه  ع نفوذ ا شعا ر  راب ور دو سوم ین ویب رات رار مزمانب .یگ ی، در بتن ق   رد
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ور منظقبلی به الیه نفوذ لرزاننده در 6-1-5-7الی ت  2-1-5-7ت 
 ریزي ضروري است.متوالی بتن يهایکپارچگی الیه

از  مناسب، يجاد نمایت مناسب سطح نمایان بتن عالوه بر ایفکی
در  یافکبندي نیز اهمیت دارد. بنابراین تراکم نظر دوام و آب

نزدیکی سطوح قالب باید انجام و از خروج بتن از محل درز قالب 
لگرد یا مید لرزاننده به قالب و ین نبای. همچنشودجلوگیري 

 چسبانده شود.
طح س ان مشاهدهکدات الزم، امیو و تمهکس هیبا تعب شودمیه یتوص

 د. یم فراهم آکن در هنگام ترابت
آن در  يریارگکنگه داشتن لرزاننده در هر محل و به زمانمدت 

ور طفواصل مختلف باید به نحوي تعیین شود که بتن تازه به
داشتن و انتخاب فواصل باید به نگه زمانیکنواخت متراکم شود. 

آموزش داده شود. موارد مهم در متراکم کردن شامل  یفن يروهاین
 موارد زیر است:

باً یصورت عمودي و با فواصل تقرداخلی باید تا حد امکان به لرزاننده
برابر شعاع تاثیر لرزاننده  5/1. فواصل نباید از شودسان وارد بتن یک

ه، نوسان لرزانند ر، به قطر، تواتر و دامنهیبیشتر باشد. شعاع تاث
لگرد در عضو بستگی دارد. یم مکرایی بتن، ابعاد عضو و تراکا

گیري در خصوص انتخاب نوع، مشخصات لرزاننده و مدت تصمیم
و خاصیت   یلرزاندن، باید با توجه به استعداد جداشدگ زمان

 پٌرکنندگی بتن صورت گیرد.
بتن در سطح  رهیبا شروع به روزدگی ش معموالان خروج هوا یپا 

بر کفایت لرزاندن بتن باشد. از  يهاآنتواند نشمیهمراه است و 
 انزمشروع به رو زدن بتن، براق شدن سطح بتن است. این  عالیم

ثانیه  25تا  5با توجه به قدرت لرزاننده و کارایی بتن مصرفی حدود 
ص لرزاننده مشخ ير صداییت لرزاندن با توجه به تغیفاکاست. گاه 

 از به تجربه دارد.یه نک شودمی
 رو زدن معموالبا توجه به اینکه در قطعاتی مانند دیوار و ستون، 

الزم  زمانتوان از مدت یالزم را م زمانست، یشیره قابل مشاهده ن
قابل  هاآنره یه روزدن شک ییتراکم بتن مشابه در اعضا يبرا

 مشاهده است برآورد نمود.
فره ماندن ح یع لرزاننده از داخل بتن موجب باقیدن سریشکرون یب

م).  ک ییاراکبا  ییهاژه در بتنی(به و شودمیلرزاننده در داخل بتن 
لرزاندن اضافی ممکن است موجب جداشدگی و یا از بین رفتن 

 (خواسته) شود. يحباب هاي عمد
ا موجب ریداخلی براي جابجایی بتن استفاده کرد، ز د از لرزانندهینبا

در  یصورت افقزاننده بهد از حرکت لری. باشودمیآن  یجداشدگ
 رد.کبتن اجتناب 

در هر موقعیت باید لرزاندن  زمانفرو بردن و  فاصله 7-5-2-2
شود که بتن به میزان کافی متراکم  در نظرگرفتهبه نحوي 

 .شود

 

عمودي در بتن فرو باً یتقر صورتبهلرزاننده  باید  7-5-2-3
دن یشکرون یب. رون آورده شودیو سپس در همان حالت ببرده 

از محل  يه اثرکرد یصورت گ ياد آرام و بگونهیلرزاننده با
 .شودن رون آوردن آن مشاهدهیب

 

اتمام خروج حباب  کفایت لرزاندن بتن با مشاهده 7-5-2-4
 .شودمیبتن حاصل  هوا و شروع به روزدن شیره

 

د یداخلی با بردن لرزاننده نقاط فرو حداکثر فاصله 7-5-2-5
ها، برابر شعاع اثر آن در نظر گرفته شود، در مجاورت قالب 5/1

 اثر آن است. )شعاع×75/0(حداکثر فاصله از قالب 

 

براي جلوگیري از تواند یبتن ممجدد لرزاندن  7-5-2-6
ن انجام آهاي ناشی از نشست خمیري و بهبود کیفی ترك

 اتا حد امکان بو باید قبل از گیرش اولیه  مجددلرزاندن شود. 
فرو بردن و امکان  هنوز که نآبه شرط  انجام شود.تاخیر 

 .لرزاندن بتن وجود داشته باشد
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 يزیرهاي الزم باید با توجه به حجم بتننوع، قطر و تعداد لرزاننده

، اسالمپ بتن و سنگدانه ، ابعاد مقطع، حداکثر اندازهزماندر واحد 
 یسایر عوامل به نحوي انتخاب شود که تراکم مناسب و یکنواخت

 وجود آید. به
بتن بعد از تکمیل  به معناي تراکم دوباره تراکم مجدد که زمان

 یصورت دقیقتراکم اول و پس از آب انداختن بتن است، باید به
مناسب انجام شود،  زمانانتخاب شود. چنانچه تراکم مجدد در 

موجب کاهش فضاهاي خالی ناشی از خروج آب رو زده و همچنین 
کردن فضاي خالی زیر میلگردها و افزایش چسبندگی میلگردها پُر

هد دم مجدد، هنگامی رخ میک. بهترین عملکرد تراشودمیبه بتن 
م بتن به تاخیر بیفتد. ولی در صورتی که این ککه تا حد امکان ترا

تواند به ایجاد ترك در سطح بیش از حد به تاخیر بیفتد می زمان
د دقت شود که تراکم مجدد از طریق . همچنین بایشودبتن منجر 
گیرش آن  زمانبه بتن منتقل نشود. به خصوص اگر  آرماتورها
اده استف هادالدر  معموالسفت شده است.  يادیمقدار زا بهیگذشته 
 د.ننکیفا میرا ا ین نقشی) چنيوپتریک(هل ايپروانه يهااز ماله

 پرداخت سطح بتن   پرداخت سطح بتن  

 اتیلک   اتیلک 

ردن و کو هموار  هدف از پرداخت سطح بتن، صاف 7-6-1-1
 نتامی ردن آن، وکو در صورت لزوم زبر  ییح سطح نهایتسط

ات یعمل .باشدمیو دوام مطلوب آن  یشیت مقاومت سایفکی
ه ک یختن بتن، در حالتید بالفاصله بعد از ریپرداخت سطح با

  است، به اجرا گذاشته شود. يریبتن خم

ها نامهنییسطح بتن در استانداردها و آ يهموار درجه 1-1-6-7ت  
نادرست پرداخت سطح  وهی. ششودمیآورده  یو در مشخصات فن

را در  گذارد و آن یت سطح بتن باقیفکیبر  یتواند اثر نامطلوبیم
 ند.کف یتضع ،سخت یطیط محیبرابر شرا

آب انداختن و  معموال بتن الت پرداخت سطحکمش 7-6-1-2
 یشدگر بتن تازه و جمعیاز تبخ یاد ناشیز یشدگکا خشی

ح و اقدام یدر صورت عدم برخورد صح هکاست،  از آن یناش
ت سطح بتن یفکی تامینرا در  یراداتیا تواندیبه موقع م

 وجود آورد.به

ه استعداد آب انداختن بتن وجود داشته ک یدر صورت 2-1-6-7ت  
 يریگبه دنبال شمشه معموالم بتن و کختن و ترایپس از رباشد، 

ژه در یودوم و به . چنانچه در مرحلهشودمیه، رو زدن آب آغاز یاول
سوم پرداخت سطح (در صورت لزوم)، بتن در حال  مرحله

ت یفکی، شودپرداخت انجام  ،ا با آب رو زدهیانداختن باشد و آب
...)  و ی، پودرشدگیشدگو دوام (پوسته یشیسطح بتن از نظر سا

ژه مرحله سوم پرداخت، قبل یوه بهک یف خواهد شد. در صورتیتضع
هد را شا یفیار ضعیت بسیفکیاز شروع به رو زدن آب انجام شود، 

 یا دچار پودرشدگیپوسته شده و  يزودم بود و سطح بتن بهیخواه
سفت  يا حدسوم الزم است بتن ت مرحله ياجرا يخواهد شد. برا

 .شود يآورشود و آب روزده جمع



 جلد دوم: مصالح و مسائل اجرایی -نامه بتن ایرانآئین 01/01/1400 168  
 

 حیر/توضیتفس  یمتن اصل

 پرداخت سطح ییات اجرایعمل   پرداخت سطح ییاجرا مراحل 

مراحل چهارگانه: تواند یمپرداخت سطح بتن  7-6-2-1
جاد بافت یردن و اک، زبر یشک، مالهیزن، تخته مالهيریگشمشه
دو مرحله اول  ياجرا هاآنن یه از بکشود، شامل  ،راخاص 

 يراار گرفته شود. اجکر شده بکب ذید به ترتیاست و با یالزام
و مشخصات پروژه دارد و  ياربرکبه  یگر بستگیدو مرحله د

 .شودد بعد از دو مرحله اول اجرا یبا

مراحل پرداخت  از به همهیسطوح ن همه يالزاماً برا 1-2-6-7ت  
دوم اول و  هرحال مرحلهسوم و چهارم وجود ندارد. به ژه مرحلهیوبه

 خواهد بود. یالزام
اربرد کها بسته به فکا ی هادال يژه برایمراحل پرداخت سطح، بو

د در مورد آن یبا ن اساسیتواند متفاوت باشد و بر ایآن م
 شود. يریگمیتصم

» ت«تا » الف«الزامات مراحل چهارگانه به شرح  7-6-2-2
 ر است:یز
 

ت یفکیتعداد مراحل پرداخت سطح بتن به نوع و  2-2-6-7ت  
 ر است:یو شامل مراحل ز دارد یسطح مورد نظر بستگ

و رساندن تراز بتن به حد مورد نظر  يریگاول: شمشه مرحله •
 م بتن؛کدار) پس از ترابیا شی ی(افق

ردن سطح و کهموار  يدوم: استفاده از تخته ماله برا مرحله •
 )؛یزندرشت در بتن (تخته ماله يهاسنگدانهفروبردن 

 ردن و بستن منافذکزبافت یر ياستفاده از ماله براسوم:  مرحله •
 دن؛رک ياسهیل ي) برایشکم مناسب (مالهکو ترا يبندز و آبیر
و مضرس  یشکو برس یشکا جارویردن کچهارم: زبر  مرحله •

 خاص). یجاد بافت سطحیردن سطح (اک
ن یا ردن سطح:کو تراز  يریگشمشه -مرحله اول  -الف

 نترل ترازک يهاا نواریبا استفاده از شمشه و نقاط مرحله 
به سمت  يااره صورتبهت دادن شمشه کا حربسطح و 
ده یسطح بتن به تراز دلخواه رسان و شودمیاجرا  مورد نظر

تا  و شودمیبرده ن یاز بآن سطح  يو بلند یو پست هشد
 .شودمیهموار  يحدود

. ودشمیم بتن انجام کبالفاصله پس از ترا معموالن مرحله یا -الف  
 باشد. یکیانکا می یتواند دستیشمشه م

 

ن مرحله با استفاده از یدر ا :یزنماله تخته -مرحله دوم -ب
رشت د يهاسنگدانهوتاه، کا دسته یدسته بلند  ماله تخته

بوط مر يهایناصاف تا شودمی پنهان و شده در بتن فرو برده
ن کممدسته بلند  . تخته مالهبرودن یاز ب يریگبه شمشه

 تخته مالهاستفاده از ه با کوجود آورد هرا ب ییارهایش است
 د.رکف ذحرا  هاآنتوان یموتاه کدسته 

تخته  .اول انجام شود د پس از مرحلهیدوم، همواره با مرحله -ب  
ن ردکباشد. صاف  یمیزیاژ فوالد منیا از آلی یتواند چوبیم ماله

 یوانو با ر دارحبابر یغ يهابتن يبرا یمیزیسطوح با تخته ماله من
ه را نسبت به تخت يترتر و با دوامتر است و سطح صافاد مناسبیز

تر است. تخته ماله ار با آن راحتکآورد و یموجود به یچوب ماله
 500تا  300متر و طول یلیم 100تا  75عرض  يدارا معموال

د از ین حالت بایسطح در ا نندهکپرداخت  متر است. فردیلیم
خود  ير زانویا در زیند و کض استفاده یمخصوص و عر يهافشک

متر در بتن فرو نرود و جا یلیم 3ش از یقرار دهد تا ب ياتخته
اده ا سر و ته). در استفیج نمود (از بغل کد یماله را نبا ندازد. تختهین

اده از حد صاف نمود و یو ز ردکبند د سطح را آبیماله نبا از تخته
رسد ید اجازه داد تا آب بتن خارج شود و رو بزند. به نظر میبا
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را یاستفاده شود، ز یزنماله تخته يد براینبا یکیپالست يهاماله

 دهد آب بتن رو بزند.یاجازه نم
 ردنکزبافت یر ين مرحله برایا :یشکماله -مرحله سوم -پ

 ياسهیل يم مناسب براکو ترا يبندز و آبیو بستن منافذ ر
و  شودمی بردهار کبه، يمچه فلزکا یماله  کمکبه  ،ردنک

قبل از . شودمیاجرا  یزناز بعد از تخته مالهیدر صورت ن
امل شده و آب روزده، کزدن آب بتن د روین مرحله بایا

ماده  ا هر نوعی یپارچه، گون کمکبتن به ا از سطح یر یتبخ
 يهاتوان از دستگاهین میهمچنزدوده شود. جاذب، 

 رد.کحذف آب رو زده استفاده  يبرا یشکم

 دوم قابل اجرا است. سوم در صورت لزوم پس از مرحله مرحله -پ  
 تواند انجام شودیردن آن مکج کبا  یاد و حتیبا فشار ز یشکماله

د با توانیم یشک. مالهشودحاصل  ياسهیم، صاف و لکتا سطح مترا
) انجام يوپتریکا هلی ايپروانهژه یوه(ب یکیانکا میو  یدست يهاماله

 125تا  75به عرض  ياز ورق فوالد معموال یدست يهاشود. ماله
شوند. هر چه بتن یمتر ساخته میلیم 500تا  250و طول  متریلیم

 شودمیاستفاده  ترکوچکبا عرض و طول  ییهاتر باشد از مالهسفت
 .شوداعمال  يبیشترتا فشار 

 سطح: یشکا جاروی یشکردن، برسکزبر  -مرحله چهارم-ت
 وجود آوردنهو ب یجاد بافت سطحیا يبران مرحله یا

ردن، کزبر از به یو در آن ن شودمیخاص اجرا  يهايناهموار
ن یا .باشدمیسطح  یشکیو گون یشکا جاروی یشکبرس

. شودمیاجرا  ، مرحله سوم،یشکپس از ماله معموالمرحله 
مورد نظر توسط  يهايخاص و ناهموار یبافت سطح

 .شودمیمشاور مشخص  نیمهندس

 خاص یجاد بافت سطحیو ا شودمی حذف یشکماله گاه مرحله -ت  
ا ی یشکا جاروی یشک. برسشودمیانجام  یزنمالهپس از تخته

مهندس و مشخص شده توسط د در جهت مورد نظر یبا یشکگونه
 .شودانجام مشاور 

 بتن آوريعمل   بتن آوريعمل 

 اتیلک   اتیلک 

 يریا تدابیاز اقدامات  يابتن به مجموعه آوريعمل  7-7-1-1
دن به مقاومت و دوام مورد نظر یرس يبراه ک شودمی گفته

ن اقدامات یشود. ام شده، انجام کخته و مترایبتن ر يد بر رویبا
 ر است:یز »ب«و  »الف«شامل مراحل 

 ا مرحله محافظت؛یه یمرحله اول -الف
 ا مرحله مراقبت.ی ییمرحله نها -ب

 ياز دارد اما دمایبه رطوبت ن سیماندراته شدن یه 1-1-7-7ت  
وس یدرجه سلس 5از  کمتر يبتن بر آهنگ آن اثرگذار است. در دما

 یه از نظر مهندسکابد یاهش میکآنقدر ته شدن ادریآهنگ ه
  ود.نم یتلقمتوقف را توان آنیم

با سرعت  ،يتوان به روش عادیمراحل فوق را م 7-7-1-2
به طور  نامهآیینن یانجام داد. در اشده ع یسرتا روش ی ،مک

. روش شودمیه یو ضوابط آن ارا پرداخته يروش عادعمده به 
ش ساخته است و در یمربوط به قطعات پ معموالشده ع یسرت
 . شودمیار برده کانات خاص بکامبا ا یارخانه ک

ع یتسر آوريعملشتر در خصوص یاطالعات ب يبرا 2-1-7-7ت  
سازمان برنامه و بودجه مراجعه  388ه شماره یتوان به نشریشده م

 رد.ک

هوا  يبتن دما آوريعملن یه در حکيدر موارد 7-7-1-3
اته ردیوس برسد هی+ سلس5ر ید داشته باشد، و به زیافت شد

 يریجلوگ ين است دچار اختالل شود و براکمم سیمانشدن 
ط ین شرایدر ا ی. گرما رسانباشدمی یاز به گرما رسانیاز آن ن
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» پروراندن بتن« هاآنه به کدارد  یمختلف ییاجرا يهاروش
 شده است. هیارا 5-7-7 بنددر ات آن ییجز، و شودمیگفته 

 ا محافظتی هیاول آوريعمل   ا محافظتی هیاول آوريعمل  

سخت نشده  ،ه بتنکاست  ياه مربوط به مرحلهیاول آوريعمل
ن یدر ا. گذراندیسخت شدن را م ییا مراحل ابتدایاست 

 ،ها و اثرات نامطلوببیاثر آس تحتن است کمرحله بتن مم
ه یولا یشدگ کا رگبار، خشیان آب یشسته شدن با جر ،مانند

ع در یزدن سرخیم آفتاب، یا تابش مستقیدر اثر وزش باد 
 يرد. برایقرار گ یناگهان ار سرد و لرزش و ضربهیبس يهوا

 ینیبشیر و اقدامات الزم پید تدابیها بابین آسیاز ا يریجلوگ
 شود.

ف و یضع يجاد نمایا ای كجاد تریبه ا معموالموارد  نیغفلت در ا 
 . شودمیت بتن منجر یفکیاهش کل به کنامطلوب و در 

 يختن بتن روی. رردکز ید پرهیبا یحرارت يهاكرحال از شوهبه
سرد  یلیخ يهاخ زده و در مجاورت قالبیار سرد و یسطوح بس

 يزیربتن نیهمچنزده و خیسرد و  يلگردهایا می) و يژه فلزیوه(ب
 يهاكن شویتواند چنیداغ م يلگردهایها و مدر مجاورت قالب

 وجود آورد. هب را یحرارت
 يبرا ،یلونینا ورقه با استفاده از جاد پوشش در سطح بتنیا

 يریان آب، جلوگیب رگبار و شسته شدن در اثر جریاز آس يریجلوگ
 .الزم است کژه باد گرم و خشیوهب ،ع در اثر وزش بادیر سریاز تبخ

ل مناسب از یوسا کمکد به یبا ،سطح، مهم باشد يچنانچه نما
 . ردک يریلون با سطح بتن تازه، جلوگیتماس نا

خته شده و جوان، یربتن تازه  يبرا یحفاظت يهااز جمله روش
 يراب یحرارت يبندقیعا، ریتبخ اهندهک ییایمیمواد شتوان به یم

 ایسرد و  یلیخ يع و زودهنگام در هوایخبندان سریاز  يریجلوگ
جاد یا قالب و ممانعت از ایاز وارد آمدن ضربه به بتن  يریجلوگ

ن، یآالت سنگنیت ماشکلرزش در اثر عوامل مختلف مانند حر
  رد.کاشاره  ،رهیها و غکغلت

ن یا از بی شودمی مکشدت به ،ه آب انداختن بتنک يدر موارد
ر وجود خواهد داشت. یدر برابر تبخ بیشتراز به حفاظت یرود، نیم

از  ا استفادهیس یلیس ژه دودهیوهمختلف ب يهاپوزوالناستفاده از 
به  آبد نسبت یاهش شدکا یو اد در بتن یز يا پودری یسیمانمواد 
د آب انداختن یاهش شدکا یتواند موجب حذف یم یسیمانمواد 
 شود.

 وند.شین موارد محسوب میاز جمله ا کیا بتن غلطیم کبتن خودترا
 آوريعملشروع  تا ،پرداخت سطح یه در فاصله زمانک يدر موارد

ان کمرطوب ام يهاا پوششیبا فشار  یاستفاده از آب پاش ،یینها
ن یدر ا ،از به حفاظت از سطحید، نردارا به سطح بتن  یرسانبیآس

اه ه گک دارد وجود ،غشاساز ییایمیا مواد شی یپاشمه کمکمدت با 
 ند.یگویز مین »یانیم آوريعمل« آن را

 مراقبتا ی یینها آوريعمل   مراقبت ا ی یینها آوريعمل 

رش بتن یپس از گ زمانمربوط به  ینهائ آوريعمل7-7-3-1
 ید رطوبت سطحیه در آن باک ،است سخت شدندر مرحله و 

خود  دهیم، پدک یسیمانآب به مواد در نسبت  1-3-7-7ت  
ه ک ،بتن وجود دارد یدرون یخوردگكو احتمال تر یشدگکخش

حفظ  صرفا( یقیعا يهااهد. هر چند روشکیژه از دوام بتن میوهب
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فراهم شود.  سیماناته شدن ردیه يالزم برا يو حداقل دما

از سه روش  یکیبه  معموالتواند یم آوريعملن مرحله از یا
 شود:ر انجام یز» پ«تا » الف«
 ؛یرسانرطوبت -الف 

 ؛)رطوبت قیحفظ رطوبت (عا -ب
 .»ب«و » لفا«از دو حالت  یبکیتر -پ

 يژه برایوهب و انکاما تا حد ام ،شودمیرطوبت) مجاز شمرده 
ه یتوص 42/0از  کمتر یسیمانبا نسبت آب به مواد  ییهابتن

 .  شودمین

  یرسانرطوبت يهاروش 7-7-3-2
داشتن بتن و مرطوب نگههدف  ،یسانررطوبت يهاروشدر 

ن کها ممن روشی. اباشدمیشدن آن  کشر و خُاز تَ يریجلوگ
 ا با واسطه انجام شود.  ی و میاست بصورت مستق

و  وعضط یبا توجه به شرا یرسانرطوبت وهیانتخاب ش 2-3-7-7ت  
 رد.یگیصورت م يو اقتصاد یو صرفه و صالح فن یارگاهکانات کام

 باشدیممراقبت از بتن  يبرا یروش مناسب یرسانرطوبت یلکبطور 
 ها رجحان دارد.ر روشیان بر ساکو در صورت ام

 

 میمستق یرطوبت رسان 7-7-3-3
ر ا بخار، دیع یل ماکم رطوبت به شیمستق یدر رطوبت رسان

 آب ين روش دمای. در اردیگیم با بتن قرار میتماس مستق
سطح بتن  يتر از دماکوس خنیدرجه سلس 12ش از ید بینبا

 :دباشر یز» ت«تا » الف«شامل موارد  تواندین روش میا باشد.

با  میمستق یرسانرطوبت وهیاست انتخاب ش یهیبد 3-3-7-7ت  
آن و  يریط قرارگیو شرا عضوو نوع  یارگاهکانات کتوجه به ام

 .شودمیپروژه انجام  يو اقتصاد یطیط محیشرا نیهمچن

  :يسازغرقاب -الف
ان کاما ام است،ساخته شیقطعات پ يبرا عمدتان روش یا

مانند درجا  ياز قطعات و اعضا یآن در برخ يریگارکبه
 . سر استیز مین ،هاشالوده

 نیم) از بتن در ایلسکد یسکدرویدراته (هیه کل خروج آهکمش 
(تا حد  آوريعملدراته در آب یه کآه يریگارکبهتواند با یروش م

ژه در مناطق خورنده یوهاز بتن ب کاشباع)، جبران شود. خروج آه
 وهیرحال شهزا خواهد بود. بهلکت بتن مشیائیاهش قلک لیدلبه

را آب یز ،مطلوب است یرطوبت آوريعمل نوع یک يسازغرقاب
 ند.کنه موجود را اشباع یتواند حفرات موئیهمواره م

 : بتن يبستن رو ا آبیسطح  يرو جاد حوضچهیا -ب
 يهادالژه یوهسطح بتن ب يم عمق روکآب  جاد حوضچهیا

 یرسانرطوبت يبرا یجیروش را ،هاشالودها سقف و ی یافق
و  یخال يداخل فضاهاو اجازه دادن به نشت آب در م یمستق

 آوريعمل يبرا يروش مؤثر ،و بتن سیمانر یخم نهیموئ
 است.  یرطوبت

 ییاله چتیا فتی یرس يهاكا خایز یبا ماسه ر عضوبهتر است اطراف  
ستد. یره محصور شود تا آب در سطح بتن با ضخامت مورد نظر بایو غ
د دقت شود تا سطح مزبور یسطح بتن با يختن آب رویر زمان در
شود. ند و شسته نیب نبیآس يزیره پس از بتنیژه در ساعات اولیبو

 یجیحل تدر نیهمچند و ایاز به آب زین روش نیالت اکاز جمله مش
ژه یوهسخت شده و خروج آن از بتن، ب سیمانر یدراته خمیه کآه

 اهشکرتر شدن بتن و یه به نفوذپذک باشدمیه ین اولیدر سن
 يدیلرکمناطق خورنده  يبراز ینن روش یانجامد. ایت آن میائیقل

 لکیو تشن روش یدر ار سقف یز یزنكدی. سفستینمناسب 
 ينما جادیگر باعث ایم) و امالح دیلسکربنات کت (یلسک يبلورها

 .شودمیه نیسقف توص كزنا يهادال يو برا شودمینامطلوب 

 : یپاشآب -پ
با قطرات درشت و  یپاش، آبیباران صورتبه معموال یپاشآب
ر د. شودمیانجام  یپاشا مهیز (غبار آب) یر ذراتبا  یپاشآب

 یلثق صورتبهت آب یو با قطرات درشت، در نها یباران یپاشدر آب 
 یو قائم و حت یتواند سطوح افقیند و مکیت مکن حرییرو به پا

، یپاشمه وهیا شید. در استفاده از غبار آب یس نمایر سقف را خیز
و به  ماندهد در هوا  معلق نتوانیز هستند و میار ریذرات آب بس
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سته شدن سطح بتن احتمال شد به یها بان روشیاستفاده از ا

 شود. توجه 
 يهاکزات و مسدود شدن افشانیتجه ید. گراننیت نماکاطراف حر

تواند در یاست. وجود باد م یمه پاش وهیالت شکاز جمله مش هاآن
 يایند. از مزاکجاد یاختالل ا يجد صورتبه، آوريعمل وهین شیا
دت و از ش استط اطراف بتن یمح یش رطوبت نسبیافزا ،وهین شیا

ط یدر مح کیجاد خنیاهد و با اکیز میتابش آفتاب به سطح بتن ن
اهش ک يار از سطح بتن را به مقدار قابل مالحظهیدر مجموع تبخ

آن  يریگارکبهان ک، امیپاشمه وهیش يایاز مزا نیهمچندهد. یم
ن باعث شسته شدرا یزاست م بتن کختن و ترایبالفاصله پس از ر

ب از جمله اقدامات مربوط به ین ترتیو بد شودمیسطح بتن ن
 د.یآیز به حساب میه) نیاول آوريعمل( یحفاظت آوريعمل

 : یبخارده -ت
 یرطوبت آوريعمل يتواند برایم یمختلف يبخار آب با دماها

سطح بتن مجاورت در آب  بخار يه دماکيمواردار رود. در کبه
 آوريعملط یشرا ،وس باالتر رودیلسیدرجه س 45از حدود 

 رد.    کت ید رعایرا با مربوطضوابط د و یآیموجود بع شده یتسر

 يریتماس بخار آب با سطح بتن، عالوه بر جلوگ واسطههرحال بهبه 
ن بند ی. در اشودمی تامینز ی، رطوبت سطح نیشدگکاز خش

ار بخ هکنیاضمن  ،بخار آب مد نظر بوده استبا  یرطوبت آوريعمل
ه ب ،ندکفا یتواند ایز می) را نیحرارت آوريعملآب نقش پروراندن (

 ابد.یش یبخار آب افزا يه دماک نآشرط 

 جاذب) م (با مادهیرمستقیغ یانرسرطوبت 7-7-3-4
جاذب  ماده یکم، از یرمستقیغ یرسانرطوبت يهاوهیدر ش

 یرسانرطوبت نیهمچنحفظ رطوبت و  آب به عنوان واسطه
ن یزان جذب آب در واحد سطح ای. هر چه مشودمیاستفاده 

 .تر استمناسب ،یرطوبت آوريعمل يبرا ،باشد بیشترماده 
 ر باشد:یز» ت«تا » الف«تواند شامل موارد ین روش میا

 یرسانرطوبت يه نتوان آب الزم را براک يدر موارد  4-3-7-7ت  
وجود  یدرپیشدن پ کر و خشان تَ کا امیم فراهم نمود یمستق

د ن مواریدر ا یدهرود. فواصل آبیم ارکبهها وهین شیداشته باشد، ا
 يترکم با دغدغه یرطوبت يات نگهداریو عمل هشد بیشترتواند یم

 نامطلوب يشدن سطح بتن امر کخش و ررحال تَ هرد. بهیصورت پذ
 .است

 

 س: ی) خینفک (پارچه ییچتا -الف
ا یو  یدر سطوح افق سیخ ییه چتایا دو الی یکاستفاده از 

د از نوع درجه یبا یی. چتاار معمول استیبس يعمود یحت
 یراحتهب ه نورک يبه نحو ،ده باشدیپود بهم چسب و با تار ،یک

متر  1/0زان یمها به ییچتا یند. همپوشانکاز آن عبور ن
در صورت استفاده از  شودمیه ین توصیضرورت دارد. همچن

ن یریه زیه عمود بر جهت الین الیس، ایخ ییه دوم چتایال
 طیژه در محی، به وآوريعملد در تمام مدت یبا ییباشد. چتا
 ییچتا يهاهیال س نگهداشته شود.یز، خیو بادخ کگرم و خش

ان یان عبور جرکان به سطح بتن بچسبد و امکد تا حد امیبا
 ن برود. یاز ب ییر چتایهوا در ز

با استفاده از اجسام و  یدر محل مورد نظر در سطح افق ییچتاد یبا 
بهتر  .ودت شیره) تثبیا لوله و غی یرچوبیلگرد، تین (مانند میسنگ

تا موجب عدم  شوداستفاده  ین اجسام در محل همپوشانیاست ا
ان یادر پ ،شودمیه یتوصشود.  ییچتا يهاهیشدن الو بلند ییجابجا
بتن)  يدر همان محل (رو ییچتاتا اجازه داد  آوريعملمدت 

 آوريعملان یس بالفاصله در پایخ ییو از برداشتن چتا هشد کخش
نشود. بهتر است  یرطوبت یناگهان كنمود تا دچار شو يخوددار

مواد  و یاهیگ يدهایتا اس شده یشکنو در ابتدا شسته و آب ییچتا
شابه و م ییایمیود شکر، کش یبردن گون ارکبهآن حذف شود. از  یآل

ت ینمود. هر چند محدود يد خودداریا آب باب شوآن قبل از شست
وس یلسیس درجه 12تواند همان یآب نسبت به سطح بتن م کیخن

توان آن را یم م،یرمستقیغ يهاوهیر شین مورد و سایاما در ا ،باشد
طور هب کرا آب خنیز ،ش دادیوس افزایلسیس درجه 20تا حد 

 ند.کیم به سطح بتن برخورد نمیمستق
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 ر: یا حصی ياپنبه بافته -ب
ا ی ياپنبه يهابافتهه شده و یاهان تهیه از گک یعیر طبیحص
 ارکبهم یرمستقیغ یرطوبت آوريعمل ير مواد جاذب برایسا

 يتر و دارامیتر و ضخنین مواد هرچه سنگی. اشودمیده رب
ارآتر خواهند بود و کدتر و یمف ،باشند يبیشترجذب آب 

دن س بویتداوم خ ،یپوشان. هماستتر سادهز ین هاآنت یتثب
 س است.یخ ییر موارد مانند چتایو سا هاآنت یو تثب

ر یتازه و سا یا نیبافته شده از برگ نخل  يرهایبهتر است از حص 
آن در  یو مواد آل یاهیگ يدهایاهان تازه استفاده نشود تا اسیگ

 رد. یتماس با سطح بتن قرار نگ
تواند خطر یم کر مواد جاذب خشیا سای یین موارد همانند چتایا

 .وجود آوردهرا ب يآتش سوز
 

 اره:  كاه، پوشال و خاک -پ
س و یچنانچه خ ،اره كاه، پوشال و خاکمانند  ،جاذب يمواد
مناسب  یرطوبت آوريعمل يباشند برا یافکضخامت  يدارا

ن مواد در سطح یحداقل ضخامت ا شودمیه یتوص هستند.
 متر باشد.یلیم 75بتن 

 زیرا ن یق حرارتیتا نقش عا شودمین مواد باعث یس نبودن ایخ 
ه باد ک یژه در هنگامیوهب ین مواد در سطح افقیت اینند. تثبکفا یا
 نیاز ا ییتوان به تنهاینم يل است. در سطوح عمودکوزد مشیم

ن مواد در یحداقل ضخامت ا شودمیه یمواد استفاده نمود. توص
 . باشدمتر یلیم 75سطح بتن 

 نیهمچن. است ییبه چتا مربوطر نشده مشابه بند کذ ر مواردیسا
 دیل احتمال داشتن اسیدلبه ،چوب تازه اره كاه و خاکاستفاده از 

ن ر نامطلوب بر سطح بتیو تأث یکد تانیمانند اس یاهیگ يهارهیش
ر رنگ سطح بتن از جمله یی. تغشودمیه نیجوان و نارس توص

 .دیآیموجود هن مواد بیاستفاده از ا لیدلهه بکاست  یالتکمش

 : كا خایماسه  -ت
تواند در یجاذب م ماده یکعنوان ز بهیس نیخ ماسها ی كخا

. رود ارکبه ،نار شالودهک، يو گاه در سطوح عمود یسطح افق
 يهاونیا یون سولفات یژه یوهب آن، آورانیرحال مواد زهبه
اند. ب برسیبه بتن جوان آسه کباشد  يد در حدینبا ،دیلرک

ه یتوص متریلیم 100ن مواد در سطح بتن یحداقل ضخامت ا
 .شودمی

حفظ  يتریبه مدت طوالنتر باشد، آب زدانهیا ماسه ری كهرچه خا 
د یره نبایبرگ و غ كاد و خایز یمواد آل يحاو يهاك. از خاشودمی

ستند. یمناسب ن یلکطور هب يشاورزک يهاكاستفاده نمود. خا
 هاسها مایها كخا یر رنگ سطح بتن با استفاده از برخییاحتمال تغ
 وجود دارد.

 ق رطوبتیعاا یحفظ رطوبت  يهاروش 7-7-3-5
ر آب در یاز تبخ يریا جلوگیها، حفظ رطوبت ن روشیدر ا

ها با نسبت آب یبتن يها، بران روشیا ار قرار دارد.کدستور 
 .  شودمیه نیمتر توصکا ی 42/0 یسیمانبه مواد 

مانع  یا مواد پوششیها توان از ورقیحفظ رطوبت بتن م يبرا
 ساز استفادهغشاء ییایمیشلون، مواد یر مانند: ورق نایتبخ

 یسیمانبا نسبت آب به مواد  يهابتن يبرا هان روشینمود. ا
در صورت وجود اضطرار  یول شودمیه نیم و پر مقاومت، توصک
شتر موارد یز در بیها نن قالبیهمچنار گرفته شود. کتواند بیم

 .شودمیر محسوب یپوشش مانع تبخ ینوع

و فاصله  سیماندراته شدن یل هیدلن روش بهیدر ا 5-3-7-7ت  
از حالت اشباع،  سیمانر ینه خمییاشباع حفرات مو گرفتن درجه

ن ند شدکه موجب کد یآیدر بتن بوجود م یشدگکخشخود دهیپد
در . شودمیر یدر خم یشدگش جمعیو افزا دراته شدنیند هیفرآ

ه کیتواند وارد شود در حالیبه دوام بتن م يشتریب بین روش آسیا
نباشد. در  ين است چندان جدکب آن به مقاومت بتن ممیآس

 نیم هستند اک یسیماننسبت آب به مواد  يه داراک ییهابتن
ان کحد امتا  شودمیه ین توصیتر خواهد بود و بنابرايها جدبیآس

پر مقاومت و با دوام استفاده نشود.  يهابتن ين روش برایاز ا
ارتباط  هاآن يها به جنس و درزبندر توسط قالبیممانعت از تبخ

ها نتوانند نقش پوشش مناسب را قالب ین است برخکدارد و مم
ان کمد تا حد این حالت بایند. در ایفا نمایر ایاز تبخ يریجلوگ يبرا

چنانچه  رد.کمناسب را آغاز  آوريعملرد و کها را زودتر باز قالب
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 حیر/توضیتفس  یمتن اصل
توان یسطح بتن را م ،قالب قائم در اسرع وقت شل شود

 نمود. یرسانرطوبت
 يایمزا ير دارایننده از تبخک يرین روش و مواد جلوگیاستفاده از ا

 :ر استیز
  .دنکیندارد و رطوبت را از بتن جذب نم یرساناز به رطوبتین •
، اهک، ماسه، ییچتا يریگارکبهتر از ساده هاآن يریگارکبه •

 ره (مواد جاذب آب) است. یاره و غ كخا، پوشال
 . شودمین یحرارت يهاكا شوی یدرپیپ کیو خش يباعث تر •
 رش بتن استفاده نمود. یرا قبل از گ هاآنتوان یمگاه  •
 يرهایمس يهاا پلیها انالکمانند ساخت  یخط يهادر پروژه •

 یانیشا کمک آوريعملها راه، به سهولت هیا رویآهن راه و راه
 ند.کیم
ه از قالب لغزان استفاده ک یژه زمانیمرتفع بو يهاسازهدر  •

 ار موثر خواهد بود.یبتن بس آوريعملاربرد آن در ک شودمی

حفظ رطوبت و مواد مورد استفاده در  يهاروش 7-7-3-6
د مورد توجه قرار یبا هک یهمراه با مالحظات هاآناز  یکهر
 اند:ه شدهیر ارایز» ب« و» الف« يرند در بندهایگ

ل یلدها بهن ورقیاستفاده از الن: یاتیا پلیلون یورق نا -الف
ج است و پس از یار رایبس ،يریگارکبهو سهولت  کیسب

 نیتوان از آن استفاده نمود. حداقل ضخامت ایم يزیربتن
 يمتر 1/0 یپوشانهم. شدمتر بایلیم 1/0 دیبا هاورق
 یبا چارتراش چوب هاآنت یتثب نیهمچنها الزم است. ورق

 یپوشانژه در محل همیوهب يفوالد يهالیها و پروفلهیا می
 ضرورت دارد.

 يریجلوگ يه براکن مواد یا ع:یغشاءساز ما ییایمیمواد ش -ب
شوند یده میا پاشیده یسطح بتن مال ير آب بر رویاز تبخ

د. شده باشن لکیتش ،ا مومی) ینی(رز يمریاز مواد پلد یبا
رنگ روشن  يه داراک یژه نوعیبو ،هاآننوع قابل حل در آب 

ه کيشوند. در مواردیح داده میاند ترجيسترکا خاید یسف
استفاده  یسطوح افق يبر رور محلول در آب یاز نوع غ

ه قبل از اعمال آن، آب از کافت ینان ید اطمیبا شودمی
تا » 1«ت الزامات یسطح بتن زدوده شده باشد. رعا يرو
 است: ین مواد الزامیر در مورد ایز» 4«

  ؛8288 یاستاندارد مل تیرعا -1
وجود  یه مشخصات آن در استاندارد ملک يمواد يبرا -2

 ؛ASTM C1315ندارد، استاندارد 

 یحت اید یرنگ)، سفیتواند شفاف (بیم یلونینا ورقه 6-3-7-7ت  
اربرد کسرد  يهوا ياه برایرنگ و سیباشد. نوع ب یاه و رنگیس

 دارد.  يبیشتر
 یحت و یتوان در سطوح افقیم ) رایکی(پالست یلونینا يهان ورقهیا

ر آن وجود یان هوا در زید جریار برد. در هر حال نباکبه يعمود
بتن  يلون روینا يهام ورقهیقرار دادن مستق یداشته باشد. از طرف

ند. الزم است کسطح آن را نامطلوب  يتواند نمایو تازه م يریخم
زان دو برابر یمرا به  یلونی، ورقه ناهاآن ف و در لبهک يهادالدر 

ردن که کلون و چیر نایق در زیضخامت دال در اطراف ادامه داد. تعر
 سطح بتن لطمه بزند.  یرنگیکو  ینواختیکتواند به یآن م

ت، اس يتر از سطوح عمودساده یسطوح افق يلون برایاستفاده از نا
م کبا عرض  یلونینا يهاهرحال ورقهتر است. بهت آن سادهیرا تثبیز

ا ر يمطلوبتر آوريعملد و یچیوارها پیا دیها توان دور ستونیرا م
 به انجام رساند. 

دد ا تریژه در اثر راه رفتن یبو یلونینا و سوراخ شدن ورقه یپارگ
محسوب  یل بزرگکمش ،هاآنم یان ترمکو عدم امل مختلف، یوسا
ط اید احتیبا یلونینا يهاردن و برداشتن ورقهک. در پهن شودمی

ا یدوباره  هاآننشوند و بتوان از  یشدگو سوراخ یتا دچار پارگنمود 
 چند باره استفاده نمود.

ر، یاز تبخ يریاز نوع جلوگ ،مناسب آوريعمل يهااز روش یکی
ا یه دیه بر سطح بتن مالکاست  یعیما ییایمیاستفاده از مواد ش

آب  ریآورد تا مانع تبخیوجود مرا به کیناز يو غشا شودمیده یپاش
 . شودبتن 

ل کیها تشا مومی) ینی(رز يمرید از مواد پلیغشاساز با ییایمیمواد ش
رمحلول در آب یمحلول در آب و غ ن مواد به دو دستهیشوند. ا
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 حیر/توضیتفس  یمتن اصل
تر در هر متر مربع سطح، بسته یل35/0تا  2/0ن یمصرف ب -3

 سطح بتن؛ یو صاف يزان زبریبه م
 يه عمود بر هم بر روین مواد در دو الی، اشودمیه یتوص -4

 ده شوند. یا پاشیده یسطح مال
 

 نوع محلول در يریارگکشوند. بهیم می) تقسیرآبیحالل غ ي(دارا
 رنگ (شفاف)،یصورت بتوانند بهین مواد می. اشودمیه یآب توص

 د ویباشند. مصرف نوع سف یرنگ یا حتی يسترکد و خایسف
  ده شدنیامل پس از پاشکنان از پوشش یل اطمیبدل يسترکخا

 . شودمیه یتوص
د پس از اتمام آب انداختن و زدوده شدن یرمحلول در آب، باینوع غ

صورت پوشش نیر ایاعمال شود، در غ یسطوح افق يآب روزده بر رو
 اد ویر زیهرحال تأخ. بهشودمیه و جدا جاد شده به سرعت پوستیا

 ندارد. یهیتوج ،شدن سطح کاعمال آن پس از خش
 د الزاماتیه باکوجود دارند  آوريعمل ژهیاز مواد و یبرخ

ASTM C1315  یاصل فهین مواد عالوه بر وظینند. اکرا برآورده 
د و یاسش، یدر برابر سا یش مقاومت سطحیتوانند به افزایخود م

 نند. ک کمکفرابنفش  يا مقاومت در برابر پرتوهایره و یغ
ا یتوان با قلم مو یم کوچکرا در سطوح  آوريعملمواد غشاءساز 

وله ستیپ کمکتر به عیرد، اما در سطوح وسکاعمال  ینقاش کغلت
 هین مواد در دو الیا شودمیه ی. توصشودمیده یل مشابه پاشیا وسای

اصل ح يده شود تا پوشش بهتریا پاشیده یعمود بر هم، بر سطح مال
تر یل 35/0تا  2/0سطح بتن، به  یو صاف يبسته به زبر معموال. شود

از یجهت پوشش مناسب سطح ن آوريعملع یدر هر متر مربع ما
ا ، بهتر است سطح بتن رشودمیه قالب بتن برداشته ک یاست. زمان
 نمود. آن استفاده يبر رو آوريعملرد و سپس از مواد کمرطوب 
 يهاوارهیمرتفع، د يهاسازهانال، کمانند راه و  یخط يهادر پروژه

 يریارگکشوند، بهیه با قالب لغزان ساخته مک هاییسازهو  يعمود
ه از استفاد یم و حتیرمستقیم و غیمستق یرسانرطوبت يهاوهیش

 رسد.ینظر من بهکرممیدشوار و گاه غ یلنیات یپل يهاورقه
ن مواد با الزامات استاندارد، انجام یا يهاویژگیانطباق  يبرا

ن یضرورت دارد. در ا 3822 یمندرج در استاندارد مل يهاشیآزما
 یابین مواد مورد ارزیآب توسط ا يت حفظ و نگهداریش قابلیآزما

 رد. یگیقرار م
توان یم را میم و پتاسیات سدیکلیمانند س یمعدن يهامحلول یبرخ
مواد با  یمعدن يهان محلولیرد. چنکاستفاده  آوريعمل يبرا

م یلسکات یکلیدهند و سینشان م نشکوا، سیمانر یموجود در خم
ن ینند. چنکیجاد میش ایرمحلول در آب و مقاوم در برابر سایغ

ش یمورد آزما 3822 یتوان مطابق استاندارد مل یرا نم ییهامحلول
 8288 شمارهران  بهیا یمل ياستانداردهاقرار داد و مسلماً منطبق بر 

 ج و بالمانع است. یرا هاآناما مصرف  ،ندستین ASTM C1315ا ی
 كاول هنوز چسبنا هیه الک ید در زمانیبا ،آوريعملدوم مواد  هیال

ه یدوم توص هیل در اعمال الین تعجی. همچنشوداست اعمال 
 یرآبیحالل غ يه استفاده از مواد حاوکد توجه داشت ی. باشودمین
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متصاعد شده  يبخارهارا ی، زشودمیه نیط بسته توصیدر مح

 آور باشد. انیانسان ز يتواند برایم
ار برد. کا پس از روزدن آب بهیتوان قبل ینوع محلول در آب را م

رم و گ يست. در هوایانبار نیز زیانسان ن یسالمت يه براکنیضمن ا
ند، کیدا میر بر آهنگ روزدن آب غلبه پیه آهنگ تبخک کخش

را پس از ی، زشودمیه یتوص آوريعملع ین نوع مایا يریارگکبه
 ن مصرف موادیند. بنابراکیدا مین مواد، آب انداختن ادامه پیاعمال ا

 . شودمیه نیتوص یرآبیحالل غ يحاو
با توجه به دستورالعمل و  آوريعملع یقبل از استفاده از ما معموال

رد تا کهم زد و مخلوط  یخوبمواد را بهد یآن با سازنده يهاهیتوص
 ند. یصورت همگن درآبه

 یدست یپاشش لهیوس ياتمسفر (برا 7تا  2ن یپاشش ب يفشار هوا
 .شودمیه ی) توصیا برقی

توان با توجه به یا اعمال مواد بر واحد سطح را میمقدار پاشش 
محاسبه نمود. در مربوط، شده و سطح  یشمارش تعداد ظروف خال

احساس  آوريعمل يآب مناسب برا تامینل که مشک يدموار
نداشت د پی. نباشودمیه ین مواد توصیا يریارگک، به ناچار بهشودمی

ز ا يریجلوگ صرفا يها، روشیرطوبت آوريعمل وهین شیه بهترک
ژه اگر یواست. به آوريعملع غشاساز یر و استفاده از مواد مایتبخ

ل یدلاد باشد، بهیز سیمانم و مقدار ک یسیماننسبت آب به مواد 
بتن، بهتر  یشدگکو خودخش يخود به خود یشدگجمع دهیپد

 .دیبه بتن رسان یصورت مداوم رطوبت را به نحو مقتضاست به

  یبکیتر يهاروش  7-7-3-7
و حفظ رطوبت،  یبت رسانوب هر دو روش رطکیاستفاده از تر

ب کی. ترمجاز است 3-3-7-7 و 2-3-7-7 يبندهاموضوع 
 یکب هر یو معا ،باشدهر دو را دارا  يایمزا ،تواندین دو میا

 یرسانابتدا از روش رطوبت ،یبکیرا پوشش دهد. در روش تر
ت روش ی. مزشودمیو سپس از روش حفظ رطوبت استفاده 

ن شد کاز تر و خش يریمتر و جلوگکآب  يریارگکبه یبکیتر
  آن است. یدر پ یپ

بصورت  یبکیتر يهاهرحال گاه استفاده از روشبه  7-3-7-7ت  
مواد  يریارگکمثال در صورت به يست. برایمقدور ن ،همزمان

استفاده  یرسانتوان همزمان از رطوبتی، نمآوريعمل ییایمیش
 نمود. 

 یرسانرطوبت يهاابتدا استفاده از روش، یبکیتر يهااز جمله روش
ه روش کر است یاز تبخ يریجلوگ يهاروش و سپس استفاده از

 .شودمیر همزمان محسوب یغ یبکیتر
س و مواد جاذب آب مانند یخ يهاپوشش يبر رو لونیاستفاده از نا

ز ین ر آنیبه ز یلون و آبرسانیاستفاده از نا نیو همچن س،یخ یگون
 .  شودمیه یتوص

 آوريعملمدت     آوريعملمدت  

 از یبتن به عواملا مراقبت ی یینها آوريعملمدت  7-7-4-1
سطح  يسب مقاومت، دماک، آهنگ یسیمانجمله نوع مواد 

 ان دورهیپس از پا یطیط محیشرا مجاور، يبتن و هوا
ژه از نقطه نظر یوهب ،ت بتن و سازهیاهم نیهمچنو  آوريعمل

ر مشخص و یبا توجه به موارد ز آوريعمل يهارده 1-4-7-7ت  
 :شوندیانتخاب م

 ؛آوريعملان مدت یژه در پایوهموجود ب یطیط محیشرا -
 .ژه از نظر دوامیوها بتن مورد نظر بیت سازه یاهم -
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مقدار مواد ، یسیمانآب به مواد دارد. نسبت  یدوام بستگ

 يگریاز بتن از جمله عوامل دیمقاومت مورد ن ردهو  یسیمان
مدت حداقل  رد.یتواند مورد توجه قرار گیمه ک است
 جدولد طبق یباع نشده) ی(تسر يدر حالت عاد آوريعمل

ن یا یسطح بتن در ط يدماه کيدر موارد. ن شودییتع 7-6
د به یشود، معادل آن را با کمتروس یسلس درجه +5مدت از 

 افزود.  آوريعملمدت 
د با توجه یبا 5-7 جدولو  4-7 جدولدر  آوريعمل يهارده
پس از خاتمه  یطیط محیشراو  آوريعملت یاهمبه 

 گرفته شود.نظر در  آوريعمل

 یطیط محیدر شرا یبتن ت بتن و سازهیمثال، با توجه به اهم يبرا
برخوردار  يادیت زیه دوام آن از اهمکعمان  يایج فارس و دریخل

 آوريعمل 4 د ردهیز بایمتوسط ن یطیط محیدر شرا یاست، حت
خوب باشد، در ارتباط با  یطیط محیه شراکیصورتار رود. درکبه

انتخاب  آوريعمل 3 عمان رده يایج فارس و دریط خلیدوام در مح
 يهااغلب پروژهه در کد توجه داشت ی. در هر صورت باشودمی

از نوع  ،مکحا یطیط محیج فارس شرایعمان و خل يایدر هیحاش
 ف است.یا ضعیمتوسط 

ز الزم است رده یها نفک يبرا یشیت مقاومت سایدر مورد اهم
 يبندرده12-6 جدول( 6فصل مناسب با توجه به  آوريعمل

 .شود) مشخص یشیمقاومت سا
 مهندس مشاورتوسط  یخاص آوريعمله حداقل مدت کيدر موارد

ه شده یپروژه مشخص نشده باشد، الزم است از حداقل مدت توص
 ن بند استفاده شود.یدر ا

 تیبا توجه به اهم آوريعمل يهاردهف یتعر 4-7 جدول

 

 شرایط
 آوريعملرده 

1 2 3 4 

 70 50 35 )1( - ه مشخص يمقاومت فشاردستیابی به درصد 
را )1( عت و دما 5از  کمتررش بتن یگ زمان يب ح بتن ب يسا  درجه 5ش از یسط

س دون باد و آفتابیمرطوب (شرج يهوا و وسیسل  ،»)1«آوري عمل رده( ) ب
عمل قل مدت زمان  عت در نظر گرفته می 12آوري حدا  .شودسا

 

  

د در مشخصات پروژه  مشخص یبا آوريعمل رده  7-7-4-2
 د موردیز باین مورد نسبت سطح به حجم بتن نی. در اشود

 رد.یتوجه قرار گ

اد باشد، یه نسبت سطح به حجم بتن زکيدر موارد 2-4-7-7ت  
ن یا ي. براشودمیه یش مدت آن توصیو افزا آوريعملدقت در 
  رد.کاستفاده  آوريعملرده  يرده باالتر برا یکتوان از یمنظور م

  یطیط محیشرابا توجه به  آوريعمل يهاردهف یتعر 5-7 جدول

رده 
 آوريعمل

  یطیط محیشرا

 هیاول آوريعمل يبرا صرفا 1

2 
رطوبت  ي(دارا آوريعملان یخوب پس از پا یطیط محیشرا
دور از باد و تابش درصد و به 80ش از ین هوا بیانگیم ینسب

 م آفتاب) یمستق

3 
رطوبت  ي(دارا آوريعملمتوسط پس از مدت  یطیط محیشرا
باد و تابش  يا گاه دارایدرصد  80تا  40ن ین بیانگیم ینسب

 م آفتاب) یمستق

4 
(رطوبت  آوريعملان مدت یف پس از پایضع یطیط محیشرا
 م آفتاب)یباد و تابش مستق يا دارایدرصد  40از  کمتر ینسب

عضو بتنیا اهمیباشد،  »مهاجم« یاروئیروط یچنانچه در هر مورد، شرا از  یت 
م در ا شراینظر دوا شترط ین  ا با 3ا ی 2 آوريعمل باشد، رده بی کد یر درجه  ی

د.یافزا  ش دا
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سب کبتن با توجه به آهنگ  آوريعملمدت  7-7-4-3
، نسبت سیمان، مقدار یسیمانه حاصل نوع مواد کمقاومت 

متر در ک 6-7 جدولر ید از مقادیاست نبا یسیمانآب به مواد 
سب مقاومت با نسبت کن جدول روند ینظر گرفته شود. در ا

د در هنگام  یه باکروزه مشخص شده  28روزه به  2مقاومت 
 .شودن ییطرح مخلوط بتن تع

طول ساعت به 5ش از یبتن ب ییرش نهایه گکيموارددر 
 آن اضافه آوريعملرش را به مدت یگ ید مدت اضافیانجامد با

 نمود.

، سیمانآهنگ کسب مقاومت بتن عالوه بر نوع  3-4-7-7ت  
، مانسیترکیب شیمیایی و ریزي آن، به نوع و مقدار مواد جایگزین 

و مقدار مواد افزودنی  و همچنین به نوعی سیماننسبت آب به مواد 
دست بتن به یآگاه چنانچه مقاومت نمونهشیمیایی نیز ارتباط دارد. 

 6-7 جدولمندرج در  آوريعملت حداقل مدت یبه رعا يازید، نیآ
مقاومت بتن با بلوغ  یهمبستگ ه رابطهک ینخواهد بود. در صورت

 رده يرا برا آوريعملتوان مدت یز در دست باشد، میبتن ن
دست آورد. بلوغ بتن را مورد نظر بر اساس بلوغ بتن به آوريعمل

وس) یآرن ا رابطهی(مانند، سائول و  مربوطتوان طبق روابط یم
 محاسبه و در نظر گرفت.

 پروراندن بتن   پروراندن بتن 

 اتیلک 1-5-7-7ت   اتیلک 7-7-5-1

 هک شود،میاطالق  یاتیپروراندن بتن به عمل 7-7-5-1-1
. در شودمیسرد  يسطح بتن در هوا يش دمایمنجر به افزا

ار یبس سیمانشدن دراتهیوس، هی+ درجه سلس5متر از ک يدما
اور مج يا هوایسطح بتن  يش دمایاز به افزایو ن شودمیند ک

 يبرا يبا سرعت عاد معمواله ک. پروراندن بتن باشدمیآن 
ه دینام» يپروراندن عاد«و  شودمیانجام  سیمانشدن دراتهیه

ش یالزم است با افزا ییل اجرایه بدالکي. در مواردشودمی
 به مقاومت یابی، دستآوريعملمدت بتن در  يقابل توجه دما
» ع شدهیتسر« آوريعملن شود، کمم يتروتاهکبتن، در مدت 

 .شودمیده ینام

 -10 يدر دما سیماندراته شدن یامل هکتوقف  1-1-5-7-7ت  
ف توق ی،از نقطه نظر مهندس یافتد، ولیوس اتفاق میدرجه سلس

 .  شودمیوس حاصل یسلس + درجه5از  کمتر يدر حدود دما یعمل
ه ب یابیدست يالزم برا يدما تامین(پروراندن):  یحرارت آوريعمل

ا حفظ ی تامینه به ک ی. در حالباشدمیمقاومت و دوام مورد نظر، 
 نیتوجه خواهد شد. ا سیماندراته شدن یتداوم ه يز برایرطوبت ن

صورت  يا عادیع شده یصورت تسرتواند بهیم یحرارت آوريعمل
 رد.یپذ

ثر کدر ا یاربرد دارد. در حالکز یارگاه نکها در ن روشیاز ا یبرخ
 ساخته است. شیقطعات پ يهاارخانهکها در ن روشیاربرد اکموارد 

از به یوس بتن، نیسلس + درجه15باالتر از  ين است در دماکمم
 ز داشته باشد.ین یرسانرطوبت

 )1(  سب مقاومت آنکسطح بتن و روند  يبا توجه به دما آوريعملمختلف  يهارده يبرا آوريعملمدت  حداقل 6-7 جدول

 متوسط سطح بتن يدما
 وس)ی(درجه سلس

 سب مقاومت بتنک يروندها يبر حسب روز برا آوريعملحداقل مدت 

 )r > 3/0 )2≤ 15/0ند (آهسته) ک r > 5/0 ≤3/0متوسط  r ≤5/0ع (تند) یسر
 4رده  3رده  2رده  4رده  3رده  2رده  4رده  3رده  2رده 

25 ≥ t  1 2 3 2 3 5 3 5 6 
15 ≥ t ˃ 25 1 2 5 3 4 9 5 7 12 
10 ≥ t ˃ 15 2 3 7 4 7 13 8 12 21 
5 ≥ t ˃ 10 3 4 9 5 9 18 11 18 30 

r: هروز 28به  هروز 2 ينسبت مقاومت فشار 
t :متوسط سطح بتن يدما 

 .باشدمیکارانه آوري ارایه شده، محافظهعمل زمانشود، استفاده از حداقل مدت وس یسلس درجه 30ش از یبآوري در مدت عملمتوسط روزانه چنانچه دماي  )1(
 روزه مورد نظر استفاده نمود. 28از مقاومت  يبه درصد یابیدست يم برایرمستقیا غیم یمستق يهاوهیندتر باشد الزم است از شکچنانچه رشد مقاومت بتن  )2(
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س  یمتن اصل /توضیتف  حیر
ا ی کن است بصورت خشکپروراندن بتن مم 7-7-5-1-2

ش داده یبتن افزا يمرطوب انجام شود. در حالت اول تنها دما
 .دشومیز استفاده ین یو در حالت دوم از رطوبت رسان شودمی

  

 کپروراندن خش يهاروش 2-5-7-7ت   کپروراندن خش يهاروش 7-7-5-2

شامل:  یبا گرمارسان کپروراندن خش يهاروش 7-7-5-2-1
 یبرق يهايا بخاریها ، المنتیسوخت يهاياستفاده از بخار

ا بخار یا روغن داغ یگرم آب ياتورهایا بدون فن، رادیدار فن
 يهاا المپیروغن داغ  يهامانند لوله یل تشعشعیداغ، وسا

ب ردن قالکگرم  يم براکمادون قرمز، استفاده از برق با ولتاژ 
 . باشدمیلگردها یا می يفلز
د دقت شود یبا ،یبا گرمارسان کپروراندن خش يهاروشدر 

نشده و دچار  کخش یا موضعی یلکطور ه سطح بتن بهک
ن بت يه دماکد توجه داشت ین بای. همچنشودن یخوردگكتر
 ند. کدا نیپ یقابل توجهش یافزا یصورت موضعبه

د یر بایز» ث«تا » الف«ها مالحظات ن روشیاربرد اکدر 
 ت شود:یرعا
در رابطه با  :يبخار کمکبه  کخش یگرمارسان -الف

استفاده  یه مواد سوختنک ییهايبخار يریارگکبه
د در ین مواد نبایاز سوختن ا یناش يگازها ،دننکیم

رند. ینارس قرار گا تماس با بتن جوان و یمجاورت و 
رار ا قالب قیسطح بتن  یکید در نزدینبا ين بخاریهمچن

 ند. کگرم  یصورت موضعرد و آن را بهیگ
 
 
 

 

 :یبرق يهايا بخاریها المنت کمکبه  کخش یگرمارسان -ب
بتن  از سطح ید در فاصله مناسبیها باا المنتی یبرق يبخار

به سطح  یبیآس هاآنه تشعشع کيقرار داده شوند بطور
سطوح  يمتر برایلیم 750ند. فاصله حداقل کبتن وارد ن

ه یدار، توصسطوح قالب يمتر برایلیم 500بدون قالب و 
 . شودمی

 :یشیگرما ياتورهایراد کمکبه  کخش یرسانگرما -پ
ا روغن داغ و گرداندن آن در یا بخار و یاستفاده از آب گرم 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د، یع، نفت سفیما، گاز یعیمانند گاز طب يها موادين بخاریا -الف
 نند.کیره  را مصرف میاره و غ كل، مازوت، چوب و خایگازوئ
جاد یا اکسیدديکربنن مواد، یامل اکاز سوختن  یناش يگازها

ر ربناته شدن دکربناته شدن بتن است. ک یه عامل اصلکند کیم
لگردها منجر شود. در بتن یزودرس م یتواند به خوردگیبتن آرمه م

 ندارد.   یت چندانیربناته شدن اهمکرمسلح، یغ
مناسب از محل خارج  یشکن گازها با دودین الزم است ایبنابرا

 شوند. 
 يبهتر يع گرمایدار استفاده شود توزفن يهايچنانچه از بخار

 وجود خواهد آمد.به
د یولآور تانیگاز ز یا المنتی یبرق يهايه بخارکنیبا توجه به ا -ب
 ن بابت وجود ندارد.یااز  ینند، نگرانکینم
 
 
 
 

 
قالب  ایبه بتن  یمنبع حرارت یکیز نزدین مورد نیهرحال در ابه -پ

مناسب   يتواند از نظر مصرف انرژین روش می. اشودمیه نیتوص
 باشد.
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 يبرا یسطح بتن روش مناسب یکیاتورها در نزدیراد

 .شودمیه یاست و توص یگرمارسان
استفاده از تشعشع  تشعشع: کمکبه  کخش یگرمارسان -ت

ه گاز ک ییهاا لولهیار داغ یروغن بس يحاو يهااز لوله یناش
 یگرمارسان يند، براکیسوزد و آن را داغ و سرخ میدر آن م

 يهاالمپتوان از ین میبه سطح بتن مناسب است. همچن
 ينند براکیار مکان برق یجر کمکه به کمادون قرمز 

 له، فاصشودمیه ین مورد توصیش استفاده نمود. در ایگرما
مادون قرمز از سطح بتن بدون قالب  یوات 100المپ  یک

 250از  کمترمتر و از سطح قالب یلیم 500از  کمتر
 متر نشود.یلیم
ن ایبا اتصال جر ان برق:یجر کمکبه  کخش یگرمارسان -ث

ولت  35از  کمتر ترجیحاا یولت  50از  کمتربرق با ولتاژ 
توان یشده در بتن، م يجاگذار يلگردهایا می يبه قالب فلز

د به خطر ین موارد بایالزم را بدست آورد. در ا يگرما
 رد.  کبتن توجه  یشدگ کخش

 
ژه سطح بتن یول با سطح قالب بهین وسایا هرحال فاصلهبه -ت
ن یند. گاه اکد یبتن را تهد يد خطریت است و نبایار با اهمیبس

دانند. تعداد و ید و مؤثر میار مفیبس يروش را از نظر مصرف انرژ
  .شودم ید مشخص و تنظیا قالب بایاز سطح بتن  هاآن فاصله

 
 
 
 
 
 

لرزاند و خطر پرتاب شدن یان و ولتاژ انسان را نمین شدت جریا -ث
رد و س يب در هواین ترتیرا نخواهد داشت. به ا یدر اثر برق گرفتگ

وان تیسب مقاومت وجود دارد مکع در یاز به تسریه نک يا در مواردی
، یشدگکز خطر خشین مورد نین روش بتن را گرم نمود. در ایبه ا

 ن امر توجه نمود.ید به ایند و باکید میبتن را تهد

 )یقیحفظ گرما (عا يهاروش 3-5-7-7ت   )یقیحفظ گرما (عا يهاروش 7-7-5-3

و دارد ختن یه هنگام رک ییبتن، اعم از گرما يحفظ گرما
لحاف کمکتوان با یرا م سیماندراته شدن یاز ه یناش يگرما

ورتان منبسط ییپل يهاشه، ورقیا پشم شیپشم سنگ  يها
ر یه و نظایچند ال يهارن منبسط شده، تختهیاستا یشده، پل

د مورد توجه قرار داده یها بان ورقیا یرد. همپوشانک تامینآن 
ق در رابطه با حفظ گرما از یق و ضخامت عاینوع عاشود. 

 برخوردار است.  يادیت زیاهم

ا ی هاآنها) و حفظ ها (ورقها تختهیق یلحاف عا یدقت در همپوشان 
س یت دارد. خیاهم  هاآن س نشدنیدر سطح و خ ياحفظ مواد فله

اثر  هاآنق بودن یعابه شدت بر خواص  یحرارت يهاقیشدن عا
بر  یومینیش آلومکا روی یلونیگذارد. استفاده از پوشش نایم یمنف
 د باشد.یتواند مفیها مقیعا يرو

ه کهستند  يره از جمله موادیت و غیاره، پرل كخرده چوب، خا
شه یتوان از لحاف پشم شیار روند. مکبه  ياصورت فلهتوانند بهیم
 يهارد. استفاده از ورقهکز استفاده ین هاآنا پشم سنگ و مشابه ی
ت)، یونولیرن منبسط شده (یاستایورتان منبسط شده، پلییپل
ره یا چندال، نئوپان و غی یچوب ، تختهیشه منبسط شده اسفنجیش
برد ارکا قائم یو  یر است و  حسب مورد در سطوح افقیپذانکز امین

 دارد. 
سرد  يدر هوا یشود و حتخته یدر قالب ر یمناسب يد با دمایبتن با

ز به ین سیمانشدن دراتهین حداقل دما مشخص شده است. هیز این
بتن  يش دمایتواند به افزایه مک شودمیآزاد شدن گرما منجر 

الف از ات يتواند تا حدودیسطح بتن م يبندقیانجامد. هر چند عایب
 ه در هرکد پنداشت یاهد، اما نباکحاصله ب يموجود و گرما يگرما
 را حفظ نمود. يزیره بتنیاول يتوان دمایم یطیشرا
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 پروراندن مرطوب يهاروش 4-5-7-7ت   پروراندن مرطوب يهاروش 7-7-5-4

ب یآساهش احتمال کل یمرطوب به دلپروراندن  يهاروش
 یخوردگكو تر یشدگ، جمعیشدگکدن بتن در اثر خشید

ند یفرآ ياهش جدکاز  يریجلوگن یاز آن و همچن یناش
ه یاند توصنشان داده يج بهترینتا معمواله ک ،شدندراتهیه
 شوند.یم

د بخار یبا شودمیاستفاده  یدهبخاره از روش ک يدر موارد
ا در تماس با سطح بتن قرار یده شود یط دمیچنان در مح آب

 رده و تنشکمقدار گرم  یکسطح را به  باً همهیه تقرکرد یگ
 ن بهتر استیاورد. بنابرایوجود نبه یموضع يو گرما یحرارت

 شود.ده نیم بر سطح بتن دمیطور مستقا داغ بهیبخار آب گرم 
 

را به  یرسانتوان رطوبتیپروراندن مرطوب م يهاوهیش در همه 
 ره انجام داد. یا پاشش آب و غیم یمستق یل آبدهکش

 مناسب است. ياستفاده از بخار آب با دما ،وهین شیبهتر
 يهادما در تراز ینواختیکده شود تا ین دمییپا بهتر است بخار آب از

ه ین توصی. همچنشود تامین یبه نحو مناسب یعضو بتن یارتفاع
 آوريعمل ا محفظهیدر طول عضو  یبخار آب از نقاط مختلف شودمی
 يتربه ییع گرمایتا توز شودنقطه وارد ن یکاز  صرفاده شود و یدم

 جاد شود.یا
توان پروراندن یبا قالب بتن را نمدر تماس قرار گرفتن بخار آب 

ردن قالب و پروراندن کگرم  صرفانمود و نقش آن  یمرطوب تلق
 درجه 45سطح بتن باالتر از  يد دمایه باک ياست. در موارد کخش
ع شده وجود دارد، الزم است به یتسر آوريعملوس باشد و یسلس
 رد.کع شده مراجعه یتسر یحرارت آوريعمل يهاهیتوص

و سرباره در بتن) چنانچه  پوزوالنرد خاص (مانند وجود در موا
با  در ارتباط یالتکمش باالتر در سطح بتن، يه دماکمشخص شود 

 بیشتر يتوان از دمایآورد، میوجود نمرد آن بهکدوام بتن و عمل
 رد.کز استفاده ین

 شده عیتسر یحرارت آوريعمل 5-5-7-7ت   شده عیتسر یحرارت آوريعمل 7-7-5-5

سب کاز به ینه ک يدر مواردع شده یتسر یحرارت آوريعمل
  .شودمیار برده کب ،وجود دارد یوتاهکع در مدت یمقاومت سر

ش از یب يشده در دماعیتسر یحرارت آوريعمله کيموارددر 
 »الف«مالحظات د به یبا ،شودمیانجام وس یسلس درجه 45
 ر توجه داشت:یز »ث«تا 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 درجه 45ه آن، از یرش اولیسطح بتن قبل از گ يدما -الف
د شروع ینصورت بایر ایوس باالتر نرود. در غیسلس
ن یر انداخت. ایع شده را بتاخیتسر یحرارت آوريعمل

 . شودمیده یر نامیتأخ زمانمدت، 

 دهبا ر ییهاسیمانو استفاده از  یسیماناهش نسبت آب به مواد ک 
اسب، من یا مواد افزودنیتر و عیباالتر، روند سخت شدن سر یمقاومت

 ن رابطه است.یاز جمله اقدامات مهم در ا
امر  ع شده بهیتسر یحرارت آوريعملبه هرحال الزم است در 

ست ا یهیشود. بد یافکرطوبت بتن توجه  ا حفظی یرسانرطوبت
ست یع شده مطلوب نیتسر آوريعملن نوع یبتن در ا یشدگ کخش

 خواهد داشت. يبارانیو آثار ز
 يهابیها و آسشیش و فرسایبه دوام مناسب در برابر سا یابیدست
ره یو غلگردها یم یو خوردگ یدرپیپ يهاشدنآبزدن و خیاز  یناش

 .شودت یها رعاتین محدودید تا اینمایجاب میا
ت دراز یفکیاهش کت نشود، احتمال یرد رعاان مویه اکیدر صورت

 مدت بتن وجود دارد.
در در مجموع آوري و عمل یه مدت بخاردهک شودمیه یتوص

 ساعت فراتر نرود. 24از آوري تسریع شده عمل
، مقدار یسیمانه بتن، نوع مواد یاول ير تابع دمایتأخ زمان -الف

و  یسیمانط مجاور و نسبت آب به مواد یمح ي، دماسیمان
 ين، دمایبتن مع یکدر  شودمیه یبتن است. توص يهاافزودنی

ط یمح يوس برسد و دمایسلس درجه 30به حدود  ترجیحاه یاول
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 شودیمه یرد. توصیصورت گ ید با نرخ خاصیش دما بایافزا -ب

 شیثر نرخ افزاکمتر، حدایلیم 300تر از كقطعات ناز يبرا
 ترمیقطعات ضخ ير ساعت و برادوس یسلس درجه 25دما 
وس در یسلس درجه 10ثر کمتر، نرخ حدایلیم 1800از 

 ساعت در نظر گرفته شود. 
 یابیونرتوان از دین دو مقدار باال میب يهاضخامت يبرا

 رد.کاستفاده  یخط
توان طول یم ،یحرارت آوريعمل يثر دماکش حدایبا افزا -ت

 يدما شودمیه یاهش داد. توصکرا  آوريعملمدت 
 درجه 70به  ،ع شدهیتسر یحرارت آوريعمل يثر براکحدا
موجود در  3SOه ک يموارددر  .وس محدود شودیسلس

درجه  60به  دمان یاشود  بیشتردرصد  2از  سیمان
 . شودوس محدود یسلس

 

 
 
 يثر دماکبتن در حدا يالزم است پس از خاتمه نگهدار -ث

د وشاقدام  یاهش گرمارسانکا یمورد نظر، نسبت به قطع 
 يسطح آن به دما يتا دما شود کج خنیتدرو بتن به

 يهاكد محدود شود تا تریاهش دما باکط برسد. نرخ یمح
. دیایوجود نبه یحرارت يهاا تنشی یحرارت كاز شو یناش
سطح بتن از  ياهش دماکثر نرخ ک، حداشودمیه یتوص
 شتر نباشد.یش دما بیثر نرخ افزاکحدا

 رکمتر را بتوان به یتأخ زمانن حدود باشد تا یز در همیمجاور آن ن
ساعت  5تا  1 در محدوده معموالر یتأخ زماند. یساعت رسان 2از 

را در ساخت و  یاالتکتواند اشیاد میر زیتأخ زمان قرار دارد.
 یع شده را طوالنیتسر آوريعمل زمانوجود آورد و به آوريعمل

 ند.ک
ان کثر دما تا حد امکدن به حدایرس زمانه مدت کنیا يبرا -ب
 بهتر است در حدود يزیربتن در هنگام بتن هیاول يابد، دمایاهش ک

ثر کادتر بودن حدایاست ز یهیوس باشد. بدیسلس درجه 30تا  25
ش یثر دما را افزاکن حدایدن به ایرس زمانز ین آوريعمل يدما

 دهد.یم
 
 
 

ن یتوان ایمختلف م يهاو سرباره هاپوزوالن يریارگکگاه با به -ت
 بندرعایت  به شرطدرجه سلسیوس،  85تا  ثر دما راکحدا

 یحرارت آوريعملاست  هرحال الزمش داد. بهیافزا 6-4-4-9 
نمونه  يوس بر رویسلس درجه 70باالتر از  يع شده در دمایتسر

ش دما ین افزایا ایه آکبتن مورد نظر اعمال شود تا مشخص شود 
 يریچشمگ یر منفیط مهاجم تأثیرد بتن در شراکتواند بر عملیم

ار در ک جهیز و نتیر حاصله ناچیه تأثک یر؟ در صورتیا خیبگذارد 
 يد در مواردیش دما بالمانع خواهد بود. بایحد قابل قبول باشد، افزا

برخوردار است، نسبت به انجام  ییت باالیاز اهم ه دوام بتنک
شتر از یب 3O2/Al3SOالزم اقدام نمود. چنانچه نسبت  يهاشیآزما

 ع شده استفاده نشود.یتسر آوريعملباشد از  5/0
اد و یع شده زیتسر یحرارت آوريعمل يثر دماکچنانچه حدا -ث

 سطح بتن، ياهش دماک يم باشد، مدت الزم براکز یط نیمح يدما
الت کبا مش ییار از نظر اجراکخواهد داشت و  يریش چشمگیافزا

 روبرو خواهد شد. یخاص
حاصله  يهاكثر ترکع شده، ایتسر یحرارت يهاآوريعملدر 

 دشومیجاد یسطح بتن ا ياهش دماکت نرخ مجاز یل عدم رعایدلبه
 دارد.  ياژهیت وین رابطه اهمیو دقت در ا

 کمترآن  يسازکخن زمانابد تا یش یط افزایمح يبهتر است دما
 شود.

 د.ش دما باشیاز نرخ افزا کمتراهش دما که نرخ ک شودمیه یگاه توص
 20 سطح بتن به ياهش دماکثر نرخ ک، حداشودمیه ین توصیبنابرا

 وس در هر ساعت محدود شود.یدرجه سلس
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   آوريعملت یفاکنترل ک 
   آوريعملت یفاکنترل ک  

ا یه دستگاه نظارت در ارتباط با مدت کيموارددر  7-8-1
الزم است قبل از  ،باشد كوکمش ،بتن سازه آوريعمل وهیش

ام انج آوريعملت یفاکنترل ک يبرا ییهاشیآزما بتن، ياجرا
ط یشده در شرا آوريعملبتن  يها بر روشین آزمای. اشود

 یط واقعیشده در شرا آوريعمل نیهمچناستاندارد و 
 .شودمیانجام  یارگاهک
 

سان باشند. مدت و یکل و ابعاد کش يد دارایها باآزمونه 1-8-7 ت 
شده در  ينگهدار يهاآزمونه يد برایمورد نظر با آوريعمل وهیش

 يهاآزمونه آوريعمل. اما شود، اعمال یارگاهک یط واقعیشرا
 مربوطتابع دستور استاندارد  صرفاط استاندارد یآمده در شراعمل

ندارد.  یارتباط یارگاهک آوريعملوه و مدت یخواهد بود و به ش
ها تا سن ، آزمونهیارگاهک آوريعملر است پس از کالزم به ذ

ط در نظر گرفته شده  یمقاومت مشخصه در همان محل و در شرا
عمل آمده در  يهاه آزمونهک یشوند؛ در حالیم يسازه نگهدار يبرا

ا اتاق یط استاندارد تا سن مقاومت مشخصه در حوضچه آب یشرا
 گردند.  یم ينگهدار استاندارد يدر دما مرطوب

 طیشراط استاندارد و یآزمونه در شرا آوريعمله و یته 7-8-2
 ای 3205 یمل هايطبق استاندارد یارگاهک یواقع

 . شودمیانجام  2-1608 
 یواقع دارد وط استانیشده در شرا آوريعمل يهاآزمونه

 یبتن طبق استاندارد مل مانهیپ یکد از یبا یارگاهک
از  یکهر  يها براد. تعداد آزمونهنبرداشته شو 3201-1

 6د حداقل یبا در مجموع و استسه آزمونه حداقل  ،طیشرا
 آزمونه باشد. 

  

ه نسبت ک ،شودمیحاصل  یوقت آوريعملت یفاک 7-8-3
 یط واقعیشده در شرا آوريعمل يهان مقاومت آزمونهیانگیم
مقاومت  85/0حداقل  ،در سن مقاومت مشخصه یارگاهک
ط استاندارد در یدر شرا شده آوريعمل يهان آزمونهیانگیم

 همان سن باشد. 
مقاومت ن یانگیم اگر ،ط برآورده نشودرشن یاه کيموارددر 

حداقل  ،یارگاهک یط واقعیشده در شرا آوريعمل يهاآزمونه
در همان  ،ش از مقاومت مشخصه بتنیدرصد ب 10زان یبه م
 . شودمید ییتأ آوريعملوه یمدت و ش ،باشدسن 

 يهاج آزمونهیاز به نتاین آوريعملت یفاکشرط دوم  3-8-7ت  
سه با مقاومت مشخصه یط استاندارد ندارد و مقایعمل آمده در شرا

   .ردیگمیار قرار کبتن در دستور 

قابل قبول  آوريعمل وهیه مدت و شکيموارددر  7-8-4
 ،وا هر دیو  آوريعمل وهیا شیر مدت ییالزم است با تغ ،نباشد

 تیفاکا قبول یان رد کش مزبور دوباره انجام شود تا امیآزما
 .شودفراهم  آوريعمل

 يخاص، برا یطیط محیشرا یکن اقدامات در یهمه ا 4-8-7ت  
ن مدت و ین است اکو مم شودمیا زمستان، انجام یمثال تابستان 

اشد. نب یافکگر یا فصول دی یطیط محیشرا يآوري براوه عملیش
 رار شود. کات در فصول مختلف تین عملین الزم است ایبنابرا
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  یآگاه يهانمونه 
  یآگاه يهاهنمون  

ط یشراپروژه در  یت بتن مصرفیفکیافتن از ی یآگاه يبرا
ه و یته» یآگاهنمونه «خاص  یسنو در  یارگاهک آوريعمل
 . شودمیش یآزما

در  ،هان آزمونهیا. ا چند آزمونه استی یکشامل  ینمونه آگاه
ط استاندارد یه در شراک ییهاصورت لزوم، عالوه بر آزمونه

طبق روند، یار مکانطباق با رده ب يشوند و برایم آوريعمل
در همان  ، وهیته 1608-2 ای 3205 یمل هاياستاندارد

و  يقرار دارد، نگهدارارگاه کدر ه عضو مورد نظر ک یطیشرا
 د. نشویم آوريعمل
 يارهایسه با معیها و مقان آزمونهیاش یآزماج ینتا کمکبه 
 ،نامهن آیینیا در ایپروژه و  یمشخصات فنن شده در ییتع
، یدگیتنشیاعمال پ زمانها، ردن قالبکباز  زمانتوان یم

ع شده و مدت یتسرا ی يعاد اعم از آوريعمل زمانمدت 
 رد. کن ییسرد را تع يفاظت در هواح

 یاز بتن مصرف اياستوانها ی یعبکم آزمونه 4تا  2 معموال هیبا ته 
 يط نگهداریبا اعمال شرا یچه مدتدر توان مشخص نمود یپروژه، م

 یمندرج در مشخصات فن يهامشابه، عضو مورد نظر به خواسته
توان یم ،و دوام) یکیانکم يهاویژگیر یسا ای ي(مانند مقاومت فشار

توان یا دو آزمونه می یک يش بر رویافت. با انجام آزمایدست 
ه ک یدر صورت ؟ریا خیده است یمورد نظر فرا رس زمانه کافت یدر

 آوريعملو  ي، الزم است با نگهدارشودخواسته مورد نظر حاصل ن
مورد  به مشخصات یابیدستگر ید ا دو آزمونهی یکش یو آزما بیشتر

 .قرار داد ینظر را مورد بررس
 يارگاه براکعمل آمده در  يهابا آزمونه یها تفاوت خاصن آزمونهیا
 ياریاخت هاآنش یآزما زمانندارد، اما  آوريعملت یفاکنترل ک

ت یفاکنترل ک يهاش آزمونهیآزما زمانه ک یاست، در حال
گر) یا سن مقرر دیروز  28همان سن مقاومت مشخصه ( آوريعمل
 است.

 سرد يدر هوا يزیربتن   سرد يدر هوا يزیربتن  

 اتیلک   کلیات 

+ درجه 5متر از کهوا  يه دماکيدر موارد 7-10-1-1
ه در مدت حفاظت از بتن، کا احتمال برود یوس باشد و یسلس
بوجود سرد  يط هوای، شران مقدار برسدیا از کمترهوا به  يدما

 ت شود.یرعا بخشن یالزامات اد یباو د یآیم
 

د ت هوا وجویوضع ینیبشیاز به پیف موجود نیدر تعر 1-1-10-7ت  
 كا حال مالیت گذشته یآبا، وضع یف قبلیدر تعار هکیدرحالدارد، 
شد. مدت حفاظت از یسرد محسوب م يط هوایدر شرا يریقرار گ

 25ا یر اشباع و یال در بتن غکمگاپاس 5دن به مقاومت یبتن، رس
اشباع از  يهاه در بتنکآن ، مگر استال در حالت اشباع کمگاپاس

 استفاده شده باشد. سازمواد حباب

زود  ییارویسرد احتمال رو يدر هوا يزیربتن 7-10-1-2
ن است کدهد و ممیش میخبندان افزایط یهنگام بتن را با شرا

سب کسرد آهنگ  يط هوایب برساند. بعالوه شرایبه آن آس
 دهد. یاهش مکمقاومت بتن را 

اتمسفر (در  یکدر فشار  -C °2تا  -1بتن حدود  یخ زدگی يدما 
 یو مواد افزودن یسیمانه به نسبت آب به مواد کاست ا) یسطح در

قرار  کمترا ی C °5حدود  يبتن در معرض دما یدارد. وقت یبستگ
شدن بتن در حد قابل رش و سختیمرتبط با گ يهانشکرد، وایگیم

 دوره ساخت يبتن تحت بارها ین وقتیبنابرا. شودمیند ک یتوجه
دهد. یل رخ مکر شییو تغ یخوردگكچون تر یالتکرد، مشیگیقرار م

رگز به بتن وارد شود، ه یبیآس یزدگخیل یدله بهین اولیهرگاه در سن
ب یاگر پس از آس یند، حتکیسب نمکمقاومت و دوام مورد نظر را 

 شود. مطلوب اعمال آوريعمل، حفاظت و یدگید
 يهاتواند تحت چرخهیبتن در معرض آب نباشد، بتن جوان م یوقت

اشباع بتن تازه  ب شود. درجهیز دچار آسین یخاص شدنآبزدن و خی
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اهش کدراته شدن یدر هنگام ه سیمانب آب با کیش سن و تریبا افزا

واهد خ یاز سطح بحران کمتر ،اشباع درجه یطین شرایابد. در چنییم
اشد ب يه آب درون بتن در حدکاست  یاشباع وقت یبود. سطح بحران

بتن  یدگیدبیمنجر به آس شدنآبزدن و خیمنفرد  چرخه یکه ک
تن ه بک ،شودمی یاز سطح بحران کمتراشباع بتن  درجه یشود. زمان

 معموالاشباع  ن درجهیند. اکسب کرا  Mpa 5حدود  يمقاومت فشار
 ست.درصد ا 80از  کمتر

 يزیرالزامات قبل از بتن    يزیرالزامات قبل از بتن 

سرد  يدر هوا يزیرزات بتنیل و تجهیوسا همه 7-10-2-1
ن موارد شامل دماسنج، پوشش یارگاه موجود باشد. اکد در یبا

محفوظ  يبرا یلیبتن و در صورت لزوم وسا يبرا یمحافظت
 است. یشیل گرمایاطراف بتن و وسا يردن فضاک

 يبرا یشیل گرمایاز، وسایزات مورد نیاز جمله تجه 1-2-10-7ت  
 است. یمصرف يهاسنگدانها یآب 

ها و قالب آرماتورهاط ید شرایبا يزیرقبل از بتن 7-10-2-2
 هاآنخ و برف در سطح ید ید و نبانریقرار گ یمورد بازرس

ه در تماس با بتن ک يهر نوع فلز ين دمایمشاهده شود. همچن
 ش از صفر درجهیب يزیربتن د قبل ازیرد، بایگیقرار م

 وس باشد.یسلس

تواند باعث ین بندها میت ایعدم رعا 3-2-10-7و  2-2-10-7ت  
ده ر مشخص شیتر از مقادنییخته شده به پایبتن تازه ر ياهش دماک

. در شود) 7-7 جدولختن (یبتن در هنگام ر يحداقل دما يبرا
وز ختن، بتوان از بریبتن در هنگام ر هیاول يش دمایه با افزاکیصورت

ا ی لگرد ویقالب، م ختن بتن در تماس باینمود، ر يریل جلوگکمش
ن است کخ زده، ممین و بتن یا سطح زمی شده يجاگذارفلزات 

تواند یم يا قطعات فوالدیلگردها یم يزده روخیآب ر باشد. یپذهیتوج
 بتن به فوالد منجر شود. یاهش چسبندگکبه 

 

خ زده یا بتن ین یزم يختن بتن روید از ریبا 7-10-2-3
ش از صفر یبه ب يزیرقبل از بتن هاآن ياجتناب شود و دما

 ابد.یش یوس افزایسلس درجه

 

 مخلوط بتن يدما   مخلوط بتن يدما 

هوا و  يمجاز مخلوط بتن تابع دما يحداقل دما 7-10-3-1
حداقل  7-7 جدولاست. در  یبتنعضو مقطع  حداقل اندازه

 يزیربتن زماندر ، ردنکمخلوط بتن در هنگام مخلوط  يدما
 يد در دماینبا يزیربتنشده است.  ارایهحفاظت  دورهدر و 

دستگاه  هکآنانجام شود، مگر  وس،یدرجه سلس -15از کمتر 
 آن را مجاز بداند. دات خاصیت تمهیبا رعا نظارت

باشد، با سرعت  بزرگترهر چه حداقل بُعد مقطع بتن  1-3-10-7ت  
 يش دمایجه افزایدهد و در نتیخود را از دست م يگرما يکمتر
ط یران در شیدهد. بنابرایآن رخ م ییزااز گرما یدر بتن ناش يبیشتر

 ي، حداقل دمابزرگترمقاطع  يتوان برایسرد م يدر هوا يزیربتن
 در نظر گرفت. يزیربتن يرا برا يکمتر

از  یمخلوط بتن پس از ساخت آن، به عوامل مختلف يحداقل دما 
ن یحمل ارتباط دارد. در ا لهیو نوع وس یمعطل، جمله مدت حمل

حمل بتن به  يبرا نکمخلوطون یامکه از کجدول فرض شده است 
ت یارعت با یاولو هک است یهیساعت استفاده شده است. بد یکمدت 

 خواهد بود. يزیربتن در هنگام بتن يحداقل دما

ش ید بینبا يزیرمخلوط بتن در هنگام بتن يدما 7-10-3-2
 يدما و 7-7 جدول 1ف یر شده در ردکذ ياز دماها C11° از 

ر کذ ياز دماها C8°ش از ید بیردن نباکبتن پس از مخلوط 
 باالتر باشد.ور، کجدول مذ 2ف یشده در رد

ر یاز مقاد بیشتر یزان قابل توجهیبتن به م ياگر دما 2-3-10-7ت  
تر در یباشد، لزوماً منجر به حفاظت طوالن 7-7 جدولدر  1ف یرد

 ،بیشتر يرا افت حرارت در اختالف دمای، زشودمین یخ زدگیمقابل 
هوا و بتن است.  يابد. منظور از اختالف دما، تفاوت دماییش میافزا
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  وسی، درجه سلسبتن يحداقل دما 7-7 جدول

 طیشرا
 ، متریبتن  اندازه مقطع عضوحداقل 

از  کمتر
3/0 

تا  3/0ن یب
9/0 

 9/0ن یب
 8/1تا 

 بیشتر
 8/1از 

بتن در هنگام  يحداقل دما
 5 7 10 13 حفاظت و در دوره يزیربتن

پس از  بتن يحداقل دما
 ردن: کمخلوط 

صفر ش از یهوا ب يدما يبرا -
 درجه

 درجه -15تا  صفرن یب -
 درجه -15از  کمتر -

 
 
 
16 
18 
20 

 
 
 
13 
16 
18 

 
 
 
10 
13 
15 

 
 
 
7 
10 
12 

   

 يشتربیاز به آب یمخلوط بتن، ن يدماش از حد یش بین با افزایهمچن
ابد. عالوه بر ییش میدر مخلوط وجود دارد و نرخ افت اسالمپ افزا

ن است سبب کمم هادالع رطوبت از سطوح یافت سر ،نیا
 .شود يریخم یشدگاز جمع یناش یخوردگكتر

 کیختن، نزدیردن و رکبتن در هنگام مخلوط  يدما ،شودمیه یتوص
در  ت بتنیفکیبهبود  يایاز مزا تا بتوان مجاز باشد يبه حداقل دما

 برد.ن بهره یپائ يدما

 جدولبتن مخلوط شده طبق  يتامین دما يبرا 7-10-3-3
در هر  .ردکن استفاده آساخت  يتوان از آب گرم برایم ،7-7

باشد. وس یدرجه سلس 80ش از ید بینبا یآب مصرف يدما حال
  .شودت یرعاد یباز ین 5-3-10-7بند ضابطه ن یهمچن

 رابطهتوان از یمخلوط بتن تازه م يدما محاسبه يبرا 3-3-10-7ت  
 رد:کاستفاده  1-7ت 

 
 ) 1-7رابطه ت 

( )[ ]
( )[ ]wgwswcgs

wggwsswwccggss
m WWWWWW

WTWTWTWTWTWT
T

+++++
+++++

=
22.0

22.0  

 ه در آن:ک
sT زیر سنگدانه ي: دما 
gTدرشت سنگدانه ي: دما 
wTآب اختالط ي: دما 
cTسیمان ي: دما 
gW :دانهدرشت کوزن خش 
sWدانهزیر ک: وزن خش 
cW سیمان: وزن 

wWوزن آب اختالط : 
wgWدانه: وزن آب موجود در درشت 
wsWزدانهی: وزن آب موجود در ر 

به جاي  1-7رابطه ت یخ زده باشند در  هاسنگدانهاگر هر یک از 
یا  ws80)W-Ts(0.5بسته به مورد از  wgWgTیا  wsWsTجمالت 

gw80)W-gT(0.5  شودمیاستفاده. 
ر از آب مانند یغ يگریتوان مصالح دیبتن م يش دمایافزا يبرا

ز ا بیشترآب  ژهیو يگرماه ک ییز حرارت داد. از آنجایرا ن هاسنگدانه
 یاول، آب مصرف ه در وهلهک شودمیه یگر است، توصیمصالح د

تر آسان ییردن آب از نظر اجراکن گرم یگرم شود. همچن ،مخلوط بتن
 گر است.یردن مصالح دکاز گرم 
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 به معموالمورد نظر مخلوط بتن  يدما تامین يبرا 7-10-3-4

فاده با است یحتست. اما چنانچه ین يازین هاسنگدانهردن کگرم 
حاصل نشود،  7-7 جدولمطابق بتن مورد نظر  ياز آب گرم دما

 ل مناسبیبا وسا هاسنگدانهردن کالزم است نسبت به گرم 
زده باشند الزم است با خی هاسنگدانهه کید. در صورتشواقدام 
 .شوداقدام  هاخیردن کنسبت به آب  هاسنگدانه ردنکگرم 

باشد، به  C60°آب مخلوط، حدود  ياگر دما معموال 4-3-10-7ت  
 از است.یسنگدانه ن يبرا C15°از  بیشتر يدما

ساخت مخلوط بتن  ياز آب گرم برا هکيدر موارد 7-10-3-5
 ن، ابتداکمخلوطختن مصالح به یرب یترتد ی، باشودمیاستفاده 
 و سنگدانهمخلوط  يثر دماکآب باشد و حداسپس و  سنگدانه
درجه   40از  بیشتر زین سیمانردن کاضافه  زمانآب در 

 نباشد.وس یسلس

 منجر آن یرش ناگهانیبه گ سیمانبرخورد آب داغ با  5-3-10-7ت  
 تیفکیاهش کن ید اسالمپ و همچنین افت شدی، بنابراشودمی

 يبرا آورد. بهتر است خواهدوجود هو دوام را در درازمدت ب یمقاومت
 مود.ن يریجلوگ سیمانم آب داغ با یل از برخورد مستقکن مشیرفع ا

گر یمانه دیمانه به پیمخلوط بتن از پ يرات دماییتغ 7-10-3-6
 در هنگام ساخت دیبا مخلوط بتن يدما و د به حداقل برسدیبا

 نترل شود.کز ین يزیرو بتن

در هنگام مخلوط  ،بتنالزم  يدما محاسبه يبرا 6-3-10-7ت  
توان یمخلوط بتن م يافت دما یبیردن، با در نظر گرفتن مقدار تقرک

 رد:کاستفاده  2-7رابطه ت از 
 )2-7رابطه ت 

𝑇𝑇𝑚𝑚 = 𝑇𝑇𝑝𝑝 + 0.25�𝑇𝑇𝑝𝑝 − 𝑇𝑇𝑎𝑎�𝑡𝑡 
     
 

 ه در آن:ک

aT ؛وسیسلس هوا به درجه يدما 

mT ؛وسیسلس بتن پس از مخلوط شدن به درجه يدما 

pT ؛وسیسلس به درجه يزیربتن هنگام بتن يدما 
 𝑡𝑡  به ساعت يزیرد بتن تا هنگام بتنیاز تول یزمان فاصله. 
 

 اربرد دارد. کن کون مخلوطیامکانتقال بتن با  يباال برا رابطه
مخلوط بتن در هنگام انتقال، اگر  ياد دمایاهش زکاجتناب از  يبرا
 مانزثر که حداک شودمیه ین استفاده شود، توصکون مخلوطیامکاز 

 ساعت باشد. 5/1 يزیرون تا محل بتنیامکانتقال 
صورت بهرچرخان) ی(غون مخصوص حمل بتن یامکه از کیدر صورت

ر ییتغ 17/0باال به  ب ثابت در رابطهیده استفاده شود، ضریر پوشیغ
ن یده باشد، ایرچرخان و سرپوشیحمل غ لهیابد. چنانچه وسییم

 خواهد بود. 1/0ب معادل یضر

 هاهیر الزامات و توصیسا   هاهیر الزامات و توصیسا 

ه ک یژه در حالتیوهب، سرد يدر هوا يزیربتن يبرا 7-10-4-1
جهت  ساز، از مواد حبابشودمیاشباع  آوريعملبتن در مدت 

حباب . مقدار شودمیدر بتن استفاده  يعمد يهواحبابجاد یا

سرد، لزوماً مانند الزامات  يدر هوا يزیرالزامات بتن 1-10-4-7ت  
 يهاهیست، اما توصیخ زدن و آب شدن نی يهاط چرخهیدوام در شرا

 ه شده استیاط ارایموجود جهت احت
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مطابق  يحباب هواتوان معادل مقدار یمرا ه شده یتوص يهوا

 فصل دوام بتن در نظر گرفت. 6-5-4-6بند  و 11-6 جدول
 اشباعریغه شود بتن داد د اجازهیموارد نباتمام در  7-10-4-2

 خ بزند.یال، کمگاپاس 5 يبه مقاومت فشار دنیرستا قبل از 
  

تا  اشباعه شود بتن داد د اجازهیموارد نباتمام در  7-10-4-3
 خ بزند.یال، کمگاپاس 25 يبه مقاومت فشار دنیرسقبل از 

به مقدار ساز در بتن ه از مواد حبابکیدر صورت 3-4-10-7ت  
مقاومت حداقل به  یابیاستفاده شود، دست، 11-6 جدولمندرج در 

 .شودمیتوصیه ال در بتن اشباع، کمگاپاس 20

 يزیرپس از بتن الزامات   يزیرمات پس از بتنلزاا  

از آب انداختن به مدت  یسرد، آب ناش يدر هوا 7-10-5-1
ح پرداخت سطات یماند. عملیم یبر سطح بتن باق يتریطوالن

ه ک یسطوح يژه برایوهب ،يبیشترد با دقت یسرد با يدر هوا
 .ردیانجام پذ ،ش هستندیا سایتردد  يرااد

 یزمان سرد هرچند آب انداختن در فاصله يدر هوا 1-5-10-7ت  
ز ا کمترافتد، اما مقدار آب رو زده یم اتفاق مکاز تراپس  يبیشتر

 زده مدت آب رو یماندن طوالنیست. باقیا گرم نیمعتدل  يواه
شروع به پرداخت  زمانخ زدن، یعالوه بر خطر  ر)،یاهش تبخکل ی(بدل

ود بوج ییالت اجراکاندازد و مشیر میبه تاخ یرا به مقدار قابل توجه
ن یسرد، به ا يدر مخلوط بتن در هوا کمترآورد. استفاده از آب یم
 .شودمیه یداً توصکیگر ایل دیدالر یل و سایدل

با  بتناز حفاظت د یبا، يزیربالفاصله پس از بتن 7-10-5-2
 ه الزم باشد ازکیدر صورت .ردن آغاز شودکا گرم یق یپوشش عا
جاد یاز به ایمحافظت بتن استفاده شود، ن يردن براکروش گرم 

د از یبان موارد یدر ا .بسته در اطراف بتن خواهد بود يفضا
يدر موارد شود.اجتناب  یعضو بتن يردن آتش بر روکروشن 

د یولت اکسیدديکربنگاز  و شودمیل گرمازا استفاده یاز وسا هک
 ریظمناسب، ن لهیا وسیبا روش د یباد شده یتول ي، گازهاشودمی
 شود. تیهدا ،بسته اطراف بتن يرون از فضایبه ب ،شکدود لوله

تار ساخ شودمیبتن باعث  يم بر رویجاد آتش مستقیا 2-5-10-7ت  
د یردن بتن باکب شود. در هنگام گرم یدراته شده تخریمحصوالت ه

ح نواخت بر سطیکصورت ع آن اجتناب و گرما بهیسر یشدگکاز خش
 بتن اعمال شود.

 یطحس يهابخش یتواند با سرعت قابل توجهیم اکسیدديکربنگاز 
تر عیرس یتواند به خوردگین امر میند. اکربناته کبتن تازه و جوان را 

 اهش دهد. کو عمر عضو را  ندک کمکلگردها یم
 یشدگتواند باعث جمعیربناته شدن مکز یر مسلح نیدر قطعات غ

 ش دهد.یرا افزا یخوردگكشده و احتمال تر بیشتر
بتن  يق بر رویجاد پوشش عای،  اآوريعملسرد منظور از  يدر هوا

 کجاد گرما باعث خشیبسته اگر ا طیردن بتن است. در محکا گرم یو 
اده ا بخار آب استفیبا آب   یرسانتوان از رطوبتی، مشودمیشدن بتن 

 رد.ک

مدت حفاظت با  یبتن در ط يدما سهیمقا يبرا 7-10-5-3
ه شده، الزم یارا 7-7 جدوله در کحفاظت  دوره يحداقل دما

 ر سطوحینظ یبحران یژه در نواحیوهسطح بتن، ب ياست دما
ها، حداقل دو بار در هر شبانه ها و گوشها لبهینشده  يبندقالب

 .شودو ثبت  يریگروز اندازه

 يدر معرض افت دما یبتن ياعضا يهاها و گوشهلبه 3-5-10-7ت  
 نمود. هاآنبه  يبیشترد توجه یهستند و با یزدگخیو احتمال  بیشتر

مناسب استفاده شود تا  یق حرارتیپوشش عااز د یحفاظت با در دوره
ن اگر یحفظ شود. بنابرا 7-7 جدولدر  1ف یر شده در ردکذ يدما

دهد، یجدول را نشان من یاور در کر مذیاز مقاد کمتر يدماسنج دما
مستعد  ،هاها و گوشه. لبهاستنامناسب بودن پوشش  نشانه

ن ضخامت ی، بنابراهستندسرد  يدر هوا يبیشتر یدگیدبیآس
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امل د شیباشد. اعمال پوشش با بیشترد یها بان قسمتیدر ا پوشش

 شده و سطوح در معرض هوا باشد. يبندسطوح قالب

 حفاظت بتن   حفاظت بتن 

 مدت يبرابتن  يالزم است دما يزیرپس از بتن 7-10-6-1
 7-7 جدولدر  یکف یرد يدمابرابر با حداقل  يدمابا  ،الزم

توسط پوشش مناسب و در توان ین عمل را میشود. ا ينگهدار
د. رک تامینش، یبسته و اعمال گرما جاد محفظهیصورت لزوم ا

و  یا بلوغ سنجی یآگاه يهاه با استفاده از آزمونهکیدر صورت
 5ه بتن به مقاومت کر مخرب، بتوان نشان داد یغ يهاا روشی

 توان حفاظت را خاتمه داد.یده است، میال رسکمگاپاس

ندتر از کسرد،  يبتن در هوا يسب مقاومت فشارک 1-6-10-7ت  
) است. یدرصد رطوبت نسب 100و  C20° حدود ط استاندارد (یشرا
 يهانمونه يتوان با ارتباط دادن مقاومت فشارین منظور میبد

ن یدر سنبا بلوغ آن ط استاندارد یشده در شرا آوريعمل اياستوانه
 دست آورد. سپسهبتن موجود را ب يمورد نظر برا رابطه ،هیمختلف اول

ت دسهارگاه، بلوغ بکبتن موجود در  يبلوغ برا با استفاده از رابطه
 ن زد.یمتناظر را تخم يآمده را محاسبه نمود و مقاومت فشار

ارگاه از کبتن در  ين مقاومت فشاریتخم يتوان براین میهمچن
 یش برجهندگکا چی یش فراصوتیر مخرب مانند آزمایغ يهاروش
 مقاومت یهمبستگ ت) استفاده نمود. ابتدا الزم است رابطهی(اشم
دست هبتن موجود) ب ير مخرب (برایغ يهاشیج آزمایو نتا يفشار

ن بت ير مخرب بر رویغ يهاشیج آزماید، سپس با استفاده از نتایآ
 ن زد. یآن را تخم يمقاومت فشار ،ارگاهکموجود در 

 یواقع آوريعملط یه در شراک یآگاه يهابا استفاده از نمونه
 يارانه مقاومت فشارکمحافظه صورتبهتوان یز مین اندشده ينگهدار

وجود دارد،  ییهادیتردن مورد یهرچند در ا .ن زدیبتن عضو را تخم
ه یران توصیز در این روش نیاستفاده از ا ،ط موجودیاما با توجه به شرا

 .شودمی

براي کاهش مدت حفاظت و دستیابی به حداقل  7-10-6-2
ي با مقاومت اولیه زیاد یا هاسیمانتوان از مقاومت الزم، می

، کاهش سیمانکننده، افزایش مقدار مواد افزودنی زود سخت
یا افزایش دماي بتن در دوره حفاظت  سیماننسبت آب به 

 استفاده کرد.

یی با رده هاسیمانیا  3ي پرتلند نوع هاسیمان 2-6-10-7ت  
ي با مقاومت اولیه هاسیمانبه عنوان  5/52یا ترجیحا  5/42مقاومتی 
 تواند بکار رود.زیاد می

کننده که گاه بعنوان ماده کننده یا زودگیرمواد افزودنی زود سخت
تواند براي افزایش مقاومت اولیه بکار گرفته می شودمیخ نامیده ضد ی
 شود.

کیلوگرم بر متر مکعب در  50به میزان حدود  سیمانافزایش مقدار 
 مانسیتواند عالوه بر کاهش نسبت آب به طرح مخلوط بتن نیز می

هاي اولیه را باال برد، به گرما زایی بیشتر نیز منجر شود یا مقاومت
 مجاز تخطی نشود. سیمانمشروط بر اینکه از حداکثر مقدار 

روان کننده بویژه با مواد فوق سیمانکاهش نسبت آب به 
تواند عالوه بر افزایش مقاومت اولیه موجب باال کربوکسیالتی میپلی

یز شود، در حالی که برخی از اقدامات فوق مدت نرفتن مقاومت دراز
 مدت را نیز کاهش دهد.ممکن است مقاومت دراز
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بدیهی  حداقل دما در مدت حفاظت ذکر شده است، 7-7 جدولدر 

تري توان در مدت کوتاهان با افزایش این دما میاست در صورت امک
 به حداقل مقاومت مورد نیاز دست یافت.

ط یمتوسط مح ياظت چنانچه دمافح پس از دوره 7-10-6-3
متعارف به نحو  آوريعملباشد،  وسیدرجه سلس +5از  بیشتر

 . چنانچه بعد از دورهشودمی اعمال 7-7بند مناسب طبق 
الزم  ،وس باشدیسلس درجه +5از  کمترط یمح ياظت، دمافح

دن به مقاومت مورد نظر در اتمام یاظت بتن تا رسفاست ح
بتن در  يابد. حداقل دمایتداوم  )4-7-7بند  (طبق آوريعمل

ان مطابق با کماکدستگاه نظارت با نظر توان یمرا ن دوره یا
 هکنیاا ی در نظر گرفت،  7-7 جدولدر  1ف یرد يحداقل دما

 د.رک ينگهدار وسیدرجه سلس +5از  بیشتر يدر دمارا بتن 

ط یمح يحفاظت بتن، اگر دما ان دورهیپاپس از  3-6-10-7ت  
ه احتمال کاست  يط در حدیمح یو رطوبت نسب C10°از  بیشتر

با  آوريعملتوان از روش ید بتن وجود دارد، میشد یشدگکخش
د یحفاظت با ان دورهیپاصورت، پس از نیر ایرد. در غکآب استفاده 

و مواد  یلونیمانند پوشش نا یرطوبت یقیعا آوريعملاز روش 
 نمود.استفاده  ییغشا ییایمیش

 حفاظتدوره افت دما پس از    حفاظتدوره افت دما پس از   

مدت  یدر ط ،حفاظت از بتن دورهام پس از اتم 7-10-7-1
 استه شود تا بتنکج از حفاظت یتدرهد بیبا ،ساعت 24 حداقل

 افت مجاز ثرکرد. حدایدما قرار نگ یرات ناگهانییدر معرض تغ
 ید با توجه به حداقل بٌعد عضو بتنیباساعت  24دما پس از 

 باشد. 8-7 جدولمطابق با 
 

  

  ساعت پس از خاتمه حفاظت 24، بتن يثر افت دماکحدا 8-7 جدول

 ، متریحداقل بُعد عضو بتن
 ثر مجاز افت دما، درجهکحدا

 وسیسلس

 3/0 از کمتر
 9/0تا 0/ 3
 8/1تا  9/0 

 8/1از  بیشتر

28 
22 
17 
11 

  

  

   يبردارقالب    يبردارقالب 

در  الزم زمان تر ازیطوالن سرد يدر هوا يبردارقالب زمان
 )يبندقالب( 9فصل به شتر یات بیجزئ ياست. برا يط عادیشرا

 .شودراجعه م

 ،سیمانانواع  همه يبرا يسب مقاومت فشارکسرد روند  يدر هوا 
 ياژهید توجه وین بای. بنابراشودمیند کخته یآم يهاسیمانژه یوبه

 نمود. يبردارقالب زمانن یین امر در تعیبه ا
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 گرم يدر هوا يزیربتن 
 گرم يدر هوا يزیربتن  

 اتیلک  
 اتیلک  

درجه  32از  بیشتر يزیربتن زمانبتن در  يدماه کيدر موارد
 ن بخشیم است، و الزامات اکحاگرم  يهواط یشراباشد، وس یسلس

 .شودت یرعا يزیرساخت بتن و بتن د دریبا

سوس یسل درجه 2ارگاه حدود کد شده در یبتن تول يدما معموال 
 درجه 30ط باالتر از یمح يط است. لذا در دمایمح ياز دما بیشتر
ود گرم وج يدر هوا يزیرط بتنیدر شرا يریگوس، احتمال قراریسلس
 دارد.

 يهاجاد تنشیل ایدلن است بهکم ممیاست در قطعات حج یهیبد
 ياز به دمای، نیان حرارتیبتن و گراد يش دمایاز افزا یناش یحرارت

 امهننیید به آین مورد بایوجود داشته باشد. در ا يکمتربه مراتب 
 مراجعه نمود.» میحج یبتن يهاسازهنامه نیآئ« 344 شماره

 یشده دارد. بخشبر بتن تازه و سخت یاد بتن اثرات نامطلوبیز يدما
 ر است:ین اثرات به شرح زیاز ا
 رگاه؛اکو خطر افزودن آب به مخلوط در  یروان بیشترافت  -
م کالت در انتقال، تراکجاد مشیجه ایرش، در نتیگ زمان کاهش -

سرد  يوجود آمدن درزهادر به بیشترو پرداخت سطح بتن و خطر 
 )؛یوستگیبتن بدون پ هین دو الی(درز ب

و  يریخم یشدگاز جمع یناش یخوردگ كتر بیشتراحتمال  -
 ؛یحرارت

 ؛یشدگکاز خش یناش یشدگش جمعیاحتمال افزا -
 و دوام. یکیانکم يهااهش مقاومتکاحتمال  -

 
اد هوا، رطوبت یز يز مانند دماین يگریبتن عوامل د ير از دمایغ

ا و تابش یاد از سطح دریاد باد، ارتفاع زیم هوا، سرعت زک ینسب
ن عوامل یانجامد. ایاز سطح بتن م بیشترر ید به تبخیم خورشیمستق

هوا) به  يگرم (دما ينامطلوب هواش اثرات یتوانند باعث افزایم
 در سطح بتن شوند. یخوردگكو تر يریخم یشدگخصوص جمع

 يزیربتن الزامات قبل از  
 يزیربتن الزامات قبل از  

ساخت بتن و  ياز برایزات مورد نیمواد و تجه همه 7-11-2-1
ات فراهم شوند. ید قبل از شروع عملیگرم با يدر هوا يزیربتن
 اشاره شده است. يزات ضروریبه مواد و تجه ،ن بخشیدر ا

  

ه یدر ساد یباان کل ساخت بتن تا حد امیوساتمام  7-11-2-2
ختن یر با توانین مکردن مخلوطککخن ي. براشوند ينگهدار

اما در  اقدام نمود. ،نکمخلوط یا درونی یرونیبآب بر سطح 
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ن کدر مخلوط ید آب اضافیهنگام ساخت مخلوط بتن، نبا

 باشد.موجود 

 ساخت بتن 
 ساخت بتن  

مخلوط بتن الزم است از  ياهش دماک يبرا 7-11-3-1
ه یاول يش دمایاز افزا يریرانه جهت جلوگیشگیپ يهاروش

دن رک کتوان نسبت به خنین میمصالح استفاده نمود. همچن
ن روش، استفاده از آب سرد یتررد. آسانکاقدام  یمصالح مصرف

ه با استفاده از آب کيمواردخ در مخلوط بتن است. در یا یو 
توان تا یاهش داد، مکرا تا حد مورد نظر آن يسرد نتوان دما

 ایخ ی ساخت مخلوط را با تراشه ياز برایدرصد آب مورد ن 75
 انیه در پاکد توجه داشت یرد. اما باکن یگزیجا کیخ پولی

 مانده باشد.یدر بتن باق یخید یردن بتن، نباکات مخلوط یعمل

تواند یاستفاده از آب سرد در ساخت مخلوط بتن م 1-3-11-7ت  
 ياهش دماکاهش دهد، اما اثر کمخلوط را  يدما C 4° تا حدود

 است. C 10°م تا حدود یصورت مستقخ بهیمخلوط با استفاده از 

 و یسیمانسنگدانه و مواد ، شامل یمصالح مصرف 7-11-3-2
، است یهیباشند. بدم برخوردار ک يان از دماکد تا حد امیآب با

مجاز  يثر دماکد از حدایردن باکبتن پس از مخلوط  يدما
 باشد. آن، کمترختن یر

 ينگهدار يد برایلو با رنگ سفیان از سکدر صورت ام 2-3-11-7ت  
در انبار  سیمان يهاسهکیو  شوداستفاده  سیمانسنگدانه و 

ه یآب توص يش دمایاز افزا يریجلوگ يده انبار شود. برایسرپوش
ه قرار گرفته و با یرابط در سا يهاا مخازن آب و لولهیمنابع  شودمی

ن ین بهتر است مخازن آب در زمیق پوشانده شوند. همچنیمواد عا
ز ا ی، ناشهاسنگدانه يش دمایاز افزا يریمدفون گردند. جهت جلوگ

ان بیر سایدر ز هاسنگدانه شودمیه یم آفتاب، توصیتابش مستق
 رند.یقرار گمناسب 

 کدرشت در مناطق نسبتاً خش يهاسنگدانهردن ک کخن يبرا 
رد و اجازه داد تا آب کتوان از پاشش آب بر سطح آن استفاده یم

از آب در  یه بخشک یهر حال در صورتر شود. بهیسنگدانه تبخ
 يرااز بین مقدار آب مورد نیید آن را در تعیبماند، با یباق هاسنگدانه

 منظور نمود.  ساخت مخلوط
ه پس از حمل و قبل از کباشد  يد در حدیمخلوط بتن با يدما

 ند.کمجاز تجاوز ن يختن از دمایر
 یمصالح مصرف يوزن و دما يمخلوط بتن بر مبنا يدما محاسبه يبرا
سرد استفاده  يدر هوا يزیرشده در بخش بتن ارایه توان از رابطهیم
 ،شودمیاستفاده  یاز آب مصرف یخ به عنوان بخشیرد. اما اگر از ک

 بهره گرفت: 3-7رابطه ت توان از یمخلوط م يدما محاسبه يبرا
 )3-7رابطه ت 

𝑇𝑇𝑚𝑚 =
�0.22�𝑇𝑇𝑠𝑠𝑊𝑊𝑠𝑠 + 𝑇𝑇𝑔𝑔𝑊𝑊𝑔𝑔 + 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑊𝑊𝑐𝑐�+ 𝑇𝑇𝑤𝑤𝑊𝑊𝑤𝑤 + 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑊𝑊𝑤𝑤𝑠𝑠 + 𝑇𝑇𝑔𝑔𝑊𝑊𝑤𝑤𝑔𝑔 + (0.5𝑇𝑇𝑖𝑖 − 80)𝑊𝑊𝑖𝑖�

�0.22�𝑊𝑊𝑠𝑠 + 𝑊𝑊𝑔𝑔 +𝑊𝑊𝑐𝑐� +𝑊𝑊𝑤𝑤 +𝑊𝑊𝑤𝑤𝑠𝑠 + 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑔𝑔 +𝑊𝑊𝑖𝑖�
 

 
  
 ه در آن:ک
iTدماي یخ مصرفی بر حسب سلسیوس؛ :  
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iW است. بر حسب کیلوگرمخ ی: وزن 
 

وزن آب مصرفی پس از کسر مقدار  wWالزم به ذکر است که مقدار 
 .باشدمییخ 

 يزیربخش  بتن 2-7رابطه ت  ، در3-7رابطه ت  يپارامترها هیبق
 ف شده است.یسرد تعر يدر هوا

 از مقدار آب د بیشترینبا جبران افت اسالمپ يبرا 7-11-3-3
 ياهش دماکاضافه شود. با  يگریمخلوط بتن، آب دطرح 

اسالمپ را  توان افتیم 2-5-11-7بند مخلوط بتن طبق 
ردن مدت حفظ اسالمپ بتن، کتر یطوالن ياهش داد. براک
ت یه خاصکآب  اهندهکا یننده کا روانیر یندگکتوان از مواد یم
 رد.کدارند، استفاده  يریندگک

ن شده در یید به مقدار تعیمقدار آب مخلوط بتن با 3-3-11-7ت  
جبران افت اسالمپ،  يد برایچ وجه نبایباشد و به ه طرح مخلوط

افه را اضیرد. زک، آب اضافه طرح مخلوطن شده در ییاز آب تع بیشتر
ه جیو در نت یسیمانش نسبت آب به مواد یردن آب منجر به افزاک
 .شودمیو دوام بتن  یکیانکاهش مقاومت مک

 انتقال بتن 
 انتقال بتن  

باشد  يد به نحوین باکون مخلوطیامکانتقال بتن با  7-11-4-1
در طول  دور 300ون به یامکتعداد چرخش جام ثر که حداک

ه قرار باشد عمل اختالط و کيموارد. در شودحمل محدود 
دور با  70صورت توام انجام شود، الزم است حداقل حمل به

ه دورها یبق ياما برا ،ردکا مخلوط بتن ر ،سرعت چرخش تند
ون یامکند باشد. مدت انتقال بتن با کسرعت چرخش جام د یبا

عت سا یکد از یون نبایامکبتن از  هین تا اتمام تخلکمخلوط
ر یگندک یتواند با مصرف مواد افزودنین مدت میاشود.  بیشتر

اه با مجوز دستگ ،مکو افت اسالمپ  يریرگیبا د ییهاسیمانا ی
 ابد.یش ینظارت افزا

 يدر هوا يزیربتن يدور صرفاْ برا 300ت یمحدود 1-4-11-7ت  
 دارد. ياهیر موارد جنبه توصیو در سا شودمیگرم اعمال 

ن انتقال یاز گرم شدن بتن در ح يریجلوگ يبرا 7-11-4-2
 زات حملیل و تجهیوسا يدما ،قبل از استفاده شودمیه یتوص
س یخ ییا چتایآب  کمکن را با کگ مخلوطیدختن مانند یو ر
ختن بتن یل حمل و ریرنگ وسا شودمیه یاهش داد. توصک

 ا رنگ روشن باشد.ید یون حمل بتن، سفیامکگ یمانند د

ه با کتوان انتظار داشت ینم ،و گرم یشرج يدر هوا 2-4-11-7ت  
س یخ یا استفاده از گونین و کون مخلوطیامک یرونیسطح ب یپاشآب

ن حالت یحاصل شود. در ا ياقابل مالحظه يدر سطح آن افت دما
ن کگ مخلوطید ياهش دماک يبرا کاز آب خن صرفاالزم است 

 استفاده نمود.

 يزیربتن 
 يزیربتن  

د یبا يزیرمخلوط بتن در هنگام بتن يثر دماکحدا 7-11-5-1
مهندس مشاور ه کوس محدود شود، مگر آن یسلس درجه 32به 

 د.یز نمایرا تجو يکمتر يپروژه دماا دستگاه نظارت ی

وس اختصاص به یدرجه سلس 32 يت دمایمحدود 1-5-11-7ت  
 دارد. یه جنبه عمومکگرم ندارد بل يدر هوا يزیربتن

احتمال  یطیط محیشرا هکيدر موارد 7-11-5-2
دهد، یش میرا افزا يریخم یشدگاز جمع یناش یخوردگكتر

رابطه ت توان از یر آب از سطح بتن را مینرخ تبخ 2-5-11-7ت  
ز ا بیشتر یمعمول يهار در بتنیرد. اگر نرخ تبخکمحاسبه  7-4
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 هادالر ژه دیواد بهیر زید نسبت به حفاظت سطح بتن از تبخیبا

د ایط، سرعت زیم محکاد هوا و بتن، رطوبت یز يرد. دماکاقدام 
ر آب از یننده تبخکد یم آفتاب از عوامل تشدیباد و تابش مستق

 ،نبر سطح بت یلونیسطح بتن هستند. استفاده از پوشش نا
اد ا استفاده از موی ،م با بتن باشدیه در تماس مستقکبدون آن

ر پس از اتمام پرداخت سطح، یننده از تبخک يریغشاساز جلوگ
  ر است.یاهش نرخ تبخک يبرا یروش مناسب

ط یاد، لزوماً اختصاص به شرایر زیاز تبخ یناش یخوردگ كتر
ز حاصل یتر نط معتدلین است در شراکگرم ندارد و مم يهوا

 .شود
 

/h 2kg/m 5/0 یناش يریخم یخوردگكاز تر يریجلوگ يباشد، برا 
ر یخاهش نرخ تبک يد نسبت به حفاظت سطح بتن برایر بایاز تبخ

ز یناچ یبا آب انداختگ ییهانچه از بتناست چنا یهیاقدام نمود. بد
م استفاده شود، کا بتن خودترای سیلیسدوده يحاو يهامانند بتن

ر ین است در نرخ تبخکرا ممی، زشودد ید تشدیبا یط حفاظتیشرا
 درافتد. یاتفاق ب یخوردگ كز ترین h2kg/m 25/0/تا  5/0  از کمتر

ترك خوردگی  هابتندر این  h2kg/m 25/0/از  بیشترنرخ تبخیر 
 حتمی خواهد بود.

 )4-7رابطه ت 
𝐸𝐸 = 5[(𝑇𝑇𝑐𝑐 + 18)2.5 − 𝑅𝑅(𝑇𝑇𝑎𝑎 + 18)2.5](𝑉𝑉+ 4) ∗ 10−6 

         
 
 ه در آن:ک
E ر به ینرخ تبخ/h2kg/m 
R 100م بر یتقس یرطوبت نسب 

aT وسیسلس هوا به درجه يدما 
cT وسیسلس بتن به درجه يدما 

V  سرعت باد بهkm/h. 

ن در سمت باد، به کشا بادیحصار  یکجاد یبا ا 7-11-5-3
توان از یم يزیرمحل بتن یکیمتر در نزد یکارتفاع حدود 

توان با مرطوب ین میاست. همچنکسرعت باد در سطح بتن 
 ياهش سرعت باد، دماکن عالوه بر کا بادشین حصار یردن اک

ن اقدامات، بر یه اکاهش داد. ضمن آنکباد بر سطح بتن را 
دت ر را به شیرگذار خواهد بود و تبخیز تاثیهوا ن یرطوبت نسب

 ياهش دماکد، یآیه از رابطه فوق بر مکدهد. چنانیاهش مک
ود. ر خواهد بیاهش تبخک يز به نوبه خود عامل موثر برایبتن ن

اهش کتواند به یم آفتاب میبان و حذف تابش مستقیجاد سایا
 .ر منجر شودیتبخ

منظور نشده  تابش آفتاب 4-7رابطه ت هرچند در  3-5-11-7ت  
در رابطه فوق به عامل ارتفاع از . باشدمیگذاري اما عامل تاثیر ،است

ده ز اشاره نشیر نیش شدت تبخیدر افزااهش فشار هوا)، کا (یسطح در
 است.

گرم  يژه در هوایران بویران و فالت مرتفع ایا کخش يدر آب و هوا
زه شورهاست. امروکش از اغلب یر از سطخ بتن بیباد، نرخ تبخ يو دارا

 .دشومبذول  ياژهیات توجه وکن نید به ایبلند با يهاسازه يدر اجرا

ان کاد است و امید زر در حیه نرخ تبخک يموارددر  7-11-5-4
 رد. استفادهکاف استفاده یتوان از انواع الیاهش وجود ندارد، مک

درصد حجم بتن  2/0تا  1/0به مقدار حدود  یاف حتیاز ال
ر یرا به تاخ يریخم یشدگاز جمع یناش يهاكتواند بروز تریم

اهش کدات یتمه يریارگکاهش دهد. هر چند بهکا یانداخته و 
 ت.اس یخوردگكاهش احتمال ترکدر  یبزرگ کمک ،رینرخ تبخ

صورت تواند بهیاف با توجه به حجم آن میوزن ال 4-5-11-7ت  
اف یتوان حجم الین منظور میا يد. برایاز حجم بتن بدست آ يدرصد

 .شوداف محاسبه یآن ضرب نمود تا وزن ال یرا در چگال

  آوريعمل  
  آوريعمل  

 هادال يبرا آوريعملن روش یگرم بهتر يدر هوا 7-11-6-1
ن استفاده از  یاست. همچن هاآنآب بر سطح  جاد حوضچهیا

 هجعارم 7-7بند مطابق  آوريعمل يهابه روش 1-6-11-7ت  
 شود.
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 ،یبتن ياعضا يبر رو لونیناس همراه با پوشش یخ ییچتا
طور به آوريعملد در طول مدت یبا یی. چتاشودمیه یتوص

س شود، یو مجدداً خ کخش ییس باشد، اگر چتایمداوم خ
و  ،دهدیرخ مشدن در سطح بتن کخش تر و يهاچرخه
 .شودمین حاصل یمطلوب آوريعمل

 ییایمیتوان از محلول شیم آوريعمل يبرا 7-11-6-2
 ياهبتن يد استفاده نمود. برایا سفیغشاساز با رنگ روشن 

، استفاده 42/0از  کمتر یسیمانپرمقاومت با نسبت آب به مواد 
مانند استفاده از  ،ریننده از تبخک يریجلوگ صرفا يهااز روش

  هیغشاساز توص ییایمیو محلول ش ،تنها یلونیپوشش نا
 ،توسط دستگاه نظارت هاآنه استفاده از ک، مگر آنشودمین

 ص داده شود.یتشخ بالمانع

  

 6-7 جدولاز به یمورد ن آوريعملمدت  يبرا 7-11-6-3
، یطیط محی، شراآوريعمل ن جدول ردهیمراجعه شود. در ا

مجاور در نظر  يا هوایمتوسط سطح بتن  يو دما سیماننوع 
 گرفته شده است.

  

  يبردارقالب 
   يبردارقالب  

 6-9 بندمطابق گرم  يدر هوا يبردارقالب زمان 7-11-7-1
 .باشدمی) يبند(قالب 9فصل 

کسب مقاومت اولیه در دماي زیاد با نرخ بیشتري  1-7-11-7ت  
 تر خواهد شد. برداري کوتاهقالب زمانو  شودمیحاصل 





 

 

 هشتمفصل 

 بتنارزیابی و پذیرش 
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    فصل هشتم  8

 رش بتنیو پذ یابیارز 
  

 حیر/توضیتفس  یمتن اصل

 گستره   
 

 گستره 

رش بتن اختصاص دارد و یو پذ یابین فصل به ارزیضوابط ا
 ر است:یشامل موارد ز

 ات؛یلک -الف
 ؛يبردارمحل و تواتر نمونه -ب
 رش بتن (بتن تازه، مقاومت و دوام)؛یضوابط پذ -پ
 م مقاومت؛کبتن  یبررس -ت
 م دوام.کبتن  یبررس -ث

 
 

 اتیلک 
 

 اتیلک 

د یبا بتن تازه ت بتن تازه:یفکیرش بتن از نظر یپذ  8-2-1-1
 یخصوص یمشخصات قابل قبول مندرج در مشخصات فن يدارا

 يدرصد هوا مجاز، محدوده یروان ت محدودهیپروژه باشد. رعا
رش یپذ يبرا يمجاز و مشخصات ظاهر يدما مجاز، محدوده

 . است یبتن تازه الزام

)، یبتن (جداشدگ یشامل: عدم همگن يظاهرموارد  1-1-2-8ت  
 ره است. یلوخه و غکاف، وجود یآب انداختن، عدم پخش ال

 

 ییات اجرایعمل اجرا: رش بتن از نظر نحوهیپذ  8-2-1-2
ن، ختیر ،يزیربتنمحل و  يقالب، آرماتوربند يسازآماده ؛شامل

د طبق یبتن با آوريعملم، پرداخت و کدادن، ترا يپخش و جا
ر یدر غ .انجام شود یا مشخصات فنی نامهنییآن یا ضوابط

ورد م آن تیفکیو رد یگینمرش قرار یمورد پذ ،نصورت بتنیا
 د خواهد بود.یترد

 يش رویتوان با انجام آزماین موارد را نمیاز ا یبرخ 2-1-2-8 ت 
ح یامل و صحکصورت به یینترل نمود و الزم است موارد اجراکبتن 
عهده رش را بهینترل و پذکت یو دستگاه نظارت مسئول شودت یرعا

ت آن از یفکیه ک كوکاز مناطق مش يریگمغزه کمکگاه به دارد. 
ان توید بوده است، می، مورد تردآوريعملم و کژه ترای، بویینظر اجرا

 نان حاصل نمود.یاز صحت اجرا اطم

رش مقاومت یپذ رش بتن از نظر مقاومت:یپذ  8-2-1-3
 يهاهنمون يج مقاومت فشاریارگاه بر اساس نتاکبتن در  يفشار

تن از ب يبردارمونهنرد. یگیشده از بتن تازه صورت م هبرداشت

 .شودمیطبق نظر و درخواست ناظر انجام  يبردارنمونه 3-1-2-8 ت 
 یروان ایخاص  زمانبوده و به  ینشیرگزیصورت غد بهیبا يبردارنمونه
 یه از نظر ظاهر و روانک ییهااست بتن یهیوابسته نباشد. بد یخاص
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. دشودر طول مدت مصرف بتن انجام  یتصادف صورتبهد یبا
د یبا ،»ط استانداردیشرا«در  هاآن يها و نگهدارآزمونه هیته

 شود.انجام  1608-2ا ی 3205 یمل هايطبق استاندارد

از  يریگد مصرف شوند و نمونهینبا ،ستندیقابل قبول ن در محدوده
 يبردارخاص در نمونه جاد ضابطهیهرحال ات ندارد. بهیموضوع هاآن

 یبانرا میست، زیز قابل قبول نیر آن نیو نظا يط خاص جویمانند شرا
رش یند. پذکیا دوام را مخدوش میرش مقاومت یضوابط پذ يآمار

و  یششک، یموارد از نظر مقاومت خمش ین است در برخکبتن مم
در  مربوطد ضوابط ین صورت بایا از باشد. دریمورد نز ینره یغ

 ر شود. کپروژه ذ یمشخصات فن

رش بتن از نظر دوام در یپذ رش بتن از نظر دوام:یپذ 8-2-1-4
ه برداشته شد يهادوام نمونه يهاشیج آزمایارگاه بر اساس نتاک

در  هاآن يها و نگهدارآزمونه هیرد. تهیگیاز بتن تازه صورت م
ا یو  3205 یملهاي استانداردطبق د یبا ،»ط استانداردیشرا«
 انجام شود.  2-1608

رش بتن از نظر مقاومت یپذ، 3-1-2-8بند ر یبه تفس 4-1-2-8 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  یفکین ییتع يبرا يبردارنمونه 8-3-1-1
رد. ی،  صورت گکارپايد در یبابتن  هر نوع و هر ردهسازه و 

صورت بهز ین نوع و رده در هر سازه هر يبتن تازه برارش یذپ
  جداگانه خواهد بود.

 ،3201-1 یطبق استاندارد ملباید بتن تازه از  يبردارنمونه
 .انجام گیرد

 ايهبنداز بتن تازه مطابق  يبردارنمونه يهاحداقل تعداد نوبت
 خواهد بود.  3-2-3-8ا ی 8-3-2-2

 ياهررات ظییا تغی کشگونه هردستگاه نظارت، با توجه به بروز 
. تاس يترشیب يهادر نوبت يبرداربه نمونه تن تازه، مجازدر ب
ا ین کون مخلوطیامکتوان از یمرا  يبردارنمونه مواردن یدر ا
 300حدود  هیبعد از تخلبه صورت منفرد  ل،ل حمیر وسایسا

 . دادتر بتن انجام یل
 

 یگاه الزم است از بتن آماده قبل از اضافه نمودن افزودن 1-1-3-8-ت 
هرحال رد. بهیقرار گ یابیت آن مورد ارزیفکیشود و  يریگنمونه ،ا آبی

پس  یاز بتن مصرف يبردارد نمونهیدر پروژه با یمصرف يهابتن يبرا
 پاي کار(در صورت مجاز بودن) در  یا هر نوع افزودنیاز افزودن آب 

 یاز پروژه از نظر روانید با توجه به نیبا معموالرد. بتن آماده یانجام گ
 از حد کمتر یردن ارسال شود، اما گاه بتن آماده با روانکپمپ  يبرا

ن آ یروان یرسد و الزم است به نحو مقتضیار مک ياز به پایمورد ن
 شود.  بیشتر

، دارابحبن، ی، سنگکا چند نوع بتن مختلف (سبیه از دو کیدر صورت
ازه س کی) در یو با افزودن ین بدون افزودنیم، همچنکو خودترا یافیال

 د جداگانه انجام شود. یمورد نظر با يبرداراستفاده شود، نمونه
گر یدیکمختلف و جدا از  يهاسازهگر، یدیکمختلف مشابه  يهاكبلو
 اهآناز  یکهر  يبرا يبردارد و ضوابط و تواتر نمونهنشویم یتلق
د یواحد تول یکاز  هاآناگر بتن  یاربرد دارد، حتکصورت جداگانه به

جداگانه،  يهاسازههرحال . بهشود تامین زمان یکبتن و در 
جداگانه انجام  هاآن یل و طراحیه و تحلیه تجزکهستند  هاییسازه
 .  شودمی

 مقاومت يبرا يبردارتواتر نمونهمحل و  
 مقاومت يبرا يبردارمحل و تواتر نمونه  

هر نوع و و از  هر سازه مقاومت در يبرا يبردارنمونه 8-3-2-1
ر بتن از نظرش یذرد. پیصورت گ پاي کارد در یبابتن  هر رده

در صورت انتقال بتن به کارگاه توسط کامیون  1-2-3-8ت  
اجزاي بتن (از جمله تمام گیري باید پس از افزودن کن، نمونهمخلوط
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صورت جداگانه بهز ین نوع و رده در هر سازه هر يز برایمقاومت ن

 .شودمیانجام 
ت الزم اس ،مقاومت بتنن ییتع يبرا يبردارنمونه يهانوبتدر 

 لهیاز وس ،3201-1 یبتن تازه طبق استاندارد ملاز  يبردارنمونه
 باشد.به صورت مرکب حمل بتن 

 

ز اهاي شیمیایی یا معدنی، الیاف و غیره) به صورت مرکب افزودنی
 . کن انجام شودکامیون مخلوط

ر و مورد نظ بتن آماده با رده ین انطباق مقاومتید بیاست با یهیبد
  سازه تفاوت قائل شد. یکدر  یبتن مصرف یانطباق مقاومت

گر یدیکمختلف و جدا از  يهاسازهگر، یدیکمختلف مشابه  يهاكبلو
 اهآناز  یکهر  يبرا يبردارد و ضوابط و تواتر نمونهنشویم یتلق
د یواحد تول یکاز  هاآناگر بتن  یاربرد دارد، حتکصورت جداگانه به

جداگانه،  يهاسازههرحال . بهشود تامین زمان یکبتن و در 
جداگانه انجام  هاآن یل و طراحیه و تحلیه تجزکهستند  هاییسازه
 .  شودمی

، دارابحبن، ی، سنگکا چند نوع بتن مختلف (سبیه از دو کیدر صورت
ازه س یک) در یو با افزودن ین بدون افزودنیم، همچنکو خودترا یافیال

 د جداگانه انجام شود. یمورد نظر با يبرداراستفاده شود، نمونه
 يهاا مقاومتی یمقاومت ا چند ردهیاز دو  يریارگکدر صورت به

 یکهر  يبرا يبردارسازه، ضوابط نمونه یکمختلف در  مشخصه
 .شودمیصورت جداگانه اعمال به

 یکار ک يمانه بتن در پایه حجم هر پکيموارددر  8-3-2-2
ر سازه و ه یک يد برایبا يبردارعب باشد، تواتر نمونهکمتر م

» ث«ا ت» الف«ر ین مقادیشترینوع و رده بتن، حداقل برابر با ب
 ر باشد: یز

 روزانه؛ يارکدر هر نوبت  يبردارنمونه یک -الف
 عب بتن؛ کمترم 30هر  -ب
 وار؛یمتر مربع سطح دال و د 150هر  -پ
ر یه جدا از ساکيموارددر  ،الفکر و یمتر طول ت 100هر  -ت

 شوند؛  يزیرقطعات بتن
  .ايو تیر طره متر طول ستون 50هر  -ث

 جعه شود.امر 1-3-8بند ر یبه تفس 2-2-3-8ت  
ن کمه مکدهد یل مکیاز شبانه روز را تش ی، بخشيارکهر نوبت  -الف

 شتر باشد.یا بیساعت  8است 
 تواند در نظر گرفته شود.یر اعضا میا ساین مورد شالوده یدر ا -ب
 دیو نبا باشدمیوجه آن  یکوار، سطح یمقصود از سطح دال و د -پ

 مجموع دو وجه در نظر گرفته شود.
وابط شوند، ض يزیرا شالوده بتنیالف با دال کر و یه تکیدر صورت -ت

 يترشیتعداد نوبت ب یکو هر  شودمیز در نظر گرفته یآن قطعات ن
 خواهد بود. كبدست دهد مال

اهد ا دال خویر یر تیزف طبقه تا کمقصود از طول ستون ارتفاع از  -ث
 مانند ستون خواهد بود. یضوابط يدارا ياطره يرهایت بود.

 ربیشتار ک يمانه بتن در پایه حجم هر پکيموارددر  8-3-2-3
 بند» ث«تا » ب«ر یعب باشد مقادکمتر م یکاز  کمترا ی
، اهش دادکا یش یبه همان نسبت افزاتوان یمرا  8-3-2-2 

 .از نصف نشود کمترا ی 2 تر ازشیبن نسبت یا هکمشروط بر آن
ه ا پروانینامه خاص یگواه يه بتن داراکيش را در مواردین افزایا

ه بتن کيرد. در مواردکتوان اعمال یم ،باشد یاستاندارد مل
ل عدم انطباق با رده، نامناسب یتوسط دستگاه نظارت، بدل

، شودیمار گرفته کرانه بیگص داده شده باشد، تواتر سختیتشخ
ار کبه ید شود، تواتر معمولییتأ مجددا، ه انطباق با ردهچنانچ و

 شد.خواهد گرفته 

ت سازه و عدم وجود یاهمدستگاه نظارت با توجه به  3-2-3-8ت  
 ير بتن برایتواند مقادیمطلوب در ساخت بتن م ینواختیک

را  عبکمتر م یکاز  کمترمانه یبا حجم پ ییهااز بتن يبردارنمونه
 یو در صورت شود بیشتر يبردارنمونه يهااهش دهد، تا تعداد نوبتک
ند ب بردارينمونهاز تواتر  دتوانیم مجددا حاصل شود، ینواختیکه ک
 د.نک استفاده 8-3-2-2

مانه، همان یحجم هر پ شودمین حمل کون مخلوطیامکبتن با  یوقت
در هر  ،مثال ين خواهد بود و چنانچه براکون مخلوطیامکحجم بتن 

عب بتن حمل شود، احجام مرتبط با تواتر کمتر م 6 ،نوبت
هر نوبت  بطور مثال چنانچه. شودمیضرب  2در ثر کحدا يبردارنمونه

ه خاص لیوس یکن حجم بتن در یا وعب باشد کم متر میساخت بتن ن
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را با  2-2-3-8بند  يبردارنمونهتواتر  احجامتوان یحمل شود، م

 ضرب نمود.    5/0توجه به نظر دستگاه نظارت در 
ند مان يگریصالح ديعالوه بر دارا بودن پروانه استاندارد گاه مراجع ذ

 یننامه فیاقدام به صدور گواه ين و شهرسازکقات راه، مسیز تحقکمر
 ن مورد قابل استناد است. یر اه دکند ینمایم

 6بتن، حداقل  هر نوع و هر رده يدر هر سازه برا 8-3-2-4
ا سطح بتن، ضرورت ینظر از حجم ، صرفيبردارنوبت نمونه

   دارد.

 يهاسازه يبرا يبردارمربوط به تواتر نمونه يبندها 4-2-3-8ت  
ساخته و منفرد شیقطعات پ يبرا ، وباشدمیمعتبر  ،ختهیدرجا ر
مورد استفاده در صنعت برق  يهاا صندوقهیر برق، تراورس یمانند ت

ه کص دهد یه دستگاه نظارت تشخکنیاعتبار ندارد، مگر او مخابرات، 
 ز بهره برد. ینگونه موارد نیتوان در این ضوابط میاز ا

بتن در  ا هر ردهیل حجم هر نوع که کيموارددر  8-3-2-5
ه به کنیباشد، مشروط بر ا کمترعب کمترم 30سازه از  یک

ت یفکیبخش بودن تیبر رضا یلیدل ،ص دستگاه نظارتیتشخ
 يبرا يبردارتوان از نمونهیمقاومت بتن وجود داشته باشد، م

 رد.کنظر ش آن صرفیمقاومت و آزما

امه نیگواه يا بتن دارایاستفاده از بتن آماده استاندارد  5-2-3-8ت  
ا یو  یسابقه مناسب مقاومت يداراا بتن یصالح یز ذکخاص از مرا

ر ییمناسب (به شرط عدم تغ سابقه يطرح مخلوط دارا يریارگکبه
ت بتن یفکیبخش بودن تیبر رضا یل مناسبیتواند دلیبتن) م ياجزا
ت خود از درخواست یهرحال دستگاه نظارت با مسئولشود. به یتلق

 د. ینظر نماتواند صرفیم ،شیو انجام آزما يبردارنمونه

 دوام  يبرا يبردارمحل و تواتر نمونه 
 دوام يبرا يبردارمحل و تواتر نمونه  

 يموارددر دوام  يهاشیآزما يبرا يبردارمونهن 8-3-3-1
ه یآن ارا يبرا یضوابط یدر مشخصات فنه کرد یگیصورت م

 انجام گیرد. پاي کار دراز بتن باید  يبردارنمونه. شده باشد
الزم است  ،بتندوام  يبرا يبردارنمونه يهانوبتدر 
 لهیاز وس ،3201-1 یبتن تازه طبق استاندارد ملاز  يبردارنمونه

 باشد.به صورت مرکب حمل بتن 

در مورد دوام در  یه الزامات خاصک يدر موارد 1-3-3-8ت  
ها و نوع نمونه يبردارد روش نمونهیبا ،ر شده استکذ یمشخصات فن

ش مورد یتوجه به نوع آزما. با شودمشخص مهندس مشاور توسط 
ها و ه آزمونهیو ته يبردارروش نمونه معموالنظر در ارتباط با دوام، 

 .شودمیمشخص  مربوطدر استاندارد  هاآن يسازآماده

بتن  هر نوع و هر رده يهر سازه برا در يبردارنمونه 8-3-3-2
ن یز بر همینرش آن یو پذ شودمیانجام جداگانه  ،از نظر دوام

 خواهد بود. منوال 

 جعه شود.امر 1-3-8بند ر یبه تفس 2-3-3-8ت  
گر یدیکمختلف و جدا از  يهاسازهگر، یدیکمختلف مشابه  يهاكبلو
 اهآناز  یکهر  يبرا يبردارد و ضوابط و تواتر نمونهنشویم یتلق
د یواحد تول یکاز  هاآناگر بتن  یاربرد دارد، حتکصورت جداگانه به

جداگانه،  يهاسازههرحال . بهشود تامین زمان یکبتن و در 
جداگانه انجام  هاآن یل و طراحیه و تحلیه تجزکهستند  هاییسازه
 .  شودمی

، دارابحبن، ی، سنگکا چند نوع بتن مختلف (سبیه از دو کیدر صورت
ازه س یک) در یو با افزودن ین بدون افزودنیم، همچنکو خودترا یافیال

 د جداگانه انجام شود. یمورد نظر با يبرداراستفاده شود، نمونه
مختلف  مشخصه دواما ی دوام ا چند ردهیاز دو  يریارگکدر صورت به

صورت جداگانه به یکهر  يبرا يبردارسازه، ضوابط نمونه یکدر 
 .شودمیاعمال 
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 یکار ک يمانه بتن در پایه حجم هر پکيموارددر  8-3-3-3

تا » لفا«ر ین مقادیشتریب يبردارتواتر نمونه ،باشد عبکمتر م
 ر است: یز» ث«

 6ا ی يارکنوبت  6از هر  يبردارنوبت نمونه یکحداقل  -الف
 مقاومت؛ يبرا يبردارنوبت نمونه

 عب بتن؛کمتر م 200هر  -ب
 وار؛یمتر مربع سطح دال و د 1000هر  -پ
ر یاز سا ه جداک یالف در صورتکر و یمتر طول ت 500هر  -ت

 شوند؛  يزیربتنقطعات 
 . ايو تیر طره متر طول ستون 250هر  -ث

 جعه شود.امر 2-2-3-8بند ر یه تفسب  3-3-3-8ت  
 

 ربیشتار ک يمانه بتن در پایه حجم هر پکيموارددر  8-3-3-4
 بند »ث«تا » ب«ر یعب باشد مقادکمتر م یکاز  کمترا ی
، اهش دادکا یش یبه همان نسبت افزاتوان یمرا  8-3-3-3 

  .از نصف نشود کمترا ی 2 تر ازشیبن نسبت یا هکآن رمشروط ب
ه ا پروانینامه خاص یگواه يه بتن داراکيش را در مواردین افزایا

ه بتن کيرد در مواردکتوان اعمال یباشد م یاستاندارد مل
ل عدم انطباق با رده دوام، نامناسب یتوسط دستگاه نظارت، بدل

، شودیمار گرفته کرانه بیگص داده شده باشد، تواتر سختیتشخ
ار کبه ید شود، تواتر معمولییتأ مجددا، ه انطباق با ردهچنانچ و

 شد.خواهد گرفته 

عب باشد، کمتر م 2ش از یب حمل لهیچنانچه حجم وس 4-3-3-8ت  
وار یمتر مربع سطح دال و د 2000ا هر یعب بتن کمتر م 400از هر 

 یکمتر طول ستون،  500الف و هر کر و یمتر طول ت 1000ا هر ی
ن یاما اگر هم شودمی(شامل چند آزمونه) انجام  يبردارنوبت نمونه

اشد، اسب نبمن استاندارد و سابقه ا پروانهیخاص  نامهیگواه يبتن دارا
 .  شودمینصف  مجددا يبردارر تواتر نمونهیمقاداحجام و 

دوام ضرورت دارد،  يهاشیه انجام آزماکيدر موارد 8-3-3-5
 3حداقل  ،بتن از نظر دوام هر نوع و هر رده يسازه برا یکدر 

 .الزم است يبردارنوبت نمونه

  

 رش بتن یپذ ضوابط 
 

 رش بتن یضوابط پذ 

 رش بتن تازهیپذ 
 رش بتن تازهیپذ  

 يبرا یخاص محدودهپروژه  یدر مشخصات فنه کيدر موارد
ر یز» ج«تا » الف«ضوابط ، نشده باشد هیارارش بتن تازه یپذ
  ت شود:ید رعایبا

شده  رکذبتن  »مقدار اسالمپ نهیشیب« هکيدر موارد -الف
ز به مقدار یناهش آن کو  شودتجاوز  آن د از ینبا ،باشد
 . محدود شوددرصد  30ثر کحدا

د شود، یق 12284-1 یاستاندارد ملاسالمپ طبق  ه ردهکیدر صورت 
رد و یاسالمپ قرار گ مورد نظر آن رده د در محدودهیاسالمپ بتن با

 شیج آزمایت نخواهد داشت. اعتبار نتایر شده موضوعکذ يهارواداري
ن اگر یمتر است. بنابرایلیم 210تا  10 اسالمپ در محدوده

، را بدست دهدن محدوده یخارج از ا ير شده عددکذ يهارواداري
 معتبر نخواهد بود.  

مشخص  هاريروادابا توجه به  یه حداقل روانک يدر همه موارد
ان که امک ياشود بگونه تامیند یمورد نظر با ییارآک، شودمی
 بتن وجود داشته باشد. يریارگکبه
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ر شده کصورت متوسط ذبه »اسالمپمقدار « هکيدر موارد -ب

محدود شود، مشروط درصد  ±20 د بهیبا آن يباشد، روادار
 شود. ن بیشترمتر یلیم 210 از آنثر کحداه کبر آن

بتن  يبرا »ان اسالمپیمقدار جر نهیشیب« هکيدر موارد -پ
 اهشکو  ،شودتجاوز  آند از ینبا شده باشد، رکم ذکخودترا

، مشروط بر محدود شودرصد د 15ثر کز به مقدار حداینآن 
  .شودم خارج نکان اسالمپ بتن خودترایجر ه از محدودهکآن

شده ر کصورت متوسط ذبه »ان اسالمپیجر« هکيدر موارد -ت
مشروط  محدود شود،درصد  ±7 د بهیبا آن ي، روادارباشد

م خارج کاسالمپ بتن خودتراان یجر ه از محدودهکبر آن
 .شودن

 بتن يحباب هواثر درصد کا حدایحداقل  هکيدر موارد -ث
مقدار درصد  ضرورت دارد و اگر هاآنت یرعا ،دوش رکذ

 ير شود، روادارکذثر، کبدون حداقل و حدا حباب هوا
 خواهد بود. ،ر شدهکدرصد مقدار ذ ±20آن

ر شود، کمجاز بتن ذ يثر دماکا حدایحداقل  هکيدر موارد -ج
بتن بدون  يضرورت خواهد داشت و اگر دما هاآنت یرعا
اعالم شود، به صورت دماي هدف  ،ثرکا حدایر حداقل کذ

 وس خواهد بود.یسلس درجه ±2 آن يروادار

د پس از یاعداد با شودمیمحاسبه  ي روانیهارواداريه کيدر موارد
 ك، مالمتریلیم 10ب یح با تقرین عدد صحیتریکردن به نزدکگرد

  رد.یقرار گ
درصد  ±25مجاز  يدرصد، روادار 5از  کمتر يحباب هوادرصد  يبرا

 مقدار مزبور خواهد بود. 

 

 بتن مترش مقاویپذ 
  مت بتنرش مقاویپذ  

مقاومت بتن،  ردههر هر نوع و  يسازه و برا هردر  8-4-2-1
 »الف«ه هر دو شرط کوجود دارد  یمورد نظر زمان انطباق بر رده

 ر برقرار باشد:یز» ب«و 
تن ب يمقاومت فشار یمتوال ج هر سه نمونهین نتایانگیم -الف

 نباشد.  از مقاومت مشخصه کمتر
 90از  کمتربتن نمونه  يج مقاومت فشاریاز نتا یک چیه -ب

 نباشد.  مقاومت مشخصهدرصد 

ر اساس ب یه بتنکنی، احتمال ان بندیاضوابط به با توجه  1-2-4-8 ت 
و انطباق با ساخته شود و  یروابط مقاومت هدف طرح مخلوط، طراح

 یلکبطور درصد خواهد بود. تا دو  یک حدود ،رده حاصل نشود
هر  يبرا» ب«و » الف«بتن ضابطه  یرش مقاومتیچنانچه، در پذ

 يه رخدادهاکنیت شود، احتمال ایرعا یمجموعه سه نمونه متوال
درصد خواهد  9متر از حدود کمتر از مقاومت مشخصه حاصل شود ک

 بود. 
 هر سه نمونه ،موجود باشد يریگنمونه 6مثال فقط  يچنانچه برا

 .)6 و5 و4)، (5 و4 و3)، (4 و3 و2)، (3 و2 و1عبارتست از ( یمتوال
از مقاومت  کمترد یبا یمتوال ج هر سه نمونهین نتایانگیب مین ترتیبد

 خ و ساعتیها با توجه به تارج نمونهی. الزم است نتانباشدمشخصه 
 جهید. از نتنریقرار گ و سپس مورد استفاده شدهمرتب  يبردارنمونه

در  یل و مستنداتیه دالکآنمگر  ،ردکنظر د صرفینبا ياچ نمونهیه
 آن) اعتبار يهاا آزمونهین نمونه (یج ایه نشان دهد نتاکدست باشد 

 . نددارنرا  یافکو صحت 
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توان چنانچه یک نمونه کمتر از مقاومت مشخصه و به هر حال نمی

 ،باشد بتن را غیر منطبق با رده دانستمقاومت مشخصه  9/0بیشتر از 
که ضوابط آماري را براي سه نمونه متوالی مورد بررسی  الزم استو 

 قرار داد.

 نیانگیهر نمونه، م يمقاومت فشار جهیمنظور از نت 8-4-2-2
و ارتفاع  150 اسمیبه قطر  اياستوانه ج حداقل دو آزمونهینتا

 مقرر شدها هر سن یروز  28سن  در ،متریلیم 300 اسمی
 يهاه از آزمونهکيموارد. در استمقاومت مشخصه  يبرا يگرید

متر یلیم 200 اسمیو ارتفاع  100 اسمیبه قطر  اياستوانه
 عنوانهد بیباج حداقل سه آزمونه ین نتایانگیم ،شودمیاستفاده 

 . در نظر گرفته شود يبردارهر نوبت نمونه جهینت
ا بعد از موعد مقرر، یقبل ت مقاومت بتن، یفکی یابیارز يبرا
 . ار گرفتکرا بهگر ید آزمونه یکحداقل توان یم

ه یته يمتریلیم 150 یعبکم يهاه آزمونهکیدر صورت 2-2-4-8 ت 
 اياستوانهج ین به نتاآج یرد، الزم است نتایش قرار گیو مورد آزما

د ی، بايمتریلیم 100 یعبکم يها. تعداد آزمونهشودل یتبداستاندارد 
 يبرا 1-8 جدولتواند بر اساس یمج یل نتایعدد باشد. تبد 3 حداقل

 سینوری(مطابق ز کبا وزن مخصوص معمول و بتن سب يهابتن
 يهاهآزمونج ینتا شتریب یندگکپرا لیلد) انجام شود. به1-8 جدول

الزم است حداقل سه آزمونه مورد استفاده قرار  ،يمتریلیم 100
 150به  يمتریلیم 100 يهاج مقاومت آزمونهیل نتایتبدرد. یگ
 نیدر سن يمقاومت فشاره ک یدر صورتضرورت ندارد.  يمتریلیم
ش دو یه و آزمایرد، تهیگیقضاوت خاص قرار م يز مبناین يگرید

 100ا بعد یا سه آزمونه با قطر یمتر یلیم 150ا بعد یآزمونه با قطر 
وجود  لیدلبه الزم استخواهد بود.  يهر سن ضرور يمتر برایلیم

ر شده کاز حداقل ذ بیشتر هاآنها تعداد در آزمونه یاحتمال يهانقص
 د.رکاستفاده  هاآناز از یباشد تا بتوان در صورت ن
ش سطح مقاومت یل افزایتر بدلکوچک يهامجوز استفاده از آزمونه

 يهات دستگاهیش ظرفیر و لزوم عدم افزایاخ يهادر سال هابتن
زن و قالب و کین سبیهمچن .است شده، صادر ين مقاومت فشارییتع
اهش حجم کو  هاآنردن با ک ارکرا از نظر  يط بهتریها شران آزمونهیا

 ند.کی، فراهم ميا مخزن آب نگهداریاشغال در اطاق مرطوب 

از  کمتره اختالف مقاومت دو آزمونه، کيدر موارد 8-4-2-3
. ودشمین مزبور گزارش یانگیباشد، م هاآنن یانگیدرصد م 15

ج یاز فهرست نتا يبردارنوبت نمونهآن  جهیصورت نتنیر ایدر غ
» کمتر جهینت«ه که بتوان نشان داد کحذف خواهد شد، مگر آن

و  يریگا قالبی يبردارنقص در نمونه یکل وجود یدلبه
 جهینت«ن حالت یش آن آزمونه بوده است. در ایو آزما ينگهدار
 ياربردنمونه جهیعنوان نتبه» بیشتر جهینت«حذف و » کمتر

 . شودمیگزارش 

سوم، در  آزمونه ین حالتی، در چنشودمیه یتوص  3-2-4-8ت  
  وچکتر کهک جهیرد و سپس نتیش قرار گیصورت وجود، مورد آزما

ج موجود ین نتایانگین با مقدار میانگیدرصد مقدار م 5/7ش از یب
تالف ه اخکنیشرط امانده بهیج باقین نتایانگیاختالف دارد، حذف و م

نباشد، محاسبه  بیشترن یانگیدرصد م 5/7ن از یانگیبا م هاآنج ینتا
 از بیشترسن  یکها در ه تعداد آزمونهک یو گزارش شود. در صورت

سه آزمونه در  جهیه نتک یتوان مانند حالتیز میسه آزمونه باشد ن
تایج نن یانگیبا منتیجه کوچکتر ه کيدر موارد عمل نمود. استدست 

و  جه حذفینتاین باشد، اختالف داشته ن یانگیدرصد م 5/7ش از یب
 جه نمونه گزارشیمانده، بعنوان نتیباق يهاج آزمونهین نتایانگیم

 .شودمی
تواند یمها ن مقاومت آزمونهیاد بیجاد اختالف زیج و ایاهش نتاک

ختن ی، ريبرداردر مراحل نمونه یص خاصیا نقایحاصل وجود نقص 
ه و یاستاندارد اول يقالب، نگهدارردن از کم، خارج کدر قالب، ترا

و حمل،  یی(از نظر دما و رطوبت)، جابجا یینها ينگهدار
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غیر استاندارد  نیهمچنو  يش مقاومت فشاریو آزما يگذارکالهک

ف ن حذیبنابرا .ره باشدیو غ و کرمو بودن یدگیپرلب بودن قالب،
   ر است.یه پذیتوج کامالمتر کجه ینت

 يها، داراآن يه سطوح تحت بارگذارکاي انها استوی یعبکم يهاقالب
 یمل هايش از حد مجاز مطابق استانداردیب يناهموار

دهند. یرا بدست م يمترک يهاباشند، مقاومت 6048ا ی 1-1608 
از  شیها، بنسبت به ارتفاع آن ين اگر سطوح تحت بارگذاریهمچن

ش اهکجه مقاومت را یا بودن فاصله داشته باشد، نتیحد مجاز از گون
ر ینامناسب و غ یعبکقالب م یکن است کدهد. در مجموع ممیم

 يگذارکالهکاهش دهد. کز یدرصد ن 20استاندارد مقاومت بتن را تا 
ا بودن را طبق یو گون يد همواریاي بااستوانه يهادر قالب

نصورت یر اید، در غیفراهم نما 19386و  13584 یمل ياستانداردها
 م شد.یقاومت مواجه خواهاهش مکبا 
شور از انطباق با استاندارد کموجود در  يهااز قالب ياریمتاسفانه بس 

از  یرد. برخک يها خوددارد از مصرف آنیستند و بایبرخوردار ن
ه در ابتدا منطبق با استاندارد هستند در اثر ک يمریپل يهاقالب

و  یدگین است دچار تابکم آفتاب ممیو تابش مستق زمانگذشت 
خاص  یها در فواصل زماند آنیش از حد مجاز شوند و بایاعوجاج ب

ساخته شده در  يهاتوان آزمونهین مینمود. همچن ینترل و واسنجک
 قرار داد. یها مورد بررسآن

ن ییتع يبرا یعبکم يهاه از آزمونهکيدر موارد 8-4-2-4
 یعبکل مقاومت آزمونه میتبد ي، براشودمیار گرفته کمقاومت ب

 رد.کاستفاده  1-8 جدولاز توان یم اياستوانهبه 
 

  
 
 

 متریلیم 150به قطر  اياستوانهمتر به آزمونه یلیم 150 یعبکاز آزمونه مدانه، کو سب یل مقاومت بتن معمولیتبد 1-8 جدول

 یعبکم يمقاومت فشار
 ل اکمگاپاس، يمتریلیم 150

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

 استوانه يمقاومت فشار
 الکمگاپاساستاندارد، 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

 .   شودمیم یتقس 25/1استاندارد، مقدار آن بر  ال به استوانهکمگاپاس 25از  کمتر یعبکل مقاومت میتبد يبرا -1
 .شودحاصل  اياستوانه جهیم شود تا نتک یعبکم جهیال از نتکمگاپاس 5است  یافکر شده در جدول، کن اعداد ذیب يهامقاومت يبرا -2
 يمتریلیم 150و  100عب کمقاومت مدر عمل مشابه جدول فوق خواهد بود. هرچند  يمتریلیم 100 ل آن به استوانهی، تبديمتریلیم 100عب کدر صورت استفاده از م -3

 حداقل دو آزمونه يجاتر بهکوچک از حداقل سه آزمونه صرفاضرورت ندارد و  هاآنل یگر تفاوت دارند، اما تبدیدیکبا  يمتریلیم 150و  100 ن مقاومت استوانهیو همچن
ثر کبرابر حدا 5/3د از یز باین یعبکم آزمونه ينباشد و برا کمترسنگدانه  یاسم ثر اندازهکد از سه برابر حدایبا اياستوانه هرحال حداقل قطر آزمونه. بهشودمیاستفاده  بزرگتر
 نباشد.     کمترسنگدانه  یاسم اندازه

و  05/1ال برابر با کمگاپاس 40تا  یمقاومت يهارده يمتر، برایلیم 150به استوانه به قطر  يمتریلیم 150 یعبکآزمونه م يدانه، نسبت مقاومت فشارکسب يهابتن يبرا -4
 است. یکباً یشتر تقریب يهامقاومت يبرا
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د بنبتن طبق رش مقاومت یه ضوابط پذکيموارددر  8-4-2-5
یا مقاومت مشخصه برآورده نشود، بتن منطبق بر رده  8-4-2-1
جه ینتتوان یبرقرار باشد، م» ب« ضابطهتنها اگر  یست. ولین

د با اصالح طرح مخلوط و یرفت، اما بایپذ يارا از نظر سازهبتن 
 د. شو يرین جلوگرار آکا دقت در ساخت بتن از تی

 یالزم است بررس ،برآورده نشود» ب« ه ضابطهکيموارددر 
  رد.یار قرار گکدر دستور  »م مقاومتکبتن «

ظر نرش بتن از یپذان دارد، کام ،»م مقاومتکبتن « یدر بررس
 .دیفراهم آ يامقاومت سازه تامین

ا مقاومت مشخصه یعدم انطباق بتن با رده  5-2-4-8 ت 
ورد نظر م ا قطعهیب عضو یتخر يبرا یلیدل ییبه تنهاتواند ینم
م مقاومت، کبتن  یبررس يسو یکا سازه باشد. همواره یو 
 يا باربریمقاومت  تامینبتن از نظر  يارش سازهیتواند پذیم

 ر اقداماتیب بتن و سایا تخریت و یر و تقویباشد. تعمسازه 
ستور در د زیم مقاومت نکبتن  یتواند پس از  بررسیم یمقتض

 رد.یار قرار گک

 بتن رش دوامیپذ 
 بتن رش دوامیپذ  

پروژه  یمشخصات فندوام بتن را رش یپذ ضابطه 8-4-3-1
د یابنشده باشد،  رکن ضابطه ذیه اکيند. در مواردکین مییتع

هر نوع بتن و  يدر هر سازه و برار یز» ب«و » الف« دو شرط
 هر رده دوام، برآورده شود:

 کمترد ینبا ،دوام بتن یهر سه نمونه متوالج ین نتایانگیم -الف
ثر دوام کار حدایاز مع بیشترا یار حداقل دوام و یاز مع

 مشخصه باشد. 
 25/1ش از ید بیدوام نبانمونه ش یج آزمایاز نتا یکچیه -ب

دوام  ار حداقلیمعدرصد  80 از کمترا یثر و کار حدایمعبرابر 
 مشخصه باشد.

 يربرداخ نمونهیها با توجه به تارمونهج نیالزم است نتا 1-3-4-8ت  
د یبان ياا نمونهیچ آزمونه یجه هیار برده شود. از نتکمرتب و سپس به

گاه حداقل و گاه  ،دوام يارهاینظر نمود. در معل صرفیبدون دل
 کمترا ی و بیشترن در ضوابط مورد نظر ی؛ بنابراباشدمی كثر مالکحدا

صورت ار دوام بهیه معکیدر صورت» الف«است. در شرط  كبودن مال
ت صورار بهیه معک یاز آن و در صورت بیشترد یثر باشد، نباکحدا

چنانچه » ب«از آن باشد. در شرط  کمترد ی، نباشودحداقل مطرح 
د از یهر نمونه نبا جهیثر مطرح شود، نتکصورت حداار دوام بهیمع

هر  هجیان شود، نتیصورت حداقل به بهک یبرابر آن و در صورت 25/1
 شود.  کمتردرصد آن  80د از ینمونه نبا

 

 ج حداقل سهین نتایانگی، منمونههر ش یآزما جهینت 8-4-3-2
 در يگریا هر سن مقرر شده دیروز  28آزمونه در سن 

ها را روش ل و ابعاد آزمونهک. شاستدوام  يبرا یمشخصات فن
 ند. کیش مورد نظر مشخص میاستاندارد آزما

روز مورد  28از  بیشترن یج دوام در سنین است نتاکمم 2-3-4-8ت  
 ند و مشخصاتیگویبه آن دوام مشخصه م یلکطور ه بهکاز باشد ین

آن  يهاشیه دوام و آزماکند. از آنجا کیپروژه آن را مشخص م یفن
ر د یمشخصات فن وجود دارد، طراح و نگارنده یمختلف يهالکبه ش

دوام بتن پروژه را مشخص  يارهاید به صراحت معیصورت لزوم با
 ه همان دوام مشخصه نام دارد. کد ینما

 يهاش آزمونهیج حاصله از آزمایاختالف مجاز نتا 8-4-3-3
 ند.کین مییپروژه تع یدوام را مشخصات فن

ا یز توسط طراح یها نبهتر است اختالف مجاز آزمونه 3-3-4-8ت  
 خارج يهاهننحوه برخورد با آزمور شود و کذ ینگارنده مشخصات فن

شنهاد یصورت پنیر ای. در غشوداز محدوده مورد نظر مشخص 
 15ر آن عمل شود، اما مقدار یو تفس 3-2-4-8بند مانند  شودمی

درصد  10ز به یدرصد ن 5/7و مقدار  شودل یدرصد تبد 20درصد به 
 ابد.یر ییتغ

رش بتن از نظر دوام برآورده یه ضوابط پذکيموارددر  8-4-3-4
 هاتناگر  ی، ولاشدبمین مورد نظرنشود، بتن منطبق با دوام 

صالح د با ایرفت اما بایتوان آن را پذیم ،برقرار باشد» ب«ضابطه 

 يمراجعه شود، اما به جا 5-2-4-8بند ر یبه تفس 4-3-4-8ت  
 .شوداستفاده » دوام«از واژه » مقاومت«
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 يریرار آن جلوگکا دقت در ساخت بتن از تیطرح مخلوط و 

 نمود.
 »وامم دکبتن « یبررس باشد،برقرار ن» ب«ه ضابطه کيموارددر 
 رد.یقرار گ ارکد در دستور یبا

 م مقاومتکبتن  یبررس 
 

 م مقاومتکبتن  یبررس 

 اتیلک  
 اتیلک  

م کبتن « یبررس از بهین 5-2-4-8بند ه طبق کيموارددر 
توان انجام داد تا ین بخش را میباشد، اقدامات ا» مقاومت

قابل  يامقاومت سازه تامینا بتن از نظر ی، آشودمشخص 
 رش است؟ یپذ

 يبارگذار، يریگ، مغزهیلیتحل يهاین اقدامات شامل: بررسیا
 است. یر اقدامات مقتضیو سا

 یط( یلیصورت تحلتواند بهیاول م م مقاومت در وهلهکبتن  یبررس 
رش یپذ ،یلیه در مراحل تحلکیدو مرحله) انجام شود. در صورت

وجود  یلیتحل یان بررسکام یلیا بنا به دالیبتن حاصل نشود  ياسازه
ش ش رفت. رویبر آزما یمبتن يهاسراغ روشتوان بهینداشته باشد، م

 .      شوندیمحسوب من نوع یاز ا يو روش بارگذار يریگمغزه
 رشیو پذ یبتن توان در جهت حفظ سازهیز میرا ن يگرید يهاروش
رش یهرحال قبول و پذار گرفت. بهکبه يام مقاومت از نظر سازهکبتن 

رت صو ست و در هریار نکمانیت پیرافع مسئول يابتن از نظر سازه
 ارگاه مطابقکت بتن ساخته شده در یفکیه کآن است  دهندهنشان

 پروژه نبوده است.  یمشخصات فن

 یلیتحل يهاروش 
 یلیتحل يهاروش  

 روش اول 8-5-2-1
 

 روش اول 1-2-5-8ت 

 یراحط ینیل موجود سازه و بازبیه با استفاده از تحلکيدر موارد
 يت باربریظرف هکشده، بتوان نشان داد  يمقاطع همسان ساز

، دباشمیم بتن در همه اعضا، قابل قبول کمقاومت  يسازه به ازا
، مشروط بر شودمیرفته یمقاومت سازه پذ تامینبتن از نظر 

ا یه مقاومت موجود بتن، ضوابط حداقل مقاومت مجاز کنیا
ر آن را یو تفس 4-1-2-5بند حداقل رده مجاز بتن طبق 

اظر ند حداقل رده متین مقاومت موجود بایند، همچنکبرآورده 
دوم  یلینصورت روش تحلیر اید. در غیز برآورده نمایبا دوام را ن

 ار گرفت. کتوان بهیرا م

مت ه بتوان مقاوکاز مقاومت مشخصه  کمتر یبا در نظر گرفتن مقاومت 
ن است بتوان نشان داد کنمود، مم یموجود بتن را منطبق با آن تلق

اطع مق یبا دقت در طراح صرفال موجود سازه و یه با استفاده از تحلک
 يریارگکسازه قابل قبول است. به يت باربریشده، ظرف يسازهمسان
است،  یمقدار محاسبات از بیشتر معمواله ک یلگرد واقعیممقطع سطح 

 یلین روش تحلیند. در اکیم بیشتربتن را  يارش سازهیاحتمال پذ
 یپوشش يهات وصلهیفاکن یز عضو و همچنید خمش، برش و خیبا

تن م بکنترل شود. مقاومت ک موجود، بتن يبا توجه به مقاومت فشار
ت سین ین مقاومتیکمترمقاطع، همان  یمورد استفاده در روابط طراح

ه کا مقاومت مشخصه شده است، بلیه منجر به عدم انطباق بر رده ک
عنوان مقاومت ه اگر بهکاز مقاومت مشخصه است  کمتر یمقاومت

ج موجود یرفت، انطباق بر آن با توجه به نتایار مکمشخصه به
ست یالزم ن یلین روش تحلیشد. در ایبتن حاصل م يهانمونه

 خته شدهیا اعضاء ریام عضو دکمقاومت در مکه بتن کمشخص شود 
 است. 

بتن سازه منظور شده باشد و  يبرا C25مثال چنانچه رده  يبرا
ه انطباق کال شود، مسلم است کمگاپاس 18ها از نمونه یکیمقاومت 
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بتن سازه در  يه براک يابا رده حاصل نخواهد شد. مقاومت مشخصه

ن یرا با ایبود زال خواهد کمگاپاس 20رود برابر با یار مکن حالت بیا
 برآورده خواهد شد. 1-2-4-8 بند» ب«فرض ضابطه 

 روش دوم 8-5-2-2
 

 روش دوم 2-2-5-8ت 

 يم مقاومت در اعضاکفرض وجود بتن با ن روش، سازه یدر ا
 هکبتوان نشان داد چه چنان، شودمیل یتحلمورد نظر، مجدداً 

بتن  تیفکیسازه قابل قبول است، ن اعضا و یا يت باربریظرف
ه کآنرد، مشروط بر یگیرش قرار میمورد پذ ياسازهاز نظر 

ا حداقل یمجاز  مقاومتحداقل وابط م بتن موجود، ضکمقاومت 
ر را برآورده یو تفس 4-1-2-5بند طبق رده مجاز بتن طبق 

د حداقل رده منتاظر با دوام ین مقاومت موجود بایند، همچنک
 د.یز برآورده نمایرا ن

اساس ل مجدد سازه بر ی، الزم است تحلیلیدر روش دوم تحل 
ر مشخصات) انجام یو سا یب ارتجاعیموجود (ابعاد، ضر يهاتیواقع

 همه يمجدد برا یسازه، طراح ياعضا يسازشود و بدون همسان
 رد. یمقاومت صورت گمکبه داشتن بتن  كوکمش يهااعضا و قسمت

از سازه منظور  ییهاقسمت يمقاومت برامکبتن  صرفان روش یدر ا
ه کیخته شده باشد. در حالیرود در آن اعضاء ریه احتمال مک شودمی
 د دریا مقاومت موجود را بایبتن  ر اعضا، مقاومت مشخصهیسا يبرا

 نظر گرفت. 
از  بیشتر يارش بتن از نظر سازهیاحتمال پذ معموالدر روش دوم 

م بتن، متناظر با کز مقاومت ین جا نیروش اول خواهد بود. در ا
بتن را  يهاقاومت موجود نمونهه مکاست  يامقاومت مشخصه

 ك). مدار1-2-5-8 بندر یدانست (به تفستوان با آن منطبق یم
اند تویروزانه، م يزیرو گزارش بتن يریگخ نمونهیارگاه شامل تارک

خته شده یر ییا اعضایمقاومت در چه عضو مکه بتن کنشان دهد 
ت یفاکز و ینترل خمش، برش، خکد یز باین روش نیاست. در ا

 انجام شود.  یپوشش يهاوصله

 يریگروش مغزه 
 يریگروش مغزه  

بتن رود یمه احتمال ک ییاز اعضان روش یدر ا 8-5-3-1
 . از هر منطقهشودمی يریگمغزه باشد، هاآندر  مقاومتمک

ها را . مغزهشودش یه و آزماید تهیحداقل سه مغزه با ،كوکمش
 ییهامغزهرد. که و آماده یته 12306 ید طبق استاندارد ملیبا
د فاقد یرند بایگیقرار م يش مقاومت فشاریه تحت آزماک
طبق ا یده و ییده، ساید بریها بان مغزهیلگرد باشند. سر و ته ایم

گذاري متصل یا پیوسته) (کالهک 13584استانداردهاي ملی 
 يگذارکالهکگذاري ناپیوسته یا منفصل)، (کالهک 19386یا 
 د. نشو

ه گرفت كوکمش در منطقه یاز نقاط ترجیحاد یاها بمغزه 1-3-5-8 ت 
 د وورایوجود نعضو به يبردارو بهره یمنیدر ا یشود تا ضعف اساس

 يریگق مغزهیم شود. محل دقید در اسرع وقت ترمیمحل آن با
د رمخرب ماننیغ يهاشیآزما کمکتواند توسط دستگاه نظارت به یم
اب انتخ ياسهیصورت مقابه یفراصوت يهاا دستگاهیت یش اشمکچ

 شود. 
عدم  ایرش یت بتن سازه در حال احداث (پذیفکی قضاوت درباره يبرا
 رمخربیغ يهاشید از آزمایوجه نباچیرش و انطباق با رده)، به هیپذ
 صوتی و هايروش(مانند چکش اشمیت، گر یمخرب دمهیا نی

 ه طراحکاستفاده نمود، مگر آنفراصوتی یا روش بیرون کشیدن) 
ن از بت یابین حالت ارزیرده باشد. در اکد یق یپروژه در مشخصات فن

بل با ج آن از قینتا یه همبستگکر است یپذانکام یوقت ینظر مقاومت
همان پروژه شده  يریگقالب يهاا آزمونهیها مغزه یج مقاومتینتا

ن یشده باشد. همچن یج حاصله واسنجیب نتاین ترتیمشخص و بد
جام امل انکطور معتبر به يدستگاه، طبق استانداردها ید واسنجیبا

صالح ید توسط مهندس ذیها باشیات و آزماین عملیا شود. همه
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قضاوت  يبرا بیشتراز اعتبار  يریگت شود و همواره روش مغزهیهدا

مقاومت برخوردار است. مکبتن  یت بتن سازه و بررسیفکی درباره
 مراجعه نمود. ACI 228-Rتوان به یم بیشتراطالع  يبرا

ز تواند ایدر نحوه اجرا داشته باشد، م کیچنانچه دستگاه نظارت ش
اجرا  را از نظر كوکد، تا بتواند بتن مشیاستفاده نما يریگروش مغزه

 ). 2-1-2-8بند رش قرار دهد (با توجه به یمورد پذ

با توجه به د یها بامغزه يمقاومت فشارش یآزما 8-5-3-2
 ر انجام شود:یمالحظات ز

ها باید حداکثر طی برش کاري و سایش مرطوب مغزه -الف
مگر اینکه  گیري انجام شود،مغزه زماناز  ساعت 48مدت 

 طراح پروژه ضوابط دیگري را تعیین کرده باشد.
انجام  هاآنروز پس از اخذ  7رتر از ید دیها نباش مغزهیآزما -ب

 رکذ يگرید زمان، یه در مشخصات فنکشود، مگر آن
 . باشدهشد

مرطوب ط یدر شرا يبرداربهره زمانسازه در  هکيدر موارد -پ
حداقل د به مدت یباش یقبل از آزماها ، مغزهردیگیقرار نم

سازي (برش یا سایش مرطوب)، روز پس از آخرین مرطوب 5
) 21 ± 6( يدرصد و دما  60از  کمتر یدر رطوبت نسب

 شوند. کخش ،وسیسلس درجه
ط مرطوب یدر شرا يبرداربهره زمانسازه در  هکيموارددر  -ت

حداقل د یش بایها قبل از آزمامغزهرد، یگیما اشباع قرار ی
  .آب غرقاب شوندساعت در  40به مدت 

 

 يش مقاومت فشاریآزما زمانمغزه در  یط رطوبتیشرا 2-3-5-8ت  
 جه در حالت اشباعین نتیکمترگذارد و یر میحاصله تأث جهیبر نت

 يه براکط استاندارد یعمل آمده در شرابه يهاد. آزمونهیآیبدست م
د یبا ،شودمیار گرفته کا مقاومت مشخصه بهیمورد نظر  انطباق با رده

 طید در شرایها بارد، اما مغزهیش قرار گیط اشباع مورد آزمایدر شرا
ش شوند. مقاومت یآزمامهندس مشاور توسط  ر شدهکذ یرطوبت
د با توجه به نسبت ارتفاع به قطر آن (پس از یها بامغزه يفشار

د از ین نسبت نبایهرحال ا. بهشودح یدن) تصحییا سای يگذارکالهک
ه اجاز یه طراح پروژه در مشخصات فنک يجز مواردشود. به کمتر یک

متر باشد. به هرحال قطر یلیم 94از  کمترد یدهد، قطر مغزه نبایم
باشد، ن کمتربتن  سنگدانه یاسم ثر اندازهکد از سه برابر حدایمغزه با
ابد. یاهش ک 2ن نسبت تا حد یه طراح پروژه اجازه دهد اکمگر آن

متر، یلیم 150ر قطر مغزه نسبت به قطر ییل تغیلده بهکست یالزم ن
ا یمتر یلیم  94ه قطر آن کشرط آنانجام شود، به یح خاصیتصح

 باشد.  بیشتر
 ا فاصلهیبودن عضو و  كخاص مانند ناز يهاتیل محدودیدلگاه به

ن حالت چنانچه یابد. در ایاهش کلگردها، الزم است قطر مغزه یم مک
 اهش قطر را مجاز بداند، الزم است دربارهکن یدستگاه نظارت ا

 ،متریلیم 94از  کمترل قطر یدلبه يج مقاومت فشاریح نتایتصح
نوسانات  ،کمتربا قطر  ییهامقاومت مغزه معموالد. یااظهار نظر نم

 . ندترز حساسید و به نسبت ارتفاع به قطر نندار يبیشتر

 نسبت ارتفاع د با توجه بهیبا ،هامغزه يمقاومت فشار 8-5-3-3
 جدولب یبا ضرا ،12306 ی، طبق استاندارد ملهاآن به قطر

 د. نشو حیتصح 8-2
 14 یمقاومت بازه يو مرطوب برا کط خشیب در شراین ضرایا

لوگرم کی 1600تا  يعاد یبا چگال ییهاو بتنال کمگاپاس 42تا 
از  شیب يهامقاومت يب براین ضرایاعب اعتبار دارد. کبر متر م

 خواهد بود. بیشترال، کمگاپاس 42
 
 
 
 

برابر قطر  1/2تا  9/1 بهتر است طول مغزه در محدوده 3-3-5-8ت  
برابر قطر آن است،  1/2از  بیشتره طول مغزه کیآن باشد. در صورت

 يگذارکالهکا یدن ییه پس از ساکابد یاهش کد چنان یطول آن با
 75/1از  کمترا ی يچنانچه طول مغزه مساورد. یفوق قرار گ در بازه

 ح وجود دارد.یاز به تصحیبرابر قطر مغزه باشد، ن
گر ید يهانسبت يح را برایب تصحی، ضریابیق درونیتوان از طریم

 دست آورد. ارتفاع به قطر مغزه به
ط یو شرا یب ارتجاعیح به مقدار مقاومت، ضریب تصحین ضرایا

ه یارا یر متوسطیمقاد صرفا 2-8 جدولاند و در بتن وابسته یرطوبت
ح یتوان از ضرائب تصحیز مین وزن نیسنگ يهابتن يبراشده است. 

 رد.کن جدول استفاده یا
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 هامغزه يح مقاومت فشاریب تصحیضر 2-8 جدول

 00/1 25/1 50/1 75/1 نسبت ارتفاع به قطر
ح یب تصحیضر

 يمقاومت فشار
98/0 96/0 93/0 87/0 

   

ب یمتر، ضرایلیم 94از  کمتربا قطر  ییهاح مقاومت مغزهیتصح يبرا
تواند ین طراح پروژه میگزارش نشده است، بنابرا يقابل اعتماد

ب یصورت از همان ضرنیر ایا در غیرد و یرا در نظر بگ یب خاصیضر
از  رکمتبا قطر  ییهااز مغزه یوقت شودمیه یرد. توصکاستفاده  یک
مغزه، از حداقل چهار  3حداقل  يجا، بهشودمیمتر استفاده یلیم 94

 .شودمغزه استفاده 

 کمترها مغزه ين مقاومت فشاریانگیم هکيارددر مو 8-5-3-4
هر  يمشخصه و مقاومت فشار يدرصد مقاومت فشار 85از 

مشخصه نباشد،  يدرصد مقاومت فشار 75از  کمترز یمغزه ن
 ياتوان از نظر سازهیرا م دیا مورد تردی مقاومتم ک بتن
  رفت.یپذ

ضوابط ن یز همیرش بتن از نظر نحوه اجرا نیپذ يبرا 4-3-5-8 ت 
 یا ضخامت پوشش بتنیها ه از ظاهر مغزهکضمن آن رود،یار مکب

 نمود. یرا در اجرا بررس یات خاصکتوان نیره میلگردها و غیم يرو
ر ل تفاوت دیدلها بهج مغزهین نتایانگیم يبرا 85/0ب یاستفاده از ضر

 يهابتن درون عضو سازه و آزمونه آوريعملم و ک، ترايزیرنوع بتن
ند یاز فرآ یناش يهایاستکن یط استاندارد و همچنیعمل آمده در شرا

هر مغزه به  يبرا 75/0ب ین ضریمنظور شده است. همچن يریگمغزه
 یک يه براکد دانست ی. به هرحال باشودمیمشابه فوق اعمال  یلیدال

له از حاص ج مغزهین نتایب يفردمشخص و منحصر به چ رابطهیبتن، ه
ه از بتن همان کط استاندارد یعمل آمده در شرا يهاعضو و آزمونه

 ه شده است، وجود ندارد. یعضو ته
 مراجعه شود.   ACI 214.4Rبه بیشتراطالعات  يبرا شودمیه یتوص
دهند، یدست مها همواره مقاومت بتن موجود در عضو سازه را بهمغزه

ط استاندارد، استعداد یعمل آمده در شرا يهامقاومت آزمونه یول
 ن مورد الزمیل در این دلیهمگذارد. بهیش میسب مقاومت را به نماک
م مقاومت کبتن  یجهت بررس يریگمغزه يبرا یست سن خاصین

ن از س بیشتر يریگا سن مغزهی زمانه کاست  یهیمشخص شود. بد
 نیل مقاومت مغزه در ایبه تبد يازیمقاومت مشخصه خواهد بود. اما ن

مقاومت مشخصه احساس  ي، به مقاومت بتن در سن مقرر براسن
 ضرورت ندارد.  ين امریو اصوالً چن شودمین

در عضو سازه  يریگهر چند مقاومت بتن مغزه به محل و جهت مغزه
ار ین رابطه وجود ندارد و معیدر ا یخاص هیارتباط دارد، اما توص

ر ییتغ يریگدر مبحث مغزه يارش مقاومت بتن از نظر سازهیپذ
 توسط يریگتواند در انتخاب  محل و جهت مغزهیم صرفاند و کینم

 دستگاه نظارت اثرگذار باشد. 
ه وار و ستون) بی(مانند د یبتن ين اعضاییمقاومت بتن در پا معموال

 از بیشترا آب انداختن نشده باشد، ی یه دچار جداشدگک یشرط
ز ین يریگمغزه ن جهتیآن است. همچن ییباال يهامقاومت قسمت

ه در جهت ک ییهامقاومت مغزه معموالدر مقاومت بتن موثر است. 
ود ه عمکاست  ییهااز مقاومت مغزه بیشترشوند یه میته يزیربتن

دال (تاوه)  یکمثال چنانچه در  ياند. برااخذ شده يزیربر جهت بتن
انتظار ، ر باشدیا تیتاوه  یعمود بر سطح افق يریگ، مغزهیر بتنیا تی
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ا ب يه موازک باشد ییهااز مقاومت مغزه بیشترمقاومت آن رود که می

 اند. ه شدهیته یسطح افق

ها مغزه جهیه دستگاه نظارت در مورد نتکيموارددر  8-5-3-5
ن یا يرد. براکرار کرا ت يریگات مغزهیعملتوان یم ،ندک دیترد

حداقل سه مغزه  مجددا كوکم است از هر منطقه مشمنظور الز
 ش شود.یه و آزمایگر تهید

ت یت و حساسیا عضو مورد نظر از اهمیچنانچه سازه  5-3-5-8 ت 
 هیردن ناحکا دستگاه نظارت در مشخص یبرخوردار است و  ياژهیو

ا در ارتباط با مراحل و ی يریگمغزه يبرا كوکا نقاط مشیو  كوکمش
دن یدن و برییو سا يگذارکالهک، يو آماده ساز يریگجهت مغزه

ش یه و آزمایند، اقدام به تهکد یترد هاآنش یا آزمایها و سر و ته مغزه
 ه دارد. یتوج كوکمش هیگر از ناحید حداقل سه مغزه

 يهااریه بتن با در نظر گرفتن معکها نشان دهد ج مغزهیچنانچه نتا
 يهاروش يریارگکدر به يازیقابل قبول است، ن يارش سازهیپذ

دارد. سازه وجود ن يت باربریت ظرفیفاکردن کمشخص  يبرا یلیتحل
ها و ج مغزهین نتایانگیم يدرصد مقاومت مشخصه برا 85دارا بودن 

ه کاز آن است  کیحا ،مغزه یک يدرصد مقاومت مشخصه برا 75
عمالً  بین ضرایرا ایا سازه وجود ندارد، زیعضو و  يباربر يبرا یلکمش

 مقاومت عضو منظور شده و در آن مستتر است.  یمنیب ایدر ضرا

ن ختیرح یصح ستگاه نظارت به نحوهه دکيدر موارد 8-5-3-6
د یترد 2-1-2-8 بندآن مطابق  آوريعملم و کبتن در عضو، ترا
 يرو شیو انجام آزما يریگد نسبت به مغزهتوانیداشته باشد، م

شده در  آوريعمله و یته يهاهر چند نمونهد، یاقدام نما هاآن
 رده باشد.کانطباق با رده را برآورده  ،ط استانداردیشرا

نتایج مغزه براي کنترل نحوه اجرا باید با توجه به ضوابط  6-3-5-8ت  
 مورد بررسی قرار گیرد. 4-3-5-8بند مندرج در 

 سازه يبارگذارش یآزما 
 سازه يبارگذارش یآزما  

 ید باقیسازه همچنان مورد ترد يت باربریه ظرفکيموارددر 
ان تویرفت، میپذ يابماند و نتوان مقاومت بتن را از نظر سازه

انجام داد.  كوکمش یخمش ياعضا يرا بر رو يش بارگذاریآزما
نجام ا نامهآیینن یضوابط جلد اول ا د طبقیبا يش بارگذاریآزما

 . شودبرآورده  مربوطرش یپذ يارهایشود و مع

خص مش ینظر مقاومت ت بتن را ازیفکیتواند ینم يش بارگذاریآزما 
با  یخمش ين اعضایا ایه آکد یتواند مشخص نمایه تنها مکند، بلک

 يریت بتن موجود، قطر، نوع و محل قرارگیفکی، هاآنتوجه به ابعاد 
 ؟ریخ ایالزم را داشته باشند  يتوانند باربریدرون بتن م يلگردهایم

رف ا مصی شتربیبتن با ابعاد  يارانه، اجراکمحافظه یهرحال طراح به
ضو تواند موجب شود تا عیره میباالتر و غ یو با مقاومت بیشترلگرد یم

 يت باربریم مقاومت، بتواند از ظرفکرغم مصرف بتن یعل مورد نظر
را ، صحت اجیصحت طراح کیکن تفی. بنابراشودبرخوردار  یمناسب

، گریدیکپروژه از  يهاو مصرف مصالح مناسب و منطبق با خواسته
و   بیشتراز به مطالعات یست و نیمقدور ن يش بارگذاریآزماتوسط 

 دارد.  يتريجد
عضو  ایند آکه مشخص کانجام شود  ياگونهد بهیبا يش بارگذاریآزما
ش یابه نم یش رفتار قابل قبولیآزما ير بارهایتواند در زیم كوکمش

 ين روش مربوط به اعضایه اک شودمید کیمجدداً تا ؟ریا خیبگذارد 
د از یبا یخمش –يا فشاریو  يفشار ياعضا ياست و برا یشخم

 استفاده نمود. يریگا مغزهی یلیتحل يهاروش
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 ر اقداماتیسا 
 ر اقداماتیسا  

عضو مورد نظر  يبر رو يش بارگذاریانجام آزما هکيدر موارد
ت یفیکو  شودحاصل ن ناز آ یقابل قبول جهیا نتین نباشد و کمم

 یهمچنان در پرده ابهام باق يارش سازهیبتن از نظر پذ یمقاومت
ن یارا به مرحله اجرا گذاشت  يگریتوان اقدامات دیبماند، م
 : استر یز» پ«تا » الف«شامل موارد  اقدامات

 روش اول یلیمقاومت مغزه در محاسبات تحل يریگارکبه -الف
 ؛و دوم

ر ییتغا ی ،سازه ياربرکر ییبا تغ، مرده و زنده ياهش بارهاک -ب 
 ؛هاآن یر مصالح مصرفییتغ و يبندغهیت يهانقشهدر 

 .كوکبتن مش يت عضو دارایتقو  -پ

رش یها در حد پذ، مقاومت مغزهيریگمغزه ن است در مرحلهکمم 
به  (بسته يا بعد از بارگذارین حالت قبل یبتن نباشد. در ا ياسازه
از  یلیا دوم تحلیتوان طبق روش اول یص دستگاه نظارت) میتشخ

ن مقاومت مغزه یکمترا یو  85/0م بر یها تقسمقاومت متوسط مغزه
 مقاومت مشخصه به جايتر باشد) کوچکدام ک(هر  75/0م بر یتقس

مقطع استفاده نمود.  یا طراحیل یتحل یدر روابط محاسبات جدید
از به ادامه یرش واقع شود، نیمورد پذ ياچنانچه بتن از نظر سازه

 ت وجود ندارد. مقاوممکبتن  یبررس
عضو  مرده ير بارهاییتوان به تغین مرحله میگر اقدامات، در ایاز د

در آن  یا مصالح مصرفی يبندغهیت ر در نقشهییق تغیمورد نظر از طر
ح ر مصالییا تغیاهش ضخامت کق یاز طر يسازفک اهش بار مردهکا ی

ه زند ير بارهاییرد. تغکسازه اشاره  يسازکو در مجموع سب یمصرف
ف انجام یضع منطقه يبردارط بهرهیر در شراییق تغیتواند از طریز مین

 شود. 
ف مورد نظر یا عضو ضعیت سازه یاز اقدامات قابل قبول، تقو یکی

ارفرما و طراح که از نظر کت یمختلف تقو يهااست. با توجه به روش
توان سازه یآورد، میوجود نمبه يبرداررا از نظر بهره یلکپروژه مش

 يارد و مقاومت بتن موجود را از نظر سازهکت یا عضو مورد نظر را تقوی
 رفت. یپذ

 م دوامکبتن  یبررس 
 

 م دوامکبتن  یبررس 

 اتیلک 
 اتیلک  

 م دوامکبتن  یاز به بررسین 4-3-4-8بند طبق ه کيموارددر  
 ،شودتوان انجام داد تا مشخص ین بخش را میباشد، اقدامات ا

ن اقدامات شامل روش یرش است؟ ایا بتن از نظر دوام قابل پذیآ
 است. یر اقدامات مقتضیو سا يریگو مغزه یلیتحل

 

 ا توأم بای یلیصورت تحلبه ،مانند مقاومت ،تواندیم یبررسن یا 
رش بتن در سازه یان پذکام یا با اقدامات خاصیش انجام شود و یآزما

ار کمانیت پیرش رافع مسئولین پذیهرحال اد. بهیاز نظر دوام فراهم آ
 ست.ین

ش یاهش دوام و افزاکاغلب باعث  یسیمانش نسبت آب به مواد یافزا
سبت ن سیماناد شدن یا زیم کن است ک. ممشودمیبتن  يرینفوذپذ

وز ز به برینامناسب ن سیمانا یو  هاسنگدانها مصرف یبه حد مجاز و 
 انجامد.یب يریل در دوام و نفوذپذکمش

ط استاندارد، ضوابط یبتن عمل آمده در شرا يهاه نمونهکيدر موارد
 يهایم است بررسند، الزکرده نمورد نظر دوام را برآو انطباق بر رده

 انجام شود.  الزم
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 یلیروش تحل  
 یلیروش تحل  

 طین روش، الزامات دوام در عضو مورد نظر، با توجه به شرایدر ا 
 كوکبتن مش يهاویژگیآور موجود، با انیو عوامل ز یطیمح

 هاویژگی نیانشان داد ه بتوان ک ي. در مواردشودمی یبررس
 توان موردیرا م» م دوامکبتن «پروژه است،  يازهاین يپاسخگو

 رش قرار داد. یپذ

 را نشان داده و انطباق با رده یدوام، ضعف يهاشیج آزمایچنانچه نتا 
ن است بتوان آن را در عضو کمورد نظر دوام حاصل نشده باشد، مم

 يهاونیمثال چنانچه از نظر مقابله با نفوذ  يرفت. برایپذ مربوط
ل یدله بهکدر دست باشد، اما بتوان نشان داد  یفی، بتن ضعدیلرک

ت یط و موقعیا شرایلگردها و یم يموجود بر رو یضخامت پوشش بتن
 یشده در حد قابل قبول ینیش بیعضو مورد نظر در سازه، عمر پ

ناته ربک يتواند براین مثال میرفت. این بتن را پذیتوان ایاست، م
 خین است دوام در برابر کن ممیز صادق باشد. همچنیشدن بتن ن

ه ه بستکره مطرح شود یها و غا سولفاتی یدر پ یزدن و آب شدن پ
تن رش بیان پذکتواند امیم و عضو مورد نظر، مکط حایت شرایبه ماه

 ند.کرا فراهم 

   يریگروش مغزه 
 يریگمغزهروش   

و انجام  يریگتوان با مغزهین روش میادر  8-6-3-1
ت بتن را از نظر دوام با یفکی، هاآن يالزم بر رو يهاشیآزما
 نمود.  یر بررسیت ضوابط زیرعا

ط یشده در شرا آوريعمله و یته يهاچنانچه آزمونه 1-3-6-8ت  
ش در رو يدیا تردیدوام مورد نظر را نداشته  استاندارد، انطباق بر رده

ه ختیر يهاا بتنیها و ن آزمونهیش ایو آزما آوريعملم و کختن، ترایر
ا یاز عضو  يریگتوان با مغزهیشده در سازه وجود داشته باشد، م

 الزم يهاشیرد و آزماکه یرا ته ییهاف آزمونهیو ضع كوکمش ياعضا
 انجام داد.   هاآن يرا بر رو

ه شود یته كوکمش هیاز هر ناح دیبا حداقل سه مغزه 8-6-3-2
 رد. یش قرار گیو مورد آزما

  

 باشد، 12306 یملاستاندارد د مطابق یبا يریگمغزه 8-6-3-3
 يگرید خاص اعمال ضابطه ،ش دوام مورد نظریه آزماکنیمگر ا

 د. یجاب نمایرا ا

(بر اساس نظر مهندس مشاور و یا موارد  یدر برخ 3-3-6-8 ت 
 یمتر ضرورتیلیم 94ت حداقل قطر ین است رعاکممدستگاه نظارت) 

ر سنگدانه و قط یاسم ثر اندازهکحدا هرحال رابطهنداشته باشد، اما به
ت یموارد رعا ین است در برخکن ممی. همچنشودت ید رعایمغزه با

 ت نداشته باشد. یز موضوعینسبت ارتفاع به قطر مغزه ن

د متناسب با روش یبا هامغزه يسازط آمادهیشرا 8-6-3-4
ان رسبیعضو مورد نظر با عوامل آس ییارویط رویش و شرایآزما

مورد توجه قرار د یز باینطراح پروژه  ن رابطه، نظریدر ا .باشد
 رد. یگ

بتن در  یت سطحیفکیه در اغلب موارد کاز آنجا  4-3-6-8 ت 
از  ياریدر بس برخوردار است، يادیت زیدوام از اهم يهاشیآزما
مقابله با عوامل  ن جبههیدوام، سطح بتن به عنوان اول يهاشیآزما
 توانین نمیدارد. بنابرا يادیت زیو اهم شودمی یرسان تلقبیآس

خ یا یش یربناته شدن، ساک،  دیلرک يهاونید. نفوذ یسطح مغزه را بر
انبار مانند یمواد ز حملهزدن و آب شدن، نفوذ آب و رطوبت و گازها، 

 هاآن يبتن برا یت سطحیفکیه کهستند  يها از جمله مواردسولفات
سطح  ودشمیه یتوصن یت دارد. بنابرایبتن اهم یت درونیفکیش از یب
م قرار دارد، کحا یطیط محیه در معرض شراکمغزه  یرونیب

 شده تا مورد استفاده قرار گرفته و حذف نشود. يگذارعالمت
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س  یمتن اصل /توضیتف  حیر
 »الف«ضوابط م دوام در صورت برآورده شدن کبتن  8-6-3-5
 یه در مشخصات فنکآنمگر  رش است،یر قابل پذیز» ب«و 

 شده باشد:  ارایه يگرید پروژه ضابطه
ش یار حداقل آزمایمع 80/0د از یها نباج مغزهین نتایانگیالف: م

ش یثر آزماکار حدایبرابر مع 25/1ا از ی کمتردوام مشخصه 
 شود.  بیشتردوام مشخصه 

ار حداقل یمع 67/0د از یها نبااز مغزه یکچیه جهیب: نت
ثر کار حدایبرابر مع 5/1ا از ی کمترش دوام مشخصه یآزما
 شود.  بیشترصه ش دوام مشخیآزما

م، کختن، ترایروش ر يهاصهیه نقک شودمیفرض  5-3-6-8 ت 
بتن موجود  ين بند برایبتن تا حد مندرج در ا آوريعملپرداخت و 

 یاتریین تغیها چننامهنییدر عضو سازه قابل قبول باشد. در اغلب آ
 ،شده است. برخالف مقاومت یرش تلقیت بتن موجود قابل پذیفکیدر 
ف یثر تعرکصورت حداصورت حداقل و گاه بهدوام گاه به يارهایمع

 ار آن، هر ضابطهیش و معیت آزماین با توجه به ماهیشده است. بنابرا
 از دوام مشخصه مطرح شده است.  بیشترا ی کمترصورت به
 

 ر اقدامات یسا 
 ر اقداماتیسا  

 يریگو مغزه یلیتحل يهااز روش یکچیه در هکيموارددر 
توان با استفاده از یرفت، مینتوان بتن موجود را از نظر دوام پذ

 یمحافظ سطح يهاپوشش يریارگکمانند به یخاص يهاروش
رد بتن عضو را از نظر ک، عملیسطح يهامیا اصالحات و ترمی

د یر باین تدابیرد اکعمل جهیرساند. نت یبه سطح قابل قبول ،دوام
  رسد.ببه اثبات  یدانیما یو  یشگاهیج آزمایبر اساس نتا

 یسطح بتن و حت یفکی يارتقا يبرا یمختلف يارهاکامروزه راه 
ارها کن راهیاز ا ياریمطرح است. بس یت بتن درونیفکی يارتقا
رح ط هین بهتر است با دقت در تهیبر هستند. بنابرابر و زماننهیهز

 ن دقت در ساختیاز نظر دوام و همچن یمنیا هیت حاشیمخلوط و رعا
 نمود.  یارها را منتفکن راهیاز به ایبتن، ن يو اجرا

تواند در درازمدت و ینم ییارهاکر و راهین تدابیاست گاه چن یهیبد
ن کداشته باشد و مم یرد مناسبکعمل ،شده ینیش بیدر طول عمر پ

 ها ومیها و ترمن پوششیا ا چندبارهی یکد ین مدت تجدیاست در ا
 ر باشد. یاجتناب ناپذ یاصالحات سطح
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              نهمفصل  9

 يبندقالب
  

 حیر/توضیتفس  یمتن اصل

 گستره 
 

 گستره 

الب، ق يو اجرا ید در طراحیه باک ین فصل به الزاماتیضوابط ا
 ت شود،یرعا یبتن يهاسازه يبردارو قالب يبندقالب

 ر است:یاختصاص دارد و شامل موارد ز
 ؛اتیلک -الف
 ؛هاجنس قالب -ب
 ؛هاوارده بر قالب يبارها -پ
 ؛هاقالب یطراح -ت
 ؛يبندقالب ییالزامات اجرا -ث
 ؛يبردارقالب -ج
 شده در بتن. ياقالم جاگذار -چ

نس ب جیا و معایها، مزال درباره انواع قالبیبه تفص نامهآیینن یدر ا 
و  يبندقالب ییات اجرایات عملیقالب و جزئ یا طراحیها قالب
 در مورد الزامات مربوط یاتیلکه ک، بلشودمیپرداخته ن يبردارقالب
 یتب فنکن موارد الزم است به ی. در اشودمیمطرح  هاآنبه 

 مراجعه شود. يبندقالب

 اتیلک 
 

 اتیلک 

وزن و  ينگهدار يه براکموقت است  ياسازه ،قالب 9-2-1
بتن ه ک یتا زمان ،وارده ير بارهایرانش بتن تازه و سا

. شودمیار برده کده، بهینرس یافکنشده و به مقاومت سخت
 ياعضاتمام ه در تماس بتن، بدنه و ین سازه شامل رویا

است  ییر اعضایها و ساالفکبندها، آن مانند پشت نگهدارنده
ار کبه وارده  يمقاومت قالب در برابر بارها تامین يه براک
 .  باشدمی، رودیم

 یتا در طراح شودمیبودن سازه قالب موجب موقت  1-2-9ت  
ه دائم استفاد يهاسازها ضوابط یاز روابط  یا چوبی يفوالد يهاقالب

 نشود.
 بتن نگهدارنده جاد سازهیمرتبط با ا بندي: مجموعهقالب مجموعه

ه در تماس با کاز قالب  یشده و شامل:  رویه (بخشازه و سختت
د، بن، پشتبتن است)، بدنه و تمام اعضاي نگهدارنده مانند شمع

 ر موارد است.یو سا كریالف، بادبند و چپ و راست، تک
هستند  يا فشاری یششک يعضو يمهار يهالهی: ميمهار يهالهیم
استفاده  یجانب يروهایها در مقابل ننگه داشتن قالب يه براک
 شوند.یم

 له(فاص ش و چوب اندازهکمانند تَنگ،  یر موارد، قطعاتیمنظور از سا
 رند.یگیمورد استفاده قرار م يبنده در قالبکنگهدار) است 
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 حیر/توضیتفس  یمتن اصل
به مجموعه قالب و سازه نگهدارنده آن گفته  يبندقالب 9-2-2

ها برساند. گاههکیوارده به قالب را به ت يد بارهایه باک شودمی
ن مجموعه به ینان جز ایاطم يهاهیها، داربست و پاشمع

 د.نیآیحساب م

داربست: سکوي کار موقت در ارتفاع است که براي  2-2-9ت  
 ن مجموعه شاملیداشتن کارگران، ابزار و مصالح متصل است و انگه

ها، بادبندها، يرسری، زیقائم، صفحات افق يهاهیو پا يبندشمع
 .باشدمیره یم ارتفاع و غیل تنظیوسا

ه): اعضاي عمودي یا مورب که براي تحمل بارهاي زنده یشمع (پا 
 روند.یار مکشوند و بهین ساخت و وزن قالب و بتن، طراحی میح
هایی که به تعداد کافی در زیر دال و یا نان: شمعیاطم هیپا 

ا پس از یماند و یم یباق يبردارن قالبیاعضاي سازه در ح
تا از  شودمیها مجدداً نصب هیبرداري و برداشتن پاقالب

 .جلوگیري شود یاد از حد عضو خمشیز) زی(خ یافتادگ

د عالوه بر یبا يبندو ساخت قالب و قالب یدر طراح 9-2-3
ه پس از کت سطح عضو سازه یفکیبه  يداریمقاومت و پا

 ت مشخصاتی، توجه داشت. رعاشودمیان یبرداشتن قالب نما
 است. ین شده در پروژه الزامییتع

جاد شکل،  ابعاد، یا فهیموقت، وظ به عنوان سازه قالب 3-2-9ت  
سب کسخت شدن و  زمانرا تا  سطوح و حدود نهایی اعضاي سازه

عهده به يمجاز ابعاد يهارواداري بتن در محدوده یافکمقاومت 
 دارد.

در برابر  ،یافکبه مقاومت  یابید بتن تازه را تا قبل از دستیقالب با
م شدن رطوبت کن از یند. همچنکمتعارف حفظ  يهالرزش ضربه و

د. ینما يریآن از سطح در تماس با قالب جلوگ رهیبتن و نشت ش
ار ه داخل آن قرک یر اجزا و قطعاتیلگردها و ساید بتواند میقالب با

 دارند را در محل مورد نظر نگاه دارد.
تصاد و اق بندي باید سه اصل کیفیت، ایمنیو قالب در طراحی قالب

ن دستورالعمل در جهت یه شده در ایدر نظر گرفته شود. الزامات ارا
 ياو منطقه یمیط اقلیسازه در شرا يداری، دوام و پایمنیش ایافزا

گر منابع و ید از دیبا ه نشدهیارا یه الزاماتک ياست و در موارد
 استفاده نمود. یالمللنیا بی یمعتبر مل كمدار

 هاآنو انواع  هاجنس قالب 
 

 هاآنو انواع  جنس قالب 

 آلیاژي آلومینیوم فوالد، تواند از چوب،یجنس قالب م 9-3-1
 و محصوالت ، بتن، آجر و سفاليمریو پل یمواد پالستیک و

 ه جنسکد توجه داشت یموارد باتمام در د. باش ياشیشه الیاف
و ظاهر بتن در عضو نش مخرب ندهد کبا بتن واقالب رویه 

 د. یمورد نظر را مطابق مشخصات پروژه حفظ نما
 

جاد یاز به ایا نیها و قالب يخاص برا یدر صورت طراح 1-3-9ت  
 یژه باید جنس قالب و مشخصات آن در مشخصات فنیو ينما

ر اکمانیا پیصورت سازنده  پروژه ذکر شود. در غیر این یخصوص
 د.یمجاز است که جنس قالب مورد نظر را انتخاب نما

موجود در  کرا با آهیوم باشد، زینید از جنس آلومیقالب نبا هیرو
 یند و باعث چسبندگکید میدروژن تولیب شده و گاز هکیبتن تر

 آورد. یوجود مرا به ینامطلوب يسطح بتن به قالب شده و نما
م آفتاب یدر برابر تابش مستق يقالب فلز یژه وقتیدر مناطق گرم، بو

ش یافزا يل براکجاد مشیبه داغ شدن قالب و ا تواندیرد میقرار گ
ر ن در اثیانجامد و همچنیبتن تازه در مجاورت قالب ب يدما یناگهان

ن یز بیمتفاوت سطوح رو به آفتاب و پشت به آن و ن يهالکر شییتغ
ب ی، آسیقطعات بتن يهاها و لبهخود قالب و بتن درون آن، گوشه
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 حیر/توضیتفس  یمتن اصل
 كرا تیصورت خرد شده تواند بهیم يبردارند و در هنگام قالبیبیم

ده استفا يه از قالب فلزیکز هنگامید. در مناطق سرد نیخورده در آ
ن یرا بوجود آورد و همچن یالت مشابهکتواند مشی، مشودمی

 ع بتن مجاور قالب شود.یموجب سرد شدن سر

. ستیقالب مجاز ن هیعنوان رواستفاده از چوب تازه به 9-3-2
ت بتن مجاور آن را یفکیچوب  رهیموجود در ش يهادیرا اسیز
ن یهمچن .شودمیز ین آن يریرگیدهد و باعث دیاهش مک

کاهش سختی و قابلیت اعوجاج و چوب سبب وجود رطوبت در 
 شود.یآن متحمل تنش 

انواع چوب براي ساخت قالبهاي چوبی و استفاده از  2-3-9ت  
چندال مجاز است. ، چهارتراش و تختهالوار، مانند: تختهمتعلقات آن 

ت و یفکیق شده از یا تزریشده  آوريعمل يهااست چوب یهیبد
 برخوردارند. يبیشتردوام 

درصد  20قالب  چوب براي ساختمجاز بنابراین حداکثر رطوبت 
 کل خشیدلبه کژه در مناطق خشیواد در چوب، بهیرطوبت ز ست.ا

ه عمالً ک شودمیشدن سطح آن موجب تاب برداشتن و اعوجاج آن 
 سازد.ین مکر ممیعنوان قالب غاربرد آن را بهک

سفالی  مانند بلوكهايماندگار از قالبهاي ه استفاد  9-3-3
مانند  يمریمجاز است. اما استفاده از مواد پلیا بتنی 

ت، سینز مجاماندگار به عنوان قالب رن منبسط شده یاستایپل
در سطح بتن وجود  يسوزان آتشکه امک يدر مواردمگر 

 يسوزمحافظت در مقابل آتش يهاا دستورالعملینداشته و 
 ت شده باشد.یرعا

بلوكهاي بتنی یا سفالی معموالً در سقفهاي تیرچه و  3-3-9ت  
 بلوك استفاده میشوند که به طور دائمی در سازه باقی میمانند.

 كوبل يبه جا كرچه و بلویت يهاسقف يرن برایاستایاز پل یگاه
 يا در ساخت قطعات موسوم به پانل سه بعدیو  شودمیاستفاده 

دهد. یش میرا افزا يسوزاز آتش یه خطر ناشک شودمیار گرفته کبه
ر یلگردها، تأخیم يبر رو یل استفاده از پوشش بتنیاز دال یکی
به آرماتور است. اما با استفاده  يسوزاز آتش یناشدن حرارت یرس

ن از یابد. بنابراییاهش مکبه شدت  زمانن ی، ارنیاستایاز پل
ش ضوابط آت هکآند استفاده شود، مگر ینبا یمعمول رنیاستایپل

 ت شود.یرعا یمبحث سوم مقررات مل مطابق

، اددقرار استفاده مورد دفعات به توان یمرا قالبها   9-3-4
و  يروادارایمنی و همچنین براي حفظ به لحاظ مسائل اما 

نظر  با هاآنتعداد دفعات استفاده از  الزم است،قطعات شکل 
 .شوددستگاه نظارت مشخص 

ش کبدون روتخته چندال  يهااز قالب شودمیه یتوص 4-3-9ت  
شه یاف شیا محصوالت الی یکیستقالبهاي پالمرتبه، از  10حداکثر
مرتبه استفاده  30قالبهاي فوالدي حداکثراز و مرتبه،  20حداکثر

د دار، تعداشکه رویالتخته چند يهادر صورت استفاده از قالبشود. 
، ابد. به هر حالییش میش افزاکدفعات استفاده، بسته به جنس رو

ر یاثها تردن قالبکط انباری، و شرايبردارو قالب يبنددقت در قالب
 دارد. در تعداد دفعات استفاده از قالب ییسزابه

 ید الزامات مبحث سوم مقررات ملیدر خصوص ضوابط آتش با
 ت شود.یرعا

لف مخت ياعضاشامل ه کنیعالوه بر ا يبندقالب و قالب 9-3-5
 :دشوم یتقسز ینر یزتواند به انواع یم شودمیسازه 
 ا درجا ساخت؛یساخته شیپ –الف 

 ر ماندگار؛یغا یماندگار  -ب

 .كا متحریثابت  -پ
 

ا یساخته شیها از نوع پامروزه اغلب قالب 5-3-9ت  
ج یتدرساخت به درجا يهاساخته است. استفاده از قالبشیپمهین
 يآجر غهیمانند ت ییهااربرد خود را از دست داده و ساخت قالبک
ندرت و در موارد ها بهارگاهکبا تخته و الوار در  یچوب يهاا قالبی

 اربرد دارد. کخاص 
ر قابل دسترس بودن در هنگام یل غیدلماندگار به يهاگاه از قالب
ان کرغم امیها عل. امروزه در سقفشودمیاستفاده  يقالب بردار
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مانند تا سطح تخت و یم یصورت ماندگار باقها به، قالبیدسترس
ا انقطاع، یانبساط  يدر درزهان یوجود آورند. همچنرا به یمسطح

از قالب ماندگار  ،مجاور يهاشالودهها و وارها، ستونین دیژه در بیوبه
 .شودمیرن منبسط شده، استفاده یاستایژه صفحات پلیوبه

 يهاموثر است. قالب يبندمیتقسن یادر ز ینت قالب کنوع حر
، یسطوح افق يل، قالب لغزان برایا مایقائم  ياعضا يباالرونده برا

ح مسط يهادال يا پرنده برایجهنده  يهال و قالبیا مایقائم  ياعضا
 رند.یگیها قرار ميبندمین تقسیچوب همسقف، در چهار

ر یت نیریا قسمت زی، مانند دال یافق ياعضا يتوانند برایها مقالب
ر (وجه یت وار، گونهیقائم مانند ستون، د ياعضا يا برایاستفاده شوند 

 ين است براکن ممیار روند. همچنکبه هاشالودهر) و یت یجانب
  ار گرفته شوند.کبه یا قوسیدار بیسته، شکش يهاساخت سقف

 یال و اجزائکاش يا قائم دارای یانواع قالب با توجه به نوع عضو افق
 بدان پرداخته شده است. 3-9شکل ت  یال 1-9شکل ت ه در کاست 

 (دال)  قالب افقی
 و شمع است. یاصل يرهای، ترچهی، تقالب بدنه قالب دال شامل: رویه

باید از کیفیت ، سطح بتن قرار میگیردتماس قالب که در    رویه
برخوردار باشد و سطح یکنواخت و بافت مورد نظر بتن را  مطلوب
 ند. کتأمین 
 ها ازرچهیه تک یرد. در صورتیها قرار گرچهیت يد بر رویبدنه با

ا چهارتراش یرا از الوار  هاآنتوان یجنس چوب انتخاب شوند، م
ند. تیرچهها بر روي تیرهاي اصلی قرار داده میشوانتخاب نمود. 

میتوان از نوع الوار یا چهارتراش ، چنانچه تیرهاي اصلی چوبی باشند
 .انتخاب گردند

تیرهاي اصلی بر روي شمعها یا پایهها قرار میگیرند که کل وزن 
 قالب را تحمل میکنند.مجموعه 

 
 یچوب یقالب افقاز  يانمونه ياجزا  1-9ل ت کش

 

 چندالتخته هیرو
 و بدنه

ر یت
 

صفحه 
  

 شمع

 ير سرینوار ز

 بند باد

رچهیت
 

ه یاستفاده از تخته ال
   

ه یاستفاده از تخته ال
ه در امتداد یاستفاده از تخته ال   

 يف و قویضع
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 قائم يهاالبق

 واریقالب د الف)
 یو افق يعمود يهابندپشته، بدنه و یوار شامل: رویقالب د ياجزا

 شد.با 2-3-9و  1-3-9مطابق با د یبارویه  است.
پشتبندهاي و تکیهگاه را تشکیل میدهند ، پشتبندهاي عمودي

تکیهگاه براي پشتبندهاي عمودي  ایجادکننده ،افقی یا کمرکشها
 هستند. 

به هم باشند تا  یکو نزد ییبصورت دوتاپشتبندهاي افقی باید 
نصب قالب فراهم  يبرا هاآنان یمهارها از ملیردن مکان رد کام

  شود.
ب یتوان ترتیعنوان بدنه، مه بهیدر صورت استفاده از تخته چند ال

 ر داد.ییو قائم را تغ یافق بندپشتنصب 
 

 وارید یچوبقالب  ياجزااز  يانمونه  2-9ل ت کش

 
 قالب ستون ب)

فقط پشتبندهاي قائم و ، قالببندي ستون مانند قالب دیوار است
 جایگزین میشوند. به عبارت دیگریا گیره الف) کافقی با یوغ (

قالبهاي ستون به کمک طوقهاي فلزي یا چوبی نگهداري 
 میشوند.

 شوند.یده مینامطوقهاي چوبی «یوغ» و طوقهاي فلزي «گیره» 
ین بیشتر، فواصل یوغها یا گیرهها بر حسب فشار تغییر میکنند

 قالب است. ینیپائفشار در قسمت 

ا یش کمرک ا چوب اندازهیفاصله نگهدار 
 16یبند افقپشت

 چندالتخته هیرو

 يبند عمودپشت

 لیمهار ما

 یپ

 

 ل مهاریا میش ک
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 ستون یچوبقالب  ياجزااز  يانمونه  3-9ل ت کش

 قالب تیر
 در شکل زیر نشان داده شده است.

 
 تیر یچوبقالب  ياجزااز  يانمونه  4-9ل ت کش

   قالب یطراح 
 

  قالب یطراح 

 اتیلک 
 اتیلک  

 دیسازه موقت است، بامجموعه قالب، ه کبا وجود آن 9-4-1-1
 يداربرت بهرهیوارده و قابل يهادر برابر بار یافکمقاومت  يبرا

د. نشو یتا مقاوم شدن بتن، طراح يزیربتن ياجرا زماندر 
هر  زیستم و نیل سک يداریژه به پاید بویبا هاآن یدر طراح

 از اعضا توجه خاص شود. یک

 اساس بر باید قالبها ،ساخت عملیات شروع از قبل 1-1-4-9 ت 

  شوند. طراحی ،اجزا مقاومت و وارده يبارها
 قبیل از طراحی براي قالب مشخصات ،قالب نوع و جنس اساس بر

 شدن جاري تنش و برشی مقاومت ،خمشی مقاومت مجاز مقادیر

 ای استانداردها با مطابق باید بتن قالب ياجزا ،لهیدگی یا رفتگیفرو
  باشد. یلمللانیب ای یمل معتبر آییننامههاي

 ساختمان یر مجاز و مشخصات فوالد به مقررات ملیمقاد يبرا
ه کد توجه شود یمراجعه شود. با يفوالد ياهسازه یمبحث طراح

 ست.یم نیموقت است و سازه دا سازه یکقالب 

 رهیگ

 بدنه 

 وغی
 گوه

 بدنه 

 تیر (وجه) قالب گونه

 مئقا بندپشت

 پشت افقی

 کش

 کف قالب

 تیر

یه)
(پا

ع 
شم

ه) 
(پای

ع 
شم
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چندال به عنوان  الوار و تخته يهاتنش ر مجازیمقاد 1-9ت جدول در 

ر در جداول و یشده است. به هر حال تمام مقاد ارایهراهنما 
قالب جنبه راهنما  یر طراحیشده در بخش تفس ارایه يهافرمول

نجام ا مربوط يهااستاندارد يمبناد بر یر بایق مقادین دقییدارد. تع
ها توسط طراح قالب محاسبه ها بر اساس تعداد دهانهشود و فرمول

 .شود
 

 چوب يهار مجاز تنشیمقاد يشنهادیپ محدوده 1-9ت  جدول

 هاتنش
 MPa، چوب يهار مجاز تنشیمقاد محدوده

 الوار
 چندالتخته

 مرطوب کخش
 6 8 12تا  6 یتنش خمش

 3/0 0/1تا  4/0 2/1تا  1 یتنش برش
 - - 5تا  4 یششکتنش 

 9تا  8 10تا  9 12تا  8 تهیسیمدول االست
 - - 5/2تا  5/1 افیعمود به ال يمقاومت فشار
 - - 3/1تا  9/0 افیبه موازات ال يمقاومت فشار

 5  - یدگیتنش له
 

توان از یات الوار بر اساس مقطع چوب میخصوص محاسبه يبرا
 رد:کر استفاده یمتداول به شرح ز يهافرمول

bdI =
2

12
 ینرسیممان ا 

bdZ =
2

6
 اساس مقطع 

 : هاآنه در ک
b: ،عرض مقطع 
d:  مقطع است.د یمفارتفاع 

است (چوب و چسب)،  یبکیه از نوع تریچند ال ه تختهک ییاز آنجا
ه کرد، بلکن ییتوان با محاسبه تعرا نمی Iو  Zمشخصات آن شامل 

ل مقطع یدلن بهیند. همچنیآش به دست مییبر اساس آزما

𝑉𝑉𝑄𝑄ولاز فرم یه، در محاسبات تنش برشیتخته چندال یلیرمستطیغ
𝐼𝐼𝑏𝑏

  
 یشر ثابت برش غلتین بخش مقادین در ای. بنابراشودمیاستفاده 

𝐼𝐼𝑏𝑏
𝑄𝑄

تراز مورد  يسطح واقع در باال یکلنگر استات Q. شودمی ارایه 
. در )2-9ت  جدولاست ( یتنش حول تار خنث محاسبه ينظر برا

عمود بر  یعنی يبارگذار دهانهجدول منظور از تارها در جهت ن یا
 به موازات یعنی يبارگذار ها و تارها در جهت عمود بر دهانهگاههکیت
 ییجهت راهنما 2-9ت  جدولر شده در کر ذیها است. مقادگاههکیت

 رخانهاکو مستندات  كد به مداریق بایر دقیسب مقادک ياست و برا
 چندال مراجعه شود. ننده تختهکدیتول
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  چندالتختهات مقطع یخصوص  2-9ت  جدول

ضخامت 
 چندالتخته

(mm) 

 ها در جهت دهانهمتر، تار یکبا عرض 
 يبارگذار

ها در جهت متر، تار یکبا 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 

6 10313 3043 4145 1290 466 4165 
12 90000 13000 10000 25000 5800 5120 
18 246000 23100 14840 98000 13300 8040 
22 404000 31400 18110 206000 22700 12760 
25 583000 39600 19840 369000 3400 14850  

 »پ«تا  »الف«اهداف  يبندقالب و قالب یطراح 9-4-1-2
 :شودمیر را شامل یز

ازه س ياعضاتمام شده در  ینیبشیپ یحفظ ابعاد هندس -الف
 ؛2-5-9بند مطابق  مجاز يدر محدوده روادارها

نان یبا اطم 2-4-9بند طابق مو قائم  یافق يتحمل بارها -ب
 ؛یافک
 .یافکنان ین با اطمیانتقال بارها به شالوده و زم -پ

  

ننده پروژه کتوسط اجرا  يبندقالب و قالب یطراح 9-4-1-3
 يهاد محاسبات و نقشهیو دستگاه نظارت با شودمیانجام 
 ند.ک تاییدرا  مربوط

ا ین مشاور یسمورد تأیید مهندد یبا روش طراحی 3-1-4-9ت  
ا ی یمعتبر ملهاي دستورالعملو یا مطابق با دستگاه نظارت 

 ت.ار اسکمانیعهده پبه ییت نهایمسئولهرچند ، باشد یالمللنیب

 یطراح بارها 
 یطراح يبارها  

 قائم يبارها 9-4-2-1
 يهابندپشتو  یافق يهاوزن قالب شامل :مرده يبارها -الف

شده  يرگذایجاسایر اقالم  و آرماتورهاآن، وزن بتن تازه، وزن 
 در بتن است.

ها، و ذرگاهگوزن افراد، وسایل کار، شامل  :زنده يبارها -ب
ار فشمصالح و ارهاي موقت حاصل از انبارکردن ، بسکوهاي کار
 .باشدمی باداز  یناشرو به باالي 

 مرده و زنده:  يحداقل بارها -پ
 :شودمیاستفاده ن يزات موتوریه از تجهکيدر موارد -1

 الکلو پاسکی 4/2بار زنده:                     -
 الکلو پاسکی 8/4جمع بار مرده و زنده:     -
 :شودمیاستفاده  يزات موتوریه از تجهکيموارددر  -2

 الکلو پاسکی 6/3بار زنده:                     -
 الکو پاسلکی 0/6جمع بار مرده و زنده:     -
سازه  يلغزان برا يهاستم قالبیه از سکيدر موارد -3

ال کلو پاسکی 2/7د ی، حداقل بار زنده باشودمیاستفاده 
 در نظر گرفته شود.

د با توجه به جنس قالب، ضخامت یمرده با يبارها 1-2-4-9ت  
آن  یآن و وزن بتن تازه با توجه به ضخامت و چگال يقالب و اجزا

 .شودموجود محاسبه  يهابا توجه به نقشه آرماتورهان وزن یو همچن
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   بارهاي جانبی: 9-4-2-2

 راند: یز» پ«تا » الف« يشامل بارها یجانب يبارها
 بتن تازه؛ یاز فشار جانب یبار ناش -الف
 ؛باد یجانبفشار و مکش از  یبار ناش -ب
 ژه.یو يبارها -پ
ه یارا 5-2-4-9تا  3-2-4-9 يبندهادر  ين بارهایات ایجزئ

 شده است.

  

  بتن تازه یاز فشار جانب یبار ناش 9-4-2-3
گام بتن در هن يبتن، دما یزان روانین بار با توجه به میا –الف 

و مشخصات  يزیر، نوع بتنی، عمق لرزاننده داخليزیربتن
) 1-9طه راب، (یکیدرواستاتیبا استفاده از فشار ه یعضو بتن

 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚ز مقدار یو ن 1-9 جدولو منظور داشتن مالحظات 
 . شودمیمحاسبه  3-9رابطه و  2-9رابطه از 
P                                     )1-9رابطه  = ρgh  

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚                         )2-9رابطه  =  𝐶𝐶𝑤𝑤𝐶𝐶𝑐𝑐 �7.2 + 785𝑅𝑅
𝑇𝑇+17.8

� 
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚             )3-9 رابطه = 𝐶𝐶𝑤𝑤𝐶𝐶𝑐𝑐 �7.2 + 1156

𝑇𝑇+17.8
+ 244𝑅𝑅

𝑇𝑇+17.8
� 

           

 1-9رابطه د برابر با مقدار یبا 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚ثر فشار کموارد حداتمام در 
 در نظر گرفته شود. 30wو حداقل آن برابر با 

 روابط:ن یدر ا
P، در عمق  یفشار جانبh ،؛الکلو پاسکی 

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 ،؛الکلو پاسکی ،یفشار جانبثر کحدا 
R؛متر بر ساعت ،یارتفاع يزیر، نرخ بتن 
T؛وس یدرجه سلس ،يزیربتن زمانبتن در  ي، دما 
𝐶𝐶𝑤𝑤؛2-9 جدولطبق  یچگالب ی، ضر 
𝐶𝐶𝑐𝑐  ؛3-9 جدولطبق  یافزودنمواد و  سیمانب  نوع یضر ، 
ρ؛عبکلوگرم بر متر مکی ،بتن تازه ی، چگال 
g ؛لوگرمکیوتن بر ین ،8/9ثقل برابر با  يروین، ثابت 
hتا تراز مورد نظر (عمق  يزیراز سطح بتن ، عمق بتن تازه

 متر. ،)یلرزاننده داخل
 
 
 
 
 
 
 

متر یلیم 210ش از یه اسالمپ بتن بکیدر صورت 3-2-4-9ت  
ان ی. هر چند جرباشدمیان اسالمپ یش جریاز به انجام آزمایباشد ن

از یو ن شودمین یم تلقکمتر بتن خودترایلیم 550متر از کاسالمپ 
بتن  یردن فشار جانبکدارد، اما بهتر است در منظور  یم جزئکبه ترا

 نمود.  یم تلقکرا مشابه بتن خودتراآن
م کمترا یداخل يهانوبت با لرزاننده یکه در ک یهر حال ارتفاعبه 
 شتر شود.یمتر ب 2/1د از ی، نباشودمی
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 م)کبتن تازه (به جز بتن خودترا یروابط محاسبه فشار جانب 1-9 جدول

 یفشار جانبروش محاسبه  ، متر بر ساعتيزیرنرخ بتن یبتن عضو ، متریعمق لرزاننده داخل )1(      بتن یروان

 1-9رابطه  - اعضاتمام  - ر  شتیبا یمتر یلیم 160
 1-9رابطه  - اعضاتمام  متر 2/1بزرگتر از  متریلیم 160از متر ک

 مترکا یمتر   2/1  متریلیم 160از  مترک

 2-9رابطه  - )2(ستون             

 2-9رابطه  0/2متر از ک )3(    مترکا ی 2/4وار با ارتفاع ید
 3-9رابطه  0/2متر از ک )3(    2/4ش از یوار با ارتفاع بید

 با هر ارتفاع وارید
 3-9رابطه  5/4تا  0/2ن یب

 1-9رابطه  5/4ش از یب

 شود. يریگاندازه یردن مواد افزودنکد بعد از اضافه یبتن با یروان -1
 متر نیست. 2از  بزرگتر هاآنمقطع هستند که هیچ بُعد  ياستونها اعضاي عمودي ن جدولیدر ا -2
 متر است.  2از  بزرگتر هاآنمقطع هستند که حداقل یکبعد  یقائمدیوارها اعضاي ن جدول یدر ا -3

 wC، تازه بتن یب چگالیضر 2-9 جدول
، w بتن تازه یچگال

 wC عبکلوگرم بر مترمکی

𝐶𝐶𝑤𝑤 2240متر از ک = 0.5 �1 +
𝑊𝑊

2320
� 

𝐶𝐶𝑤𝑤 باشد. 80/0متر از کد ینبا 
 0/1 2400تا  2240ن  یب

𝐶𝐶𝑤𝑤 2400شتر  از یب = �
𝑊𝑊

2320
� 

 cC، یو مواد افزودن سیماننوع  ب یضر 3-9 جدول

 cC یو مواد افزودن سیماننوع 
 0/1 )1(                                           نندهکر یندگکپرتلند بدون  سیمانانواع 
 2/1 نندهکر یندگکپرتلند با  سیمانانواع 
 2/1 نندهکریندگکبدون  یول یمعدن یبا مواد افزودن ختهیآم يهاسیمانانواع 
 4/1 نندهکریندگک و یمعدن یبا مواد افزودن ختهیآم يهاسیمانانواع 

د افزودنکر یندگک -1 ع موا د. يریندگکت یخاصه کاست  ییایمیش یننده شامل هر نو  دارن

 

س  یمتن اصل /توضیتف  حیر

طراحی ، شودیمبتن از پایین قالب پمپ ه کيدر موارد -ب
رابطه ، کامل هیدرواستاتیکبرابر فشار  25/1باید بر اساس 

 د.شو نجام، ا9-1

فشار ، از بتن خودتراکم استفاده میشود هکيدر موارد -پ
 1-9رابطه  ،کامل هیدرواستاتیکفشار بر اساس د یباجانبی 
، یقبلمگر آن که آزمایش یا دادههاي ، گرفته شود در نظر

 را نشان دهد. يگرید یجانب يفشارها يریگراکان بهکام
فشار  ،استفاده میشود ندهکآشیپاز بتن  هکيدر موارد -ت

از  یناش یفشار جانب 4-9رابطه د بر اساس یبا یجانب
 د:یآیدرشت داخل قالب از  بدست م هاسنگدانه

𝑃𝑃                                             )4-9رابطه  = (1 + 𝑖𝑖)𝑊𝑊𝑤𝑤𝑎𝑎.ℎ𝑎𝑎  

  
 
 
 
 
 
 
 

توسط روابط موجود در مباحث  هاسنگدانهاز  یناش یفشار جانب -ت
ر چسبنده یغ يهاكخا ين براکی، مانند رابطه رانكخا یکانکم

از به فشار دارد ین هاسنگدانهق مالت در ی. تزرشودمیمحاسبه 
از  ی(مگر در برخ شودمیها وارد نناً به قالبین فشار عیهرچند ا
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س  یمتن اصل /توضیتف  حیر
 آن:ه در ک
𝑃𝑃  ال؛کلو پاسکیفشار سنگدانه بر حسب 
𝑖𝑖 ؛7/0تا  6/0ن یب ضربه بیضر 

𝑊𝑊𝑤𝑤𝑎𝑎  وزن مخصوص سنگدانه در هوا (در آب به اندازه وزن
بر حسب  )شودمیم کمخصوص آب هم حجم آن 

 ؛عبکوتن بر متر میلونکی
ℎ𝑎𝑎 خته شده بر حسب متریر ارتفاع سنگدانه درشت. 

𝑊𝑊𝑤𝑤𝑎𝑎 = 10𝑊𝑊𝑎𝑎  5-9ابطه ر(                                          
𝑊𝑊𝑎𝑎 درهوا = 100−𝑉𝑉

100
. 𝜌𝜌𝑎𝑎                                )6-9ابطه ر    

𝑊𝑊𝑎𝑎 درآب = 100−𝑉𝑉
100

(𝜌𝜌𝑎𝑎 − 1)                                 )7-9ابطه ر

𝜌𝜌𝑎𝑎 عب؛کذرات سنگدانه بر حسب تن بر مترم یچگال 
𝑉𝑉 درشت بر درصد،  يهاسنگدانهن یب یخال يحجم فضا

 ؛48تا  38ن یب معموال
  8-9رابطه نده از کآشیبتن پ ین رانش جانبییتع يبرا

 :شودمیاستفاده 
 
P𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚               )8-9ابطه ر = 𝐾𝐾𝑎𝑎 .𝑊𝑊𝑤𝑤𝑎𝑎.ℎ𝑎𝑎 + 2𝑊𝑊𝑤𝑤𝑚𝑚.𝑅𝑅𝑐𝑐 . 𝑉𝑉

100
  

P𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 ال؛کلو پاسکیثر فشار وارد بر قالب بر حسب کحدا 
𝐾𝐾𝑎𝑎 ؛یکبرابر با  معموالب رانش سنگدانه درشت، یضر 

 𝑊𝑊𝑤𝑤𝑚𝑚 عب (در کوزن مخصوص مالت بر حسب تن بر متر م
 )؛شودمیمتر کعب کتن بر متر م یکزان یآب به م

𝑅𝑅𝑐𝑐 رش.یگ زمانخته شده صرفنظر از یارتفاع مالت ر 

مالت بعنوان فشار ق یرات)، اما بهتر است فشار تزریتعم
ن ک. در اغلب موارد ممشودها منظور وارد بر قالب یکدرواستاتیه

ه کاز ارتفاع مالت  یناش یکیدرواستاتیق از فشار هیاست فشار تزر
د یمالت تازه را با یشتر باشد. چگالیدهد، بیبدست م 1-9رابطه 

عب در کلوگرم بر متر مکی 2240ثر کحدا یمعمول يهاماسه يبرا
 ین چگالین استفاده شود، ایسنگ يهانظر گرفت. چنانچه از ماسه

 د.یا محاسبه بدست آیش ید با آزمایبا
ها در این روش باید بنحوي قرار گیرند که فشار دوغاب تزریقی قالب

را تحمل کرده مانع از هدر رفتن آن شده و امکان تخلیه هوا را نیز 
فراهم سازند، زیرا در بتن پیش آکنده دوغاب باید هواي اطراف 

 ي درشت را بیرون رانده و خود جاي آن را بگیرد.هاسنگدانه
، گیري از نیروي انسانی ماهرتراین روش، بهرهشتر در یفشار جانبی ب

تر در مقایسه با تر و کاربرد مصالح مرغوبجزئیات اجرایی دقیق
 سازد.ناپذیر میهاي متعارف را، اجتناببندي بتنقالب

 لغزان يهابتن در قالب یفشار جانب 9-4-2-4
 200تا  150 معموالبتن ه یلغزان ضخامت هر ال يهادر قالب

 است. متریلیم
فشار ، شودمیاستفاده ن مجددلرزاندن  ازه کيدر موارد -الف

  .شودمیمحاسبه  9-9رابطه  از یجانب
𝑃𝑃                                     )9-9رابطه  = 4.8 + 524 𝑅𝑅

𝑇𝑇+17.8
  

 
 8/4، ثابت شودمیاز لرزاندن مجدد استفاده  هکيدر موارد -ب

  ند.کیدا میش پیافزا 2/7در رابطه فوق به 
 

 :ن رابطهیدر ا
P ؛الکلوپاسکی، وارده به قالب از بتن ی: فشارجانب 

 R؛ساعت، متر بر يزیربتن ی: نرخ ارتفاع 
 T؛وسی، درجه سلسيزیربتن زمانبتن در  ي: دما  

م بهتر در دستور که تراکيلرزاندن مجدد، در موارد 4-2-4-9ت  
ه نشست کين در مواردی. همچنشودمیار گرفته کار قرار دارد بک

لگردها یر میشدن ز یانداختن موجب خالاز آب یناش يریخم
 اربرد دارد.ک، شودمی

دار اساس جهت حرکت، به قالب لغزان قائم یا شیب قالب لغزان را بر
ن یاربرد اک نند. با توجه به دامنهکیم میو قالب لغزان افقی تقس

 پرداخته شده است. ي، فقط به قالب لغزان عمودنامهآیین
مانند  ییهاپروژه ياجرا يهااز روش یکیروش ساخت با قالب لغزان 

ا، لوهیها، سپل هی، پایراتمخاب يهابلند مرتبه، برج يهاساختمان
 ره است. یها و غشکننده، دودککخن يهابرج

پارچه و یکصورت ا المان بهیدهد سازه یاجرا با قالب لغزان اجازه م
اجرا  زمانت مدت یساخته شده و در نها اجراییوقفه، بدون درز یب
خاص  يهاسازه یبرخ ين روش براین از ایابد. همچنیاهش کز ین

 یجنب يهاسازه یدر فرا ساحل و برخ يحفار يوهاکمانند، س
 .شودمیاستفاده  ياهسته يهاروگاهین
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س  یمتن اصل /توضیتف  حیر
 نان دستگاهید توسط شخص با تجربه و مورد اطمیقالب لغزان با

 دیها بانترل شود. نقشهکت قالب کنظارت در هنگام نصب و حر
 ها را نشان دهد.ار و داربستک يوک، قالب، سکج ییجانما

، فلز، افیمسلح به ال یکتوان از جنس پالستیلب را مه قایرو صفحه
 رد.کانتخاب  هاآناز  یبکیا تریچوب  چندال، تخته تخته
ن در ی، بنابراشودمیمهم قالب لغزان محسوب  يوغ از اجزایعضو 

 د به آن توجه خاص شود.یساخت قالب با
مرده، بار زنده را حداقل  يد عالوه بر بارهایقالب با يوکس یدر طراح

 در نظر گرفت.ال کلوپاسکی 2/7
بتن تازه را  یها، فشار جانبشکمرکقالب، بادبندها و  یدر طراح

 رد.کمحاسبه  9-9رابطه توان از یم
 و كاکمرده و زنده بر اصط يد عالوه بر بارهایباالبرنده با يروین

رو به  ت قالبکان حرکد تا امین بتن و قالب غلبه نمایب یچسبندگ
 باال فراهم شود.

 

 
 قالب لغزان ياجزا 5-9ت  لکش

 
دن سازه انجام یصورت مداوم و تا به اتمام رسد بهیت قالب باکحر

 ن باال رفتن قالب لغزانیها در حد طبق نقشهیشود. قالب بازشوها با
 و نصب شوند.  ینیبشیدر محل مورد نظر پ
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س  یمتن اصل /توضیتف  حیر
قبل از اجرا  ش وید با آزمایت قالب باکثر سرعت حرکحداقل و حدا

)، یمیط اقلی(شرا ییرات دماییتوسط شخص باتجربه و بر اساس تغ
ه ک یاز عوامل ياریبتن و بس هیرش اولیگ زمانبتن،  یو روان ییاراک

معموال  .شودتواند موثر باشد، مشخص یست اما مین ینیبشیقابل پ
متر در ساعت و یلیم 50قالب لغزان  يت عمودکحداقل سرعت حر

 .شودمیمتر در ساعت در نظر گرفته یلیم 300 ثر آنکحدا
نترل شود. کبار یکساعت  4د حداقل هر یشاغول و تراز بودن قالب با

ه استفاد یقیدق يد از ابزارهایردن باکنترل شاغول و تراز ک يبرا
 نمود.

 يروهایرده و نکت یها را در فواصل منظم حماشکمرکها، وغی
نند تا در کیها منتقل مشکمرکها به کقالب را از ج دهندهتکحر

 بتن تازه مقاومت داشته باشند. یجانب يرویمقابل ن
 ر است:یها  به شرح زشکمرکف یوظا

 خود؛  يقالب در جا داشتن بدنهنگه  -
 ه قالب؛ یرو ها  به صفحهوغیباالبرنده از  يرویانتقال ن -
 ار و داربست.ک يوهاکت از سیحما -
 

 3 تا 5/2 نیب معموالبتن و قالب را  کیاکو اصط یتنش چسبندگ
 کیاکطاص یرند. از ضرب تنش چسبندگیگیدر نظر مال کلوپاسکی

ن یغلبه بر ا يالزم برا يرویدر مساحت سطح در تماس با قالب، ن
ا یبردن قالب ر در باالید. تاخیآیدست مبه یو چسبندگ كاکاصط

ت قالب کحر معموال هاآنبودن اسالمپ مکو  هابتنچسبنده بوده 
ع قالب، هرچند موجب یت سرکند. حرکیل مواجه مکرا با مش

ل کر شیین است باعث تغکباالبرنده خواهد شد، اما مم يرویاهش نک
 .شودردن بتن خارج شده از قالب کا شره ی

هر دو  شودمیه یوجود دارد، توص بیشترت یه حساسک يدر موارد
ان نیت آن اطمکدن حربار از تراز بودن قالب و شاغول بو یکساعت 
 .شودحاصل 

 باد یش جانبکاز فشار و م یبار ناش 9-4-2-5
 ید بر اساس الزامات مبحث ششم مقررات ملین بار بایا

 محاسبه شود.» هاساختمان يبارگذار« ساختمان
 ز توجه شود.یباد ن يد به فشار رو به باالین موارد بایدر ا

 يقائم روه به صورت کاز وزش باد  یش ناشکم 5-2-4-9ت  
د قادر یها باد محاسبه شود. قالبیند باکیقالب اثر م یافق يهالبه

 یگاههکیت يهارا به نحو مناسب به قسمت یافق يباشند بارها
 نند.کمنتقل 

 ژهیو يبارها 9-4-2-6
موارد به قالب و سازه  ین است در بعضکن بارها ممیا 

شامل موارد  معموالن گروه از بارها یانگهدارنده آن وارد شود. 
 :استر یز» ث«تا » الف«

 ریزي نامتقارن؛بار ناشی از بتن -الف
 هاي قالب؛گاهبارهاي حاصل از نشست نامتقارن تکیه -ب

ز یر نیز يبارهاور، کمذ» ث«تا » الف«عالوه بر موارد  6-2-4-9ت  
 : شودژه وارد یتواند بعنوان بار ویم
 آالت و پمپ بتن؛حاصل از ماشین ضربه -
 گذاشته شده در بتن؛يها و اقالم جانیروهاي رو به باال در قالب -
 بتن؛ یخارج يهاهدنبارهاي ناشی از لرزان -
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س  یمتن اصل /توضیتف  حیر
 ؛بتن از جام حمل بتنع یسراثرهاي دینامیکی نظیر اثر تخلیه  -ت
 بر قالب؛ یدگیتنشیفشار پ -ث

که بر روي ا بدنه) ی(قالب خارجی  لرزانندهدر صورت استفاده از 
از بتن حاوي مواد در صورت استفاده نصب میشود و یا  قالب

شونده، و یا سیمانهاي منبسط  یشدگجمع افزودنی جبرانکننده
 باشد. یکدرواستاتیاز فشار ه بیشتر یحتفشار جانبی میتواند 

   یطراحالزامات  
 یالزامات طراح  

د بر اساس یبا يبندو قالب قالب یطراح 9-4-3-1
ه جنس کي. در مواردردیصورت گ مربوط یمل يهانامهنیآی

 ی، طراحیاز نوع فوالد است، مبحث دهم مقررات ملقالب 
 ه جنسکيار گرفته شود. در مواردکد بی، بايفوالد يهاسازه

، ینامه ملنییآوجود قالب از چوب است با توجه به عدم 
اده استف یالمللنیب يهاو دستورالعمل هانامهنییتوان از آیم
، ودشمیاستفاده  یماندگار بتن يهاه از قالبکيمواردرد. در ک

 م است. کحا نامهنییآن یضوابط ا
 

ضخامت بدنه  محاسبه يه براکقالب  یطراح یدر مبان 1-3-4-9ت  
ر مورد توجه ید موارد زیرود بایار مکقالب به ياجزا و ابعاد و فاصله

 رد:یقرار گ
فق يهاقالب یطراح  :یا

 ؛2-4-9بند طبق  یطراح يبرآورد بارها  •
 ها؛رچهین فواصل تیین ضخامت بدنه و تعییتع •
 ؛یاصل يرهاین فواصل تییها و تعرچهین ابعاد تییتع •
 ها؛هیا پایها ن فواصل شمعییو تع یاصل يرهاین ابعاد تییتع •
 ها؛شمع یطراح •
 بادبندها. یطراح •

ریقالب د یطراح   :وا
 ر برداشته شود:یبه شرح ز ییهاد گامیوار بایقالب د یطراح يبرا
 ؛2-4-9بند طبق  یبرآورد بار طراح •
 . يعمود يبندهان ضخامت بدنه و فواصل پشتییتع •
 ؛یافق يبندهاو فواصل پشت يعمود يبندهان ابعاد پشتییتع •
 مهارها؛ لهیو  فواصل م یافق يبندهان ابعاد پشتییتع •
 (بادبندها).ل یما يهانندهکتیحما یطراح •

 یافق يبندهااز پشت یبر اساس بار ناش يمهار يهالهیفواصل م
 يمهار يهالهیه تنش وارده بر مک ی. در صورتشودمیمحاسبه 

د یا) باشد، بي(تنش سطح باربر یاز تنش مجاز  فرورفتگ بیشتر
 ابد. یش یها افزالهیا قطر میاهش و کها لهیفواصل م

، یاصل يرهایها، ترچهینه مانند تبد نگهدارنده يفواصل اجزا
، یر مجاز تنش خمشیمقاد يد برایبا یو افق يعمود يبندهاپشت

 محاسبه يه براک ییهاز محاسبه شوند. فرمولیو خ یتنش برش
د بر ی، باشودمیا طول دهانه استفاده یثر فواصل مجاز اجزا کحدا

 انتخاب شود.  يبارگذار يمورد نظر برا اساس تعداد دهانه
شد با يد در حدیبندها بارها و پشتیز) مجاز  بدنه، تی(خ یافتادگ

ن یز باشد. ایآن ناچ يزان ناهمواریباً مسطح و میه سطح بتن تقرک
ها ن حائلیآزاد ب دهانه Lه در آن کمحدود شود  L/400د به یز بایخ

ش یز مجاز را افزایتوان خیممهندس مشاور  تاییداست. در صورت 
 داد. 
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ار ا تنش سطح تحمل بی یرفتگد تنش فرویها، باشمع بهمحاس يبرا

 از تنش مجاز باشد.  کمترها و شمع یاصل يرهاین تیب
ا یمورب  ياعضا ی، طراحیو افق يعمود يهاقالب يالزم است، برا

 انجام شود. یجانب يبادبندها در مقابل بار باد و بارها
 يرهایها و ترچهینگهدارنده مانند ت يفواصل اعضا محاسبه يبرا
ز ی، خمش، برش و خيبارگذار د بر اساس تعداد دهانهیبا یاصل

ز یخمش، برش و خ ين مقدار فاصله بر مبنایکمترمحاسبه شود. 
قابل قبول در نظر گرفته شود.  ثر طول دهانهکد به عنوان حدایبا

  يوبر ر ياند، با فرض بارگذارشده ارایهن بخش یه در اک ییهافرمول
 يگر بدنه بر رویاست. به عبارت د بیشترا یدهانه و  3 بدنه با

 يهالهیها و مشکمرک، يعمود يبندهارها، پشتیها، ترچهیت
 ه بدنه از جنس تختهکن فرض شده است یه دارد. همچنکیت يمهار

 چندال است.
 قالب ينترل فواصل اعضاک روابط

bf: ینترل تنش خمشک*  zL /
w

= 3 16  

  : ینترل تنش برشک* 

sf تخته الوار: يبرا bdL
/ w

=
0 9

 

sf  تخته چند ال:  يبرا IbL
/ w Q

= ×
0 6

  

𝐿𝐿ز برابر با یمقدار مجاز خ هکآنز، با فرض ینترل خک* 
270

 است: 

 
bf zL /
w

= 0 81
  

 :هاآنه در ک
bfی= تنش خمش ،MPa 

w نواخت، یک= بارkPa /m بر هر متر دهانه 
z 3ا اساس مقطع، ی= مدولmm 
 I4، ینرسی= ممان اmm 

L نندهکتیز عضو حماکز به مرکا مری= طول دهانه 

د بر اساس یبا يبندقالب يهاهیپا شالوده یطراح 9-4-3-2
، انجام شود. يسازیو پ ی، پیضوابط مبحث هفتم مقررات مل

 هیتوص هاهیپا یاحتمال يهاتوجه به نشست ین طراحیدر ا
 . شودمی

  

و  جادیاان کد امیبا هادالرها و یقالب ت یدر طراح 9-4-3-3
ر ییاز تغ یز مثبت ناشیا خی یز منفیخ مقداردر ر ییا تغی
 شود. ینیبشیپها هیا نشست پای یکپالست يهاآنکم

  

   :شودمیه یر توصیتوجه به مالحظات ز 9-4-3-4
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 ؛6-2-4-9 بندژه موضوع یو يبارها -الف
 یکاز دال ه کيموارد رها دریقالب ت یچرخش احتمال -ب

 ؛ه داردکیسمت به آن  ت
ا هفکه یجاد شده در رویخارج از صفحه ا يهالکر شییتغ -پ

از حد  شیعلت فاصله بر اثر فشار بتن تازه، به یها، زو بدنه
 ؛گریدیکها از بندپشت

، انیانم يل در اعضاکر شییزان تغیثر مکحدا، شودمیه یتوص
1 به 

400
1ان به یر نمایغ يو در اعضا 

270
طول دهانه آزاد   

 محدود شود.  

 يبندقالب 
 

 يبندقالب 

 يبندقالب ییاجراالزامات  
 يبندقالب ییاجراالزامات   

، يبنددرزباید با مواد مناسب  هاقالب یداخلسطح  9-5-1-1
پوشش سپس با استفاده از مواد رهاساز (روغن قالب) اندود و 

وب نامطل يریبتواند تاثه ک يمواداز هرگونه استفاده داده شود. 
باید  رارهاساز مواد ست. یبر سطح بتن داشته باشد، مجاز ن

سطوح  يلگردها، رویکار برد که بدون آلوده شدن مچنان به
 آورد. وجودبه كنواخت و نازیک ياهیقالب ال

سطح قالب اعمال  يدو ماده بر رو معموال یلکبه طور  1-1-5-9ت  
ل در باز یتسه ياندودها برا .اندودها (درزبندها) و رهاسازها ،شودمی

ه و ریاز نشت ش يریجلوگ يردن سطح براکها، درزبند ردن قالبک
 يز موادیشوند و مواد رهاساز نیاستفاده مبهبود دوام سطح تماس 

را  يبردارو قالب يریسطوح تماس جلوگ یه از چسبندگکهستند 
 يد قبل از جاگذاریها را باان قالبکنند. تا حد امکیآسان م

آن اعمال نمود تا از  يرد و مواد رهاساز را بر روکنصب  آرماتورها
د از مواد رهاساز یباان کشود. تا حد ام يریلگردها جلوگیم یآلودگ

قالب  بتن و م استفاده نمود تا هوا و آب بتواند از فاصلهک يبا گرانرو
ا ین امر یند. عدم توجه به اکا رو زدن آب عبور یم کدر هنگام ترا

جاد حفرات ین است باعث اکاد از حد مواد رهاساز ممیمصرف ز
. شود يبردارو بدمنظر شدن سطح بتن پس از قالب یسطح يهوا

ا ی يرجاذب (قالب فوالدیغ يهاژه در مورد قالبیوده بهین پدیا
 ان وقوع دارد.کام بیشتر) یکیپالست

مواد زائد از   يعاردرون قالبها باید کامالً تمیز و  9-5-1-2
ها دشوار یا غیر در مواردي که دسترسی به کف قالب باشد.

ي هاهاي بازدید و کفشويدریچه ممکن است، باید با تعبیه
 ریزي فراهم کرد.امکان تمیز کردن قالب را قبل از بتنقالب 

شدن ش از حد از مواد رهاساز موجب جمعیاستفاده ب 2-1-5-9ت  
آور انیز ین مواد اضافیتراز معمول یکیه ک شودمیف قالب کآن در 

، قطعات چوب، گرد و يآرماتوربند ده شدهیبر يهامیخواهد بود. س
ا قطعات یرن یاستایپل يهاخردهخ، ی، برف و ي، گل و الكخا
از جمله مواد زائد درون قالب  یکیا پالستی ياغذک يهاسهکی

 .شودمیمحسوب 

 و وندش تیتثبخود  يدر جاقالبها باید کامالً  9-5-1-3
احتمال مشاهده نشود تا از  هاآندر  ياهیچگونه درز یا حفره

 د.شو يریجلوگ ره و مالتیخروج ش
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و اگر قائم بوده باید کامالً ها) هی(پاشمعها امتداد  9-5-1-4

باید با نصب صفحات مناسب ند، شمعها بر روي زمین قرار دار
نان حاصل یاطم يیا فلزي از کافی بودن سطح باربر چوبی

 ود.ش

  

درز جداکننده و ، اجراي قالبها باید با درز ساخت 9-5-1-5
همچنین در صورت  باشد. هماهنگ یشدگجمعا یدرز انقباض 

 .ردیار قرار گکد نصب آن در دستور یبند، بابه نوار آبنیاز 

  

باید در محلهاي مورد (لقمه)  »هانگهدار فاصله« 9-5-1-6
از  يزیرن بتنیدر حو  شندنصب شده با یافکو به تعداد نظر 

ا یبتن از جنس  يهات لقمهیفکی ند.نکنت کخود حر يجا
را  بتن ییایا پای دوام 6فصل د ضوابط مندرج در یمالت، با

  د.یبرآورده نما

باشد.  يمریا پلی یتواند بتنیجنس فاصله نگهدار م 6-1-5-9ت  
 یمیط اقلیدر شرا يمریپل ياز فاصله نگهدارها شودمیه یتوص

)XCS4 ،XCS3  ،XCD4شود.  ي)، خوددار 

باالتر شمعهاي دال در طبقات  يت هم امتدادیرعا 9-5-1-7
مگر ست، ین یالزامامتداد شمعهاي طبقات زیرین نسبت به 

بوجود آمدن و احتمال  ودهزیرین کافی نب آن که ضخامت دال
لهیدگی و یا ممانهاي خمشی ، اد ازحدیدو طرفه ز برش

 ن وجود داشته باشد.یریدال زپیشبینی نشده در 
  

طبقات  دال در يهاشمع يبه هرحال هم امتداد 7-1-5-9ت  
 .شودمیه یمختلف توص

د با یبا ،یبتن ين اعضایریهنگام برداشتن قالب ز 9-5-1-8
نان یاطم يهاهیپا صورت لزوم در ،2-6-9بند ضابطه ت یرعا

ر ییگذاشت تا از بروز تغ یا باقیرد کن سطوح نصب یر ایدر ز
 شود. يرین قطعات جلوگیدر ا زمانتابع  يهالکش

د ی، نباینان چوبیاطم هیا بعد مقطع پایحداقل قطر  8-1-5-9ت  
باشد. در  کمتره ین پایاز پائ يمتر 5/1متر در ارتفاع یلیم 150از 

 د با در نظر گرفتن اثریبا هاآن يت باربریظرف يفلز يهاهیمورد پا
 .شودمانش محاسبه ک

 هاي اطمینان براي تیرهاي با دهانهبینی پایهپیش 9-5-1-9
متر،  5/2طول بیشتر از به يااز پنج متر، تیرهاي طره بزرگتر

طول به ياي طرههادالاز سه متر و  بزرگتر با دهانهي هادال
ان هاي اطمینی است. تعداد پایهلزاما ،بیشتر از یک و نیم متر

از سه متر گر یدیکاز  هاآن باشد که فاصله يابه اندازهباید 
 ند.کتجاوز ن
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  هاقالب يروادار 
 هاقالب يروادار  

انحراف از  يروادار زینو رواداري ابعاد اعضاي بتنی  9-5-2-1
 جدول د مطابق با الزاماتیبا هاآن يریامتداد و محل قرارگ

را  يگرید يهارواداريمهندس مشاور ه کآنباشد، مگر  ،9-4
ا دستگاه نظارت یو  باشدرده کد یقپروژه  یدر مشخصات فن

 .اجازه دهد
 
 

و  یبتن يابعاد اعضا يت رواداریرعا ياست برا یهیبد 1-2-5-9ت  
را در  هاروادارين ید ای، بايریاز امتداد و محل قرارگ هاآنانحراف 

 نیه در حکد دقت نمود ین بایار برد. همچنکبه يبندمورد قالب
ر کذ يهارواداريو خارج از  يرات جدییو پس از آن تغ يزیربتن

ها ن قالبید. بنابرایایوجود نبه يبنددر قالب ،4-9 جدولشده در 
ز یا خیت کان حرکم و مهار شده باشند تا امکمح یافکقدر د بهیبا
ن مراحل یو پس از آخر يزیراد از حد و انحراف در هنگام بتنیز

 شد.نترل وجود نداشته باکم و یتنظ

 يبردارقالب 
 

 يبردارقالب 

  يبردارقالب ییالزامات اجرا 
 يبردارقالب ییالزامات اجرا  

 يهاردن قالبکحداقل مقاومت الزم بتن جهت باز 9-6-1-1
د توسط مهندس یبا ،هاآننان یاطم يهاهیو پا یخمش ياعضا

ن یاه کي. در مواردشود ا دستگاه نظارت مشخصیمشاور 
 ،هاي آگاهیآزمونهمقاومت  چنانچه، ن نشده باشدییتعحداقل 
هاي توان قالبدرصد مقاومت مشخصه باشد، می 70 حداقل

 مانزن یز اینان نیاطم يهاهیپا يسطوح زیرین را برداشت. برا
درصد  90به  یآگاه يهادن مقاومت آزمونهیمتناظر با رس

ا یه مهندس مشاور ک يدر موارد مقاومت مشخصه است.
 ردهکنرا اعالم  یخاص زمانا یدستگاه نظارت، حداقل مقاومت 

 اقدام 5-9 جدول مطابق توانمیگر ینه دیباشند، بعنوان گز
 نمود.

، معموال حداقل یتونل يهاا قالبیها در مورد قوس 1-1-6-9ت  
 70متر از ک، یخمش يردن قالب اعضاکمقاومت الزم جهت باز

را د آنیه مهندس مشاور باکدرصد مقاومت مشخصه خواهد بود، 
ز ینان نیاطم يهاهین موارد برداشتن پاین در ایهمچند. یاعالم نما

 درصد مقاومت مشخصه انجام شود.  90به  یابیتواند قبل از دستیم
 
 

 نان یاطم يه هایبرداشتن پا 
 نانیاطم يه هایبرداشتن پا  

برداشتن کل  ،تا هفت متر براي تیرهاي با دهانه 9-6-2-1
 .استهاي اطمینان مجاز زدن پایهسپس قالب و داربست و 

هاي بزرگتر از هفت متر، تنظیم قالب و داربست براي دهانه
هاي باید طوري باشد که برداشتن قالب بدون جابجایی پایه

 اطمینان میسر باشد.
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 يبندهاي قالبرواداري 4-9 جدول

 رواداري شرح فیرد

 
1 

 امتداد قائمانحراف از 
 

 هاها و کنجها، دیوارها، نبشها، پایهدر لبه و سطح ستون الف
 متر طول 3متر در هر میلی 6

 متر در کل طولمیلی 25حداکثر 

 ب
ها، درزهاي کنترل، شیارها و دیگر نمایان ستون براي گوشه

 خطوط برجسته نمایان و مهم

 متر طول 6متر در هر میلی 6

 متر در کل طولمیلی 12حداکثر 

 
2 

 هايانحراف از سطوح یا تراز
 هاشده در نقشهمشخص

 
 الف

ها و تیرها، نبشزیرین ها، سطح، سقفهادالزیرین در سطح
 هاقبل از برچیدن حایل هاکنج

 متر طول 3متر در هر میلی 6

 متر طول 6در هر چشمه یا هر مترمیلی 9

 در کل طول مترمیلی 19حداکثر 

 ب
هاي نمایان شیارهاي پناهها، جانها، زیرسريدرنعل درگاه

 نمایان و مهم افقی و دیگر خطوط برجسته

 متر طول 6در هر  مترمیلی  6

 در کل طول مترمیلی 12حداکثر 

 
3 

ها، دیوارها و ستونانحراف
 جداکننده از موقعیتهايتیغه

 ساختمانشده در پالن مشخص

 مترمیلی 12 دهانهدر هر 

 مترمیلی 12 در هر شش متر طول

 مترمیلی 25 حداکثر در کل طول

 مترمیلی +6 هاانحراف از اندازه و موقعیت بازشوهاي واقع در کف و دیوار و غالف 4

 
5 

ها عرضی ستون مقطع اختالف در 
 و دیوارها هادالو تیرها و ضخامت 

 مترمیلی 6 در جهت نقصانی الف

 مترمیلی 12 در جهت اضافی ب

 
6 

 هاشالوده

 الف
اختالف 

 هااندازه
 در پالن

 مترمیلی 12 نقصانی

 مترمیلی 50 اضافی

 شالوده جایی یا خروج از مرکزجابه ب
عرض شالوده در امتداد طول مورد نظر  دو درصد

 متر نباشد.میلی 50که بیش از  مشروط بر آن

 ضخامت پ
 درصد 5 کاهش ضخامت نسبت به آنچه تعیین شده

 محدودیتی ندارد افزایش ضخامت نسبت به آنچه تعیین شده

 
7 

 هاپله

 الف
در تعداد 

 معدودي پله

 مترمیلی + 3 ارتفاع پله

 مترمیلی + 6 کف پله

 ب
هاي در پله

 متوالی

 مترمیلی + 1,5 ارتفاع پله

 مترمیلی + 3 کف پله
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 )2( و )1(ها ردن قالبکباز  يه شده برایتوص زمانمدت  5-9 جدول

 ا قالبینوع عضو 
 )3(                                متوسط مجاور بتن  يردن قالب بر حسب دماکباز زمانحداقل 

°C5  °C10 °C15 °C25 بیشترا ی 

 رها)،یت ی(مانند: ستون و جدار جانب يعمود يهاقالب
 ساعت

 8 10 12 ساعت 16

 وافل يهاا سقفی كبلو رچهیسقف مانند ت يهارچهیت
 روز متر)،یلیم 750از  کمتر يهارچهیت (با فاصله

 2 5/2 3 روز 4

 یو اصل یفرع يهاریت
D) بار مرده و :L(بار زنده : 

L<D L>D L<D L>D L<D L>D L<D L>D 

 5/2 4 3 5/5 4 7 5/5 روز 9 متر، روز 3از  کمترآزاد  با دهانه
 4 8 5/5 11 7 14 9 18 ز، رویقوس يهامتر و قالب 6تا  3ن یآزاد ب با دهانه
 8 12 11 16 14 21 18 28 متر، روز 6از  بیشتر  با دهانه

 طرفهیکدال 
D) بار مرده و :L(بار زنده :               )4( 

L<D L>D L<D L>D L<D L>D L<D L>D 

 2 5/2 5/2 3 3 4 4 روز 5/5      متر، روز 3از  کمترخالص  با دهانه
 5/2 4 3 5/5 4 7 5/5 9 متر، روز 6تا  3ن یخالص ب با دهانه
 4 6 5/5 8 7 10 9 14 متر، روز 6از  بیشترخالص  با دهانه

نان یاطم هیعنوان پان، همچنان بهیریقالب ز يبردارقالب زماندرصد  100، حداقل هادالدرصد و در  50رها حداقل ینان) در تیاطم يهاهیها (پاشمع شودمیه یتوص) 1(
 .بمانند یر اعضاء باقین در زیریسطح ز يبرداربعد از قالب

 ر است.یپذانکفوق ام يهاآنل زمیت خاص قالب (مانند قالب لغزان)، مورد نظر باشد، تقلکا حری يبندقالب ا نحوهیع شده یتسر آوريعمله کيموارددر ) 2(
متناسب  هاآنن زمی، ا3 و نوع 525و  425 ، مانند ردهبیشتره یبا مقاومت اول ییهاسیمان ياست. برا 325 یمقاومت ردهبا  2و  1پرتلند نوع  يهاسیمان يبرا هاآنن زمیا )3(

 هاآنن زمی، ا5پرتلند نوع  سیمانخته و گاه یآم يهاسیمان، مانند کمتره یبا مقاومت اول يهاسیمان يخواهد بود و برا کمترر شده، کن ذیدر سن سیمانر مقاومت ییبا تغ
را  هاآنن زمیتوان ایننده مکا زود سخت یننده کر یرگید یصورت استفاده از مواد افزودن ابد. دریش یافزا ر شده،کن ذیدر سن سیمانر مقاومت ییمتناسب با تغن است کمم
 رد.کاده استف يبردارن مدت قالبییتع يبرا یخط یابیق درونیتوان از طریر شده باشد، مکن اعداد ذیمتوسط ب يه دمایکاهش داد. در صورتکا یش یطور متناسب افزابه
 طرفه است.یکآن معادل دال  زمانثر کا ناظر اقدام شود. حدای شاورد بر اساس نظر مهندس میدو طرفه با يهادالدر مورد ) 4(

 

 

س  یمتن اصل /توضیتف  حیر
ي متشکل از دیوار و دال بتن آرمه، هاسازهبراي  9-6-2-2

ی به ابعاد یهاوارههاي تونلی یا قالبیی که با قالبهاسازهنظیر 
هاي اطمینان و توان برچیدن پایهشوند، مییمبزرگ ساخته 
هاي تا ده متر مجاز دانست را در دهانه هاآنبرپایی مجدد 

هاي اطمینان بالفاصله پس از مشروط بر آن که زدن پایه
اطمینان حاصل شود که هیچ  زینو  انجام شودبرداشتن قالب 

 .آمدنخواهد  وجودبهنوع ترك یا تغییر شکل نامطلوب 
ان توکه تیر یا دال یکسره طراحی شده باشد، نمی يموارد در

هاي برچید مگر آن که دهانهي را هاآنهاي اطمینان دهپایه
م نیز مقاومت الز هاآنریزي شده باشند و بتن طرفین آن بتن

 را به دست آورده باشد.

  

بندي طبقه فوقانی مجموعه قالب هکيموارددر  9-6-2-3
 هايتوان پایهوقتی می تنها ه داردکیت روي طبقه تحتانی

اطمینان طبقه زیرین را برچید که بتن طبقه باال مقاومت الزم 

 يو جنبه اقتصاد يبنده برنامه زمانکیدر صورت 3-2-6-9ت  
رد. یدر چند طبقه صورت گ يبندند، بهتر است شمعکجاب یا

هیمجدد، استقرار پا يبند، شمعيبندشمع شودمیه ین توصیهمچن
 ر باشد:یبا توجه به ضوابط ز هاآندن یو برچ نانیاطم يها
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س  یمتن اصل /توضیتف  حیر
 ،هاي اطمینانپایه شودمیدست آورده باشد. توصیه را به

د و تا حد امکان هر دو برجا باشنه در دو طبقه متوالی مواره
 رگیدیک پایه اطمینان نظیر در دو طبقه، روي هم و در امتداد

 .گرفته باشندقرار 

 ترنییبه طبقه پاو ند کیتازه را تحمل مه وزن بتن ک یبار هر شمع
گاه قادر هکید تا تیز ادامه باین نیریز د در طبقهیهد بادیانتقال م

اضافه در  يهالکر شییجاد تنش و تغیرا بدون ا یفوقان يباشد بارها
سب کقبل از  يبرداره قالبکیند. در صورتکطبقه مورد نظر تحمل 
 د:رید مدنظر قرار گیر بایوارد زت میرد، رعایمقاومت الزم صورت گ

 رهایرها و شاهتیت -
نان، الزم است پس یاطم يهاهیار گرفتن پاکهبا توجه به ضرورت ب

نان در محل یاطم يهاهیبالفاصله پا ،دن قالب و داربستیاز برچ
مجدد هر شاه يبندها و شمعردن شمعکمورد نظر زده شوند. جمع

ورت گر صید یر اصلیت يمشابه روات یع عملود قبل از شریر بایت
ن یر تحت ایتشاه یکفقط  یه در هر مقطع زمانک يطوررد، بهیپذ

 ات قرار داشته باشد.یعمل
ر و دال مجاور یمجدد هر ت يبندو شمع يبرداررها قالبیتپس از شاه
 يبندد قبل از شمعینبا هادالمجدد  يبند. شمعشودمیآن انجام 
 ير و رویز يهاه شمعکیشروع شود. در صورترها یر و تیتمجدد شاه

 يدال را برا يد توان باربریامتداد واقع نشوند با یکدال در  یک
قرار  یمورد بررس یشدگوس و برش سوراخکمع يهاتحمل تنش

 داد.
 تخت يهادال -

ه از کابد یسازمان  يد طوریمجدد با يبندها و شمعبرداشتن شمع
ن یشود. به ا يریجلوگ هادالا مخرب در یوس کمع يهاجاد تنشیا

نان را در طول یاطم يهاهیپاد یبا هادالمجدد  يبندمعب در شیترت
نیاستقرار داد. در ا یستون يو نوارها یانیم ين نوارهایب يمرزها

مجدد هر چشمه قبل  يبندها و شمعد برداشتن شمعیگونه موارد با
فقط  یدر هر مقطع زمانه ک يطوررد. بهیگر صورت پذیاز چشمه د

 ات قرار داشته باشد.ین عملیچشمه تحت ا یک
شتر باشد، یمتر ب 5/7از  هاآن يهاه فاصله ستونک ییهادالمورد  در

ه شمعکشود  يزیربرنامه يطور يبندو شمع يبندبهتر است قالب
 بدون يبردارقالب زماندر  یو ستون یانیم يواقع در مرز نوارها يها
 بماند. یخود باق يجار در ییتغ

 نانیاطم يهاهیدن پایبرچ -
توان  یه اعضا و قطعات بتنکد قبل از آنینان را نبایاطم يهاهیپا
 . ردکنند، جمع کسب کوارد را  يتحمل وزن خود و بارها يبرا یافک

هاي اطمینان باید بدون اعمال فشار برداشتن پایه 9-6-2-4
تدریج از روي هو طوري باشد که بار برد یصورت گو ضربه 

 يهان عمل در دهانهیا شودمیه یتوص .شود برداشته هاآن
ها از لبه بطرف طرهها و در گاهبزرگ از وسط دهانه بسمت تکیه

اطمینان در  ها. برداشتن بار از روي پایهانجام شود گاهتکیه
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س  یمتن اصل /توضیتف  حیر
اي حساسی دارند، باید بزرگ و قطعاتی که نقش سازه هادهانه

که در صورت لزوم طوريبه ،دشورل انجام با وسایل قابل کنت
 ها را متوقف کرد.در هر لحظه بتوان باربرداري از روي پایه

با توجه به چند طبقه،  يهاسازهدر  يبردارقالب 9-6-2-5
نتقل ن مین است به طبقات پائکطبقات باال مم يه بارهاکنیا

د توسط مهندس یه باکر خاص دارد یاز به اتخاذ تدابیشود، ن
 د شود.یق یدر مشخصات خصوص مشاور

  

 بتن شده در يجاگذارها و مجراهاي لوله 
 

 بتن شده در يجاگذارها و مجراهاي لوله 

ها و مجراهاي آب، فاضالب، بخار، و گاز قراردادن لوله  9-7-1
 صفحهانیموازات مبهیا و  ،هاتیرها و ستونامتداد محور در 
در  يها و مجارلوله ه عبورک يموارددر  .ستیجاز نم هادال

د یر باشد، بایناپذر شده اجتنابکذ يجهت عمود بر امتدادها
 اً اطرافید دستگاه نظارت برسد و ثانییبه تا هاآناوالً محل 

  ت شود. یتقو یبه نحو مناسب هاآن

  

ها و مجراها از داخل فضاي خالی تیرها عبور دادن لوله 9-7-2
که قابل بازدید و آنمشروط بر  ،با مقطع مجوف يهاو ستون

 .قابل تعویض باشند، بالمانع است

  

مندرج برقی جز در موارد  اسیساتو تها لوله يجاگذار 9-7-3
د  بنمجاز است. مشروط بر این که سایر ضوابط  1-7-9بند در 
 شوند. رعایت 7-9

  

ها و مجراهاي آلومینیومی نباید در قطعات بتنی لوله 9-5-4
 محافظت شده باشند يطرز موثر مگر آنکه به ،شوند يجاگذار

شیمیایی میان بتن و آلومینیوم و نیز ب کیتر ان انجامکو ام
ن یاز ب ،فعل و انفعال الکتروشیمیایی بین آلومینیوم و فوالد

 .باشدبرده شده 

  

ـــتونقراردادن لوله  9-7-5 ـــتیکی داخل س ها و هاي پالس
 هاآنشــرط پرکردن دیوارها براي عبور میل مهارهاي قالب به

ـــه  ـــیمانبا مالت ماس ـــت. پس از قالب س برداري مجاز اس
شد که هیچ درصورتی که تعداد و قطر این لوله ها در حدي با

شتر از  صد تقلیل نیابد، می 3یک از مقاطع بتن بی توان از در
 .نظر کردصرف هاآنر کردن داخل پ

  

 



 

 

 دهمفصل 

 ي بتنیهاسازهدرزهاي 
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         هم دفصل  10

 یبتن يهاسازه يدرزها
 

س  یمتن اصل /توضیتف  حیر

 گستره 
 

 گستره 

و  ینیبشید در پیه باک ین فصل به الزاماتیضوابط ا 10-1-1
ت شود، اختصاص دارد و یرعا یبتن يهاسازه يه درزهایتعب

 ر است:یشامل موارد ز
 ات؛یلک -الف
 ؛ییاجرا يا درزهای ساخت يدرزها -ب
 انقباض؛ يدرزها -پ
 انبساط؛ يدرزها -ت
 انقطاع؛ يهادرز -ث
 ن؛یبه زم کیمت يهادالدرزها در  -ج
 ه درزها؛یتعب -چ
 ردن درزها.کرپُ  -ح

 
 

 اتیلک 
 

 اتیلک 

 ینیبشیمختلف پ يهابنا به ضرورت یبتن يهاسازهدرزها در 
 یبتن يدر اعضاجاد درزها یهدف از ا یلکبطور  و شوندیم

 ،هاساختماندر . ستهاآندر  یخوردگكجاد تریاز ا يریجلوگ
 راند:یز» ت«تا » الف«ها به شرح ن ضرورتین ایمهمتر

از  يهاتوقفل یدلبهدرز ن یا :ییاجراا درز یدرز ساخت  -الف
 گرفته در نظر يزیرات بتنیدر عملن شده ییش تعیپ

 .شودمی
جبران  يبرا ن درزیا :یشدگجمع ا درزی درز انقباض -ب

 ودشمی، استفاده یشدگمانند جمع ،بتن یرات حجمییتغ
در بتن  یخوردگكترجاد یااز  يریجلوگ آنهدف از  و

 .باشدمی

متعدد مانند،  يهاو نوع سازه به گروه يابر اساس عضو سازه درزها 
 ینبت يهاهی، پل، تونل، منابع آب، روساختمانن، یبر زم کیدال مت
ن یاربرد اک شوند. اما بر اساس محدودهیم میم تقسیحج يهاو بتن
ن محدود یزم يو دال رو ساختمان ي، مطالب به درزهانامهآیین
 يدرزها يهابخش ن فصل در یا يهاهین توصی. بنابرااست شده

 اند.شده هیارا کیکبه تفن یزم يبر رو کیمت يو درزها یساختمان
م یتقس یتکر حریو غ یتکبه دو نوع حر گاه در مراجع مختلف درزها

 یتکر درزها از نوع حریو سا یتکر حریشوند. درز ساخت از نوع غیم
 شوند.یم یتلق

در  یا چرخشی ينشست نامساواحتمال بروز ه کيدر موارد
وجود  يابصورت قابل مالحظه ساختمان یکمختلف  يهابخش
ن حالت ی. در اشودمیا درز انقطاع استفاده یننده کاز درز جدا  ،دارد

 رد. یگیز در بر مین درز شالوده را نیا
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س  یمتن اصل /توضیتف  حیر
ر ییدر تغ يدرز سازگارن یا :انبساطدرز  ایننده کدرز جدا -پ

 ند. کیمختلف سازه را فراهم م ياعضا يهالکش
 ساختمانردن دو کجدا  يدرز انقطاع برا درز انقطاع: -ت

 .ودشمیدارند، در نظر گرفته  یکینامیان دکر مییه تغک

ط یمح يرات دماییل تغیبدل یبتن يهاسازهانقباض و انبساط در 
 د.یآیمختلف بوجود م ياست و در امتدادها

 ییاجراا درز یساخت  يهادرز 
 ییاجراا درز یدرز ساخت   

 اتیلک  1-1-2-10ت   اتیلک  10-2-1-1

و  ل سازهک يزیرات بتنیان عملکام معموال یبتن يهاسازهدر 
 و وجود نداردپارچه یکو  وستهیپ صورتبهعضو،  یکگاه در 

جاد درز سرد ینوبت بدون ا یکرا در  يزیرتوان همه بتنینم
 ،نکت مخلوطیظرف :مانند يعوامل متعددبه انجام رساند. 

 ییهاتیمحدود و ییتعداد نفرات اجرا، ختنیل حمل و ریوسا
ن یدر ا ،ط خاصیدر شرا بتن يحجم اجرا از جمله مدت اجرا،

 تامین ،یاصلساخت هدف  يهادرز يند. در اجرادار امر دخالت
يبطور ،است يزیربتن یمتوال يهان بخشیب املک یوستگیپ
 یخمش یپارچگیکفراهم شود و  یبرش يهاانتقال تنش هک
 .شودحفظ  ،یل عضو بتنکدر ز ین

ت محل ینترل نشده و بدون رعاک اجراییدرز  یکدرز سرد عمالً  
چ ید است. درز سرد به هیجد يزیربتن يالزم برا يسازقطع و آماده
 ز نمود. ید از آن پرهیست و بایرفته نیپذ يزیروجه در بتن

جاد ین است به اکعضو بزرگ مم یکدرز ساخت در  ینیبشیعدم پ
 يزیررا بتنیزد. ینما کمکگرم  يط هوایژه در شرایودرز سرد به

د ایز يزیر. چنانچه سطح بتنشودمیه اجرا یه به الیصورت البه
 هیدوم نسبت به ال هیال يزیربتن یزمان ن است فاصلهکباشد، مم

اول فرو برد و  هیه نتوان لرزاننده را در الکاد شود یاول آنقدر ز
رگ به ردن سطوح بزکم ینمود. تقس تامینه را ین دو الیب یوستگیپ

جاد درز سرد را یان اکدرز ساخت، ام ینیبشیتر با پکوچک سطوح
 یانکا پلیصورت قائم به یین حالت درز اجرایدر ا برد.ین میاز ب

 شالوده بوجود خواهد آمد. یکدرون 
وار و ستون ین شالوده و دیب ییدرز اجرا معموال ساختمان یکدر 

ال د معموالن یاست. همچن يه آن اجباریو تعب شودمی ینیبشیپ
ن یابرا. بنشودمیوار آن طبقه اجرا یستون و د يزیرر پس از بتنیا تی

 است.  ي، اجبارییدرز اجرا ینیبشیها پن محلیدر ا
ف، ل مختلیز بدالیا ستون نیوار ید یکن است در ارتفاع کگاه مم

عالوه بر موارد فوق، احتمال ن یود، بنابراش ینیبشیپ ییدرز اجرا
 ز وجود دارد. یعضو ن یکدرون  یافق ییاجرا يوجود درزها
 اجراییرا، درز  یمتوال يزیردو بتنا قائم ی یافق كفصل مشتر
و  يبندتا قالب شودمیه گاه موجب ک، نامندی(ساخت) م

 .شودز در دنبال هم انجام ین يبندآرماتور
م یز تقسین ياریا اختی يتوان به دو دسته اجباریدرز ساخت را م

ز وار ایا شالوده و دیر و ستون ین تیمثال درز ساخت ب يرد. براک
ا ستون یر یت یکه در کیاست. در حال يساخت اجبار يجمله درزها

ا باشد و بتوان ب يارین است اختکا شالوده، درز ساخت ممیوار یا دی
ه ک ينمود به نحو يه درز ساخت خودداریدات خاص از تعبیتمه

 د.یایز بوجود نین يدرز سرد
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 ساخت يهامحل درز 2-1-2-10ت   ساخت يهاحل درزم 10-2-1-2

 یپارچگیک هک د دقت شودیساخت با يهادر انتخاب محل درز
د. سازگار باش ساختمانرد و با ظاهر یر قرار نگیسازه تحت تأث
د یدارد و باسازه  يبه اعضا یبستگ يدرزهان یامحل مناسب 

شده و  ینیبشیپ ا دستگاه نظارتیو توسط مهندس مشاور 
به حداقل برسد.  هاآنه تعداد ک ،ده شودیشیاند یداتیتمه

در  مشخص شود. یارگاهک يهاد در نقشهین درزها بایمحل ا
ا یدر محل  یصورت تصادفد بهیدرزها نبان یات یرحال موقعه

ر ددر نظر گرفته شود.  يارکان ساعات یدلخواه مانند پا زمان
مالحظات گرفتن در نظر ساخت  يت درزهایموقع نییتع

 .شودمیه یتوص 4-1-2-10و  3-1-2-10 يبندها

ه کار کمانیپ يارکتواند با توجه به توان یا دستگاه نظارت میطراح  
ه را بسته ب يت درزهایو نفرات است، موقع یزاتیانات تجهکشامل ام

. ندیمشخص نما يارکا چند نوبتی یکن در کمم يزیرحجم بتن
 ییدرز اجرا ،در محل دلخواهو  يارکنوبت یکان یتوان در پایاما نم

 رد.کجاد یرا ا

 هادالرها و یت درزها در تیموقع 3-1-2-10ت   هادالرها و یت زها درت دریموقع 10-2-1-3

 هکباشند  یان در مقاطعکد تا حد امیساخت با يدرزها -الف
ن بوده و ضمناً مزاحمت یمترک هاآندر  یبرش يهاتنش

د. ننکجاد یاز خمش ا یناش یششک يهاكتر يبرا يمترک
سوم دهانه  یکن درزها در محدوده وسط دهانه تا یمحل ا

 .شودمیه یگاه توصهکیاز ت
پارچه یکد یر و دال بایدر ت يزیربتن ،دال -ریستم تیدر س -ب

ه کآندو اجتناب شود، مگر ن آنیجاد درز در بیااز باشد و 
ورده بعمل آ هاآنن یبانتقال برش  يالزم برا يهاینیبشیپ

 يزیربتن شودمیه یتوصق یعم يرهایت درشده باشد. 
 يریرها و دال به طور جداگانه انجام شود تا نشست خمیت

در محل  یخوردگكرها سبب تریت يعمود یشدگو جمع
 .شوداتصال ن

و بر  یباً عمود بر آرماتور اصلید تقریساخت با يدرزها -پ
ن منظور استفاده از یا ير و دال باشد. برایت یمحور طول

 .شودمیه یقالب موقت توص

و  شودمیر دال انجام یر تا زیت يزیرر و دال، بتنیگاه در مجموعه ت 
 کامالن نوع درز ساخت ی. اشودمیدال اجرا  يزیرسپس بتن

 .شودز ید از آن پرهیو با باشدمینادرست 
اد هستند و الزم یدال با ضخامت ز یک معموال ،عیوس يهاشالوده

 .شودمشخص  ییاجرا يهاییاست محل درز ساخت با توجه به توانا
اد باشد، یا دال) زیا ضخامت شالوده (ین حالت چنانچه عمق یدر ا

د ایبرش موجود زه ک ي. درمواردشودمیه یتوص یانکدرز ساخت پل
 .شودمیانجام  هاهشالودلگرد در محل درز ساخت یم ینیبشیباشد پ

ت یاهش ظرفکباشد سبب بدار) ی(شصورت مورب بهدرز ساخت اگر 
ه به صورت خته شدید بتن رین نبایبنابرا شوند.یم یعضو بتن يباربر

د ینبا یعیز طبیار رها شود و سطح وارکان یبدار در پایا شیمورب 
 بعنوان درز ساخت در نظر گرفته شود.

 وارهایها و دت درزها در ستونیموقع 4-1-2-10ت   وارهایو دها ت درزها در ستونیموقع 10-2-1-4

 ا دالیر و یر تیتا زد یبا وارهایو د هاستون در يزیربتن -الف
 کیمت يهادالا یرها یتدر  يزیربتن شود.هر طبقه انجام 

ن اعضا حالت یابتن ه ک یوارها را تا زمانیا دیها بر ستون
رها و یت يزیربتن .ادانجام دد یدارند، نبا يریخم
 اد،انجام دپارچه با بتن دال یکصورت د بهیها را باستونسر

ا دال یر یتبتن  ،واریا دیه قبل از سخت شدن بتن ستون کیدرصورت 
ه در اثر آب کقائم  ياعضا يریل نشست خمیدلخته شود، بهیر

در حد فاصل  یافق يهاكتر معموال، شودمیجاد یانداختن بتن ا
 با قالب ییهاساختمان. در ساخت شودمیجاد یا یقائم و افق ياعضا
م کاقائم و تر ياعضا يزیرل بتنیمکد پس از تیبه ناچار با یتونل
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 يگریروش د ،یا مشخصات فنی هاه در نقشهکمگر آن

 .ه شده باشدیتوص
به  یبستگوارها یدر د یقائم و افق ساخت يمحل درزها -ب

  توسط دیو با داردبا ظاهر سازه  يسازگارا یو  ییاجراتوان 
 محل درز تحت هکيدر مواردشود. ن ییتع دستگاه نظارت

 یافکدهنده انتقال يلگردهاید از میباشد با یبرش جانباثر 
 استفاده شود.  انتقال برش، يبرا

ختن بتن دال اقدام نمود تا احتمال ینسبت به ر ،هاآنمجدد 
 ابد.یاهش ک یخوردگكتر

بدار باشد. گاه در یصورت شد درز ساخت بهیز نبایوارها نیدر د
ه ک ودشمیاستفاده  ییاز درز اجرا یلیدالبلند (مرتفع) به يهاستون

 ییجاد درز اجرایاز ا یداتیبا تمه شودمیه یباشند. توص ید افقیبا
وجود  معموال نمود. يوار خودداریا دیدر وسط ارتفاع ستون  یافق
 ز منجریبتن ن شدنوار به دو رنگیا دیدر ستون  یین درزهایچن
صول ا در فیاد باشد یز يزیردو بتن یژه اگر فاصله زمانیبو شودمی

 نوع ین فاصله زمانیچنانچه در ااست  یهیاجرا شود. بد یمختلف
ر ییغند، تیر نماییتغ هاسنگدانها یآن و  يدیارخانه تولکا ی سیمان
 محسوس و نامطلوب خواهد بود.  کامال هابتنرنگ 
شود.  يز خودداریبه هم ن یکنزد ییاجرا يجاد درزهاین از ایهمچن

متر) یسانت 20 تا حدود به ارتفاع معموال(ا کا رامی یبتن جاد پاشنهیا
ن یست. بنابرایز مجاز نیوار در مناطق زلزله خیا دیستون  يدر پا

ه استفاد يگرید ياارهکد از راهیوار باینصب قالب ستون و د يبرا
ن است در محل کبند باشند، مموارها آبیه دکنمود. اگر قرار است 

 جاد درزیه اکبند باشد. هر چند ه نوار آبیاز به تعبیدرز ساخت، ن
 دیختن بتن جدیآن و ر يسازو آماده نامهآیینن یمطابق ا ییاجرا

ا ی یصورت افقن درزها (بهیا يبندبه آب يادیتواند تا حد زیم
 ) منجر شود.يعمود
متر  5/7از  بیشتروارها با طول ید پارچهیکختن یاز ر شودمیه یتوص
 ییشود و درز اجرا يداردخو یخوردگكاز تر يریجلوگ يبرا

 یشدگن طول با توجه به استعداد جمعی. اشود ینیبشیپ يعمود
ا ی مترکتواند یم یسیمانا مواد ی سیمانل مقدار یدلژه بهیوبتن به

 ادتر شود.یز
اهش کباشند سبب بدار) ی(شصورت مورب بهدرز ساخت اگر 
 شوند.یم یعضو بتن يت باربریظرف

 درز ساخت ییالزامات اجرا  5-1-2-10ت   ساخت درز ییاجراالزامات  10-2-1-5

 یافق يدرزها 1-5-1-2-10ت   یافق يدرزها 10-2-1-5-1

ا یار رفشآب پُ با د یبا یبلسطح بتن ق ،یافق يدر درزها -الف 
در  دیبا یبل. رطوبت بتن قشودز یتم، زبر و یماسه پاش

ردن سطح کبر باشد. زِ کحالت اشباع با سطح خشحدود 
 . است مجازز ینگر یمناسب د لهیبا هر وس یبلبتن ق

 توانیدستگاه نظارت، م تاییدصورت  در یافق يدرزهادر  -ب
متر یلیم 100ثر کمالت به ضخامت حدا یه اتصالیال یکاز 
را  يرد و سپس بتن بعدکاستفاده  یسطح بتن قبل يروبر 
 خت.یر

 يریدرگتواند یم یزبر و خشن بودن سطح بتن قبل یلکطور به 
 يدهایلکجاد یوجود آورد. ارا به ی(قفل و بست) مناسب یکیانکم

ش یزامراتب افرا به يرین درگیتواند ایم یدر سطح بتن قبل یبرش
واند تید، مید را جذب نمایآب بتن جد یه بتن قبلکیدهد. درصورت
وجود آورد و از همان ابتدا به یناگهان یشدگد جمعیدر بتن جد

ند بار آب ا چی یکبا  یند. اشباع بتن قبلکف یاتصال دو بتن را تضع
ردن سطح، کزبر  ين استفاده از آب پرفشار برایا در حیدادن 
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نسبت آب به مواد  يد داراینبا یه اتصالیمالت در ال -پ

ن یمچنه باشد. یبتن اصل درنسبت ن یااز  بیشتر یسیمان
و  یه پستکاد باشد یز يقدرد بهین مالت بایا یروان
ه به کبدون آنرا  یجاد شده در سطح بتن قبلیا يهايبلند
  د.ی، پر نمااز داشته باشدیم نکترا

 کیبهتر است به  یاتصال هیسنگدانه در ال ثر اندازهکحدا -ت
 محدود شود.  یبتن اصل یاسم ثر اندازهکچهارم حدا

 يدر درزها سیمانر خالص یا خمیاستفاده از دوغاب  -ث
 ست.یمجاز ن ساخت

ز حالت ا یسطح بتن قبل ،يزیرشروع بتن زمانه تا کنیمشروط بر ا
 . شودمید یرد، مانع جذب آب بتن جدیاشباع فاصله نگ

حدود  یبتن اصل سنگدانه یاسم ثر اندازهکه حداکیدر صورت عموالم
 ثر اندازهکمالت با حدا یکمتر باشد، استفاده از یلیم 25تا  20
تر بودن کوچک. شودمیه یمتر توصیلیم 6تا  5تر از کوچک یاسم
ن ، ضمبیشتر یمالت، به همراه روان سنگدانه یاسم ثر اندازهکحدا

 یمانساز به آب و ی، نیسیمانثابت نگاه داشتن نسبت آب به مواد 
و  بیشتر يبا تُرد ياخود منطقه يبرد و به خودیرا به شدت باال م

 کین با استفاده از یند. بنابراکیجاد میتر را اافزون یشدگجمع
اهش داد کرا  سیمانان مقدار آب و کد تا حد امیننده باکروانفوق
 د.  یوجود آبه ياتصال بهترتا 
وغاب ا دیدوست آب یسکا اپویس کتوان از التیاتصال بهتر م يبرا

ل از رد، و قبکاستفاده  یمیس، در سطح بتن قدکالت يحاو یسیمان
الت ا مید یامل از دست دهد بتن جدکخود را بطور  کیه چسبناکنیا

 د اجرا شود.یبا یاتصال
 .شودمیاستفاده  یر مالت اتصالس دکاتصال بهتر از الت يگاه برا

 قائم يدرزها 2-5-1-2-10ت   قائم يدرزها 10-2-1-5-2

 يتوربا  قائمقالب موقت  يریارگکبه قائم يدرزها يبرا -الف
 يضرور مشابه، درر موایسا وتس یراب يهاا ورقیز یرچشمه

ه کد باش ياگونهبهد ینباتس یا رابی يتور يهااست. سوراخ
 بتن از آن رد شود. 

ا ی يتوران کختن بتن، تا حد امیپس از ر شودمیه یتوص -ب
ان کبرداشته شود، و در صورت عدم اممحل درز از تس یراب

تس یا رابی يحداقل تور ،مقطعتمام از  هاآنبرداشت 
 لگردها برداشته شود.یم یموجود در ضخامت پوشش بتن

سطح بعد از گرفتن بتن از د یبا ها راتسیا رابیها يتور -پ
، یدر بتن قبل جاد شدهیبتن جدا نمود. سطح خشن و زبر ا

 د.یصورت اشباع درآد بهیبا
ا ی ی، چوبيه قالب موقت از نوع فلزکيموارددر  -ت

ند، الزم است کیمجاد یرا ا یو سطح صاف استرن یاستایپل
در  یافق يهامشابه درز ،سطح يسازردن و خشنکزبر 

 ز انجام شود.ین يسازرد و اشباعیقرار گ ارکدستور 
ا یس کالت يحاو یسیمانا دوغاب ی يمریپل يهاسکالت -ث

ر دشتر یب یوستگیجاد پیا يبرادوست آب يهایسکاپو
مورد دستگاه نظارت  تایید تواند بایم یسطح بتن قبل

بتن  يسازبه اشباع يازین ،ن حالتیرد. در ایقرار گاستفاده 

ر تس رد شده و دیا رابی يا مالت بتن از توریره یه شکن است کمم 
د یجد يزیرد قبل از بتنین بایمقطع انباشته شده باشد، بنابرا يپا

اد بتن در مجاورت یا مالت برداشته شود. لرزاندن زیره ین شیا همه
ره و شن نما یا شیباعث حذف مالت  ،تسیا رابیز یر يهاين توریا

 يورماندن تیباق رد.کز ید از آن پرهیه باک شودمی یشدن بتن قبل
 يپوشش رو یژه در ضخامت بتنیتس در محل درز و بویا رابی
ند و در مناطق خورنده کیجاد میرا ا یلگردها خطر زنگ زدگیم

ه کين در مواردیاست. همچن كن محل خطرنایدر ا هاآنوجود 
 یزدگن فلزات و زنگید اضرورت دارد وجو ییدرز اجرا يبندآب
 یگزدل انبساط حاصل از زنگیند و بدلکیرا مختل م يبندآب هاآن
ه ه بک شودمیجدا  یز خرد شده و از بتن اصلین است بتن نکمم

 رساند. یب میز آسیظاهر عضو ن
و  زبر، خشن را د بتن جوان یجاد نشود بایه سطح زبر اکیدر صورت

 مضرس نمود.
مقدار  يس داراکالت يحاو یسیمانا دوغاب یها سکه التکاز آنجا 

 وجود یان جذب آب آن توسط بتن قبلکاست، ام یآب قابل توجه
ل یدله بهکجاد اتصال مناسب نخواهد شد، بلین امر مانع ایدارد. اما ا

 يکمتر يارکه زودتر سفت شده و مهلت ین الیاز دست دادن آب، ا
قبل  ،با آب یسطح بتن قبل يسازاشباع یآورد. از طرفیوجود مرا به

ه یتوص معموالس کالت يحاو یسیمانا دوغاب یس کاز اعمال الت
ه . چنانچشودس کمره شدن التین است مانع پلکرا ممی، زشودمین
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اب ا دوغیس کشدن الت کد قبل از خشیو با ستین یقبل

و از دست اعمال شده  یسکا اپویس کالت يحاو یسیمان
 خت. ید را ری، بتن جدهاآن کیدادن چسبنا

جاد یاد، ایبا ارتفاع ز سطوح قائمدر ساخت  يدرزهادر  -ج
جاد ین ای. همچنشودمیه یردن توصک ياو پله یستگکش
 .شودد واقع یتواند مفیمناسب م یبرش يدهایلک

دوست استفاده شود، موضوع جذب آب توسط آب يهایسکاز اپو
 نخواهد بود. يبه اشباع ساز يازیاست و ن یمنتف یبتن قبل

 

 یشدگجمع يهاا درزیانقباض  يهادرز   یشدگجمع يهاا درزی انقباض يهادرز 

 اتیلک  1-2-2-10ت    اتیلک 10-2-2-1

از  یناش یخوردگكاز تر يریجلوگ يبرا ،انقباض يهادرز
 جادیاه منجر به کاست بتن ن شدکخشدر اثر  یشدگجمع
به علت  عمدتاها ن تنشی، اشودمیدر بتن  یششک يهاتنش

 ن استکو مم شودمیجاد یعضو ا یا خارجی یبودن داخل دیمق
 يبرا معموالانقباض  يها. درزانجامدیخوردن بتن بكبه تر
 يهادال ي. براشودمی ینیبشیپوارها یدو ن یزم يرو يهادال

ار دع مقیو توز تامینبا  انقباضاز  یناش يهاطبقات، تنش
موسوم است،  »یحرارت آرماتور«ه به کلگرد یاز م یمناسب

  .شودمیجبران 
ي روي زمین و هادالالزامات مربوط به محل درز انقباض 

 است.ارایه شده 3-5-2-10بند در  هاآنالزامات اجرایی 

  

 وارهایمحل درز انقباض در د  2-2-2-10ت   وارهایانقباض در د يهامحل درز10-2-2-2

، یشدگجمع مقدار ت بتن،یفکیانقباض تابع  يفواصل درزها
است. فواصل درزها  یآرماتور حرارتزان یم و یطیط محیشرا

  .شود مشخصمهندس مشاور توسط د یبا
به ( امتداد باشند یکد در تمام طبقات در یانقباض با يدرزها

 یخوردگكصورت ترنیر ای، در غنار بازشوها)کاول و  جز طبقه
  .شودمیجاد ین درزها ایب ،نشده ینیبشیپ

 ير برایز» پ«تا » الف«ر یقادمعتدل م یطیط محیدر شرا
  :شودمیه یگر توصیدیکثر فاصله درزها از کحدا
سه برابر ارتفاع  ایمتر  5/7بدون بازشو  يوارهایدر د -الف

 .تر باشدکوچکه کدام ک، هروارید
 .متر 6 ،متعدد يوارها با بازشوهاید يبرا -ب
در  لکشا ی ه از نظر ارتفاعک ساختماناز  ییهادر محل -پ

 ند. کیر مییتغ پالن

 یکعنوان راهنما در به ،انقباض يت درزهایموقع 1-10شکل ت در  
 نشان داده شده است. ساختمان

 

 
Aمتر.  6 ،متعدد يوارها با بازشوهایدر دگر یدیکاز درزها  ه: فاصل 
Bمتر.  5/7وارها بدون بازشو، یگر در دیدیکدرزها از  ه:  فاصل 
C : ان).ک(در صورت ام يمتر 5تا  3، ساختماناز نبش درزها فاصله 
Dها. : در طبقه اول، درزها در امتداد چارچوب درب 
Eدرز از وسط بازشو.عبور اول،  طبقه ي: در باال 
F : ر ارتفاع و امتداد چارچوب. ییدر محل تغدرز 

 انقباض يت درزهایموقع 1-10ل ت کش
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در  انقباض يدر درزها ییالزامات اجرا 3-2-2-10ت   در دیوارهاانقباض  يهادرزدر  ییاجراالزامات   10-2-2-3
 دیوارها

سطح مقطع بتن د یباانقباض  يهادرزجاد یا يبرا -الف
ا یو  شوداهش داده ک، درصد 25ش از ی، بیصورت جزئبه

 .قطع شودمقطع  ،املکبصورت 
اهش سطح مقطع بتن، کتوان بدون یانقباض را م يهادرز -ب

د یاهش باکن یرد. اکجاد یاآرماتور ا حذف ی اهشکبا 
 هکيردادر مو لگرد باشد.یسطح مقطع م درصد 50 حداقل
محل قطع ، شودمی جادیاا حذف آرماتور یاهش کدرز با 
فاصله داشته از محل درز  متریلیم 50 د حداقلیبا آرماتور
 باشد.

اهش سطح مقطع بتن کق درصد یه مقدار دقک شودمیه یتوص 
 .شودن ییتوسط مشاور تع

شتر یا بیدرصد  25حدود  یسطح مقطع بتن بصورت جزئ معموال
 ن محلیدر ا كل ترکیف شدن و تشیتا از ضع شودمیاهش داده ک

 .نان حاصل شودیاطم
 وجود ندارد. یتیحداقل عرض درز انقباض محدود يبرا

 انبساط يهادرز ایننده کجدا يهادرز 
 انبساط يهادرزا یننده کجدا يهادرز  

 اتیلک  1-3-2-10ت   اتیلک  10-2-3-1

از  یناش يهاییان جابجاکجاد امیا يننده براکجدا  يدرزها
، طیمح يدما راتییتغدر اثر  یبتن يل اعضاکر شییتغ
 . شوندیم ینیبشیپ

در دها ین قیا اند.دیمق  يتا حد معموال ،هاساختمان ياعضا
 هکشوند یم یحرارت يهاجاد تنشیموجب ادما رات ییاثر تغ

ن است کاند و ممموارد قابل مالحظه یدر بعض
تابع  یحرارت يها. تنشنندکجاد یرا ا ییهایخوردگكتر
قابل  يهاسبب تنش ییرات دماییتغ یرات دما است. بعضییتغ

ل قاب يهام دما منجر به تنشکرات ییشوند، اما تغیمالحظه م
 . شودمیاغماض 

د ین نقاط مقیرات حجم بییم تغیمستق جهینت یحرارت يهاتنش 
رات ییاز تغ یا انبساط ناشیشده در سازه هستند. برآورد انقباض 

 (حدود α یب انبساط حرارتیردن ضرک، با ضرب یحرارت
 C/10-6×10 شودمیرات دما، حاصل ییدر تغضرب) در طول سازه .

زان یش دما به میمتر طول با افزا 60با  ساختمان یکمثال  يبرا
متر انبساط خواهد داشت. یلیم 30به مقدار  ،وسیدرجه سلس 50

جدا شوند  ساختمان يهاه بخشکدهند یانبساط اجازه م يدرزها
 یراحترد اثر بگذارند، بهکو عمل یدهسیه بر سروکتا بدون آن

 ياقابل مالحظه یحرارت يهامنقبض و منبسط شوند و تنش
 اورند.یوجود نبه

گر استفاده یدیک يننده و درز انبساط به جاکدرز جدا واژه یگاه
ننده کدر استفاده از آرماتور است. در درز جدا هاآنشوند. تفاوت یم
دهنده انتقال يهالهیم ،شودمیجدا  ياسازه ين اعضایت بکه حرک

 ،هالهیتوان با استفاده از می. اما در درز انبساط مشودمیاستفاده ن بار
ت آزاد کگر اجازه حریامتداد انتقال داد و در جهت د یکبرش را در 

ز آرماتور وجود یانبساط ن ياز درزها ياریهرحال در بسرا داد. به
 ندارد.

 درز ياجرا  2-3-2-10ت   هادرز ياجرا  10-2-3-2

 يهاه از تماس بخشکباشد  یافکحد  درد یعرض درز با
ن عرض ییند. در تعک يریدر دو طرف درز جلوگ ساختمان

در نظر گرفته  ،مورد انتظار يدمارات ییتغثر کد حدایدرز با

ه یز توصیشتر نیا بیمتر یلیم150در منابع مختلف گاه عرض درز تا  
 ییدما راتییتغ يبرا صرفاه کرسد درز انبساط ی. به نظر ماست شده

متر نداشته باشد یلیم 50ش از یبه عرض ب يازین شودمی ینیبشیپ
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هر چند  .است متریلیم 50تا  25ن یب معموالشود. عرض درز 

زلزله  از یناش يبارهاا ی یل نشست چرخشیدلبه بیشترعرض 
ق عرض درز ی. مقدار دقاز باشدینمورد ن است کممتواند یم
 ن شود. ییتعمهندس مشاور د توسط یبا

 یوعن و به شودمیا نشست منظور یزلزله  يشتر، برایعرض درز بو 
 ند. کیم یدرز انقطاع را تداع

 محل درز 3-3-2-10ت   هامحل درز  10-2-3-3

ر ییتغتابع مقدار  نندهکجدا يفواصل درزها 10-2-3-3-1
 يمجاز اعضا يهارنشکا ی ها(انبساط و انقباض) و تنش انکم

مهندس مشاور د توسط یاست. فواصل درزها با ياسازه
  است.متر  60تا  30 نیب معموالشود. فواصل درزها  مشخص

شتر شود، عرض یگر بیدیکهرچه فاصله درزها از  1-3-3-2-10ت  
ش فاصله درزها احتمال یاست، با افزا یهی. بدشودشتر ید بیدرز با

 شتر خواهدیسازه ب يرات دما در اعضاییاز تغ یناش يهاجاد تنشیا
 دباشمیرات دما یید تغل سازه با وجویازمند تحلیدرزها نشد. حذف 
 .شودمیسازه منجر  يلگردهایش میبه افزاو معموال 

تمام سازه عبور  نیبد از یباننده کجدا يهادرز 10-2-3-3-2
  ند.ک

  

 انقطاع يهادرز 
 انقطاع يهادرز  

در نظر گرفته  ساختمانردن دو کجدا  يانقطاع برا يهادرز
ا زلزله به یاز باد  یناش یات ارتعاشکدر اثر حر د تانشویم

ن درزها بتن و آرماتور دو ینند. در اکگر برخورد نیدیک
ن یا اتیجزئ يشوند. برایگر جدا میدیکاز  یلک به ساختمان

، در برابر زلزله هاساختمان یطراح نامهآیینبه  درزها
 مراجعه شود.  ،2800استاندارد 

  

 نیزم بر کیمتدال  يدرزها 
 نیزم بر کیمتدال  يدرزها  

 اتیلک  1-5-2-10ت   اتیلک  10-2-5-1

 ير دماییتغشوند ین ساخته میزم يه بر روک ییهادالدر 
 يهایخوردگ كن است به ترکمم ،ادیبعلت وسعت زط، یمح

ان کام هادالن یدرز در اجاد یمنجر شود. ا ياقابل مالحظه
 كند و از ترکیجاد میرا ا صفحه آنل در درونکر شییتع

 . آوردیبعمل م يریآن جلوگ یخوردگ
 رات دما، تنشیی، تغیشدگجمع از یها ناشلکر شیین تغیا

د بودن دال، یدر صورت مقه ک نشست دال است و یخمش
 تربیشها ن تنشیاگر ا .دنکیجاد میا آندر  یششک يهاتنش

  د.یآیبه وجود م یخوردگكبتن باشد، تر یششکاز مقاومت 
 .از هستندیمورد نز ین ییل اجرایبدال ساخت يدرزها
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 درز ساخت  2-5-2-10ت   درز ساخت 10-2-5-2

 شودمیه ین، توصیزم يرو يهادالن درزها در یا يدر اجرا
 د:نت شویر رعایمالحظات ز

ا تن شود و ییتع يزیرساخت قبل از بتن يمحل درزها -الف 
 يهادرزگر درزها از جمله یدبا ن درزها یاان کام حد
 ياگر محل درزها .دنمنطبق باش ،و انقباض نندهکجدا

 دیلک ازتوان ید، مندرانقباض منطبق گ يبا درزهاساخت 
 ) طبق هاداولدهنده (انتقال  يهالگردیما ی یبرش
 رد.کاستفاده  5-3-4 بند

 يساخت با درزها يان انطباق درزهاکه امکيدر موارد -ب
م یتوان از ضخیننده وجود نداشته باشد، مکا جدایانقباض 

 ید برشیلکه یا تعبی دال در محل درز ساخت يهاردن لبهک
 يهالکر شییاحتمال تغ اهشکلگرد دوخت جهت یا می

  د.رک، استفاده یدشدگورقائم و خ
ن یب یزمان فاصلهه کير مسلح، در مواردیغ يهادالدر  –پ 

 يتوان از درزهایاد است، مید زیم و جدیقد يزیربتن
 يهاگردلین نوع درزها از میرد. در اکاستفاده  داروندیپ

 متریلیم 500صل وادر فو  متریلیم 750با طول  دوخت
  .شودمیدو طرف درز، استفاده در درون بتن  ،گریدیکاز 

  125ن یب با ضخامت ییهادال در دوخت يهاگردلیقطر م -پ
 متریلیم 16و  12 ،معموال متریلیم 250 تا 225و  200 تا

 .باشدمی
 یمکه بار کمتر یلیم 125متر از کبا ضخامت  يهادالدر  -ت

 درز يهاردن لبهکم یضخاز روش  معموالاست،  هاآن يرو
 .شودمیاستفاده 

  

 انقباض يهادرز 3-5-2-10ت   انقباض يهادرز 10-2-5-3

 شودمیه ین، توصیزم يرو يهادالن درزها در یا يدر اجرا
 د:نت شویر رعایمالحظات ز

 توسط ،نیزم بر کیمتم دال بزرگ یبا توجه به تقس -الف
نان حاصل یاطمد یبا ،ترکوچک يهادالانقباض به  يدرزها

ر اگ. شودمیانجام  یبه خوب هاآنن یه انتقال بار بکرد ک
انقباض در  يهاتنش يز برایدال مسلح باشد و آرماتور ن

ر یرد. در غیگیم صورتنظر گرفته شده باشد، انتقال بار 

برابر ضخامت دال  36تا  18هر چند در منابع معتبر فاصله درزها  
ور، شکبتن در  يط اجرایت و شرایفکیبا توجه به  ،داده شده است

 فاصلهحداکثر بهتر است  ،نیبر زم کیمت يهادالاز  ياریدر بس
ه ب شودمیتوصیه  لیو ندکبرابر ضخامت دال تجاوز ن 30 از درزها

 معموال یمصرف يهارا بتنیز ،شودبرابر ضخامت دال محدود  27
 ثر اندازهکه حداک ید. زمانهستن يادیز یشدگجمعاستعداد  يدارا
ار کب) نندهکرواناستفاده از (بدون  بیشتر یروانآب و  ،بزرگتر یاسم

 .ه نموداستفادفاصله درز  ینیپائ رانهک، بهتر است از شودمی گرفته
 یگخورد كل ترکمش سیمانش مقدار یه با افزاکد تصور شود ینبا
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 دوخت يهالگردیما ی ید برشیلکد از یصورت، بانیا

 رد. کاستفاده 
داده  لکش يهااستفاده از قالببا  ید برشیلکساخت  يبرا -ب

 .شودمیجاد یام و زبانه اک ،میشده، در جدار سطح بتن قد
 از کمتربا ضخامت  هادال يد براینبا معموالدها یلکن یا

 شود. ار بردهکبمتر یلیم 150
) هالوداانتقال دهنده (گرد  يهالهیه از مک ییدر درزها -پ

ر دباشند و صاف ه یرو يد دارایها بالهیم ،شودمیاستفاده 
ن د با بتیها نباهلین میشوند. اه یدال تعب وسط ضخامت

راهم بتن فدر  هاآنت کان حرکداشته باشند تا ام یوستگیپ
 کمکبه ردن کاندود با  توانین منظور میا يبراد. یآ

دم ع ،ها و بتنلهین میس بیا گری خاص یسکاپو يهارنگ
 در فاصله معموال گردي هالهیجاد نمود. میرا ا یوستگیپ

در  هاآنو قطر شوند یه میتعبگر یدیکاز  يمتریلیم 300
تا  20 معموال ،متریلیم 275تا  125ضخامت  به يهادال
  است. متریلیم 30

ا مربع یل یمستط کوچک يهادالرا به  هادالد یدرزها با –ت 
ا حد ت هادالن یانند. نسبت طول به عرض کم یل تقسکش
ز اد ینبا یچ حالتیدر ه وشتر شود یب 25/1د از ینباان کام
 18 سمتدر هر  گریدیکفواصل درزها از . ندکتجاوز  5/1

. اگر بتن مستعد شودمیه یتوصبرابر ضخامت دال  30تا 
واد آب به ماد ینسبت زبتن با اد باشد (مانند یز یشدگجمع

 مترک دیبا رین مقادیا، )و آب سیماناد یا مقدار زی یسیمان
 د.نتخاب شوان

ورت صبهسطح مقطع بتن د یباانقباض  يهادرزجاد یا يبرا -ث
ا بصورت یو  شوداهش داده کدرصد،  25ش از ی، بیجزئ

 .امل، مقطع قطع شودک
اهش سطح مقطع بتن، کتوان بدون یانقباض را م يدرزها -ج

د یاهش باکن یرد. اکجاد یاآرماتور ا حذف ی اهشکبا 
 هکيدر موارد لگرد باشد.یسطح مقطع م درصد 50 حداقل
محل قطع ، شودمیجاد یا حذف آرماتور ایاهش کدرز با 
فاصله داشته از محل درز  متریلیم 50 د حداقلیبا آرماتور

 باشد.

ال ه احتمکرا بدنبال دارد  یشدگش جمعیه افزاک، بلشودمیمتر ک
دار ن مقیمترکاز  شودمیه یند. توصکیشتر میرا ب یخوردگكتر
اهش نسبت آب ک يننده براکاز روان یافکو مقدار  سیمانن کمم

با  یسیماناهش نسبت آب به مواد ک. شوداستفاده  یسیمانبه مواد 
 یتلق یاما روش مناسب شودمیز حاصل ین سیمانش مقدار یافزا

 .شودمین
  یکبه عرض  یتواند حتیندارد، و م یتیعرض درز انقباض محدود

 باشد. كناز یلونیورقه نا
اهش سطح مقطع بتن کق درصد یه مقدار دقک شودمیه یتوص

 .شودن ییتوسط مشاور تع
شتر یا بیدرصد  25حدود  یسطح مقطع بتن بصورت جزئ معموال

 ن محلیدر ا كل ترکیف شدن و تشیتا از ضع شودمیاهش داده ک
 .نان حاصل شودیاطم
 وجود ندارد. یتیحداقل عرض درز انقباض محدود يبرا

توان براي انتقال بار در از مقاطع مربع و مستطیلی شکل نیز می
 350از یکدیگر بین  هاآنها استفاده کرد و بدین ترتیب فاصله درز
 متر خواهد بود. میلی 450تا 

 

 
 درز انقباض ياجرا 2-10ل ت کش

 

 
 ) ید برشیلکام و زبانه (کبا  درز انقباض 3-10 تل کش

 

 
 بار دهندهانتقال لهیبا م انقباضدرز  4-10 تل کش

 

 درز

  رنگ اندود با صاف لهیم

 جاد شده با قالبیدرز ا
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 انتقال بار يهالگردیسبد م  5-10 تل کش

 ا انبساطیننده کدرز جدا 4-5-2-10ت   ا انبساطیننده کجدا يهادرز 10-2-5-4

 شودمیه ین، توصیزم يرو يهادالن درزها در یا يدر اجرا
 ت شود:یرعار یمالحظات ز

 انکجاد امیا يبرا ،نیزم يننده در دال روکجدا يرزهاد -الف 
مانند  ،سازه ين دال و اعضایب يو عمود یت افقکحر
 .شودمیه یتعبها یها و پوارها، ستونید

ر گیجدا شود. به عبارت د کامال ياسازه ياعضا د ازیبادال  -ب
 ياسازه ياز اعضامناسب  د با فاصلهیبال ضخامت دال ک

 .شود قطع
وارها در یها و دبا توجه به محل ستوند یبا هامحل درز -پ

 نظر گرفته شوند.

متر و یلیم 20حداقل وار، ید يبران فاصله (عرض درز) یا معموال 
ز یها نستون يبرا .شودمیمتر در نظر گرفته یلیم 50ثر کحدا

 .شودمین ییمتر تعیلیم 20حداقل فاصله از ستون 

 
 نیزم يمحل درزها در دال رو 6-10ل ت کش

 جاد درزهایا يروش ها 5-5-2-10ت   جاد درزهایا يهاروش 10-2-5-5

روش توان از دو یجاد درز انقباض میا يبرا 10-2-5-5-1
جاد یا يبرارد. کردن استفاده کا ارهی نندهکجدا ينوارها
ارها نو يریارگکتوان از روش بیا انبساط میننده کجدا يدرزها

 يلزف توانیرا م نوارها ننده استفاده نمود.کجدا يهاا قالبی
  .ردک انتخاب یکیا پالستی

  

 يزیرقبل از بتن معموال، نندهکجدا يهانوار 10-2-5-5-2
 ينوارها توانیم یانقباض جزئ يدرزها يبرا شوند.یمه یتعب

 .بردننده را در بتن تازه فرو کجدا

  

. شودمیانجام  يزیرردن پس از بتنکروش اره 10-2-5-5-3
 هکباشد  ا نارسیا ید آنقدر جوان یبتن نبا ،ردنکاره  زمان

و  یمصرف يهاافزودنیو  سیمانبسته به نوع  3-5-5-2-10ت  
متفاوت  ،ردن بتنکاره زمانط مجاور بتن، یمح ين دمایهمچن

 یپوزوالن يهاسیمانه از کیدر صورت کخن يخواهد بود. در هوا
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 .شودها ن رفتن لبهیا از بی نشدنکات سبب قلوهیعمل

ه ک شود یطوالنآنقدر د ینباردن کاره یزمانن فاصله یهمچن
ن ی. ارخ دهد آنقبل از  ،یشدگجمعاز  یناش یخوردگكتر

 .شودمیه یساعت توص 24تا  12ن یب معموال زمان

راتر ف زمانن ین است اکاستفاده شده باشد، مم ياا سربارهیخته یآم
ن در صورت وجود یهمچن ساعت باشد. 36ساعت و تا حد  24از 
دراته شدن یع هیبا آهنگ سر ییهاسیمانگرم و استفاده از  يهوا

متر کگاه به  زمانن ین است اکس در بتن ممیلیسا استفاده از دودهی
 ز برسد.یساعت ن 12از 

 هادرزردن کپُر  
 هادرزردن کپُر   

د با مواد مناسب یننده باکانقباض و جدا يدرزها 10-2-6-1
 ير و دارایپذانعطافد ین مواد باید. انر شوپٌ  ،ریدرزگ

همچنین در فصول باشند. دیواره درز مطلوب با  یچسبندگ
زدگی این مواد از سطح بتن و ترددهاي گرم نباید بدلیل بیرون

ه نحوي کم شود که در سرما موجود، حجم ماده پرکننده ب
 نتواند دوباره درز را پر کند.

 

 
 ریاستفاده از مواد درزگ نحوه 7-10ل ت کش

 وم کار یبس يرینفوذپذ يداراد یبا ریمواد درزگ 10-2-6-2
و تابش آفتاب، باشد. ساختار  دما، یطیط محیسازگار با شرا

ه کند کر ییچنان تغ زماند در طول ین مواد نبایا ییایمیش
 د.یآن را مختل نما يریارگکهدف از ب

  

ردن درزها کپر  يبراتوان یر را میر زیمواد درزگ 10-2-6-3
 ار برد: کب

 رند.یدارند و انعطاف پذ یکه رفتار االستکمواد االستومر  -الف 
الت، مانند آسف )،هایکترموپالستگرما نرم ( یکمواد پالست -ب

 .هاونیسنگ و امولسزغالقطران 
و  هالیتومانند بها) ِست(ترمو گرماسخت یکپالستمواد  –پ 

  .نئوپرن

ها، شامل مواد یکه ماستیشب يمواد االستومر 3-6-2-10ت  
ه در کره هستند یلن و غیزوبوتیا یبوتن، پل یهمچون پل یمختلف

ر ییت تغیقابل يو دارا شودمیاستفاده  یمختلف نندهکمواد پر هاآن
 باشند. یدرصد م ± 3ل کش

نوع گرم اجرا و سرد اجرا  ي(گرما نرم) دارا یکمواد ترموپالست
وده ن مواد بیا از جمله یکیر الستی، و قی، قطرانيریهستند. مواد ق

مواد  نیل داشته باشند. اکر شییت تغیدرصد قابل ±5توانند تا یو م
ه دستخوش کشوند، بدون آنیسخت م ،رم و در سرمان ،در گرما

د گرما ن مواید به ایبا هاآناستفاده از  يگردند. برا ییایمیر شییتغ
 خت.یدر درز  ر هاآن یداد تا نرم و روان شوند و بتوان براحت

با آزاد  معموالن مواد ی(گرما نرم) سرد اجرا، ا يهایکترموپالست
د. شونیون در تماس با هوا سخت میامولسست کا شیها ردن حاللک

را  هاآنوس یدرجه سلس 50سهولت اجرا تا  ين است براکگاه مم
 نیاصالح شده از ا يهالیها و بوتلینیها، ویکلیرکگرم نمود. آ

درصد  ±7 هاآنل کر شییثر تغکر هستند. حدایدست مواد درزگ
 است.

صورت سته اول بهت) دو دسته هستند. دمواد گرما سخت (ترموسِ 
، اورتان ونیکلید، سیسولفیشوند، مانند پل یم آوريعمل ییایمیش

وس ی+ درجه سلس80تا  -40 ين مواد از دمای. ایسکه اپویو مواد پا
درصد است. اما  ±25 هاآنل کشرییدارند و تغ یرد مناسبکعمل
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حالل  نندهکدوم آزاد  به نسبت گران است. دسته هاآنمت یق

د یلرکلن یات ی. پلشودمیجام نب این ترتیبه ا آوريعملهستند و 
ن یهستند. ا هاآنل از جمله یسولفوناته و مواد خاص نئوپرن و بوت

رات دما ییدرصد بوده و نسبت به تغ ±7ل کشرییتغ يمواد دارا
 ير مواد االستومرین مواد از سایمت ایدارند. ق يکمترت یحساس
 تر است.ارزان

 مرها،یبه پرا معموالر یاستفاده از مواد درزگ يبرا  10-2-6-4
از ین ن)کله درز پری(فت بندپشتو مواد  هنندکجدا ينوارها

 یحیتشر يهادستورالعمل ازد یبا هاآن يریارگکبه ياست. برا
 نمود. استفادهننده کد یتول يهاهیتوصا ی

پرایمرها (آسترها) براي ایجاد اتصال بهتر بتن و ماده  4-6-2-10ت  
نوارهاي جداکننده براي آلوده نشدن  روند.پرکننده درز بکار می

هاي سطحی بتن و جداسازي درزبند و سطح بتن بکار گرفته قسمت
یا فتیله درز پرکن براي کاهش میزان مصرف ماده  بندپشت. شودمی

به عرض درز و بهبود عملکرد ماده درز پرکن و تنظیم نسبت ارتفاع 
ها از مواد فوم مانند با مقطع پرکننده استفاده می شود. این فتیله

شوند و در گذشته از لوله کردن چتایی و مواد ایی تشکیل میدایره
 شده است.مشابه استفاده می
خود را به اطالع فروشنده  يازهاید نیننده باکبه هر حال مصرف

رد. در صورت یقرار گ يار ویاسب پروژه در اختمن برساند تا ماده
 یگاهشیآزما ید نسبت به بررسیمعتبر، با كاسناد و مدار ارایهعدم 

ط مورد یبا همان شرا هاآنرد  گذشته کا از عملیمواد اقدام شود و 
 رد.کنظر استفاده 





 

 

 یازدهمفصل 

 هاي ویژهبتن
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     م هازدیفصل  11

 ژهیو يهابتن 
  

 حیر/توضیتفس  یمتن اصل

 گستره 
 

 گستره 

 يهابتن يه در ساخت و اجراک ین فصل به الزاماتیضوابط ا
تا » الف«ت شوند، اختصاص دارد و شامل موارد ید رعایژه بایو
 ر است:یز» خ«

 ات؛یلک -الف
 بتن پر مقاومت؛ -ب
 ؛یافیبتن ال -پ
 ؛مکبتن خودترا -ت
 ؛یبتن پاشش -ث
 ؛يادانه سازهکبتن سب  -ج
 ن؛یبتن سنگ -چ
 نده؛کش آیبتن با سنگدانه پ -ح
 ر آب.یز يزیربتن -خ

ه پرداخت هاآنبه  نامهنییآن یه در اکز وجود دارد ین يگرید يهابتن 
 :مانند ،نشده است

 ؛میبتن حج •
 ؛بتن توانمند •
 ؛بتن فوق توانمند •
 ؛مریبتن اصالح شده با پل •
 ؛يمریبتن پل •
 ؛دهیبتن چرخ •
 ؛بتن با اعمال خال •
 ؛)کاسالمپ (خشبتن بدون  •
 ؛ینییبتن تز •
 ؛يبتن معمار •
 ؛بتن فرو سمنت •
 ؛یشدگبدون جمع يهاا بتنی یانبساط يهابتن •
 ؛یبتن يهاهیرو •
 .کیبتن غلت •

 لیاتک 
 

 لیاتک 

ه مواد و مصالح کهایی هستند هاي ویژه بتننبت 11-2-1
با  هاآن شدها خواص تازه و سختیدهنده، روش اجرا یلکتش

 دارد. ياهاي متداول تفاوت قابل مالحظهبتن

  

د عالوه بر یهاي ویژه باالزامات این فصل براي بتن  11-2-2
رت . به عباشودت یز رعاینامه ننییر ضوابط و الزامات این آیسا

است شده  ارایه یا اضافید یدیگر، در این بخش فقط الزامات جد
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ن است کممهاي مرتبط با بتن متعارف بخشحسب مورد و 

 . ا حذف شودی، ماندبهمچنان الزامی باقی 

از به منابع انسانی یهاي ویژه ندر طراحی و اجراي بتن 11-2-3
دیده و همچنین استفاده از تجهیزات و وسایل ماهر و آموزش

ارگاه است. قبل از شروع به اجراي کخاص در آزمایشگاه و 
 د فراهم شود.یانات باکن ام، ایهابتن

ارفرما، مشاور، کن یب یالزم است، جلسات هماهنگ  3-2-11ت  
پروژه  ياران در مراحل مطالعات و اجراکاندردستتمام ار و کمانیپ

 برگزار شود.

 رمقاومت بتن پُ 
 

 رمقاومتبتن پُ 

  اتیلک 
 اتیلک  

 باشد.  C40 از بیشتر ،رده آنه کاست  ین پرمقاومت بتنبت
 یهایسازها یبلند و  يهاسازهدر ساخت  عمدتابتن پر مقاومت 

ار برده کاست، به يااز به مقاومت قابل مالحظهیه در آن نک
  .شودمی

ومت مقا با يهابتن يبرا ،از جداول و روابط یه بعضکنیبا توجه به ا 
 یط مقاومتیال معتبر است و با توجه به شراکمگاپاس 40تا حدود 

 امهنآیینن یران، در حال حاضر بتن پرمقاومت در ایمعمول بتن در ا
 ندهین است در آک. ممشودمیشتر در نظر گرفته یال و بکمگاپاس 45
 45باالتر از  با رده ییهاتر شدن ساخت بتنجیبا را یکنزد

. ابدیش یز افزایا باالتر نیال کمگاپاس 50ن مرز به یال، اکمگاپاس
 40از  بیشتر با مقاومت مشخصه ییهاساخت بتنن، در یهمچن

انتخاب مصالح، مصرف  نهیدر زم يادات ویژهیال به تمهکمگاپاس
ها و دقت در ساخت و ، سربارههاپوزوالن، ییایمیش يهاافزودنی

نون کاتوان همیز مین نظر نین از ایاز است. بنابراین یفکینترل ک
 محسوب نمود.  ین مرز را منطقیا

تواند سن مقاومت مشخصه را یپرمقاومت طراح پروژه م يهادر بتن
 ای یپوزوالنمل کژه اگر از مواد مید، بویار نمایروز اخت 28ش از یب

ت ش سن مقاومیاز منابع افزا یاستفاده شده باشد. در برخ ياسرباره
 ه شده است.یز توصیروز ن 91مشخصه تا 

ها، مانند ستون ياسازه يتوان در ساخت اعضاین نوع بتن میاز ا
و  یصنعت يهافک، یساحل يهاسازهها، ، پوستهیبرش يوارهاید

 ده استفاده نمود. یش تنیساخته و پشیپ یبتن يهاسازه

   یمصالح مصرف 
 یمصالح مصرف  

 سیمان 11-3-2-1
 

 سیمان  1-2-3-11ت 

ن د بتیخته در تولیو آمپرتلند  يهاسیماناستفاده از انواع 
 مجاز است.پرمقاومت 

ساخت بتن پرمقاومت،  يخته برایآم يهاسیمان يریارگکدر به 
در  يسب مقاومت فشارکنان از یپرتلند، اطم يهاسیمانهمچون 

 رد. یمورد توجه قرار گ يبیشترت ید با حساسیسن مقرر با
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 هاسنگدانه  11-3-2-2
 

 هاسنگدانه  2-2-3-11ت 

و متر یلیم 20 یاسم اندازهثر کبا حداسنگدانه استفاده از 
مقاومت رسته پُ کش همیا نیسته کش سنگدانه درشتتر، کوچک

 LA30  ردهمطابق  ،درصد 30 یشیثر مقاومت ساکبا حدا
ه یتوص هابتنن نوع از یدر ساخت ا ،302 یاستاندارد مل

  .شودمی

ثر کمورد نظر، استفاده از حدا ییاراکمقاومت و  تامیندر صورت  
 مجاز است.ز ین بزرگترسنگدانه  اندازه

  یمواد افزودن  11-3-2-3
 

 یمواد افزودن  1-2-3-11ت 

ا یننده کاستفاده از فوق روان هابتنن یدر ا 11-3-2-3-1
 است.  یالزام ،آب اهندهکفوق 

  

احتمال افت با توجه به  ،هابتنن نوع یدر ا 11-3-2-3-2
 یروان نندهکا حفظ یننده کر یرگیواد داستفاده از م ،ادیز یروان

 .شودمی هیتوصننده کروانبه همراه مواد فوق

  

 یبه شرط یافزودن استفاده از هرگونه ماده 11-3-2-3-3
شگاه و یدر آزما یشیمخلوط آزماساخت ه در کمجاز است 

 .مده باشدبه دست آ یمطلوب يردکج عملیارگاه، نتاک

  

از جمله  ،یسیمانمل کستفاده از مواد ما 11-3-2-3-4
 .شودمیه یرمقاومت توصپُ  يهادر بتن سیلیسدوده

مانند  یسیمانمل کاستفاده همزمان از دو ماده م 4-3-2-3-11ت  
از  یاست. برخ را بدست داده یج مطلوبینتا یسیلیسسرباره و دوده

دهند و یاهش مکهنگام را  زود يهامقاومت یسیمان هايملکم
توسط طراح وجود ش سن مقاومت مشخصه یاز به افزاین است نکمم

 داشته باشد.

تحت عنوان ژل  استفاده از محصوالت آماده 11-3-2-3-5
طالع از مواد ، بدون امحصوالت مشابها ی یسیلیس دوده

. در صورت ستینمجاز  ،هاآن يهادهنده و نسبتلکیتش
 .تاس یالزاممزبور  رد مادهکنترل عملکز یاطالع از موارد فوق ن

ه از بین یسیمانمحاسبه نسبت آب به مواد  يبرا 5-3-2-3-11ت  
 ایو آب در ژل  یسیلیسدرباره مقدار دوده یافکداشتن اطالعات 

د مطمئن شد ین بای. همچنشودمیاحساس  یسیلیسدوغاب دوده
ار رفته است. اطالع از نوع ماده کن محصول بیدر ا یسیلیسه دودهک

 زین یسیلیسل دودهموجود در ژ یگر مواد افزودنیننده و دکروان
 است. يضرور

ترل نکستند و یمشخصات استاندارد ن ين محصوالت دارایبهر حال ا
توان یم صرفاست، و یر نیپذانکدر حال حاضر ام هاآن یفکی

و مقاومت و دوام، مورد  ییاراکرا در بتن، از نظر  هاآنرد کعمل
 قرار داد. یبررس

 ياف فوالدیال  11-3-2-4
 

 يفوالداف یال  4-2-3-11ت 

مهندس مشاور  نظربا  ياف فوالدیاستفاده از ال 11-3-2-4-1
مندرج در بخش بتن  داتیت تمهیدستگاه نظارت و رعا ای

تفاده اد اسیار زیاد و بسیز یز با خطر نسبیژه در مناطق زلزله خیوبه 
 .شودمیه یتوص يفوالداف یاز ال
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ه یوصت ،مگاپاسگال 65تر از شیبا مقاومت ب يهادر بتن، یافیال

 .  شودمی

اف، با در نظر گرفتن یر انواع الیاستفاده از سا 11-3-2-4-2
 ره بالمانع است.یاز نظر مقاومت و غ هاآنرد کعمل

  

 طرح مخلوط 
 طرح مخلوط  

د ابتدا در یرمقاومت باپُ  يهابتن مخلوط طرح 11-3-3-1
 دتاییج بدست آمده مورد یشگاه ساخته و بر اساس نتایآزما
ز یارگاه نکرد آن در کاز عمل ،ن الزم استیرد. همچنیگ قرار
 نان حاصل شود.یاطم

اهش ک يبرا یسیمانمقدار مواد  ،شودمیه یتوص 1-3-3-11ت  
 و توسعه یطیست محیل زیت مسایو رعا یشدگو جمع ییگرمازا

 .شودمحدود  ،انکدار تا حد امیپا
ق عضو، مطابد دقت نمود اگر ابعاد یمخلوط با يهان نسبتییدر تع

سازمان برنامه و بودجه  344 شماره هیم، نشریبتن حج نامهنییآ
ذا ابد. لیش یشدت افزاآن به ن است دما در هستهکبزرگ باشد، مم

ت یگانیل اترکیتش دهیاهش مقاومت بتن و پدکاز  يریجلوگ يبرا
شود.  بیشتروس یسلس درجه 70بتن از  هسته يد دمای، نبايریتاخ

 د در عضویاز آن با یناش یخوردگكو تر یحرارت يهان تنشیهمچن
 .شودنترل ک یبتن

د یداشته باشد، با یخاص ياربرکن نوع بتن، یه اکیدر صورت
 یو روان یارائکه محدوده که شود یبتن چنان ته مخلوط يهانسبت

ننده مطابق با کروانازها مانند افزودن مواد فوقیر نیمناسب و سا
 ن نوع بتن برآورده شود. یاربرد اکهدف 

آب  يهاپرمقاومت و نسبت يهابتن يبندرده 1-11جدول ت در 
 ارد.د ییجنبه راهنما صرفاشده است و  ارایهمتناظر  یسیمانبه مواد 

و  5/42 یمقاومت رده يدر بتن دارا یمصرف سیمانن جدول یدر ا
 يهاه شده است. در بتندر نظر گرفت ستهکشن صد درصد ش

توان از نسبت یاستفاده شود، م یسیلیسپرمقاومت چنانچه از دوده
 استفاده نمود. یرانه فوقانکبه  یکنزد یسیمانآب به مواد 

 

 پرمقاومت يهابندي بتنطبقه يراهنما  1-11جدول ت 

مشخصات 
  بتن

 ادیمقاومت ز
 یلیمقاومت خ

 ادیز

مقاومت 
 ادیالعاده زفوق

مقاومت 
 ال)ک(مگاپاس

 100از  بیشتر 100-75 70-45

نسبت آب به 
 یسیمانمواد 

 28/0از   کمتر 35/0 – 28/0 40/0 – 35/0

  
ر یت مالحظات زیرعا ،در طرح مخلوط بتن  11-3-3-2
 :شودمیه یتوص

ابد، یاهش کسنگدانه  یثر اندازه اسمکچنانچه حدا 2-3-3-11ت  
ر یقادن میابد. بنابراییش میافزا یسیمانو مواد  سیمانمقدار  معموال

 .ابدیش یافزابه صورت متناسب تواند ین بند، میر شده در اکذ
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 ؛4/0از  کمتر یسیمانآب به مواد  نسبت -الف
عب کمتر م درلوگرم کی 500پرتلند  سیمانثر مقدار کحدا -ب

 عب؛کر متر مدلوگرم کی 550 یسیمانو مواد 
 سیمانمقدار  يریارگکدر صورت ب یشدگنترل جمعک -پ

 یسیمانا مقدار مواد یعب کلوگرم در متر مکی 425ش از یب
ثر اندازه کحدا يعب براکر متر مدلوگرم کی 475ش از یب

 .مترمیلی 20سنگدانه  یاسم

   ییاجراالزامات  
 ییاجراالزامات   

د یباارگاه، کن نوع بتن در یدر هنگام ساخت ا 11-3-4-1
 ییمانست نسبت آب به مواد یژه در مورد رعایبو ،يشتریدقت ب
 ود.   شاعمال 

ر صورت مستمد بهیبا هاسنگدانهرطوبت  يریگاندازه 1-4-3-11ت  
ج آن اصالحات الزم یار انجام شود و با توجه به نتاکخود ترجیحاو 

 .شوداعمال  یو آب مصرفمرطوب در وزن سنگدانه 

م آب به مواد کبتن به خاطر نسبت  نوعن یدر ا 11-3-4-2
دارد.  يادیت زیاهم آوريعمل، سیماناد یو مصرف ز یسیمان

. استفاده از شودمیه یمرطوب توص آوريعمللذا استفاده از 
 دستگاه نظارت برسد. تاییدد به یبا آوريعملگر ید يهاروش

 يریارگکو به یسیمانبا توجه به نسبت آب به مواد  2-4-3-11ت  
 يریخم یشدگجمع معموال، ن نوع بتنیدر ا یمعدن یمواد افزودن

است. لذا  یمعمول يهاادتر از بتنیآن ز يخودخود بهو 
ت یاهم یشدگن نوع از جمعیاهش اک يبه آن برا یرسانرطوبت

به شدت  یخوردگكاز تر يریجلوگ يز برایه نیمحافظت اول دارد.
 .شودمیه یتوص هابتنن نوع یدر ا

اتب به مر هابتنن نوع از یز در این یشدگکاز خش یناش یشدگجمع
 آوريعملش مدت ین با افزایاست. بنابرا یمعمول يهاشتر از بتنیب

 یشدگن نوع جمعیاز ا یناش يهایخوردگكتوان از تری، میرطوبت
 نمود. يریز جلوگین

ن، بت ن نوعیا مالحظهقابل  یبا توجه به افت روان 11-3-4-3
در دو توان یرا مننده کروانفوقا یننده کروان فزودن مواد ا

 . داار انجام دک يو در پا يزکستگاه مریدر ا ،ساخت بتن مرحله

ننده در دو مرحله کاز باشد تا روانیه نک یدر صورت 3-4-3-11ت  
 یشیصورت آزمارد آن بهکعمل ،د قبل از اجرایبه بتن افزوده شود، با

قبل  ینترل روانکد ین بایشود. همچن یابیارگاه ارزکشگاه و یدر آزما
 رد.یننده در هر دو مرحله انجام پذکروانو بعد از افزودن فوق

 یافیبتن ال 
 

 یافیبتن ال 

 اتیلک 
 اتیلک  

اف به انواع بتن، یردن الکاز اضافه  یافیبتن ال 11-4-1-1
، ياز نوع فلز تواندیاف مورد استفاده می. الشودمیساخته 

چند نوع  بکیا تری يو سلولز یاهیگ، ياشهی، شیربنک، يمریپل
پرداخته  ياف فوالدیبه ال عمدتان بخش، یباشد. در ا هاآناز 
  .شودمی

 یشامل قطعات بتن ياف فوالدیال عمده ياربردهاک 1-1-4-11ت  
ها، ارخانهکف کر ی(نظ نیزمبه  کیمت یبتن يهادالساخته، شیپ

 یبتن يهادالف و یضع كخا يمناطق دارادر ها) نیرزمیانبارها و ز
 است.ا شمع یبه ستون  کیمت

ابر مقاومت در بر يساخته استفاده از آرماتور براشیپ یدر قطعات بتن
ز وارده در کمتمر ياز بارها یناش يهار تنشی، نظیموضع يهاتنش

ر یع شده نظیتوز يهاد قطعات مناسب است. اما در تنشیهنگام تول
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 در مرحله ینیرزمیز يهاو آب كاز فشار خا یناش يهاتنش
 معمواله کدارند. از آنجا  يرد بهترکعمل يفوالد افی، اليبرداربهره

ع شده در قطعات پوشش یتوز يهاو هم تنش یموضع يهاهم تنش
 یکصورت توان بهین قطعات را میوجود دارد، ا  ینیر زمیز يهاسازه

 د نمود.یتول يفوالداف یاز آرماتور و ال یبکیستم تریس
نترل کمنظور لن در اغلب اوقات بهیپروپیاف پلیژه الیوبه ،افیالانواع 

 یصنعت يهافکو  یبتن يهادال یخوردگكتر زمانو  كعرض تر
) یک(پالست يریخم یشدگاز جمع یهاي ناشكه و ترین اولیدر سن

 .شودمیاستفاده 
 ل داشتنیدلبه یبتن يهادالردن کمسلح  ياف برایاستفاده از ال

، بهبود طاقت، یشدگاز جمع یناش يهاكنترل ترکاز جمله  ییایمزا
زات یو تجه یانسان يرویاهش نکپسماند،  یششکدارا بودن مقاومت 

 مناسب است.  يارکآن، راه يت اجران سهولیو همچن

 افیمشخصات ال 
 افیمشخصات ال  

ا یاف، طول، قطر ینوع الاف شامل یمشخصات ال 11-4-2-1
دول ، می، بافت سطحلک، شل)کب شی(ضر نسبت طول به قطر

د قبل از یبا ،یینها یششکو حداقل مقاومت  تهیسیاالست
  .شود استفاده مشخص

 یششکبا مقاومت  معموال ياف فوالدیالاز  یانواع 1-2-4-11ت  
د یال تولکمگاپاس 2300تا  یو حتال کمگاپاس 1100تا حدود  یینها
شتر در دسترس یال بکمگاپاس 1100مقاومت اف با یال. شوندیم

. شودیمد یتول یشتر بصورت سفارشیاف با مقاومت بی، و الباشدمی
متر و نسبت یلیم 65 یال 13 اف در محدودهین الیطول معمول ا

و  100 یال 30 ز در محدودهین هاآنل) کب شیطول به قطر (ضر
دار، ، موجصاف يهالکبه ش ياف فوالدیقرار دارد. ال 80ترجیحا

الوه ع ياف فوالدیشوند. طول الید میبرآمده تول يدار و با انتهاقالب
آن  يریارگکت بهینترل محدودکدر ن نسبت طول به قطر، ییبر تع

در  یز به لحاظ هندسیلن نیپروپیاف پلیاربرد دارد. الکدر بتن آرمه 
 رند.یگیم يجا يو نوار يا، چندرشتهيارشتهکسه گروه ت

 مک يریپذبا انعطافاف یطول ال، شودمیه یتوص 11-4-2-2
ه کا شبی آرماتورهاآزاد  فاصلهنصف از  ياف فوالدیمانند ال

 شودمیه ین توصیهمچن باشد.نتر شیبها جوش شده، میس
 یثر اندازه اسمکبرابر حدا 5/1شتر از یب ياف فوالدیطول ال

 سنگدانه باشد.

 هیارا یر ضابطه خاصیپذانعطاف کامالاف یدر مورد ال 2-2-4-11ت  
ع اف نویت به مقدار الین محدودی، اياف فوالدینشده است. در مورد ال

توان ش بیچه با آزمادارد. چنان یه آرماتور بستگکا شبی يبندآرماتور
 یلکمش آرماتورهابلندتر از نصف فاصله آزاد  يهاافیه الکنشان داد 
بالمانع  هاآنآورند، استفاده از یبوجود نم يزیرات بتنیرا در عمل

 است.
م با ضخامت پوشش ک يریپذانعطاف ياف دارایدر مورد رابطه طول ال

 ست.یدر دست ن یلگردها اطالعاتیم يرو
رود و یار مکمتر بیلیم 30از شیاف بیطول ال یمعمول يهادر بتن

ر . دشودمیمتر استفاده لییم 20متر از کاز طول  یدنیبتن پاش يبرا
بطول  افیدارد. ال يشتریاربرد بکمتر یلیم 60طول حدود  هادال
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فوق توانمند و مقاوم در برابر  يهابتن يبرا صرفا ،متریلیم 13 حدود

 .شودمیار گرفته کانفجار ب

 طرح مخلوط 
 طرح مخلوط  

ا ب ،خاص صورتبهد یبا یافیبتن ال مخلوط طرح  11-4-3-1
طبق  اف،یگرفتن مشخصات الو با در نظر ط پروژه یتوجه به شرا

 يهااجرا شده در پروژه يهاا از مخلوطیو  ،نییتع 10-3-3بند 
عالوه بر  دیبا مخلوططرح شود. در هر صورت انتخاب  ،یقبل

 یر طاقت خمشیگر نظید موارد ،ي، مقاومت فشارییاراک تامین
 .ندکاز را برآورده یمورد ن یو مقاومت خمش

شگاه و یدر آزما یشیبه هر حال ساخت مخلوط آزما 1-3-4-11ت  
زان یم ضرورت دارد. یکیانکرد آن از نظر مکبتن و عمل ییاراکنترل ک

 0/1 تا 25/0ن یمقاصد مختلف، ب يبرا ياف فوالدیمصرف معمول ال
لوگرم بر کی 80تا  20حدود  معمواله ک باشدمیدرصد حجم بتن 

 عب خواهد بود.کمترم

ل کطول، قطر و شبه لحاظ نوع،  ،یمصرف افیال  11-4-3-2
بتن  یروان معموال و دنکیجاد میا یراتییتغبتن  یروان در ،افیال

، یشیآزما يهاد بر اساس مخلوطیبا رونیاز ا دهد.یاهش مکرا 
بافت  ،نندهکمناسب مانند روان يهاافزودنیعالوه بر مصرف 

 نمود.زتر یز ریرا ن هاسنگدانهمخلوط  بنديدانه

 یافیبتن الدر مورد نظر  یبه روان یابیمنظور دستبه 2-3-4-11ت  
نمود.  ستفادها يستربادکننده و خاکروان يهاافزودنیتوان از یم

را  یمناسب ییاراکش سهم ماسه یاهش سهم شن و افزاکن یهمچن
 .بوجود آورد یاهش روانکرغم یعل

 75 یال 25اف، یش از افزودن الیاسالمپ بتن پ شودمیه یتوص
 ییاز اسالمپ نها بیشتر) یاف مصرفیمتر (با توجه به مقدار الیلیم

ه استکاف از مقدار اسالمپ بتن یرا با افزودن الیمورد نظر باشد، ز
 .شودمی

انداختن شود. ش آبین است باعث افزاکاف در بتن ممیوجود ال
ف ایتوان مقدار الیسنگدانه م ثر اندازهکاهش حداکن با یهمچن
ار برد. کهب هاآن یشدگدر ارتباط با گلوله کمتر یرا با نگران يبیشتر

ز یانداختن را نتواند آبیاف میال یشدگه گلولهکر است کالزم به ذ
 ش دهد.یافزا

 ییاجراالزامات  
 ییاجراالزامات   

 يو آرماتورگذار يبندقالب  11-4-4-1
 

 يو آرماتورگذار يبندقالب   1-4-4-11ت 

رون زدن یاز ب یالت ناشکاهش مشکمنظور به 11-4-4-1-1
 ز قالبیت يهاها و لبهگوشهقالب،  يهااز گوشه ياف فوالدیال
 يا استفاده از نوارهای يارکبتونه ،گریراه حل د د.ند پخ شویبا

 .استز قالب یت يهاها و لبهداخل گوشهمخصوص در 

  

ام انجر یاز سه روش ز یکیبه د یاف بایافزودن ال 11-4-4-1-2
 :شود

 انیجرج به یتدربتن به يزکستگاه مریاف در ایال -روش اول
 ن اضافه شود.کش از ورود به مخلوطیپ ،سنگدانه

ابتدا با سنگدانه و بتن،  يزکستگاه مریاف در ایال -روش دوم
 آب اضافه شود. هاآنبه مخلوط و سپس  سیمان

ا از ی یصورت دستتوان بهیاف را میدر روش اول ال 2-1-4-4-11ت  
نوار  يت روکدر حال حر يهاسنگدانهاف به یف مخزن الیق قیطر

قاله نوار ن يرا رو هاآنا یرد کاضافه ج یتدرهبدانه) ژه درشتیونقاله (به
ن ی. اشودمی یحامل سنگدانه منته ه به نوار نقالهکخت یر يگرید

اف ی) و اليا(بسته ياصورت دستهبه ياف فوالدیال يژه برایوروش به
 .شودمیه یتوص  يارشته کلن تیپروپیپل
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 ياختالط تمام اجزاآخر پس از  اف در مرحلهیال -روش سوم 
 ود.اضافه شن کمخلوطج به یتدربتن به دهندهلکیتش

قه به داخل یلوگرم در دقکی 50اف با نرخ حدود یدر روش سوم، ال -
 یالدر ح، يزکستگاه مریان کگ مخلوطیا دین کون مخلوطیامکف یق
گ ی. سپس سرعت دشودمیچرخد، اضافه یثر مکه با سرعت حداک
 افته ویاهش کاختالط  يبه سرعت متوسط بران کون مخلوطیامک
 ین روش زمانین سرعت بچرخد. استفاده از ایدور با ا 50د حداقل یبا

ود خ یت اسمیش از دو سوم ظرفین بکون مخلوطیامکه کمجاز است 
 نشده باشد.  يریبارگ

 ریزيبتن  11-4-4-2
 

 ریزيبتن 2-4-4-11ت 

با  تواندیم یافیال يهابتن ریختنو حمل  11-4-4-2-1
 د:شوانجام  ریات زکو با در نظر گرفتن نزات متداول یتجه
ن، کون مخلوطیامک ب ناوهیش شیبا توجه به ضرورت افزا -الف

ن یر ادرد. که یتخل یخوبرا به یافین است نتوان بتن الکمم
 ونیامکاستقرار  يو براکس یکاز به استفاده از یموارد ن
 ن وجود دارد.کمخلوط

و  زیتم یب تند و سطح داخلیبا ش یفیق يد دارایبا جام -ب
 300د یبازشو با دهانه حداقل اندازه نیباشد. همچن هموار

تر شیدام بک، هرسنگدانه ثر اندازهکبرابر حدا 12ا یمتر یلیم
 .است، باشد

از  ربیشت بلند، ياف فوالدیال يردن بتن حاوکپمپ  يبرا -پ
لوگرم کی 50ش از یر مصرف بیژه در مقادیوبه متر،یلیم 50
 .دات الزم در نظر گرفته شودیتمهد یبا ،عبکمتر م در

  
 
 
 
 
 
 

تن آسان ب هیمنظور تخلاف و بهیدر صورت انسداد بازشو توسط ال -ب
 جام استفاده نمود. يرو بدنه توان از لرزانندهیم
 

 
 ارایه یخاص متر، ضابطهیلیم 50از  کمتراف با طول یال يبرا -پ

 نشده است.
با قطر حداقل  يهامتر، از لولهیلیم 50ش از یاف با طول بیال يبرا

 .شودمیمتر استفاده یلیم 125
ان به کر پمپ تا حد امیپذانعطاف يهاطول لوله شودمیه یتوص

 حداقل برسد.
متر باالتر از یلیم 300د حدود ین باکون مخلوطیامکشوت  يانتها
ف یق يور يفلز هکف پمپ باشد. شبیق يرو ه شدهیتعب يفلز هکشب
 کیبرداشته شود. با اتصال  یافیال يهاردن بتنکد هنگام پمپ ینبا

 یافیان بتن الیتوان عبور جریف میق يفلز هکبه شب کوچک لرزاننده
 ل نمود.یاز آن را تسه

 .شودمیه نیگسسته توص بنديدانهاستفاده از سنگدانه با 
ار روان، انتقال بتن به روش پمپاژ یبس یافیبتن ال يهادر مخلوط

ثر مقدار اسالمپ بتن کحدا شودمیه یست. توصیچندان مناسب ن
 متر باشد.یلیم 150ردن برابر با کپمپ  يبرا یافیال

 م و پرداخت سطح بتنکترا  11-4-4-3
 

 م و پرداخت سطح بتنکترا 3-4-4-11ت 

با  ،یبتن معمول و پرداختم کترا يهاروشتمام  11-4-4-3-1
 .ستاز قابل استفاده ین یافیبتن ال يبرا، یرات جزئییاعمال تغ

اف موجود یردن بتن و فرو بردن الکم کمترا يبرا 1-3-4-4-11ت  
استفاده  يزریل ا شمشهیلرزان و  از شمشه یبتن يهادالدر سطح 
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 زین یکیانکزات میاز تجهتوان یم یافیال يهاپرداخت بتن يبرا

تا د یبا یشکدر طول مدت ماله صفحاتها و غهیاستفاده نمود. ت
 هاآندار بودن بیداشته شوند، ش نگه با سطح يموازان کامحد 

اف در سطح بتن یموجب ظاهر شدن التواند یماد یز هیبا زاو
 .شود

ها و یهموار و بستن پارگ یجاد سطحیمنظور ا. بهشودمی
 يپرداخت فلز يموجود در سطح بتن از ابزارها يهایبازشدگ
رنده و گرد و ب ر مانند تخته ماله دسته بلند، ماله با دو لبهیپذانعطاف
شدن ندهکسبب  یچوب يها. مالهشودمیاستفاده  يروساز شمشه

ن یمهو به شودمیاف یرون آمدن الیجه بیبتن و در نت یسطح هیال
 .شودمیه نیتوص هاآناربرد کل یدل

ردن کاز به زبر یدر صورت ن ،یبتن يهافکدر  11-4-4-3-2
ظاهر شدن  موجبد یبان مورد استفاده يسطح بتن، ابزارها

 رد.ک استفاده یید از چتاینباسطح ردن کزبر  يبراند. وشاف یال

سبب بلند شدن و ظاهر گشتن  ییدن چتایشک 2-3-4-4-11ت  
 .شودمیاف در سطح بتن یال

 یافیبتن ال يهاشیآزما 
 یافیبتن ال يهاشیآزما  

عالوه بر  يفوالد یافیخاص بتن ال يهاشیآزما 11-4-5-1
 ،یو مدول ارتجاع یششک، ين مقاومت فشارییتع يهاشیآزما

 بتن يریپذلکشو  یمقاومت خمشن ییربوط به تعم عمدتا
تا » الف« ياستانداردهاد طبق ضوابط یها باشین آزمایاست، ا

 :ر انجام شودیز» پ«
 ماندهیباق ین مقاومت خمشییتع يبرا یر بتنیش تیآزما -الف

 ؛17207 یاستاندارد مل ...........
 ؛ASTM C1609 استاندارد.......... یرد خمشکش عملیآزما -ب
 .ASTM C1550استاندارد ...یخمشن طاقت ییش تعیآزما -پ

 يهاشیانجام آزما يمختلف برا يهاآزمونهه یدر ته 1-5-4-11ت  
مرحله در قالب  یکدر  هابتنسخت شده، الزم است  یافیبتن ال

ز لرزان) استفاده شود. استفاده از ی(م یخته و از لرزش خارجیر
د رکل عملیم بتن، بدلکترا يله زدن برایا می یداخل يهالرزاننده

، مجاز هاآنع یتوز ینواختیکاف و عدم یال یبتن و جهت ده ياهیال
 ست. ین

 مکخودترابتن  
 

 مکخودترابتن  

 لیاتک 
 لیاتک  

شدن يت جاریقابله کاست  یبتنم کبتن خودترا 11-5-1-1
 یراحتبه ن بتنیا .را داردانداختن و آب یاد بدون جداشدگیز

 ازیوزن خود بدون ن بر اثر ،آرماتورهااد یم زکتراوجود با  یحت
 اتین خصوصی. از مهمترشودمیم کو متراپخش خاص، به ابزار 

 اسبمن يداریاد با حفظ پایز يریپذلکم تازه، شکخودترابتن 
 است.

 ه نشانهک بودهت بتن تازه یخاص یک، يریپذلکش 1-1-5-11ت  
 ثقل و وزن مخلوط است. يرویتحت ن ،ل آسان مخلوطکر شییتغ
 

ت شتر اسیب یاز بتن معمولم کبتن خودترا ییاراک 11-5-1-2
ین خواص را می. اشودمیشامل ر را یز» پ«تا » الف«و موارد 

 : دست آوردبهمناسب  توان با طرح مخلوط
 ؛ینندگکت پریقابل -الف
  ؛ت عبوریقابل -ب
 .و عدم آب انداختن) ی(عدم جداشدگ يداریپا -پ

دن ش يجار ییتوانا دهندهنشان ینندگکت پریقابل  2-1-5-11 ت 
 است.قالب، تحت وزن خود  يبتن تازه در تمام فضا

 ماتورهاآربتن از تمام موانع مانند  يگذرت عبور مربوط به آسانیقابل -
 يه انسدادک يابه گونه شده در بتن است يگذارير اقالم جایو سا

 دهد. نرخ  در آن
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مخلوط در هنگام  یت حفظ همگنیقابل دهندهبتن نشان يداریپا -

شامل دو نوع  يداریست. پاا هیرش اولیگ زمانتا شدن و  يجار
به مفهوم عدم  یکنامید يداری. پااست یکو استات یکنامید

ت بتن در قالب و کو حر يزیرمخلوط در هنگام بتن یجداشدگ
مربوط به مقاومت بتن در  یکاستات يداری. پاستآرماتورها يالالبه

 یکا پالستی يریاجزاء و نشست خم یانداختن، جداشدگمقابل آب
 مقاومت ،یکنامید يداریگر، پایاست. به عبارت د يزیرپس از بتن

ت مخلوط بتن است و کحر زماندر  یبتن تازه در مقابل جداشدگ
در حالت  یمقاومت بتن تازه در مقابل جداشدگ یکاستات يداریپا
 .باشدمی ستایا

 یمصرف مصالح 
 یمصرف مصالح  

  یسیمانو مواد  سیمان 11-5-2-1
ن یهمچن مجاز است. ختهیپرتلند و آم سیماناستفاده از انواع 

 .باشدمیمجاز  ياو سرباره یپوزوالناستفاده از انواع مواد 

 یسیمانو مواد  سیمان 1-2-5-11ت  
ند مانخام  یعیطب یپوزوالنمواد توان از یم مکدر ساخت بتن خودترا

 یپوزوالنمواد و  یآتشفشان يسترهاکا خایها ت و انواع توفیزئول
مواد و  ،ستر پوسته برنجکو خا ائولنکمتاشده مانند،  يفرآور یعیطب

 رد.کاستفاده  يستربادکخا و سیلیس مانند دوده یمصنوع یپوزوالن

 سنگدانه 11-5-2-2
ر توان دیمرا  یقابل استفاده در بتن معمول يهاسنگدانهانواع 
 20 به یمصرف سنگدانه ثر اندازهکحدا .برد ارکبه مکخودترابتن 

د یاب سنگدانهمخلوط  بنديدانه. بافت شودمیمحدود  متریلیم
 ز باشد.یار ریبس

 سنگدانه 2-2-5-11ت  
زتر یر یافکگردگوشه به همراه ذرات  از ماسه حایترج شودمیه یتوص
، شوداستفاده درصد وزن ماسه)  30تا  20(حدود  متریلیم 3/0از 

تامسون فولر  طرح مخلوط بتن، توان رابطه یدر روش ملن یهمچن
بسته به  1/0تا  35/0ن ی، بسنگدانه بنديدانهدر مورد  اصالح شده

 آن انتخاب شود. یمطلوب بتن و روان يزیر

  یمواد افزودن 11-5-2-3
د یام بکدر ساخت بتن خودترا -ننده کروانفوق یماده افزودن -الف

 ننده استفاده شود.کروانفوق ییایمیش یاز ماده افزودن
 
 
 
 
 

مواد  – يگرانرو نندهکاصالح ییایمیش یمواد افزودن -ب
 يبرا) VEAا ی VMA( يگرانرو نندهکاصالح یزودناف

  .شودمیمخلوط بتن استفاده  يداریو پا يش گرانرویافزا
 

استفاده از انواع  -ر فعال) یغ یمعدن نندهکپودر سنگ (ُپر -پ
ت یمجاز است. عدم رعا کژه پودر سنگ آهیوپودر سنگ به

ه در  استاندارد ک ،رومتریکم 75 کشده از المقدار مجاز رد 

 یمواد افزودن 3-2-5-11 ت 
ردن مخلوط بتن کو عبور  ینندگکت پریحفظ قابل يبرا -الف

 رد.کننده استفاده کروانفوق یافزودن م الزم است از مادهکخودترا
 مکاخودتره در ساخت بتن کننده کروانفوق ین نوع افزودنیترمعمول

الت اترها است. هرچند یسکربکیه انواع پلیبر پا ،شودمیاستفاده 
تفاده ز اسین ینیو مالم ینینفتال هیپا يهانندهکروانتوان از فوقیم

نداشته  یمناسبرد کموارد عمل یبرخ ن است درکاگرچه مم، نمود
  باشند.

 دها مایسنگ توان از پودریمخلوط بتن م يش گرانرویافزا يبرا -ب
  د.رکاز هر دو استفاده  یبکیا تری يگرانرو نندهکاصالح  یافزودن

ن مواد یتوان از ایم یجداشدگ ن اجرا و در صورت مشاهدهیگاه در ح
 .شودانداختن بتن مهار و آب یز استفاده نمود تا جداشدگین
 رومتریکم 150از  ترکوچک ه ذرات پودر سنگک شودمیه یتوص -پ 
 75 کدرصد پودر از ال 70ش از ی) باشند و بمتریلیم 150/0(
 ند. ک) عبور 200نمره  ک(ال رومتریکم

 



 269   01/01/1400 هاي ویژهبتن –فصل یازدهم 

 حیر/توضیتفس  یمتن اصل
 یشرطر شده، بهکذ یساخت بتن معمول يبرا 302 یمل

رومتر از نظر مواد یکم 75 که پودر رد شده از الکمجاز است 
ه شده در یر مجاز ارایل مطابق مقادیر رس و شیآور نظانیز
 ن استاندارد باشد.یا
مخلوط بتن  يداریپاو  يش گرانرویافزا يه براکيدر موارد    

رومتر استفاده یکم 150متر از ک يزیبا راز پودر سنگ 
لوگرم در متر کی 150تا  50، بهتر است مقدار آن شودمی

ذرات  يعب بتن باشد. چنانچه پودر سنگ، حاوکم
ش داد، و وزن ین مقدار را افزایتوان ایباشد، م يتردرشت

 رد.کمحسوب  یتر را جزو سنگدانه مصرفمواد درشت
عم ا پوزوالناستفاده از انواع  –فعال  یمعدن يپودر یمواد افزودن -ت

 ن نوع بتن مجاز است.یها در او سرباره یا مصنوعی یعیاز طب

اد جیتوانند فعال باشند و منجر به ایها ماز انواع پودر سنگ یبرخ
 م گردند.کنش در بتن خودتراکوا

 دارد. ییجنبه راهنما نامهآیینن یه شده در ایسنگ ارا ر پودریمقاد
 

 طرح مخلوط 
 طرح مخلوط  

مشابه بتن د یبام کمخلوط بتن خودترا طرح 11-5-3-1
 درن شود. ییو دوام مورد نظر تع براساس مقاومت ،یمعمول

) و یشناس (رفتار يات رئولوژید خصوصیمخلوط با طرحن ییتع
 يدر استانداردها ن شدهییتع يهاشیآزمابتن با انجام  ییاراک
 شود: یبررس بسته به مورد ریز» ح«تا » الف«

 ؛11270 یاستاندارد مل،  50Tان اسالمپ و یجر -الف 
 یاستاندارد مل ،مکبتن خودترا يداریپا یشاخص چشم -ب

 ؛11270
 ؛11271 یاستاندارد مل، J ش حلقهیآزما -پ
 ؛3203-9 یاستاندارد مل ،لکش Vف یقش یآزما -ت
 ؛3203-10 یاستاندارد مل، L ش جعبهیآزما -ث
 یاستاندارد مل ،کبتن با ال یشدگمقاومت در برابر جدا -ج

 ؛3203-11
 ؛12255 یبتن (روش ستون)، استاندارد مل يداریپا -چ
م با استفاده از کترابتن خود یمقاومت در برابر جداشدگ -ح

 .19387 یاستاندارد مل ،نفوذ شیآزما

بتن  يرئولوژ ين پارامترهاییق تعیدق روش 1-3-5-11ت  
آن  يبرا ییهاه محدودهکم، استفاده از دستگاه رئومتر است کخودترا

الزم و حدود مجاز  يه هنوز استانداردهاک. باوجود آنشودمیشنهاد یپ
 يبرا ییهان نشده، اما محدودهیج آن در منابع معتبر تدوینتا

 است. ده یشنهاد گردیآن پ يپارامترها
 

 
) و ی(رفتارشناس يرئولوژ يپارامترها يشنهادیمحدوده پ   1-11ل ت کش

 ان اسالمپیر مختلف جریبا مقاد هاآنتناسب 

 
ن یشدن ب يتنش جار يقابل قبول برا محدوده 1-11شکل ت در 

ه یال ثانکپاس 120تا  10ن یب يگرانرو يال و براکپاس 60تا صفر
 25تا  صفرن یشدن ب يتنش جار يمطلوب برا . محدودهباشدمی
 شدهشنهاد یه پیثانال کپاس 80تا  40نیب يگرانرو يال و براکپاس

 .است
 يهان پارامترییتع ين رئومتر برایگزیهاي جاشیسهولت، از آزما يبرا

و  جیر نتایتفس درباره .شودمیم استفاده کبتن خودترا يرئولوژ
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 حیر/توضیتفس  یمتن اصل
ر یتفس .وجود ندارد یاملکر هنوز توافق یه شده زیتوص يهامحدوده

 به بتن یابیدست يه شده برایتوص يهاها و محدودهشیج آزماینتا
 ر است:یم به شرح زکخودترا

 750تا  550ن یان اسالمپ بیمقدار جر معموالان اسالمپ: یجر -
م تحت کت بهتر بتن خودتراکحر نشانه بیشترمتر است. مقدار یلیم

ند. در موارد خاص کپر تر عیسرتواند قالب را یوزن خود بوده و م
 بنديدانهو بافت  کمترا یمتر یلیم 5/12 سنگدانه ثر اندازهکبا حدا

) 15/0متر از ک n يتامسون دارا-ز (در رابطه فولریالعاده رفوق
به هر  افت.یز دست یمتر نیلیم 850ان اسالمپ تا یتوان به جریم

 و ی(جداشدگ يداریتواند خطر ناپاان اسالمپ مییش جریحال افزا
 ند.کادتر یانداختن) بتن را زآب

- 50T :50 شیشتر در آزمایب زمانT بتن  ياد بودن گرانرویز نشانه
ه باشد، به مفهوم یثان 2از  کمترا ی يمساو 50Tاست. اگر مقدار 

اد یز يگرانرو یه به معنیثان 5از  بیشترم مخلوط و ک يگرانرو
یش میرا افزا یم احتمال جداشدگک یلیخ يمخلوط است. گرانرو

 دهد.
 یکش صفر تا ین آزمایا جهی: چنانچه نتيداریپا یشاخص چشم -

 قابل قبول نخواهد بود. بیشترر یباشد مناسب است و مقاد
. در روش شودمیبه دو صورت انجام  J ش حلقهی: آزماJ حلقه -

ش یمخلوط در آزما یشدگقطر پخش ،11271 یاستاندارد مل
سه یمقا J حلقه کمکبه  یقطر پخش شدگان اسالمپ با یجر
ه یباشد. توص کمترمتر یلیم 50د از یبا اختالفن ی. اشودمی
 5 در قالب به طول ت بتنکا حریلگرد یقطعات پرم يبرا شودمی
گر یمتر محدود شود. در روش دیلیم 25ن تفاوت به یمتر، ا 10تا 

 يریگن دو طرف حلقه اندازهی) اختالف ارتفاع بیی(روش اروپا
متر تجاوز یلیم 10ن اختالف از ین حالت بهتر است ای. در اشودمی

 یشتربت عبور یقابل باشد، نشانه کمترند. هرچه اختالف ارتفاع کن
 مخلوط است.

مخلوط  يریپذانیو جر يگرانرو ه نشانهک Vف یجه قی: نت Vفیق -
ت مناسب یه باشد به مفهوم قابلیثان 8از  کمتربتن است، اگر 

 ،م باشدک یلیخش ین آزمایا جهیاست. چنانچه نت ینندگکپر
قه یدق 5را پس از  Vف یش قیآزما. دوجود دار یجداشدگ احتمال

 جهین حالت نتیرد، در اکرار کتوان تیه میش اولیآزما زمانان یاز پا
 شیادتر باشد. افزایه زیجه اولیه از نتیثان 3ش از ید بیحاصله نبا

م و کبتن خودترا يداریتواند نشان دهنده عدم پاین مقدار میا
 آن باشد. یجداشدگ

از  کمترد ینبا L ش جعبهیآمده در آزمادست : نسبت بهL جعبه -
ردن کو عبور  ینندگکت پریقابل یبه معن 1باشد و نسبت  8/0

 مطلوب است. کامال
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ش یآزما جهی: اگر نتکبا ال یش مقاومت در برابر جداشدگیآزما -

تر مکقابل قبول و اگر مقاومت  دهندهدرصد باشد، نشان 20از  کمتر
در مقابل  ،مخلوطدهنده مقاومت مطلوب درصد باشد، نشان 15از 

 است.  یجداشدگ
: اگر مقدار یبتن به روش ستون جداشدگ يداریش پایآزما -

ش قابل قبول یآزما جهیدرصد باشد، نت 10از  کمتر یجداشدگ
متر باشد،  5متر از کت بتن در قالب که طول حرکیدر صورتاست. 

 شود. یلقز قابل قبول تیدرصد ن 15متر از کن است مقدار کمم
مطلوب  ،متریلیم 10از  کمتر جهیبه روش نفوذ: نت يداریش پایآزما -

 قابل قبول است. ،متریلیم 25از  کمترو 

 يهاشیآزما معموالمخلوط بتن، طرح ن ییدر تع 11-5-3-2
 يهاشیاستفاده از آزما یاست، ول یافکر یز» ت«تا » الف«
 :ردیار قرار گکتواند در دستور یمز ین گرید

  ؛يداریپا یشاخص چشمو  50T، ان اسالمپیجر -الف
 ؛(بر حسب مورد) L ا جعبهی J حلقهش یآزما -ب
 ؛Vف یش قیآزما -پ
حسب بر ) بتن (يداری(پا یجداشدگ يهاشیاز آزما یکی -ت

 مورد).

، نوع قطعه »ت«و » پ«بند  يهاشیدر انتخاب آزما 2-3-5-11ت  
 باشند. یره موثر میو غ يزیرله بتنی، وسيو آرماتوربند

الزم است ن اجرا، یارگاه در حکنترل بتن در کدر   11-5-3-3
 يداریپا یان اسالمپ و شاخص چشمیش جریاز آزما حداقل

 .شوداستفاده 

 ارگاهکگر در ید يهاشیآزما يریارگکاست ب یهیبد 3-3-5-11ت  
 ار بالمانع است.کت یا اهمیانات موجود کبا توجه به ام

 ییاجراالزامات  
 ییاجراالزامات   

ن یدر ا یبتن معمول يه در اجراک یالزاماتتمام  11-5-4-1
.  ودت شید رعایباز یم نکبتن خودترا ير شده، براکذ نامهنییآ

از  مصالح یرات جزئییم به تغکت مخلوط بتن خودترایحساس
ن یت اعلن یبد است. یاز بتن معمول بیشتر یمکو  یفکینظر 

 اعمال شوند. يبیشتربا دقت د یالزامات با

اده د استفیم نباکبتن خودترا يل لرزاننده برایاز وسا 1-4-5-11ت  
متر از یلیم 550متر از کان اسالمپ یبا جر ییهابتن يرد. گاه براک

در چهارچوب بتن  ن بتنیرا ایز شودمیاستفاده  يلرزش مختصر
ن ی. همچنشودمی یم تلقکرد و بتن آسان ترایگینم يم جاکخودترا

 ياز لرزش قالب برا شودمیوار و ستون اجازه داده یدر مورد دگاه 
 يم استفاده شود تا هواکخودترا يهام مختصر در بتنکجاد ترایا

موارد از  یحاصل شود. در برخ يبهتر يو نما شودمجاور قالب خارج 
 . شودمیبر قالب، استفاده  یکیش الستکضربات چ

ویژه ب هاسنگدانهدر ابتداي کار باید رطوبت سنجی  11-5-4-2
ي هاسنگدانهو نتایج آن در محاسبه مقادیر  شودماسه انجام 

مرطوب و آب مصرفی براي ساخت در نظر گرفته شود. در ادامه 
ساعت یکبار باید رطوبت سنجی تکرار و اصالح نتایج  4کار هر 

انجام شود. بدیهی است در صورت استفاده از رطوبت سنجی 

براي ساخت بتن خودتراکم در  شودمیامروزه سعی  2-4-5-11ت  
سازي تمام خودکار استفاده شود. چنانچه ها از تجهیزات بتنکارگاه

قرار باشد از رطوبت سنجی سریع در کارگاه استفاده شود براي 
ي مرطوب و آب مصرفی جهت ساخت بتن هانهسنگدامحاسبه مقادیر 

 تر استفاده کرد.باید از نفرات متخصص
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ودکار این عملیات بطور سازي تمام خخودکار در تجهیزات بتن
 .شودمیسازي انجام مرتب براي هر نوبت بتن

ه یتوص .ندچسبنده هست معموالم کخودترا يهابتن 11-5-4-3
و   ،دواستفاده نش یپرداخت سطح بتن از ابزار چوب يبرا شودمی

  شود. ار گرفتهکب يفلز مانند ماله يفلز يابزارها

ن ن شدکنده و قلوهکابزار پرداخت سبب  یبافت چوب 2-4-5-11ت  
 ل بافت صاف،یدلبه يفلز ي. اما ابزارهاشودمیسطح بتن چسبنده 

 ال هستند.کبدون اش

ابر با د بریم باکبتن خودترا يقالب برا یفشار جانب 11-5-4-4
 شود. در نظر گرفته 1-11رابطه  طبق یکدرواستاتیفشار ه

𝑃𝑃                                                   )1-11رابطه  = 𝜌𝜌𝜌𝜌ℎ 

  

ا یو  ،ص دهدیدستگاه نظارت تشخ هکيدر موارد 11-5-4-5
طه رابقالب متفاوت از  یه فشار جانبکنشان دهد  شیآزماانجام 

قالب استفاده  یدر طراح یاز آن فشار جانبتوان یاست، م 11-1
 رد.ک

  

متر  5 ش ازیب يزیربتن یارتفاع نرخ هکيدر موارد 11-5-4-6
ن قالب پمپ شود، ییا مخلوط بتن از پایباشد و بر ساعت 

 کیدرواستاتیاز فشار ه بیشتر ،یش فشار جانبیاحتمال افزا
 .وجود دارد

متر  5ش از یاز باال، ب يزیربتن یچه نرخ ارتفاعچنان 6-4-5-11ت  
جاد حفرات ین ایباشد احتمال عدم خروج هوا از بتن و همچن بر ساعت

 در مجاورت قالب وجود دارد. یسطح يهوا

 مکردن بتن خودتراکمخلوط  ياز برایمدت مورد ن 11-5-4-7
تن خیب ریاست. مدت اختالط و ترت یتر از بتن معمولیطوالن

خلوط مج ید بر اساس تجربه و نتاین باکمصالح به درون مخلوط
 .شودن ییتع یشیآزما

ب یترت يبرا ید روشیبا یشیآزما يهابر اساس مخلوط 7-4-5-11ت  
د ین مدت اختالط در تولین و همچنکختن مصالح به درون مخلوطیر

 رسد.بتن به حداقل ب مانهیمانه به پیرات پییبتن مشخص شود تا تغ
مدت  معموالبتن،  یو روان یسیمانبا توجه به نوع و مقدار مواد 

ن جز بتن در یختن آخریقه پس از ریدق 2تا  1ن یب اختالط مناسب
 ن است.کوطگ مخلید

 يداریپا«م با کبتن خودترا یت افقکطول مجاز حر 11-5-4-8
 يداریپا«ه ک یطیمتر محدود شود. در شرا 10د به یبا »مطلوب

در متر محدود شود.  5 به دیبان طول یاست، ا» قابل قبول
 با طول یت افقکه حرکنشان دهد  یافکمطالعات  هکيموارد
و  یو جداشدگ یهمگننار اشاره شده منجر به یاز مقاد بیشتر

 تکتوان طول مجاز حری، مشودمیمحبوس بتن ن يش هوایافزا
 ش داد.یبتن را افزا یافق

 یبتن، احتمال جداشدگ یت افقکش طول حریبا افزا 8-4-5-11ت  
 ابد.ی شیز افزایمحبوس ن ين است هواکافته و ممیش یافزا یکینامید

به  یگبستم کخودتراارتفاع مجاز سقوط آزاد بتن   11-5-4-9
ش ی. افزاشودمیحدود متر م 5 به  معموالو  داردمشخصات بتن 

 شیمنجر به افزا ،یسقوط ختن آزاد بتن بدون ناوهیارتفاع ر
در مجاورت  یجاد حفرات سطحیشده در بتن و احبس يهوا

 .شودمیقالب 

ش یافزا ياهش گرانروکبا  یاستعداد جداشدگ 9-4-5-11ت  
 یناوه سقوط کمکختن بتن به یارتفاع ر ثرکن حدایابد، همچنییم

 . باشدمین یت خاصیمحدود يدارا
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دن رکم، پمپ کختن بتن خودتراین روش ریبهتر  11-5-4-10

 .باشدمیا ستون یوار ین قالب دییآن از تراز پا

اتصال لوله پمپ به قالب  يبرا ید محل مناسبیبا 10-4-5-11ت  
آن را مسدود و لوله پمپ  ،ردنکان پمپ یه شود تا بتوان در پایتعب

 را جدا نمود.
 يمترک ي، هواين قالب عمودییم از تراز پاکردن بتن خودتراکبا پمپ 

 .شودمیحاصل  يترمطلوب يماند و نمایم یدر بتن باق

 یکم از کبتن خودتراختن یر شودمیه یتوص  11-5-4-11
 د.نکر نییو محل آن تغ شروع شودوار یا دیر ینقطه در دال، ت

ل یاز چند نقطه با وسا يزیران بتنکاست ام یهیبد 11-4-5-11ت  
 مختلف بطور همزمان وجود دارد.

ع سطح بتن یسر یشدگکخش بهبا توجه  11-5-4-12
 يریجلوگ يه از سطح بتن برایم، الزم است حفاظت اولکخودترا
 نخورد. كر، در اسرع وقت انجام شود تا سطح بتن تریاز تبخ

د آب انداختن یم نباکبتن خودتراه کاز آنجا  12-4-5-11ت  
 ياهزودتر از بتن یلین است خکداشته باشد، سطح آن مم يمشهود
 ا مناطقی کژه در مناطق خشیوبخورد. به كشود و تر کخش یمعمول

م آفتاب، یا در صورت وزش باد و تابش مستقیو  کگرم و خش
 دیبا ختن بتنیو بالفاصله پس از ر شودمیجاد یا يبیشترالت کمش

 اقدامات الزم را انجام داد.

 یبتن پاشش 
 

 یبتن پاشش 

 اتیلک 
 اتیلک  

وص هاي مخصه با دستگاهکبتنی است  یبتن پاشش 11-6-1-1
 ،مکهاي متراتا الیه شودمیپاشش بتن بر روي سطوح، پاشیده 

 ند. کخود نگهدار و باربر ایجاد 

ا یدنی ین دیگري همچون بتن پاشیاین بتن با عناو 1-1-6-11ت  
ده، ار پیچیکل که شک. در مواردي شودمیده نیز شناخته یبتن پاش

ها لو پ هاساختمانر و بهسازي یا تعمیل و پر هزینه کبندي مشقالب
ها مد نظر باشد، از این نوع بتن استفاده دارسازي گودها و تونلیو پا
 ارگرانکزات مناسب و ی. استفاده از این نوع بتن به تجربه، تجهشودمی

صورت نیاز دارد. اجراي بتن به یپاشویژه در امر بتنفنی متخصص به
ته افی یاربرد روزافزونک ،ن روشیبا ا یل و قوسکش یسطوح منحن

 است. 
مورد بحث قرار گرفته  ياسازه یبتن پاشش صرفانامه نیین آیدر ا

ز ین يار سازهیحفاظت غ ين نوع بتن، برایاست. به هر حال گاه از ا
 .شودمیاستفاده 

قابل اجرا  کاین نوع بتن به دو صورت تر و خش  11-6-1-2
ت ین دو روش با توجه به محدودیاز ا یکه از هر داست. استفا

انتخاب مهندس مشاور توسط  ،انات موجودکو ام هاآن يایو مزا
 .شودمی

چسباننده،  ماده ،کخشبه روش  یدر بتن پاش 2-1-6-11ت  
امل مخلوط کطور به کو در صورت لزوم مواد افزودنی خش هاسنگدانه

ش ریخته پاا بتنیی مخصوص کانیکم نندهکو به داخل دستگاه تغذیه 
ا گیري، بل اندازهیهاي مجهز به وسا. مخلوط از طریق دستگاهشودمی

، آب ک. در افشانشودمیمنتقل  کفشار هوا به داخل شیلنگ و افشان
اضافه و با فشار به  کافزودنی) به مخلوط خش ا بدونی ی(با افزودن

 .شودمیده یسطح مورد نظر پاش
در ( ییل دهنده، آب  و افزودنکر، مواد تشتَ به روش  یدر بتن پاش -

امل مخلوط شده و سپس توسط دستگاه پاشش کطور صورت لزوم) به
 تر،بیش مزایاي این روش همگنی .شودمیده یبر سطوح مورد نظر پاش
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 ،وامبه د یابیدست ير در مناطق خورنده و برایتعم يبرامناسب بودن 

افه امکان اض، سیمانتر نسبت آب به گرد و غبار کمتر، کنترل دقیق
ها به بتن قبل از پاشش و پس زدگی و هدر رفت کردن برخی افزودنی

توان به گرانی هاي این روش می. از محدودیتباشدمیکمتر 
وزن  هاي نسبتا طوالنی،آشنایی کمتر با عدم امکان توقفتجهیزات، 

بیشتر شیلنگ انتقال بتن و حمل در فواصل زمانی و مکانی نسبتا 
 کوتاهتر اشاره کرد.   

 ییآشنا ،زاتیتجه یارزانبا توجه به مزایایی همچون:  کروش خش -
اي هامکان پاششهاي نسبتا طوالنی، امکان توقف ،انیمجر بیشتر

ایی آب مخلوط توسط مسئول امکان تغییر لحظهپراکنده و کم حجم، 
تر از نظر زمانی و پاشش در نقاط مختلف، حمل در فواصل طوالنی

ها و نهپاشش بهتر سبکدا جابجایی شیلنگ، سهولت بیشتر در مکانی،
مواد افزودنی پودري به مخلوط یري ي نسوز، امکان بکارگهاسنگدانه

 رواجها در سر لوله، گیر کنندهتند گیر و آنیخشک و افزودن مواد 
گرد و غبار ایجاد  ،کمتر یهمگنمحدودیت این روش  .دارد يبیشتر
مناسب نبودن آن براي تعمیر در مناطقی که  ،در حین اجرا بیشتر

 .اشدبمیتر و پس زدگی و هدر رفت بیشدوام بیشتري مد نظر است 

 یمصالح مصرف 
 یمصالح مصرف  

ان تویخته میپرتلند و آم سیماناز انواع  - سیمان  11-6-2-1
 رد. کاستفاده  یدر ساخت بتن پاشش

جاد حالت یل ایدلخته بهیآم سیماناستفاده از انواع  1-2-6-11ت  
 .شودمیه ی، توصبیشتربهتر و حفظ آب  يریخم

 یمصرف سنگدانه یاسم ثر اندازهکحدا - سنگدانه 11-6-2-2
 يبرا شودمیه یتوص گرچه، شودمیمحدود  متریلیم 20به 

تجاوز  متریلیم 5/12ن مقدار از یا ،اهش هدر رفت مصالحک
 ند.کن

ز یذرات ر یافکد از مقدار یز بایدرشت و ر مخلوط سنگدانه
 .شود کمتربرخوردار باشد تا برگشت و هدر رفت مصالح 

به برگشت و هدر  بزرگتر ثر اندازهکاستفاده از حدا  2-2-6-11ت  
وط مخل بنديدانهن بافت ی. همچنشودمیمصالح منجر  بیشتررفت 

 ت جدول بنديدانه(مطابق ز باشد یان رکد تا حد امیبا سنگدانه
11-2(. 

 

 یبتن پاشش يبرا سنگدانهمخلوط  يشنهادیپ بنديدانه 2-11 ت جدول

 mm، کال اندازه
 يعبور یدرصد تجمع

 2 بنديدانه 1 بنديدانه
5/12  - 100 
5/9  100 100-90 
75/4  100-95 85-70 
4/2  98-80 70-50 
2/1  85-50 55-35 

600/0  60-25 35-20 
300/0  30-10 20-8 
150/0  10-2 10-2 

ا یم باشد ک یلیلگرد خیم يا پوشش بتن رویه ضخامت قطعه ک يدر موارد
اهش مقدار برگشت و هدر رفت بتن وجود داشته باشد استفاده از کاز به ین

 خواهد داشت. يترياربرد جدک 1 رده بنديدانه
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 :یمواد افزودن 11-6-2-3
 توانیدر اغلب موارد م - ییایمیش یمواد افزودن  11-6-2-3-1
ر ژه دیو، بهیمخصوص بتن پاش نندهکریزودگ يهاافزودنیاز 

 يهاافزودنیتوان از یر ماستفاده نمود. در روش تَ  کروش خش
 رد.کز  استفاده یننده نکروان
از انواع مواد  - یمعدن يپودر یمواد افزودن 11-6-2-3-2

 يو مواد پودر هاپوزوالنها و فعال شامل، سرباره یمعدن يپودر
 توان استفاده نمود.یر فعال مانند پودرسنگ میغ

ده ننکریزودگ يهاافزودنیاستفاده از  يبهتر است برا 3-2-6-11ت  
 کشانه به افک یلنگیله شیوسن مواد بهیا ،تربه روش  یدر بتن پاش

ن مواد به بتن تر یرا افزودن ایمتصل است به مخلوط اضافه شود، ز
انسداد  ع بتن ویرش سریتواند منجر به گیم کقبل از انتقال به افشان

در مخلوط  يپودر نندهکر یه از مواد زودگکنیمگر ا ،ها شودلوله
از  شودمیه یارد توصاز مو ياریدر بس .شوداستفاده  کخش

نفرات  یمنیستند استفاده شود تا این ییایه قلک ییهانندهکریزودگ
 .شودت یرعا

ر فعال منجر به یا غیفعال  یمعدن ياستفاده از مواد پودر معموال
اهش برگشت و هدر رفت کبتن و به تبع آن  یش چسبندگیافزا

با  یمصرف سیماناز  یبخش ینیگزین با جای. همچنشودمیمصالح 
 اهش داد.کرا  سیمانتوان مصرف یفعال م يمواد پودر

 طرح مخلوط 
 طرح مخلوط  

اومت به مق یابیدست يبرا یطرح مخلوط بتن پاشش 11-6-3-1
ه یتهار کمانید توسط پیبا گر،ید ازیا مشخصات مورد نیمورد نظر 

مهندس مشاور توسط ن است که ممک يگریشود. مشخصات د
 ن شوند عبارتند از:ییتع

 ؛یسیمانثر مقدار مواد کو حداحداقل  -الف
 ؛یسیمانثر نسبت آب به مواد کحدا -ب
 ؛یمقاومت خمش -پ
 ؛طاقت -ت
 ؛وتاه مدتک هیمقاومت اول -ث
 ؛يریپذنفوذ -ج
 ؛جذب آب -چ
 ؛به بستر یچسبندگ -ح
 زان هدر رفت مجاز.یم -خ

 375ن یب معموال یدر بتن پاشش یسیمانمقدار مواد   1-3-6-11ت  
ز ایمورد ن یسیمانعب است. مقدار مواد کلوگرم در متر مکی 550تا 

اهش ک يآن است. برا بنديدانهسنگدانه و بافت  ثر اندازهکتابع حدا
توان مقدار مواد یم یش انسجام بتن پاششیبرگشت مصالح و افزا

ز ین بیشتر یشدگتواند به جمعیه خود مکش داد یرا افزا یسیمان
 .شودمنجر 

 قبل از ساخت یابیارز 
 قبل از ساخت یابیارز  

هاي شیمطالعات و آزما دیبا قبل از اجراي پروژه  11-6-4-1
، طرح مخلوط بتندر خصوص مشخصات مواد و مصالح، افی ک
توسط  ،رد مسئول پاششکیفیت بتن، روش اجرا و عملک

 برسد. دستگاه نظارتد و به تایید وار انجام شکپیمان

هاي مخلوط، است، مصالح، نسبت در این مرحله الزم 1-4-6-11ت  
 وند.شو انتخاب  یابیارز ،ان پاششیند ساخت و متصدیتجهیزات، فرآ

ند یمخلوط، تجهیزات، فرآ طرح، یمصرف مصالح 11-6-4-2
من ه ضکاي انتخاب شوند گونهد بهیبا ،ساخت و مسئول پاشش

دلیل برگشت و بخشی از بتن در هنگام پاشش به 2-4-6-11ت  
رود. اتالف مصالح به دلیل مسائل اقتصادي و ریزش مصالح هدر می
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مورد  يهار خواستهی، دوام و سایکیانکبه مشخصات م یابیدست

 به حداقل برسد. ، یدر بتن پاشمقدار مصالح هدر رفته ظر، ن
د از این مصالح براي یمطلوب نیست و مجدداً نبا ،یمحیطست یز

 رد. کعملیات پاشش استفاده 
 یسطوح افق يدرصد و برا 25سطوح قائم  يرفت برا ثر هدرکحدا

ن یرو به پائ یسطوح افق ي. براشودمیه یدرصد توص 40باالسر 
 ن نمود.ییتع یدرستتوان مقدار هدر رفت را بهینم

هاي پانلد یبا، ییفیت بتن پاششک یابیبراي ارز 11-6-4-3
ها این پانل ه شوند.یته 18717-1 یمل شی طبق استانداردیآزما

مخلوط بتن، هرجهت پاشش و هر  طرحهر  يبراجداگانه 
هاي ه شود. به عبارت دیگر ساخت پانلیته ،پاشش سئولم

ها انلاین پ د منطبق با شرایط واقعی در پروژه باشد.یبا یآزمایش
 آوريعمل یارگاهکط یدر شرا ر شده،کذد طبق استاندارد یبا

 گاه منتقل گردند.شیالزم به آزما يهاشیانجام آزما يشده و برا

ز در یهاي مخلوط، جهت پاشش نعالوه بر نسبت 3-4-6-11ت  
هاي انلد پیهمین دلیل باگذار است. به تاثیر ییفیت بتن پاششک

ه ب(در صورت لزوم)، ل یف، سقف، قائم و ماکآزمایشی براي سطوح 
  طور جداگانه تهیه و آزمایش شوند.

 د یشده باسخت یهاي مربوط به بتن پاششآزمونه 11-6-4-4
 یشیهاي آزمااز پانلخورده ا منشورهاي برشیها مغزه صورتبه

هاي مقاومت آزمایش و هیته 12306مطابق با استاندارد ملی 
 ،الزامات فنی پروژه بر حسب ،و غیره یفشاري، مقاومت خمش

 ،هار ابعاد آزمونهیدر رابطه با قطر و سا م شود.انجا هاآن يبر رو
د فاقد یها بان آزمونهیمراجعه شود. ار شده، کذارد به استاند

 لگرد باشند.یم

 و براي یهاي بتنبراي بررسی مقاومت فشاري از مغزه 4-4-6-11ت  
. شودمیهاي منشوري برش خورده استفاده مقاومت خمشی از آزمونه

 یجداشدگ مشاهده يلگرد برایم يدارا يهار آزمونهیا سایها گاه مغزه
ر موارد مورد استفاده قرار یو سا آرماتورهار یز ینان از پرشدگیا اطمی
 رد.یگیم

د یبا یشاستفاده از الیاف در بتن پاش موارد در 11-6-4-5
 تیرعا زین 10-3-3بند مطابق افی یضوابط مربوط به بتن ال

 شود.

ن یمتداول است. ا یاستفاده از الیاف در بتن پاش  5-4-6-11ت  
ی مانند مقاومت در برابر کانیکسبب بهبود خواص م معموالالیاف 

 افین استفاده از الیشوند. همچنیم یضربه، طاقت و مقاومت خمش
 .شودمیاهش برگشت و هدر رفت مصالح کباعث 

بتن  سطتومیلگرد گرفتن ت در بریفکی یبررس يبرا 11-6-4-6
 يه حاوک یشیآزما يهاد پانلیبا هاآن يت ظاهریفکیو  یپاشش

 یملاستاندارد آرماتور مورد نظر باشد، بر طبق 
 هاآن شیآراها باید قطر و در این پانل تهیه شوند. 18717-1 

 .دباش گردلیم يد حاویباه شده یته يهامغزه. پروژه باشدمشابه 
خصوص به ،هاظاهري مغزه د با مشاهدهیبا دستگاه نظارت

 یررسباجرا شده را  ییفیت بتن پاششکلگردها، یاطراف م ینواح
متر میلی 94د حداقل یها با، قطر مغزههاند. براي این آزمایشک

 ضخامت پانل باشد. با و ارتفاع آن برابر 

  

مردود  6-4-6-11بند  یشیپانل آزما هکيموارد در 11-6-4-7
د. اگر پانل رکش یه و آزمایته راپانل دیگر  کیتوان یمشود، 

ند. در غیر این صورت کیمدا یار ادامه پکمورد قبول باشد د یجد
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ت زایا تجهیپاشش  مخلوط، مسئول طرحساخت،  ندیفرآد یبا

 . شوند اصالحپاشش 

 ن ساختیو پذیرش در ح یابیارز 
 ن ساختیو پذیرش در ح یابیارز  

 طرح مخلوطهر در  يش مقاومت فشاریآزمابراي   11-6-5-1
متر  150ا یبتن عب کمتر م 30به ازاي هر د یبا، یبتن پاشش

 يبردارنمونه يهادام تعداد نوبتکهر  ،ده شدهیمربع سطح پاش
 يراب وبرداري نمونهنوبت  کیدست دهد، حداقل را به يبیشتر

 750ا هر یعب بتن کمتر م 150از هر د یبادوام  يهاشیآزما
 يربیشت يبردارنمونه يهادام تعداد نوبتکهر  ،متر مربع سطح

 ود.شانجام  يبردارنوبت نمونه یکدست دهد، حداقل را به

یفیت بتن اجرا شده کنترل کمنظور ي بهربردانمونه 1-5-6-11ت  
 رد. یگانجام میدر پروژه 

نوبت  کد حداقل ییاري باکدر هر نوبت  11-6-5-2
 يش مقاومت فشاریآزما يبرااز هر رده و هر نوع، برداري مونهن

 انجام شود.

  

ا از یاز محل بتن اجرا شده  توانیبرداري را منمونه 11-6-5-3
استاندارد مطابق با شده  يه و نگهداریته، یهاي آزمایشپانل

ر دد مطابق استاندارد یها بااین پانل. داد انجام ،18717-1 یمل
الزم  يهاشیانجام آزما يشوند و برا آوريعمل یارگاهکط یشرا

 .نددگرشگاه منتقل یبه آزما

به  یرسانبیاز آس يریجهت جلوگ شودمیه یتوص 3-5-6-11ت  
ر یا تیصورت مغزه به يبردارنمونه یشیآزما يها، از پانلیاصل سازه

 ده شده استفاده شود. یبر

با مطابق ا منشور یصورت مغزه بهد یبا هاآزمونه 11-6-5-4
 ش شوند. یتهیه و آزما 12306استاندارد ملی 

  

شده  از محل بتن اجرا يبردارنمونه هکيدر موارد 11-6-5-5
د با بتن یا منشور برش خورده نبای، محل مغزه شودمیانجام 
 با مشخصات یمعمولد با بتن یبان محل یا .پر شود یپاشش

ده ر شمحل پُ  آوريعملو  شودر اجرا شده، پُ  یمشابه بتن پاشش
 باشد. آوريعمل بخشز طبق ضوابط ین

  

شامل سه مغزه  ،برداري مقاومت فشاريهر نمونه 11-6-5-6
هاي ه از پانلکهایی ابی مقاومت فشاري، مغزهی. براي ارزاست
متر میلی 75 حداقل داراي قطر دیشوند بااخذ می یشیآزما

رده کر کرا ذ يگریمشخصات دمهندس مشاور ه کنیمگر ا ،باشند
 باشد.

 د حداقل برابریهرحال نسبت ارتفاع به قطر مغزه بابه  6-5-6-11ت  
 باشد. یک

 یثر اندازه اسمکد سه برابر حدایبا معموالحداقل قطر مغزه 
شتر یب يچه بتوان از قطرهادر بتن باشد. چنان یمصرف يهاسنگدانه
 د.یآیبدست م يج معتبرتریرد، نتاکاستفاده 

 يمتریلیم 94حداقل قطر مغزه  يبرا یمقاومت مشخصه بتن پاشش
استوانه  ل مقاومت به قطریاز به تبدین معموالو  شودمیف یتعر

 يچنانچه طراح پروژه مقاومت مشخصه را برا .داردنوجود  استاندارد
مورد نظر را   يهاج مغزهینتاتوان یم ،ندکف یتعر يگریقطر خاص د
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، طراح پروژه با شودمیه یهرحال توصار برد. بهکل بیبدون تبدز ین

مختلف مقاومت  يبا قطرها يهادرنظر گرفتن تفاوت مقاومت مغزه
 ند.کن ییمشخصه مورد نظر را تع يفشار

، یبتن پاشش در يرش مقاومت فشاریار پذیمع 11-6-5-7
 ر است:یردن هر دو ضابطه زکبرآورده 

از  هکتایی مغزه سه مجموعه یکمقاومت فشاري  نیانگیم -الف
د ، بایبه دست آمده ا محل بتن اجرا شدهی یشیهر پانل آزما

  .درصد مقاومت مشخصه باشد 85 يا مساویبیشتر 
درصد مقاومت  75از  کمتردینبا يامغزه چیمقاومت ه -ب

 مشخصه باشد. 

 بند ه درک یمعمولرش مربوط به بتن یضوابط پذ 7-5-6-11ت  
 ت ندارد.یموضوع یبتن پاشش ياست، برا آمده 8-4

تر قبل از پاشش، روشبه یه از مخلوط بتن پاششکنیمگر ا
شود. در  يریگقالب ،یمقاومت يهاو آزمونه شودانجام  يبردارنمونه

 .شودمیانجام  يرش بتن بصورت عادین حالت پذیا

دوام مغزه بتن پاششی در صورت برآورده شدن  11-6-5-8
ه در کآنمگر  رش است،یر قابل پذیز» ب«و » الف«ضوابط 

 شده باشد:  ارایه يگرید پروژه ضابطه یمشخصات فن
ش یار حداقل آزمایمع 80/0د از یها نباج مغزهین نتایانگیالف: م

ش یثر آزماکار حدایبرابر مع 25/1ا از ی کمتردوام مشخصه 
 شود.  بیشتردوام مشخصه 

ار حداقل یمع 67/0د از یها نبااز مغزه یکچیه جهیب: نت
ثر کار حدایبرابر مع 5/1ا از ی کمترش دوام مشخصه یآزما
 شود.  بیشترش دوام مشخصه یآزما

  
 

پذیرش دیگري  يارهایمع تواندیممهندس مشاور  11-6-5-9
و  یمقاومت خمشضخامت،  :مانندغیر از مقاومت فشاري 

در  نیهمچن د.نکتعیین  بتن يبرارا به بستر  یچسبندگ
مهندس ، شودمیر اجرا صورت تَبه یه بتن پاششکمواردي 

 :ندبتن مان یابیگیري و ارزتواند الزاماتی براي نمونهمیمشاور 
بتن تازه و مقاومت بتن  يدما، اسالمپ و حباب هوادرصد 
 ند. ک را مشخصشده و غیره، قبل از پاشش آن سخت

 يگریرش دیپذ يارهایها و معشیتواند آزمایمشاور م 8-5-6-11ت  
 ند.کن ییمعتبر تع يهانامهآیینرا با توجه به 

 ییاجراالزامات  
 ییاجراالزامات   

 يزیربتنمحل  يسازهآماد  11-6-6-1
 

 يزیربتنمحل  يسازهآماد  1-6-6-11ت 

 ا سنگی كبر روي خا یبتن پاشش هکيدر موارد 11-6-6-1-1
سطح بالفاصله قبل از آن د ی، باشودمیاجرا  یا هر سطح جاذبی

 د.یدرآ کصورت اشباع با سطح خشو به ،پاشش مرطوب شده

 پرفشار از سطح زدود. يتوان با هوایرا م یآب اضاف 1-1-6-6-11ت  

 یسطوح بتن يروبر  یبتن پاشش هکيدر موارد 11-6-6-1-2
هاي سست و بخشتمام د ی، باشودمیا مصالح بنایی اجرا ی

 ودشمیه سبب عدم چسبندگی کوب و آغشته به آلودگی یمع

اشباع سطح با آب، از دوغاب  يجاتوان بهیگاه م 2-1-6-6-11ت  
 رد.کاستفاده  یسکا اپویس کالت يحاو
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 ،ییا بنایبتن  د سطحیبرداشته شوند. بالفاصله قبل از پاشش با

ر د کبه اشباع با سطح خش یکد و به حالت نزدومرطوب ش
 ود.شد مضرس یقلی باین سطوح صی. همچندیآ

شار ا آب پرفی یپاش، ماسهیل دستیتوان با وسایسطح مورد نظر را م
 زبر و خشن نمود.

شده  از بتن سخت يد عاریلگردها بایسطوح م 11-6-6-1-3
تن به ب هاآنه مانع چسبندگی کهایی باشند و آلودگی یقبل

 گردند.یم یپاشش

توان با یلگردها را میم يرو شدهزنگ و بتن سخت 3-1-6-6-11ت  
ا ید با مواد مناسب یها بایرد. چربک كپا یپاشا ماسهیآب پرفشار 

 بخار آب زدوده شوند.

افی در کد داراي مقاومت یهاي پروژه باقالب  11-6-6-1-4
ش افی باشند تا در طول پاشکاي کاد و اتیز يهالکتغییر ش برابر

 ثابت باقی بمانند.

  

ن ه بتکاي نصب شوند د به گونهیلگردها بایم 11-6-6-1-5
ن یزاد بآ لگردها را در بر بگیرد. فاصلهیاطراف م یخوبپاششی به

 باشد. کمترمتر یلیم 50د از یلگردها نبایم

ان از ک، تا حد امی، در هنگام طراحشودمیه یتوص 5-1-6-6-11ت  
 شتر استفاده شود.یمتر و مقاومت بکبا قطر  يلگردهایم

د از یبادن به ضخامت مورد نظر، یرسبراي  11-6-6-1-6
 رد. کمناسب دیگري استفاده  لهیا هر وسیراهنما  يهالهیم

  

 ات پاششیعمل 11-6-6-2
 

 ات پاششیعمل  9-5-6-2

ها و ها و تورفتگیابتدا در گوشهد یبا یبتن پاش 11-6-6-2-1
 .شودن به باال اجرا یین از پایهمچن

ات پاشش ید براي انجام عملیافی باکه ینور و تهو 1-2-6-6-11ت  
ت ایعمل يشده برا تاییدد از طرح مخلوط ین بای. همچنشود تامین

 .شوداستفاده  یپاشبتن

مصالح درون دستگاه پاشش و  هیسرعت تخل 11-6-6-2-2
انی ینواخت باشد تا جریکد یدستگاه با کفشار هوا در افشان

د. سرعت یبتن درحال پاشش به وجود آ يدار و مداوم برایپا
مطلوب  میکه تراکاي باشد گونهد بهیبا کافشان پاشش و فاصله

 با حداقل مصالح هدر رفته تأمین شود.

  

ا هصورت عمود بر سطح و در گوشهد بهیبتن با 11-6-6-2-3
ت کده شود. همچنین حریها پاشدر راستاي نیمساز گوشه

ا یاي رهیصورت داد بهیبه هنگام پاشش با کافشان یموضع
 باشد. کوچکبا قطر  يضویب

د یاب کلگردها، افشانیر میدن بتن به زیپاش يبرا  3-2-6-6-11ت  
 آید.درل یصورت مابه

ر بر د یخوبد اطراف میلگرد را بهیبا یبتن پاشش 11-6-6-2-4
از د یبابا ضخامت الزم به وجود آورد. پاشش را  یو پوشش ردیگ

ده یرد و با افزایش ضخامت بتن پاشکپشت میلگردها شروع 
 د.رکمدفون ز درون بتن ینرا لگردها یشده، م

 پشت میلگرد مناسبت بتن یفکیصورت در غیراین 4-2-6-6-11ت  
 كان ترکرود و امنخواهد بود و بتن بیشتري هنگام پاشش هدر می

 ابد.ییش میلگرد افزایسر م يدر سطح بتن و درست در باال یخوردگ
 

دقیقه پس از  90د تا یبا کخش یبتن پاشش 11-6-6-2-5
قه یدق 45د تا یتر با یده شود. بتن پاششیاختالط مصالح، پاش

مواد قبل  یمعطل کمهم روش خش يایاز مزا یکی 5-2-6-6-11ت  
اع متر از اشبک یرطوبت یمصرف يهاسنگدانهاز پاشش است، چنانچه 

تواند یم نامهآیینن یر شده در اکداشته باشند، مدت ذ کبا سطح خش
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اعمال  ،الزم یارائکداشتن  به شرطردن آن کپس از مخلوط 

 شود.
 یهدر رفت بتن و آلودگاهش ک يبرا شودمیه یابد. توصیش یافزا
، رطوبت يریخم یاهش جمع شدگکط بر اثر غبار پاشش و یمح

شتر از حالت اشباع با سطح یب یمک، کدر روش خش هاسنگدانه
 باشد. کخش

ر د یدرصورت ریزش و انباشته شدن بتن پاشش 11-6-6-2-6
ن مواد قبل از پاشش ید ایبا ،قالب درون ياناخواسته هايمحل

گر زدوده یل مناسب دیا وسایبا فشار هوا  ینواحبتن در این 
 شوند.

  

ه بر جهت ک يد به نحویدر صورت وزش باد شد 11-6-6-2-7
 ود.ش متوقفات پاشش ید عملیر بگذارد، بایان پاشش تاثیجر

  

ر دد دوباره ینبا و هدر رفته، یاز مصالح برگشت 11-6-6-2-8
 .درکات پاشش استفاده یعمل

 یطیمحست یزبه دلیل مالحظات  شودمیتوصیه  8-2-6-6-11ت  
صورت افی از مصالح هدر رفته بهکو اقتصادي با انجام مطالعات 

واد ن میاي استفاده شود. اسازهریت و غیاهممکهاي افتی در بتنیباز
د یهستند و در صورت لزوم با يکمترز یر و سنگدانه سیمان يدارا
خود  يریبرد تا حالت خم ارکرا اصالح نمود و در اسرع وقت به  هاآن

 را از دست ندهند.

اجرا شده  یتخلخل موجود در سطح بتن پاشش 11-6-6-2-9
 یشکهاي بعدي با مالههید قبل از سخت شدن و اجراي الیرا با

ه د بیبعدي با هیقبل از اجراي ال ،یبرطرف نمود. بتن پاشش
ت اجرا شده سخ یباشد. اگر بتن پاشش افی سفت شدهک اندازه

بعدي سطح آن را از مصالح  هید قبل از اجراي الیشده باشد، با
بعدي را  هین است چسبندگی به الکه ممکسست و موادي 

 کبا سطح خشبه حالت اشباع  یکند، زدود و نزدکل کدچار مش
 .ه شوددرآورد

  

 درجه 32از  بیشترد ینبا یدماي بتن پاشش 11-6-6-2-10
سطوح پاشش و میلگردها در هنگام  يباشد و دما وسیلسس

ه مطالعات ک، مگر آناشدب درجه 40د باالتر از یز نبایپاشش ن
قابل  بیشتریفیت الزم در دماهاي که کنشان دهد  یقبل

 ابی است.یدست

  

 5از  کمترمحیط  يچنانچه دما 11-6-6-2-11 11-6-6-3
داتی یا تمهی ،پاشش متوقفد عملیات یباشد، با وسیلسس درجه

در حال اجرا اعمال شود.  یبراي محافظت از بتن پاشش
ه زده اجرا شود. چنانچخیبر سطوح  ید بتن پاششیهمچنین نبا

بتن  يدما برقرار باشد، 10-7بندف یتعرسرد طبق  يط هوایشرا
حال هر. بهشودم یتنظ 3-10-7بند مطابق د یدرهنگام پاشش با
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درجه  10تر از نییاپد یدر هنگام پاشش نبا یبتن پاشش يدما
 د.اشب وسیلسس

 پرداخت سطح 11-6-6-4
 

 پرداخت سطح  3-6-6-11ت 

با توجه به نظر  ،تواندمیبتن پرداخت سطح  11-6-6-3-1
 :انجام شود ریز حالتی از دو یکبه مشاور، 

 بافت طبیعی:  -الف
و  دهشن یشکدر این نوع پرداخت، سطح بتن پاششی ماله       

ن حالت سطح ی. در اداردبتن بافت سطحی طبیعی خود را 
 . شودح یمناسب تسط تواند با شمشهیبتن م

 شده:  یشکسطح ماله -ب
طح س، له شمشهیوسح بهیپس از تسطپرداخت نوع در این       

بتن  .ندکتا بافتی صاف پیدا  شودمیبتن با ماله پرداخت 
سبب  شیکهه مالکاي سفت شده باشد باید به اندازه یپاشش

 نشود. آنریزش 

تا  باشد ییچاقو ز و برندهیت لبه يد دارایشمشه با 1-3-6-6-11ت  
 حالهربهند. کن نکاورد و آن را قلوهیبه بتن اجرا شده فشار وارد ن

 جاد ضخامتیراهنما جهت ا يهاخیا میله ید از میبا يریگشمشه يبرا
 الزم بهره گرفته شود.

سر یان پرداخت با ماله مکه امکباشد  يرید آنقدر خمیسطح بتن با
 شود.

 آوري و نگهداريلعم   11-6-6-5
 

 آوري و نگهداريلعم 4-6-6-11ت 

 5 از بیشترط یه متوسط دماي محکدر مواردي 11-6-6-4-1
 ندب د ضوابطیبا یرطوبت آوريعمل ياست، برا وسیلسس درجه

مورد نظر را  آوريعمل د ردهیمشاور با شود. تیرعا 7-7-4
 د.یمشخص نما

 هايتوان از نمونهیآوري مت عملیفاک یبراي بررس 1-4-6-6-11ت  
 رد.کز استفاده یآگاهی ن

 

ا ی کمترط یدماي مح نیانگیه مکدر مواردي 11-6-6-4-2
، شرایط نگهداري همانند است وسیلسس درجه 5مساوي 

 .باشدمیالزامات نگهداري بتن معمولی در هواي سرد 

  

 80هوا بیش از  یرطوبت نسبه کيدر موارد 11-6-6-4-3
م آفتاب و وزش باد یو بتن در معرض تابش مستق درصد باشد

 آوريعمل يبرا یدات خاصیتمهبا تایید مشاور،  رد،یقرار نگ
 .باشدمیاز نین یرطوبت

  

 ياسازه دانهکبتن سب 
 

 ياسازه دانهکبتن سب 

 اتیلک 
 اتیلک  

 کخش یچگال هکاست  یبتن ياسازه کبتن سب 11-7-1-1
لوگرم بر کی 2000تا  1200 محدودهگرمخانه در در  آن شده
ال کمگاپاس 16ش از یب زیآن ن يو مقاومت فشاراست عب کمترم
 .باشدمی

 یلچگا توانیم یات مصالح مصرفیبا توجه به خصوص 1-1-7-11ت  
 انتظار داشت.  دانهکسب يهااز بتن را یمتفاوت يو مقاومت فشار
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 ؛هستند دانهکسب يهااز خانواده بتن ياسازه کسب يهاثر بتنکا

 يبرا ياسازه کو بتن سب دانهکل اغلب از عبارات بتن سبیدل نیهمبه
 .شودمین مفهوم استفاده یان ایب

ساخته  یمشابه بتن معمول ياسازه دانهکبتن سب 11-7-1-2
ه کدانه در آن است کو تنها تفاوت آن در استفاده از سب شودمی

ار گرفته کب یب با سنگدانه معمولکیا در تریو  ییتواند به تنهایم
 شود. 

  

 یمصرف سنگدانه 
 یمصرف سنگدانه  

است و  ياسازه کبتن سب یجزء اصل دانهکسب 11-7-2-1
در ساخت بتن  یمصرف يهادانهکسب يهاویژگیتوجه به 

 3فصل ها در دانهکسب یژگیو ت دارد.یار اهمیمناسب، بس
 ه شده است.یارا »مشخصات مصالح بتن«

ر شده کذ يهادانهکسب ن است همهکن وجود ممیبا ا 1-2-7-11ت  
استفاده در  ي، برا14875-1 ران به شمارهیا یدر استاندارد مل

 مناسب نباشد. ياسازه يهابتن

و  یمعمول يهاسنگدانهاز  یمخلوطه ک یزمان  11-7-2-2
 مخلوط بنديدانهنترل کرد، یگیمورد استفاده قرار م کسب

 رد.یصورت گ ید بر اساس روش حجمیبا سنگدانه

  

با وزن مخصوص  ب سنگدانهکیتوان از تریم 11-7-2-3
رد ک استفاده ياسازه کساخت بتن سب يدانه براکو سب یمعمول

 همه هکی. درصورتشودمیدانه گفته کسبمهیه به آن بتن نک
ل شده باشد، بتن مزبور تمام کیتش دانهکاز سب هاسنگدانه

 .شودمیدانه محسوب کسب

 یلتاز حا بیشتربتن  یچگالدانه، کمه سبیدر حالت ن 3-2-7-11ت  
 يربیشت يهامقاومت معموالباشند و  کسب هاسنگدانهه تمام کاست 

 د.یآیدست مز بهین

 مخلوط طرح 
  

ت. در اس یمشابه بتن معمول يادانه سازهکطرح مخلوط بتن سب
ه در طرح مخلوط بتن ک یمتداول يعالوه بر پارامترها هابتنن یا

ظر د در نیز باینبتن  یرد، چگالیگیمورد توجه قرار م یمعمول
تن ب یج چگالینتاد با توجه به یطرح مخلوط با گرفته شود.

 د.شواصالح ، شده یبدست آمده و بتن طراح

  

 ییاجراالزامات  
 ییاجراالزامات   

بتن  آوريعملو  يزیره در ساخت، بتنک ییالزامات اجراتمام 
 ياسازه کسب يهاد در مورد بتنی، باشودمیت یرعا یمعمول

 نیر در ایز» خ«تا » الف«ت ضوابط یرعا ار برده شود.کز بین
 است: یالزام هابتن
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 هاسنگدانهاز مخلوط  ياساخت بتن سازه ه درکيدر موارد -الف

گدانه سن بنديدانهنترل ک، شودمیاستفاده  یو معمول کسب
 رد.یصورت گ ید براساس روش حجمیبا

ارگاه، با انجام کد قبل از استفاده در یها بادانهکسب  -ب
 ،ياتوده یها و چگالدانه یو چگال بنديدانه يهاشیآزما

ج مورد استفاده در طرح مخلوط یاساس نتانترل شوند و بر ک
 د.نرید قرار گییمورد تا

ه د همواریبا ،هادانهکاد رطوبت سبیرات زییبا توجه به تغ -پ
 .شودنترل ک هاآنرطوبت 

 یا وزنی یصورت حجمتواند بهیم دانهکردن سبکمانه یپ -ت
 انجام شود.

 
 یمشابه بتن معمول ياسازه دانهکند اختالط در بتن سبیفرا -ث

د یج تولیرا يهانکتوان آن را در اغلب مخلوطیاست و م
 رد.ک

 
 
 

دات الزم ید تمهیبا يزیربه محل بتن دانهکانتقال بتن سب در -ج
 انجام شود.   ییاراکجهت حفظ 

 

بت به نس يبیشتردقت  بهاز ین دانهکردن بتن سبکپمپ  -چ
 و لغزندهتمیز، د یباخطوط انتقال تمام . دارد یبتن معمول

ها مختلف اهش ناگهانی قطر در قسمتکهم قطر باشند. از 
 د.شواجتناب د یباپمپ و لوله 

 

، ییاارکاهش کاز  يریردن بهتر بتن و جلوگکمنظور پمپ به -ح
 یمواد افزودن يریارگکها و بدانهکردن سبکش اشباع یپ

 . شودمیه یتوص يننده گرانروکاصالح 
 انهدکبتن سب یپرداخت سطحو م کترا ،یدهیات جایعملدر  -خ

 ارگرفته شود.کب ياژهیدات وید تمهیبا

 
 

 2000تا  1200ر بوده (یار متغیبس ياسازه کبتن سب یچگال -ب
 يهاسبتو ن یکیانکرات بر خواص میین تغیعب) و اکلوگرم بر مترمکی

ثابت و  یطرح مخلوط ارایهجه یدارد. در نت ییر بسزایاختالط تاث
نترل نسبت آب به مواد کردن و کار مهم است. مشخص یمناسب بس

ها عمالً دانهکرا سبیدشوار است، ز يارکدانه کسب يهادر بتن یسیمان
 ند.یآینم در کصورت اشباع با سطح خشبه هابتناز  ياریدر بس

ا طرح باز یز آب مورد نیو ن یسیمانن نسبت آب به مواد ییتع -ت
ها قبل و بعد از ساخت بتن، دانهکد رطوبت سبیر شدییتوجه به تغ

اشباع  يهادانهکها، استفاده از سبارکاز راه یکیاست.  يار دشوارک
 است.

 ، ودشمیاستفاده  یاز روش وزن یه در بتن معمولکنیبا توجه به ا -ث
بهتر  ها،دانهکسب یر مداوم چگالییل تغیدلبه دانه،کسب يهابتندر 

 یبه حجم مطلوب یابیدست يبرااستفاده شود.  یاست از روش حجم
ر د دی(در صورت ترد یها هر از چندگاهدانهکسب ید چگالیاز بتن با

ن یتوز يبرا معموال یمختلف يهاشود. روش يریگر) اندازهییتغ
 شده است. ارایه کسب يهازدانهیو ر کسب يهادانهدرشت

 60تا  30حدود  ینسبت به بتن معمول کاختالط بتن سب زمان -ج
ن یها در حدانهکبا توجه به احتمال خرد شدن سب است. بیشتره یثان

 ن انجام شود.کدر انتخاب نوع مخلوط يبیشترد دقت یاختالط، با
ب است. جذب آ یاز بتن معمول بیشتر دانهکبتن سب یافت روان -چ

 یتواند افت روانمی کخش يهادانهدرشت ژهیوها بهدانهکتوسط سب
جه الزم است تا یوجود آورد. در نتبه زمانرا در طول  يادیز

 يمرطوب و تا حدودشیدرشت قبل از اختالط بتن، پ يهادانهکسب
 اشباع شوند. 

 ،دانهکشدن بتن در اثر جذب آب سب کاز خش يریجلوگ يبرا -ح
 ود.به محل استفاده منتقل ش یعمل ن فشاریکمترالزم است تا بتن با 
ها، در هنگام انتقال و دانهکسب يسازمرطوبشیدر صورت عدم پ

 و دانهکردن، فشار موجود باعث راندن آب به درون منافذ سبکپمپ 
اد ن با استفاده از موی. همچنشودمی دانهکع بتن سبیسفت شدن سر

به ل غلکن مشیتوان بر امیآب  ا نگهدارندهی يگرانرو نندهکاصالح
 رد.ک

ردن، استفاده از کپمپ  زمانثابت ماندن مشخصات بتن در  يبرا
 ن یهمچن. شودمیه نیدرصد توص 20ش از یبا جذب آب ب دانهکسب

 متر نباشد. یلیم 125ز ا کمترپمپ  قطر لوله، شودمی  هیتوص
 شیابه سرعت افز دانهکسب ش فشار، مقدار آب جذب شدهیبا افزا

 شود.پمپ  تواند سبب انسداد لولهیافته و می
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ر ن است دک، ممکبتن سب يهاسنگدانهبودن  کبا توجه به سب -خ

 ش از اندازهیا در صورت استفاده بینامناسب بتن  یدهیصورت جا
وجود به یشده و بتن ناهمگن یکها به سطح بتن نزددانهکلرزاننده، سب

 د.یآ
در هنگام  دانهکاز نامسطح شدن سطح بتن سب يریجلوگ يبرا

 .شودمیه نیم مقاومت، توصک يهادانهکپرداخت، استفاده از سب
شود،  انجام يزیراز بتن یات پرداخت با فاصله زمانیه عملکبهتر است 
 د.یعمل آبه يریها جلوگدانهکن شدن سبکتا از قلوه

طوبت محبوس شده در ل وجود ریدله بهکن است یگاه اعتقاد بر ا
 تیفکیدهد و به بهبود یرخ م یدرون آوريعمل دهی، پدهاسنگدانه

 .شودمیبتن منجر 

 نیبتن سنگ 
 

 نیبتن سنگ 

 اتیلک 
 اتیلک  

 یاله چگک شودمیگفته  یبتنبه ن یبتن سنگ  11-8-1-1
بر متر لوگرم کی 2600ش از یخانه بآن در گرم شده کخش

 يهاا دانهی نیسنگ يهاسنگدانهاز  هابتنن یدر ا .باشدعب کم
 .شودمین استفاده یفلزات سنگ

اد و یز یدر چگال ین نوع بتن با بتن معمولیتفاوت ا 1-1-8-11ت  
زان تشعشع یاهش مک يآن برا يهاسنگدانهن نوع و جنس یهمچن
د در نتوایاد میز یچگال لیدلبهن نوع بتن ین ایاست. همچن يعبور

 يهامغروق و وزنه يها، لولهیوزن يسدهال، یحا يوارهایساخت د
 رد. یمورد استفاده قرار گ یبتن
 يرهاسپ ن مشخصهیترمهم ياهسته يدر برابر پرتوها يرینفوذناپذ -

 اهشکعدم  ،یحجم يداریپان یهمچنن است. یسنگ یبتن یحفاظت
گر آن یمهم د يهااز جمله مشخصه یخوردگكحجم بتن و عدم تر

 است.
 س ویکعموماً شامل نوترون، پروتون، آلفا، بتا، ا يورعب يپرتوها -

عالوه بر  ینوترون يدر مورد حفاظت در برابر پرتوها گاما هستند.
 .است ازیز نیعناصر خاص مانند آهن ن یاد، به برخیز یچگال

 یمصرفمصالح  
 یمصرفمصالح   

  سیمان 11-8-2-1
 

 سیمان  1-2-8-11ت 

ــیمانانواع  ــتفاده در بتنخته مورد یپرتلند و آم يهاس  يهااس
 .شودمیار برده کبز ین نیسنگ يهامتعارف، در بتن

  

 ش آهنگیافزا، شدندراتهیاد هیز يجاد گرمایاز ا يریمنظور جلوگبه 
 نیم سنگیحج يهادر بتن، كجاد تریا از يریجلوگ نیآن و همچن

ر یزودگ يهاافزودنیشونده و زود سخت يهاسیماناز  شودمیه یتوص
بتن توسط  يدما هکآنننده استفاده نشود، مگر کسخت ا زودی

 د.نترل شوکاند، شده یژه طراحیطور وه بهک یشیسرما يهاستمیس
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 دانه)نین (سنگیسنگ سنگدانه 11-8-2-2
 

 دانه)نین (سنگیسنگ سنگدانه  2-2-8-11ت 

در  یمصرف يهاسنگدانه یژگین ویترعمده 11-8-2-2-1
ن نظر دقت در یاز ااست.  هاآناد یز ی، چگالنیسنگ يهابتن

 برخوردار است. یخاصت یدرشت از اهم يهاسنگدانهانتخاب 
 

در بتن عبارتند  یمصرف يهاسنگدانهن یترمتداول 1-2-2-8-11ت  
ت، یمونی، لنیت، سِرپانتیت، فروفسفر، هِماتیت، باریلمِنیت، ایاز: مگنت

 .تاس یچدن  ای يفوالد يهاسنگدانهت، و یفرت، برنیسکبو ،بُرات
ن یتوان از سرپانتی، مینوترون يمحافظ پرتوها يساخت سپرها يبرا
دار هستند، دروژنیه یمعدن يهاه هر دو از سنگکت، یمونیو ل

ه ک یطی، در شراینوترون يمحافظ پرتوها يرد. در سپرهاکاستفاده 
از جنس  ییهاسنگدانهتوان از یاد است میز يبردارط بهرهیمح يدما

 رد.کت استفاده یرت، و برنیسکوبرات، ب
 ین استفاده شود، چگالیدرشت سنگ يهاسنگدانهاز  صرفاچنانچه 

است،  یهیباشد. بد بیشترمتر مکعب گرم بر سانتی 4/3د از یبا هاآن
 ین استفاده شود، چگالیز سنگیدرشت و ر سنگدانهاز  هکیدر صورت
 ز باشد.ینمتر مکعب گرم بر سانتی 4/3از  کمترتواند یم هاسنگدانه

ش یبتن پ یقین در مالت تزریسنگ يهازدانهیاربرد رکبه هر حال 
وجود هرا ب یمانند جداشدگ یالت خاصکتواند مشیم معموالنده کآ

 نمود. يریردن مالت جلوگکتوان از بروز آن با چسبنده یه مکآورد 

آور در انیزان مجاز مواد زیضوابط مربوط به م 11-8-2-2-2
، یو سوزن کیپول يهاسنگدانهزان مجاز یز میو ن هاسنگدانه

 است. یمعمول يهامشابه بتن

  

 هاندازبه معموال ،هادانهنیسنگه معادن کاز آنجا  11-8-2-2-3
 یفیکنترل کد یبا ست،ینواخت نیکمتعارف  يهاسنگدانه معادن
 د اعمال شود.یدر مراحل تول یمناسب

  

 يسپرهادر ساخت  هابتنن یه از اکيردادر مو 11-8-2-2-4
 یمل ياستانداردهات ی، رعاشودمیاستفاده  محافظ پرتو

  .است یالزام 15528و  15527

 يهادانهنیاز مشخصات متعارف سنگ یبرخ 4-2-2-8-11ت  
 شده است.درج  ACI 304.3Rمحافظ پرتو در  يسپرها يبرا یمصرف

 يهادر بتن یمصرف درشت يهادانهنیسنگ 11-8-2-2-5
 98 حداقل دیباشوند، یمنده اجرا کآشیصورت په بهکن یسنگ

ه ک یزانیم و به بمانند یباق متریلیم 5/9 کال يدرصد بر رو
 ياز قطعات فلز ي، عارشودمین ییط دستگاه نظارت تعتوس
 باشند. یا سوزنیو  کی، پولكناز

  

 يد دارایبا یا چدنی يفوالد يهادانهنیسنگ 11-8-2-2-6
 .باشندب عکبر مترم لوگرمکی 7500 یحداقل چگال

از هرگونه پوشش  يز و عاریتم دیبا يفلز يهادانهنیسنگ
ات یبات حاصل از عملکیس، روغن، تریگر :مانند یخارج
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ر غبا و و گرد سست زنگ فلز ه، پوستيمات روروک، يارکفلز

 باشند.

  یمواد افزودن   11-8-2-3
 

  یمواد افزودن  3-2-8-11ت 

 یتوان از مواد افزودنین میسنگ يهادر بتن 11-8-2-3-1
 رد. کاستفاده  یمعدن يو پودر ییایمیش

  

د ینباو، یتکو ایراد يمحافظ پرتوها يهابتندر  11-8-2-3-2
 .ساز استفاده شوداز مواد حباب

  

 طرح مخلوط 
 طرح مخلوط  

صورت ه بهک ینیسنگ يهابتن ياجزا مخلوط طرح يبرا
 يهااز روش توانیشوند، مینده اجرا مکآشیا پیمتعارف 

 رد. کاستفاده آن  يطرح مخلوط و راهنما یروش مل ور درکمذ

  

   ییاجراالزامات  
 ییالزامات اجرا  

 صورت متعارفبتن به ياجرا 11-8-4-1
 

 صورت متعارفبتن به ياجرا 1-4-8-11ت 

ار کتواند بهمی یمتعارف زمان ياجراروش  11-8-4-1-1 
متر باشد و یلیم 90از  کمتره اسالمپ بتن کگرفته شود 

 .برده نشودار کاد بهیز یلیخ یبا چگال ییهادانهنیسنگ

درشت  سنگدانه ین نوع اجرا، اختالف چگالیدر ا 1-1-4-8-11ت  
ش یدر افزا يجد یتواند عاملیم سیمانر ین خمیز و همچنیو ر

 ین جداشدگیز به این یش روانیافزا بتن باشد. یاستعداد جداشدگ
 ند.کیم کمک

ا یموثر و  محدوده ،ها، لرزانندههابتنن یادر  11-8-4-1-2
 يبرا يکمتر د فاصلهین بایند؛ بنابراردا يکمتر يردکشعاع عمل

د بتن ین نبای. همچنه شودنقاط فروبردن لرزاننده در نظر گرفت
 ،گریبه نقطه د يادرون قالب از نقطه ،ن را توسط لرزانندهیسنگ
 رد. کجا جابه

  

در هر  يزیربتن هیثر ضخامت مجاز هر الکحدا 11-8-4-1-3
 متر است.یلیم 300درون قالب حدود  مرحله

  

 يدوغاب رو هیال یکم کبراثر ترا هکيردادر مو 11-8-4-1-4
ه و تا یم هر الکل ترایمکد آن را پس از تیاببتن جمع شود، 

دارد از سطح  يریمورد نظر هنوز حالت خم هیه الک یهنگام
 رد.ک يآورجمع

ختن استعداد ین نوع بتن در هنگام ریدر ا 4-1-4-8-11ت  
طور ن نوع بتن بهیا ياجزا یاد است. جداشدگیز ءاجزا یجداشدگ

ن یه اک ییآن است. از آنجا ياجزا یاز تفاوت در چگال یعمده ناش
محافظ در برابر پرتو دارد، توجه  يهادر بتن یر منفیتاث یجداشدگ

 ت دارد.ین مساله اهمیبه ا یافک
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 ندهکآشیصورت پبتن به ياجرا  11-8-4-2
 

 ندهکآشیصورت پبتن به ياجرا 2-4-8-11ت 

ل یدلبه ،متعارف يروش اجرا يریارگکان بهکه امکيدر موارد
اجرا م ک یبا روان یار گرفته نشود و نتوان بتنکبه ،یجداشدگ
استفاده  9-11بند طبق ضوابط  ندهکآشید از روش پینمود، با

 يدرشت به جا يهادانهنید از سنگیه باکن تفاوت یبا ا رد،ک
  د.شواستفاده معمول،  يهاسنگدانه

 ییتنهابهو ندرت به معموال، هاآناد یمت زیل قیدلبه يقطعات فوالد 
 رود. یار مکن بهیسنگ يهادرشت در بتن يهاسنگدانهعنوان به

 التمر فروفسفر در ین، نظیز سنگیر يهاسنگدانهاز  یاستفاده از برخ
 دشومی یمالتد یحال تول نیاز حد و در عش یب یانداختگموجب آب

  ل است.کازحد مششیردن آن بکه پمپ ک

 ندهکش آیپ بتن   ندهکش آیبتن پ 

 اتیلک   اتیلک 

ر آن ه دک شودمیگفته  ینده به بتنکش آیبتن پ 11-9-1-1
ق یاز طرسپس و شده خته یدرشت در قالب ر يهاسنگدانهابتدا 
انهدن یق، مالت با فشار مناسب به داخل حفرات بیتزر يهالوله
ن، یسنگ بتن در ساخت بتنن یا .شودمیرانده  درشت يها

ا ب يهام، بتنیحج يهابتنر بتن، یر آب، تعمیزدر  يزیربتن
 يدر هوا يزیربتنمخازن آب و فاضالب،  يم براک یشدگجمع

مورد  ،خاص يبا نما يهاجاد بتنین ایگرم و سرد و همچن
 د. ریگیمقرار استفاده 

 

 يهادانهنیاز سنگ معموالن یسنگ يهادر ساخت بتن 1-1-9-11ت  
ان یه جرک یژه زمانیر آب بویز يزیر. در بتنشودمیدرشت استفاده 

ن حالت سر لوله یدارد. در ا ياربرد جدکن روش ید است، ایآب شد
ار کق شده قرار داشته باشد و شروع ید همواره در مالت تزریق بایتزر

 م است. یمستقردن کا پمپ ی یبا لوله ترم يزیره بتنیشب یاز جهات
متر یلیم 100ش از یب يهاضخامت ينده براکش آیر با روش پیتعم

 و يریخم یشدگاز جمع یناش یخوردگكان ترکامر است. یپذانکام
ا ب ،يریدر بتن سخت شده تعم یشدگکاز خش یناش یشدگجمع

 م است. کار یبسن روش یا
 يبرا میحج يهان روش از بتنیم از اک یسیمانل مصرف مواد یبدل
اهش مصرف کل ین بدلی، همچنشودمیاستفاده  ییاهش گرمازاک

 یسوم بتن معمولیکا ینصف  هابتنن یا ی، جمع شدگیسیمانمواد 
 است.

ا آب گرم در یا سرد ابتدا آب سرد یگرم  يهوا يهايزیردر بتن
ا پس از یسپس با وجود آب  شودمیخته یدرشت ر يهاسنگدانه

 قیات تزری. در صورت وجود آب عملشودمیق یه آب، مالت تزریتخل
 ر آب خواهد بود.یز يزیره بتنیشب
 ين روش برایتوان از ایز میگر نیاز موارد د ياریاست، در بس یهیبد

 استفاده نمود. يزیربتن

 یمصالح مصرف   یمصالح مصرف 

 نیگزیجا یسیمانو مواد  سیمان 1-2-9-11ت   نیگزیجا یسیمانو مواد  سیمان 11-9-2-1

 نیو همچن یمختلف مقاومت يهاپرتلند با رده سیماناز انواع 
 رد.کاستفاده  هابتنن یتوان در ایخته میآم سیمانانواع 

 نیگزیبه عنوان جاتوان یمز ینها و سرباره هاپوزوالناز انواع 
 رد.کاستفاده  سیمان

شونده و ا زودسختیر یزودگ يهاسیماناز  معموال، شودمیه یتوص 
 هابتنن یع در ایسب مقاومت سرکا با آهنگ ی 525 یمقاومت يهارده

 استفاده نشود. 
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ت بهتر در مال یارائکو  یجاد روانیل ایبدل يستر بادکاستفاده از خا

را در  یالتکمش یسیلیسه شده است. استفاده از دودهیتوص یقیتزر
 مصرف آن بالمانع است. یآورد ولیق بوجود میتزر

 سنگدانه 2-2-9-11ت   سنگدانه 11-9-2-2

بتن در داخل  يریقرارگ يهاتیل محدودیدلبه 11-9-2-2-1
ن یدر بتن آرمه سنگ درشت سنگدانه یاسم هثر اندازکا، حدقالب

پنجم  یکز از یو نمتر یلیم 20متر از کو  38 از بیشترد ینبا
ر نظ ردشتر یب آرماتورهاابعاد قطعه و نصف فاصله آزاد حداقل 

 .گرفته شود
 

 يهاثر اندازهکر مسلح، استفاده از حدایدر بتن غ 1-2-2-9-11ت  
 ر است.یپذانکام یهندس يهاتیت محدودیبا رعا بیشتر

 20ن است تا کر ممیدرشت در تعم سنگدانه یاسم ثر اندازهکحدا
 اهش داده شود.ک متریلیم

ثر کم، استفاده از حدایحج يهاژه بتنیر مسلح و بویغ يهابتن يبرا
به هر حال حداقل اندازه  رود.یار مکمتر بیلیم 150تا  يهااندازه
د یز باین یند و ماسه مصرفکیر مییتغ صورت متناسببهز ین یاسم

 ن نوع شن باشد.یمناسب ا

سوم  یکد از یسنگدانه نبا یحداقل اندازه اسم 11-9-2-2-2
 يهاد در بتنین نبایتر باشد، همچنکوچک یثر اندازه اسمکحدا

 متر باشد.کمتر یلیم 5/12نده از کآشیپ

درشت موجب وجود ذرات ریز در سنگدانه  2-2-2-9-11ت  
و کار  شودمیهاي ریخته شده در قالب پرشدگی فضاي خالی شن

 کند.تزریق را دشوار می

ه کق مالت، الزم است یسهولت در تزر يبرا 11-9-2-2-3 
است  باشد. بهتر نواختیک درشت نسبتا يهاسنگدانه بنديدانه

  سته) انتخاب شود.کگوشه (شزیز، تین هاآنل کش
 

 سنگدانه یاسم ثر اندازهکبهتر است نسبت حدا 3-2-2-9-11ت  
با استفاده از  ، تاندکتجاوز ن 3آن از  یاسم درشت به حداقل اندازه

عمل جه یشود و در نتحاصل  بیشترق یتزر يفضات یرعاسته، کشن ش
 .شودتر انجام سادهمالت ق یتزر

و  38 یثر اندازه اسمکبا حداسنگدانه درشت  بنديدانهمحدوده 
ر یبتن مسلح بصورت ز يمتر برایلیم 5/12 یحداقل اندازه اسم

 شنهاد شده است:یپ
 

 قیتزر يسنگدانه درشت برا بنديدانه يشنهادیپمحدوده  3-11 جدول ت

 يدرصد عبور کاندازه ال
38 95 – 100 
25 40 – 80 
19 20 – 45 

5/12 0 – 10 
5/9 0 - 2 

بزرگتر بالمانع است،  یاسم يهااست استفاده از حداقل اندازه یهیبد
 .شودمیه یو توص

ز در مالت یر سنگدانه یاسم ثر اندازهکحدا 11-9-2-2-3 
درشت،  سنگدانه یاسم دهم حداقل اندازه یکد از یق نبایتزر

 باشد. بیشتر

درشت با  سنگدانه ير مسلح دارایغ يهادر بتن 3-2-2-9-11ت  
 50 یاسم و حداقل اندازه متریلیم 150 یاسم ثر اندازهکحدا

 متریلیم 75/4ز مالت به یر سنگدانه یاسم ثر اندازهک، حدامتریلیم
ر ثکدرشت با حدا سنگدانه يمسلح دارا يها. در بتنشودمیمحدود 

، متریلیم 5/12 یاسم و حداقل اندازه متریلیم 38 یاسم اندازه
 ي. برااست متریلیم 2/1ز مالت یر سنگدانه یاسم ثر اندازهکحدا
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 یاسم و حداقل اندازه متریلیم 25دانه درشت یاسم ثر اندازهکحدا

 یکز مالت به یر سنگدانه یاسم ثر اندازهک، حدامتریلیم 5/9
ر ثکبا حدا يترزیر حال چنانچه از ماسههر. بهشودمیمحدود  متریلیم

ل یق مالت تسهیاستفاده شود، عمل تزرتر، کوچک یاندازه اسم
 .ابدییش میننده افزاکو روان یسیماناز به آب، مواد یاما ن شودمی

زدانه یاز ر زیر يهاسنگدانه، شودمیه یتوص 11-9-2-2-4
. شود شتر انجامیق با سهولت بیبرخوردار باشد تا عمل تزر یافک

 زیر يهاسنگدانهان از کتا حد ام شودمیه ین توصیهمچن
 گردگوشه استفاده شود.

ه کنیسته مشروط بر اکش يهااستفاده از ماسه 4-2-2-9-11ت  
 را بوجود یل خاصکباشد، مش یافک هاآنمتر یلیم 3/0زتر از یذرات ر

ثر کحدا يبرا یقیماسه مالت تزر يشنهادیپ بندينهداآورد. ینم
 :باشدمیر یمختلف بصورت ز یاندازه اسم

 

 قیتزر يز برایسنگدانه ر بنديدانه يشنهادیمحدوده پ  4-11 جدول ت

 کاندازه ال
 يدرصد عبور

ثر اندازه شن کحدا
 متریلیم 50و  38

ثر اندازه شن کحدا
 متریلیم 75و  63

ثر اندازه شن کحدا
 متریلیم150و 100

75/4 100 100 95 – 100 
4/2 100 90 – 100 80 – 90 
2/1 95 – 100 80 – 90 70 – 85 

600/0 55 – 80 55 – 70 50 -65 
300/0 30 – 55 25 – 50 25 – 45 
150/0 10 - 30 5 – 30 5 - 25 
075/0 2 - 10 2 - 10 2 - 10 
 7/2 – 9/1 4/2 – 6/1 1/2 - 3/1 يزیمدول ر

  

 یمواد افزودن 3-2-9-11ت   یمواد افزودن 11-9-2-3

وق ا فیننده کمواد رواناستفاده از  هابتنن یا یقیدر مالت تزر
ننده و کننده، منبسط کریرگیننده، حباب هواساز، دکروان

  .دشومی هیتوص ،یا ضد آب شستگی يننده گرانروکاصالح 
 بهبود ير فعال (پودر سنگ) برایننده غکن از مواد پریهمچن

 رد.کتوان استفاده یق میمالت و سهولت تزر ییاراک

امل از مواد زود کاط ین است با احتکسرد مم يدر هوا يزیردر بتن 
 ز استفاده نمود.یننده نکسخت 

ن مالت و سنگدانه درشت، گاه از مواد یجاد اتصال بهتر بیا يبرا
د ، مواشودمیاستفاده  یشدگاهش جمعک يز برایننده نکمنبسط 

 ند.کیم يریجلوگ یشدگاز جمع يز تا حدودیحباب هواساز ن
انداختن و ضد ، عدم آبیتواند به عدم جداشدگیپودر سنگ م

 ند.ک کمکز یمالت ن یشستگآب

 طرح مخلوط   طرح مخلوط 

د یبار یز »ج«تا  »الف«الزامات  هابتنن یدر طرح مخلوط ا
 ت شود:یرعا

 ياگونهد بهیز بایر يهاسنگدانه با طرح مخلوط مالت -الف 
درشت وجود  يهاسنگدانهن یق آن در بیان تزرکه امک باشد

بت روان باشد. نس یافکطور د بهیبا یقیمالت تزر  داشته باشد.

طرح مخلوط روان  يالزم برا يهاشی، آزما17766 یدر استاندارد مل 
 است.شده  ینیبشینده پکآشیمالت پ

 4/2 یاسم ثر اندازهکز با حدایر سنگدانه يمالت دارا یروان -الف
و بسته به  شودمی يریگاندازه 17510 یمتر طبق استاندارد ملیلیم

 يالالبه یخال ين فضایق و همچنی، فشار تزرهاآن ها، فاصلهطول لوله
ه است، یثان 26تا  18ف یق هیتخل يبرا يشنهادیپ زمانشن، مدت 
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تن ب یسیمانمالت همان نسبت آب به مواد  یسیمانآب به مواد 
 خواهد بود.

 
 
 

درصد باشد  3متر از کد یانداختن سه ساعته مالت باآب -ب
 10تا  5ن ید بین انبساط سه ساعته (در صورت لزوم) بایهمچن

 درصد محدود شود.
 

برابر  5/1تا  25/1 معموالق یمالت تزر يمقاومت فشار -پ
بت این نس .شودمیمشخصه بتن در نظر گرفته  يمقاومت فشار

باید در مورد مقاومت فشاري هدف طرح مخلوط مالت و بتن 
 نیز بکار رود.

 
 
 

ختن ی، با رهابتنن یدر ا اياستوانه يهاه آزمونهیته -ت
 دار ودرشت در استوانه و گذاشتن درپوش سوراخ يهاسنگدانه

 .شودمیر استوانه انجام یق مالت از زیتزر
 یک یخال يد مقدار فضایباه طرح مخلوط بتن یارا يبرا -ث

عب سنگدانه درشت با توجه به وزن واحد حجم مقدار کمتر م
متوسط ذرات آن محاسبه  یخته شده در قالب و چگالیر يافله

 .شود يریگم اندازهیا بطور مستقیشود، 

خاص و پر مقاومت  يهابتن يز برایه نیثان 40ن مقدار تا یهرچند ا
درشت بصورت  يهاسنگدانهه کی. در صورتباشدمیش یقابل افزا

 یمانسباشد نسبت آب به  هاآندر سطح  یا آب اضافیاشباع نباشند، 
 شودمیه یمالت نخواهد شد. توص سیمانبتن، همان نسبت آب به 

ر ار روند، مگر دکب کدرشت بصورت اشباع با سطح خش يهاسنگدانه
 ر آب.یز يزیربتن

 
 ینده طبق استاندارد ملکآشیانداختن مالت پانبساط و آب -ب

 ندهکش آیآب مالت بتن پ يش نگهداری. آزماشودمیانجام  17074
و  ASTM C941 هايب در استانداردیرش مالت به ترتیگ زمانو 

ASTM C953 ه شده است.یارا 
روزه بتن  28 اياستوانه يدر منابع مختلف مقاومت فشار -پ
 28مالت  يدرصد مقاومت فشار 80تا  70ن یب معموالنده را کآشیپ

 اند. ردهکه یارا يمتریسانت 5 یعبکروزه م
 ینده طبق استاندارد ملکآشیبتن پ اياستوانه يهاه آزمونهیته

 . شودمیانجام  8129
توان به مناسب بودن مالت یم هاآنستن کش ها وه آزمونهیپس از ته

 برد. یق پیو فشار تزر بنديدانهو  یاز نظر روان
 
 
 
 

بهتر است وزن واحد حجم بصورت  یخال يدر محاسبه حجم فضا -ث
ز یمتوسط ذرات ن یدر نظر گرفته شود و چگال کاشباع با سطح خش

 .شودمنظور  کدر حالت اشباع با سطح خش
توان در ظرف پر از شن یم یخال يم فضایمستق يریگاندازه يبرا

ج آب اضافه نمود و حجم و وزن آب را ی، به تدرکاشباع با سطح خش
 رد.کعب، محاسبه کمتر م یکهر  يبرا

 ییالزامات اجرا   ییالزامات اجرا 

متر یلیم 40 تا 20ن یب معموالق یقطر لوله تزر 11-9-4-1
 ن علتیبه او  شودمیمسدود  معموالق ی. سر لوله تزرباشدمی

باالتر  ،متریلیم 50با فاصله حدود  ییهاافکشآن  د در جدارهیبا
 با فشار از درون یقیتا مالت تزر شودجاد یا شده، ف مسدودکاز 
 رون بزند.یب هاآن

له یشوند و وسیه میق ابتدا در قالب تعبیتزر يهالوله 1-4-9-11ت  
 يخته شوند. برایها در قالب رگردند، تا شنیم يمناسب نگهدار

متر استفاده یلیم 13با قطر حداقل  يهان است از لولهکر ممیتعم
متر یلیم 50ن است به کها ممم قطر لولهیحج يهانمود، در بتن

 یا عرضیچنان قطر  يها داراا سوراخیها افک، ششودمیه یتوصبرسد. 
فرات حند و وارد کبتواند از آن عبور  یبراحت یقیه مالت تزرکباشند 

 .شودها ن شنیب
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 2ثر کگر حدایدیکق قائم از یتزر يهافاصله لوله 11-9-4-2

ق یزرت يهاو قائم لوله ین فاصله افقی. همچنشودمیه یمتر توص
 .شودمیه یگر توصیدیکمتر از  5/1و  2ثر کب حدایبه ترت یافق

ه ق بیتزر يهافاصله لوله معموالنده کآشیدر بتن پ 2-4-9-11ت  
صله اهش فاکدارد.  یق بستگیشن و فشار تزر بنديدانهمالت،  یروان
 ند.کیم کمکها شن یخال يبهتر فضا یگر به پر شدگیدیکاز  هاآن

ه کز وجود داشته باشد، یق نیتزر یافق يهان است لولهکر ممیدر تعم
 .شودمیداده  يا فشار هوا درون قالب جایها با دست شن

ت باشد تا از برگشر یش يد دارایبا یق افقیلوله تزر 11-9-4-3
 شود. يریمالت جلوگ

  

 يریجلوگ يه هوا برایتخل يهالوله موارد یدر بعض 11-9-4-4
. لوله شودمیو در قالب نصب  شودمیاز حبس هوا استفاده 

ار کز بیق نیموفق تزر یبررس و دیبازد يبراتوان یمرا ه هوا یتخل
 گرفت.

 يد داراید بایبازد کا چاهیه هوا یتخل يهالوله معموال 4-4-9-11ت  
متر یلیم 12به عرض حداقل  ییهاافکش يمتر و دارایلیم 50قطر 

ن یوزنه به همراه طناب در ا یک. با عبور دادن باشد هاآندر جداره 
 .شودمینترل کق شده یها سطح مالت تزرلوله

رون د هاسنگدانهختن یرش از یپد یبا هابتنن یادر  11-9-4-5
 از ذرات يشست تا عار یخوبدرشت را به يهاسنگدانه، قالب

 شند. باده به سطح یو چسب زیر

به  سیمانر ین امر باعث اتصال بهتر خمیا 5-4-9-11ت   
 يدرون فضاها ،ان مناسب مالتیجاد جریو ا درشت يهاسنگدانه

 .شودمی هاآنن یب یخال
ل یجرثق یک کمکهتواند بصورت آزاد بیختن شن در قالب میعمل ر

 يراتوان بین میا لودر انجام شود. همچنی یکیانکل میا بیبردار کخا
ثر کبرابر حدا 4با قطر مناسب (حداقل  یلوله سقوط یکاط از یاحت

 رد.کاندازه سنگدانه درشت) استفاده 
 کفشانا کمکهتا ب در مجبور به استفاده از فشار هوا هستنیگاه در تعم

 .درون قالب برانندهب یها را بصورت افقپر فشار شن يهوا

متر باالتر از  5/0تا  25/0د حدود یارتفاع قالب با 11-9-4-6
ن مواد یفاصله ب یباشد، تا مالت بخوب درشت يهاسنگدانهسطح 

 د.یاین باالتر بآند و از کر را پُ 

  

خته شده در اطراف یردرشت  يهاسنگدانهارتفاع  11-9-4-7
 یکه از کنیمگر اند، کیممتر تجاوز ن 15از  معموالق یلوله تزر

 ق استفاده شود.یغالف در اطراف لوله تزر

 15متر از کتر، شن با ارتفاع قطعات مرتفع يگاه برا 7-4-9-11ت  
ن در ج شیق بتدریو همزمان با باال آوردن لوله تزر شودمیخته یمتر ر

ود تا ش ید سعیاست با یهیند. بدکتا آن را پر  شودمیخته یقالب ر
 شتر نشود.یبمتر  15شن از ق موجود در یعمق لوله تزر

 ز گزارش شده است.یمتر ن 300ختن شن تا ارتفاع یر

در  درشت يهاسنگدانهم کبه ترا يازین معموال 11-9-4-8
ن کمم موارد در قطعات بتن آرمه یبعض، اما در ستینقالب 

 رد.یم صورت گکترا ،ا لرزاندن قالبیفشرده  يهوا کمکاست به 

 يسپرها یا برخیفشرده  يهايگاه در آرماتوربند 8-4-9-11ت  
ار خوب ضرورت دارد، از یبس یه همگنک ی، زمانياهسته يپرتوها
 .دشومیلگردها استفاده ین میردن شن درون قالب و بکن یچدست

ه ها، طول لولد با توجه به قطر لولهیق بایفشار تزر 11-9-4-9
 در نظر گرفته گر،یدیکها از مالت و فاصله لوله یق، روانیتزر
 .باشدمیال کمگاپاس 10تا  3 معموالق یتزر د. فشارنشو

 يهاقطر لوله معموالمتر،  150ش از یب يهاطول يبرا 9-4-9-11ت  
ود. ش يریرند تا از افت فشار جلوگیگیشتر در نظر میق را بیتزر

 .شودمیمتر محدود  300ق به یتزر يهاطول لوله معموال

و شود ن ساخته کدر مخلوطد یبا یقیمالت تزر 11-9-4-10
  .شود منتقلق یسپس به پمپ تزر

عب کمتر م 5/1تا  2/0ن ین بکمخلوطش یگنجا 10-4-9-11ت  
 500تا  125ن ک. سرعت دوران مخلوطباشدمیار کبسته به حجم 
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 یئش برنده خالیا نوع پی یستونیاز نوع پ معموالق یپمپ تزر

شار ف یک يو داراخط برگشت داشته باشد،  یکد یاست. پمپ با
گر یالت دکا بروز مشیتا در صورت انسداد لوله  باشد،ز یسنج ن

 بتوان اقدامات الزم را بعمل آورد. 
 

. باشدمیقه یدق 5تا  2مانه یاختالط در هر پ زمانقه است. یدور در دق
ه درز سرد کباشد  يد به نحویق آن بایبه هر حال ساخت مالت و تزر

 ییجرادرز ا ینیبشینده پکش آیاست در روش پ یهید. بدیایبوجود ن
 .باشدمیر نیذپانکز امین

نصب  يمتریلیم 5ه با چشمه کشب یکد یق بایپمپ تزر يدر ابتدا
 شود.  يریتا از ورود ذرات درشت جلوگ ،شود

ف کاز متر یلیم 150تا ابتدا د یق بایسر لوله تزر 11-9-4-11
متر در  3/0ق و در ادامه، حداقل ی، و پس از شروع تزردین آییپا

ر آب یز يزیرقرار داشته باشد. در بتن یق شده قبلیمالت تزر
ق یر سطح مالت تزریمتر در ز 8/1تا  6/0د یق بایسر لوله تزر

 شده قرار داده شود.

دا ید آنقدر ادامه پیق بایتزر یق با لوله افقیدر تزر 11-4-9-11ت  
 رون بزند.یب ییه از لوله باالکند ک

غشا  یکد از یار باکشروع  ين روش برایر آب با ایز يزیردر بتن
د یا بان غشیافدار استفاده شود. اکق شیدر اطراف لوله تزر یکیالست

 ق را ادامه داد.یار تزرکار پاره شود تا بتوان کپس از شروع 

تر در یل 100تا  25  معموالُ  ق مالتیتزرآهنگ  11-9-4-12
 قه است. یدق

متر  2/1تا  6/0ن یب معموالق یت مالت در لوله تزرکسرعت حر
 ه است.یبر ثان

متر  8/1متر تا  3/0ن یب معموالآهنگ باال آمدن مالت در قالب 
 بر ساعت است.

قه یتر در دقیل 150ن است تا کق ممیگاه آهنگ تزر 12-4-9-11ت  
 هم برسد.

 رسد.یه میمتر بر ثان 8/1ت مالت در لوله به کگاه سرعت حر
 يهاتعداد لولهابعاد قالب، حجم حفرات شن، آهنگ باال آمدن به 

 ق ارتباط دارد.یتزر یق و بویژه دبیتزر

 برداري و آزمایشنمونه   شیو آزما يبردارنمونه 

از سنگدانه درشت و انجام  يبردارعالوه بر نمونه 11-9-5-1
 يبردارد نمونهین اجرا بایز در حیالزم از مالت ن يهاشیآزما

 . الزم انجام شود يهاشیشده و آزما
باید هر روز یک نوبت یا براي هر از سنگدانه  برداريتواتر نمونه

هرکدام تواتر بیشتر دهد،  ،مترمکعب شن 90تن شن یا  150
 انجام شود.
 »ب«و » الف« يد مطابق بندهایبااز مالت  يبردارتواتر نمونه

 :، در نظر گرفته شوددهد يشتریدام تعداد نوبت بکهر  ر،یز
 نوبت؛ یکهر روز  -الف
 عب مالت. کممتر  30از هر  -ب

چه . چنانباشدمیي معمولی هاسازهاین مقادیر براي  1-5-9-11ت  
برابر  3تا  2تواند این احجام میقرار باشد بتن حجیم ساخته شود، 

 شود.

حباب ، درصد ید از نظر روانیمالت با يهاشیآزما 11-9-5-2
رش و یگو در صورت لزوم انبساط و زمان یانداختگآب ،هوا

مالت  يد مقاومت فشارین بایآب انجام شود. همچن ينگهدار
 .شودگر انجام یا هر سن مقرر دیروز  28در سن 

  

 .ندارد یلزوم ياز بتن بصورت عاد يریگنمونه 11-9-5-3
 ه ویته  8129 یطبق استاندارد مل دیمورد نظر با يهاآزمونه

 90ا هر ینوبت  یکاز بتن هر روز  يبردارتواتر نمونه 3-5-9-11ت  
م یحج يها. در بتنشودمیه یتوص ،معمول يهاسازه يعب براکمتر م

 شود. برابر 3تا  2 تواندحجم مین یا
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آورده ط استاندارد مقاومت آن بدست یدر شرا آوريعملپس از 

 .شود
ر گیز مانند هر بتن دین ییاز بتن سخت شده نها 11-9-5-4

ق و پرشدن حفرات را یت تزریفکیرد و ک يریگتوان مغزهیم
 رد.کن ییها را تعتوان مقاومت مغزهین مینمود. همچن یبررس

  

 ر آبیز يزیربتن   ر آبیز يزیربتن  

 اتیلک   اتیلک  

گوناگون دارد. روش  يهار آب روشیز يزیربتن 11-10-1-1
 يزیربا پمپ و لوله، بتن يزیربا جام مخصوص، بتن يزیربتن

از  یترم با لوله يزیربتن نده و روشکآشیپ با روش سنگدانه
ن بخش یر آب هستند. در ایدر ز يزیرج بتنیرا يهاجمله روش

پ و پم یترم لوله کمکر آب با یدر ز يزیربه روش بتن عمدتا
 . شودمیم پرداخته یردن مستقک

د و ایبتن روان با اسالمپ ز یکد از یبا يزیربتن روشن یدر ا
ل یوسام آن با کان تراکرا امیم بهره گرفت، زکخودترا ترجیحا

 ر آب وجود ندارد. یدر ز یمکترا
باعث شسته شدن  هکاست  يان آب به حدیه جرکيدر موارد

 استفاده نمود.توان ینمن روش ی، از اشودمیبتن 

چه یدر یکد یبابا جام مخصوص  يزیردر مورد بتن 1-1-10-11ت  
مواد ضد  ين روش بتن حاویر جام وجود داشته باشد در ایتخت در ز

ن ییپا یو در آب به آرام شودمیخته یدر جام مخصوص ر یشستگآب
چه یبرسد سپس در يزیرف محل بتنک یکبرده خواهد شد تا به نزد

 نچه پس از باز شدین حالت دری. در اشوده ید باز شود و بتن تخلیبا
 جام مخصوص يد. گاه به جایبرخورد نما يزیرف محل بتنکد به یبا

و در  شودمیز استفاده ین کخش نسبتاً  يهابتن يمحتو يهاسهکیاز 
ن یت در ای. به هر حال در نهاشودمیه یتخل یمحل مورد نظر به آرام

 یگنو هم ینواختیکو بتن از  شودمیحاصل ن یت مناسبیفکیروش، 
 C25تا رده  يهابتن ين روش برایبرخوردار نخواهد بود. استفاده از ا

ه یه نشربشتر یاطالعات ب يرود. براار کتواند بیم مک ت نسبتاً یو با اهم
 مراجعه شود.  American Concrete society ر آب یز يزیربتن

ح داده شده یتوض 9-11بند ر نده دکآشیبا سنگدانه پ يزیرروش بتن
د همواره درون مالت یق بایر آب سر لوله تزریز يزیراست. در بتن

 کیاز  معموالز یق نیشروع تزر يق شده قرار داشته باشد و برایتزر
در اطراف سر لوله  یکیالست ییننده آب و مالت بصورت غشاکجدا
 .شودمیق استفاده یتزر

 نشدت خود و جابجا کد با توجه به حریبتن با، یترم يزیردر بتن
 د. ینما کمکم آن ک، به خروج هوا از بتن و ترایقبل يهابتن
 یخته شده قبلیلوله وارد بتن ر ياز انتها ین روش بتن خروجیدر ا
به سمت باال و آب  آمدهو سطح بتن در تماس با آب باال  شودمی

ن ید با ایآبدار با يها و سپرهاختن بتن در شمعی. رشودمیرانده 
ه قرار باشد ک یانجام شود. در صورت يگریا روش مناسب دیروش 

 توان از ناوهیم ،خته شودیا سپر بدون آب ریشمع  یکبتن در 
 یه ترمبا لول يزیربتنبه  يازیا پمپ و لوله بهره گرفت و نی یسقوط

روش  ،ان آب، بتن شسته شودیل وجود جریدل. چنانچه بهستین
 رود.  یم ارکبهنده کش آیپ سنگدانهبا  يزیربتن
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 یترم با لوله يزیربتن   یترم با لوله يزیربتن  

 یمصالح مصرف 11-10-2-1
 

 یمصالح مصرف 1-2-10-11ت 

 سیمان 11-10-2-1-1
 

 سیمان 1-1-2-10-11ت 

 يهاخته مورد استفاده در بتنیپرتلند و آم يهاسیمانانواع 
 .شودمیار برده کز بین ر آبیز يزیرمتعارف، در بتن

گیرش کم مانند  زمانیی با هاسیماناز بکارگیري  شودمیتوصیه  
 خودداري شود. 5/52ي رده هاسیمانیا  3ي پرتلند نوع هاسیمان

  سنگدانه 11-10-2-1-2
 

 سنگدانه  2-1-2-10-11ت 

به  رفمتعابتن  يبرا سنگدانه ثر اندازهکحداه ک شودمیه یتوص
. شودمحدود  متریلیم 20م به کبتن خودترا يو برا متریلیم 25

ر هشتم قط یکو  آرماتورهانصف فاصله آزاد د از ین مقدار نبایا
د یبا هسنگدانمخلوط  بنديدانه. بزرگتر باشد ،یترم لوله یداخل

رات ذ يدارا ترجیحا یزبافت و ماسه مصرفیوسته و نسبتاً ریپ
 باشد.  یافکز یر

ا سنگدانه ت یثر اندازه اسمکر مسلح اجازه استفاده از حدایدر بتن غ 
داده شده است،  یشستگو آب یمتر به شرط عدم جداشدگیلیم 38
گردگوشه  بهتر است از ماسه. شودمیه نیاستفاده از آن توص یول

 یانیم یبه منحن یکیطرح مخلوط، نزد یاستفاده شود. در روش مل
)Bو حت (ین منحنیقرارگرفتن در ب ی B  وC به)بتن  يژه برایو

بتن روان و  يبرا 4/0تا  3/0ن یب n(توان  شودمیه یم) توصکخودترا
مل ح زماند بتواند در طول یم). بتن باکبتن خودترا يبرا 3/0تا  2/0

 يداشته باشد. درصد حباب هوا یافک یاسالمپ و روان يزیرو بتن
 یحت شودمیه یدرصد است. توص 6تا  4 هابتنن یه شده در ایتوص

شروع  ي. براشودننده استفاده کریرگیز از مواد دین کخن يدر هوا
متر یلیم 150تواند حداقل اسالمپ یبتن م مانهین پی، اوليزیربتن

 (ذرات یافکز یسنگدانه و داشتن ذرات ر زدانهیرا دارا باشد. بافت ر
 يریجلوگ يبرا یسیمانرومتر) و حداقل مقدار مواد یکم 300زتر از یر

 آن الزم است.   یبتن و آب شستگ یاز جداشدگ

 یمواد افزودن 11-10-2-1-2
 

 یمواد افزودن 2-1-2-10-11ت 

 يرو پود ییایمیش یتوان از مواد افزودنیم ر آبیز ریزيبتندر 
 رد.کاستفاده  یمعدن

ننده و کشامل: روان معموال ییایمیش یمواد افزودن
ننده کزا و مواد اصالح ننده، حبابکر یرگیننده، دکروانفوق

 .باشدمی یشستگا ضد آبی يگرانرو
 و یعیطب يهاپوزوالن، شامل: انواع یمعدن يپودر یمواد افزودن

 .باشدمی ک، سرباره و پودر سنگ آهیمصنوع

  

 طرح مخلوط بتن  11-10-2-2
 

 طرح مخلوط بتن 2-2-10-11ت 

ا ی تعارفمشابه طرح مخلوط بتن م یمخلوط بتن ترم طرح
د یر بایز» ث«تا » الف«موارد  ،ن طرحیم است. در اکخودترا

 د:نت شویرعا
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 متریلیم 210تا  170ن ید بیار باک ياسالمپ بتن در پا -الف

م کا خودترایم کتوان از بتن آسان ترایاز میدر صورت نباشد. 
 ز استفاده نمود.ین
 425 آن ثرکو حدا 375 یسیمانمقدار مواد حداقل  -ب

ثر کحدا مکبتن خودترا يبرا عب است. کمترم درلوگرم کی
ه یتوصعب کمترم درلوگرم کی 550 یسیمانمقدار مواد 

 . شودمی
ر ثکحدا ،شودمیاستفاده  از بتن در بتن آرمهه ک يدر موارد -پ

ن یا .شودمیمحدود  45/0به  یسیماننسبت آب به مواد 
 . باشدمی 5/0برابر  ر مسلحیبتن غدر ثر کحدا

بتن  درو حداقل  C30 دیبتن آرمه بابتن در  حداقل رده -ت
 د. اشب C25 دیبا رمسلحیغ

 نندهکروانا فوقیننده کروان یکد از یبادر طرح مخلوط  -ث
پودر  سرباره و ،یپوزوالن. استفاده از مواد ردکر استفاده یرگید

ردن و باال ب يش گرانرویو افزا ییارآکبهبود  يز برایسنگ ن
از  يریجلوگ يبرا يننده گرانروکاصالحمواد  و دوام

ز ین سازمواد حباب يریگارکبه و یشستگو آب یجداشدگ
 .شودمیه یتوص ،ژه در بتن روانیوهب

متر باشد الزم است از یلیم 210ش از یچنانچه اسالمپ بتن ب -الف
ان اسالمپ ی. حداقل جرشودان اسالمپ استفاده یش جریآزما
باشد و چنانچه از بتن  یمتر میلیم 450م کبتن آسان ترا يبرا

متر یلیم 550اسالمپ  انیم استفاده شود حداقل جرکخودترا
 .خواهد بود

 زات یل و تجهیوسا 3-2-10-11ت   زات یل و تجهیوسا 11-10-2-3

د یبا یبتن ترم ياز برایرات مورد نیو تجهل یوسادر انتخاب 
 : ت شوندیر رعایز» ج«تا » الف«الزامات 

بند و اتصاالت آب يد صلب و دارای(ناودان) با یترم لوله -الف
باشد. در  متریلیم 300ثر کو حدا 200 حداقل یقطر داخل

ر با قط یترم يهااز لوله توانیمر آب یز ر دریار تعمکانجام 
رحال قطر هدر  ز استفاده نمود. ین متریلیم 200از  کمتر

 سنگدانه یاسم ثر اندازهکبرابر حدا 8د حداقل یلوله با
 باشد. یمصرف

قه یدق 15تا  5معادل  یف مناسب با حجمیقاستفاده از  -ب
 کی عنوانبهختن بتن در لوله و یسهولت ر يبرا ،يزیربتن

 یراحتهببتوان د یباف را  یق .شودمیه یتوص ،مخزن موقت
 ود. نماز آن جدا ا یبه لوله متصل و 

 جموعهم یجیو باالبردن تدر ينگهدار يبراا باالبر یل یجرثق -ت
 .از استیمورد ن مورد نظر يهاآنزم درف یلوله و ق

ا یدا در ابت ،يزیرشروع بتن يبرا کا توپی یوپتاستفاده از  -ث
 . است یالزامبتن و آب  نندهکبه عنوان جدا ،لوله يانتها

سرعت ا بسهولت و  گر متصل و بهیدیکبه  یراحتهد بیبا یترم يهالوله 
 يهاهلولز برقرار باشد. ین يبندآبه ک یدر حال ،گر جدا شوندیدیکاز 
گر یدکیبدون فلنج به  ياا بصورت رزوهیچ یبا پ یبصورت فلنج یترم

رد کنند تا بتوان مشخص کیرا مدرج م یترم لولهشوند.  یمتصل م
از آن در بتن  یا آب و چه طولی كر سطح خایاز آن ز یه چه طولک

 است. 
خت. یف ریه بتوان بتن را به درون قکد چنان باشد یارگاه باکط یشرا

د به یبا یف لوله ترمیبه داخل ق يزیرحمل و بتن لهین وسیبنابرا
 اورد. ید نوجوه بهیتخل يبرا یف باشد تا مزاحمتیباالتر از ق یافکمقدار 

لوله  یاز قطر داخل بزرگتر یمکد یبا ،ریپذانعطاف کا توپی یقطر توپ
 یکیتا السی یبوده و با فشار به درون لوله رانده شود. جنس آن اسفنج

ه ک ر مواد مشابهیاست. استفاده از سا یا توخالیتوپر  کیا پالستیو 
 بالمانع است. ،رد الزم را داشته باشندکو عمل ییاراک

قه یدق 15ن است الزم باشد به کر ممیتاخ زمانگرم،  يط هوایدر شرا
قه یدق 30از  بیشترتواند تا یم زمانن یسرد ا يمحدود شود و در هوا

 ز باشد.ین
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ه کد چنان باشند یف بایختن بتن در قیل حمل و ریوسا -ج

قه یدق 30ش از یب يریتأخ ورد که یآن را تغذ یدرپیبتوان پ
  د.یایوجود نبه يزیردر بتن

 يوهاکرا فراهم نمود. س یثابت يوکد سیآب با ياستقرار رو يبرا
 ست.ین منظور مناسب نیا يشناور برا

 ییاجراالزامات   4-2-10-11ت   ییالزامات اجرا  11-10-2-4

سطح آب داخل و خارج  يزیرر شروع بتند 11-10-2-4-1
ت کره حک يبه نحو ،تراز باشد یکد در یا شمع و سپر بایقالب 

 .شودمقدور نآب به سمت باال 

آب از  ين است به جاکها و سپرها ممدر شمع 1-4-2-10-11ت  
 يه براک يموارد ت استفاده نمود. همهیا دوغاب بنتونی يل حفارگِ

 ز صادق است.ین يگل حفار ير شده براکآب ذ

 دیبا یلوله ترم ير آب انتهایبتن ز يدر اجرا 11-10-2-4-2
قرارداده شده باشد و به خته شده یدر بتن ر یافکبه مقدار 

د یبالوله  يانتهاا باال آورده نشود. یرون یوجه از داخل آن بچیه
 رد.یمتر درون بتن قرار گ 5/1تا  1به مقدار 

 5/1ادتر از یه عمق لوله درون بتن زک یدر صورت 2-4-2-10-11ت  
ند و احتمال انسداد لوله بیشتر شده کان بتن به شدت یمتر شود، جر

 .شودمیم نکمترا زیو بتن ن
متر شود، سرعت  6/0ه عمق لوله درون بتن کمتر از ک یدر صورت

از لوله  یاد شده و بتن خروجیان بتن درون لوله به شدت زیجر
ت یفکیآن، بتن و آب مخلوط شده و  جهیتواند متالطم شود و در نتیم

 ابد.ی یاهش مکبتن به شدت 
بوط مرز یبتن ن یبه رواندرون بتن  ثر عمق لولهکحداقل و حدا عمدتا
 ست.ین یثابت کامال دارو مق است

 انکامتا حدد ی، لوله بايزیردر طول مدت بتن 11-10-2-4-3
 نماند. یچهارم آن از بتن خال یکش از یر باشد و باز بتن پُ 

  

توان یرا م کا توپی یم عمق، توپک يهادر آب 11-10-2-4-4
تقر ف قالب مسکن برد و در ییلوله قرار داد و لوله را پا يدر انتها

له لو يرا در ابتدا ید توپیق بایعم يهاه در آبک یدر حال .نمود
در  .ت دادکن حرییبه طرف پا یراحتهلوله را ب تا بتوانقرار داد 

 خورد.بتعادل لوله به هم ن است کممصورت نیر ایغ

لوله عالوه بر اینکه امکان هم خوردن تعادل به 4-4-2-10-11ت  
آورد ممکن است باعث ایجاد خساراتی براي شروع کار را بوجود نمی

 تجهیزات به کار رفته شود.

 ، درونیرسانبتن لهیتوسط وسد یبابتن را  11-10-2-4-5
ار در باال قر که توپک یرد. در صورتکخت و لوله را پر یف ریق

 لهیرا با م د آنیرانده نشود بان ییو با فشار بتن به پا شته باشددا
ن رود. ییج توسط وزن بتن پایتدرهن راند تا بییبه پا یمناسب

لوله  دیبا ف پر شدید و لوله و قیبه انتها رس کتوپ هکآنپس از 
اصله خارج شود. بالف کتا توپ دیشکباال  یمک ،یف را به آرامیو ق
ن تا بتن درو شودمیبرده ن یین بار لوله پاین و آخریاول يبرا
تن به ب هکآنضمن  ،ه نشودیتخل یناگهان صورتبهف و لوله یق

 .ه باشددرکدور لوله را پر  یافکقدر 

از  یاهش احتمال جداشدگک يبهتر است برا 5-4-2-10-11ت  
ار استفاده نمود. اسالمپ حدود کشروع  يد شده برایق یحداقل روان

ار کشروع  يمتر برایلیم 350ان اسالمپ حدود یمتر و جریلیم 150
 ه شده است.یتوص

د وگرنه ز شوید پرهیع آن بایسر هیلوله و تخل یدن ناگهانیشکاز باال 
 همگن ید به بتنیهرحال باشوند. بهیگر مخلوط میدیکبتن و آب با 

 افت.یدست  يریو خم

ف و لوله، یق هیند شدن سرعت تخلکپس از  11-10-2-4-6
 یدر فواصل زمان یبه آرام ف،یدرون ق يزیرهمزمان با بتن

 د.یشکد باال یف را بای، لوله و قیخاص

ن رفتن بتن از قیف و لوله ییهرچه سرعت پا 6-4-2-10-11ت  
رون د يمترکلوله به مقدار  يه انتهاکآن است  تر باشد نشانهشیب

ت بتن در قیف و لوله کخته شده قرار دارد. چنانچه سرعت حریبتن ر
اد شده است. یه عمق لوله در بتن زکاست ابد، نشانه آن یاهش ک
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ه ند تا عمق لولکیم یبا توجه به تجربه خود سع يزیربتن يمتصد

 ند.کحفظ  یدر بتن را به مقدار مناسب

ف و لوله با یق هیبا توجه به سرعت تخل 11-10-2-4-7
مق ه عکمطمئن شد د یبا ه آنحاسبما یعمق بتن و  يریگاندازه
ر د شودمیه یتوص شده است. تامیندرون بتن  نظر لولهمورد 

عب بتن، سطح بتن کمتر م 75ختن هر یا پس از ریهر ساعت 
 جه آن ثبت شود.یو نت یو عمق لوله درون بتن بررس

خته شده و سطح مقطع یبا استفاده از حجم بتن ر 7-4-2-10-11ت  
ار خوردبر یخته شده از چه ضخامتیه بتن رکافت یتوان دریقالب م

توان عمق لوله درون یلوله م یدرجات ارتفاع کمکشده است و به 
ن عمق لوله درون بتن ییتع يگر برایبتن را محاسبه نمود. روش د

ا وزنه متصل به طناب (نخ) یر آب یز يبردارل نقشهیاستفاده از وسا
ا تراز آب مشخص ین ین حالت فاصله سطح بتن از زمی. در اباشدمی
توان عمق لوله یم یلوله ترم یمشاهده درجات ارتفاعو با  شودمی

 درون بتن را محاسبه نمود.

با  یرسانف و لوله، بتنیق یجیبا باال بردن تدر 11-10-2-4-8
ل کو تسمه نقاله مش ینیپمپ زم ا لولهی نکون مخلوطیامک

تر نییمتر پا 3ش از یف در ابتدا بید تراز قین بای. بنابراشودمی
در تراز  ف را مجددای، قيمتر 3 لوله یک بتوان با حذفباشد تا 

قه طول یدق 15ش از ید بیات نباین عملیقرار داد. ا يترنییپا
 شد.کب

  

 يزیرن بتنیدر صورت انسداد لوله در ح 11-10-2-4-9
 600تا  150زان یع به میو سر یصورت ناگهانتوان لوله را بهیم
داد ن برد تا انسییع پاید و سپس آن را سریشکمتر باال یلیم

ات در بتن یعملن ید در ای. در هرحال سر لوله باشودبرطرف 
 قرار داشته باشد.

ن همواره باعث ییوس لوله به سمت پاکت معکحر 9-4-2-10-11ت  
ن یاز به ایر مناسب،  نید با اتخاذ تدابین بای. بنابراشودمیت یفکیافت 

ه د تا انسداد لولیانجام رسان را به یاقدامات یعنین برد. یعمل را از ب
 د.یایوجود نبه

ع لوله به اختالط آب و یسر یت جانبکحر 11-10-2-4-10
 ز شود.ید از آن پرهیانجامد و بایبتن م

را  آنبتن به اطراف، لوله و ت کحر معموال 10-4-2-10-11ت  
نمود با طرح مخلوط مناسب،  ید سعیبا. ندکیم یمستعد جداشدگ

 رد.ک کمتررا  یجداشدگن استعداد یا

د لوله را به اطراف ینبا يزیرن بتنیدر ح 11-10-2-4-11
ه ک يا مواردیرمسلح و یت لوله در قطعات غکت داد. حرکحر
ردن کپر  يت لوله به اطراف وجود ندارد، براکحر يبرا یمانع

 دار بتن درون قالب، مجاز است.بیردن سطوح شکا تراز یگوشه 

  

د یاد بیه بتن به تراز مورد نظر رسکنیپس از ا 11-10-2-4-12
ن خت. بسته به نوع بتیرا برداشت و دور ر ییاز بتن باال یبخش

ن یب یختنیضخامت بتن سست و دور ر ،يزیرو دقت در بتن
 .باشدمیمتر  5/0تا  3/0

شدن پس از سخت شودمیداده ح یگاه ترج 12-4-2-10-11ت  
تر نهیزپر ه یاتیه عملکنند کب یتخر، آن را یف فوقانیضع يهابتن

 دارد. یرا در پ

ختن بتن متعارف از یر يه براک يدر موارد 11-10-2-4-13
ه بتن در کتوان انتظار داشت ی، مشودمیلوله استفاده  یک

را  يبداریند و سطح شکت کمتر به اطراف حر 5/2تا  2حدود 

 ییستایب ایبتن کمتر باشد، ش یهر چه روان 13-4-2-10-11ت  
اه خواهد همر يبیشتر یبه اطراف با سخت زیت بتن نکآن بیشتر و حر

 بود.
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م کخودتراه از بتن کيوجود آورد. در مواردم بهکب یبا ش

دود آن، در ح ییاراکن است بتن، بسته به کمم شودمیاستفاده 
توان یلوله م یکن با یابد. بنابرایان یمتر به هر طرف جر 10تا  5

ند از به استفاده از چینمود و گرنه ن يزیررا بتن يبیشترسطح 
و تراز  هاآنبه  یرسانجه بتنیخواهد بود و در نت یلوله ترم

 .شودمیردن سطح بتن دشوار ک

 شودمیه یمتر به هر طرف باشد، توص 5ش از یت بتن بکچنانچه حر
ن مواد یاستفاده شود. هرچند استفاده از ا یاز مواد ضد آب شستگ

 د است.یر آب مفیزيزیبتن ر يهاهمه روش يبرا
ن ضد از به بتیشتر شود نیه بیمتر بر ثانیلیم 50سرعت آب از  یوقت

 وجود دارد. یآب شستگ

بتن  يبرا یترم دو لوله ثر فاصلهکحدا 11-10-2-4-14
دو لوله  ثر فاصلهکمتر و حدا 5تا  4آن  یمتعارف، بسته به روان

 آن است. یمتر، بسته به روان 20تا  10م کبتن خودترا يبرا

متر مربع را با بتن  25توان یم یهر لوله ترمبا  14-4-2-10-11ت  
 ،مکرا با بتن خودتراو حتی بیشتر مترمربع  200تا  100روان و حدود 

 .درک يزیربتن

ر یگریدمواد  يریگارک، ضمن بشودمیه یتوص 11-10-2-4-15
 وس فراتر نرود.یدرجه سلس 28ز از یبتن ن يننده، دماک

 جیگرم مانند خل يهاه بتن در آبک یطیدر شرا 15-4-2-10-11ت  
 25بتن را به  يبهتر است دما ،شودمیخته یعمان ر يایا دریفارس 
 رد.کوس محدود یسلس درجه

ن یح خته شده دریبتن ر ه مشاهدهکاز آنجا  11-10-2-4-16
 ن الزم استیاست، بنابران کرممیغ ا پس از اتمام آن عمالیار ک

 و روش یر شده در رابطه با مصالح و بتن مصرفکات ذکبه ن
ارآزموده و مجرب کد و از افراد وش یافکار توجه کح انجام یصح

ا یم و یه در اغلب موارد، ترمکر است ک. الزم به ذشوداستفاده 
اد یار زین نظر بسیار از اکت یست و حساسیر نیپذانکب امیتخر

 است.

ن یت تضمیاهم یترم با لوله يزیردر بتن 16-4-2-10-11ت  
 ت است.یفکینترل کاز  بیشترمراتب ه ت بیفکی

ختن بتن یر يه از قالب براک يموارددر  11-10-2-4-17
 برخوردار باشد. یخوب يبندد از آبیباقالب ، شودمیاستفاده 

  

بتن  آوريعملبه  يازیر اغلب موارد ند 11-10-2-4-18
بهبود  زمانت بتن به مرور یفکیدار، ط آبیست و در محین
رد یدار قرار گرآبیط غیاز آن در مح یبخشه کنیابد. مگر اییم

 مقدور باشد. یرسانرطوبت ين برابه آ یو دسترس

  

ن بردن لوله به جز در هنگام انسداد ییاز پا 11-10-2-4-19
ج با یتدربه ینمود. همواره الزم است لوله ترم يد خودداریآن با
 ت داده شود.کمتر به سمت باال حریلیم 300تا  150 يهاگام

  

 ار راکار، روش کد قبل از شروع یار باکمانیپ 11-10-2-4-20
ن یدستگاه نظارت برساند. در ا تاییدد و به یه نمایته

 اتیو شروع مجدد آن و عمل يزیرد قطع بتنیبا دستورالعمل
 شود. ینیبشیالزم پ
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 حیر/توضیتفس  یمتن اصل

 میردن مستقکبا پمپ  يزیربتن  
 میردن مستقکبا پمپ  يزیربتن  

ن روش یادر و طرح مخلوط بتن  یمصالح مصرف 11-10-3-1
 .است یبا لوله ترم يزیرز مانند بتنین

د مشابه یز بایثر آن نکو حدا سیمانحداقل مقدار  1-3-10-11ت  
 در نظر گرفته شود. یبتن ترم

 شودمیاز پمپ و لوله استفاده  صرفان روش یدر ا 11-10-3-2
لوله  يریگل اندازهیا وسای یتوپ به جز ،گریل دیبه وسا يازیو ن

 .، وجود ندارددر بتن

روع ش يبرا ید در روش پمپیز باین کا توپی یاز توپ 2-3-10-11ت  
 رد.کاستفاده  يزیربتن

» ت«تا » الف«ن روش الزامات یدر استفاده از ا 11-10-3-3
 ت شود:ید رعایر بایز

 150تا  125ن یب معموالروش قطر لوله پمپ  نیا در –الف 
رد یگیه در بتن قرار مکاز لوله پمپ  یمتر است. قسمتیلیم
 ر باشد.ید انعطاف ناپذیبا

از  یجاد خال در لوله پمپ و انسداد ناشیاز ا يریجلوگ يبرا -ب
 .ه شودین نقطه لوله تعبیه هوا در باالتریر تخلیش یکد یش باکم

ات یدر شروع و ادامه عمل ییه از نظر اجراک یاتکنتمام  -پ
د یز باین میردن مستقکان شد در پمپ یب یبا لوله ترم يزیربتن
 ت شود.یرعا
خته شده ید در بتن ریسر لوله پمپ باز ین روش نیادر  -ت

زان ید به میاما با. باشد یز مانند روش ترمیبتن ن یباشد و روان
 .توجه داشتشسته شدن بتن  وان آب یجر

لرزش لوله در داخل  يردن بتن تا حدودکدر پمپ  3-3-10-11ت  
در  يشتریف بیه ضعیجاد الیتواند باعث ایه مک، شودمیجاد یبتن ا

 شود. یبا لوله ترم يزیرسطح بتن نسبت به روش بتن
 یزنو صرفا یبا لوله ترم يزیرن روش برخالف بتنیت بتن در اکحر

 ز وجود دارد.یردن نکست و عمل پمپ ین
است  یدو تا سه برابر بتن معمول یشستگبتن ضد آب يفشار پمپ برا

 .باشدمیمتر کا یردن آن نصف کاما 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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 ضابطهاین 

  نامهآیین« نظر تجدید دومین از دوم جلد

  و  باشدمی »اجرا و مصالح« عنوان با »ایران بتن

ارایه الزامات و راهنمایی در خصوص در راستاي 

مواد و مصــالح مصــرفی در بتن، طرح مخلوط و 

ـــاخت و اجراي انواع بتن هاي روش یازده در س

ها و تعاریف، مشخصات واژهشامل: کلیات،  ،فصل

صات اجرایی آرماتوره صالح بتن، مشخ ا، مبانی م

یای پا مات اجرایی، طرح مخلوط، دوام و  ی، الزا

سازهارزیابی و پذیرش، قالب هاي بندي، درزهاي 
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