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 1فصل اول

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ
كليات

1-1

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

متن

هدف

تفسير

ت  1-1هدف

 1-2دامنه كاربرد

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 1-1-1هدف این آییننامه ارایه حداقل ضوابط و مقرراتی
است كه با رعایت آنها میزان مناسبی از ایمنی ،قابلیت
بهرهبرداري و پایایی سازههاي موضوع آییننامه تامین
میشود.

ﯽ

 2-1-2ضوابط و مقررات این آییننامه تا جایی كه كاربرد
داشته باشند باید در مورد سازهها و قطعات خاص از جمله
موارد زیر نیز رعایت شوند .سایر ضوابط و مقررات ویژه این
سازهها موضوع بخشهاي بعدي این آییننامه خواهند بود :
الف -سازهها یا قطعات بتنی ساده و كم آرماتور.
ب -سازهها یا قطعات بتن آرمه ساخته شده با سنگدانههاي
سبک یا سنگین.
پ -سازهها یا قطعات بتن آرمه ساخته شده با بتن متخلخل
یا بتن اسفنجی.
ت -سازهها یا قطعات بتن پیش تنیده.

اﻫ
ﻮ

 2-1-1ضوابط و مقررات این آییننامه ،باید در طرح،
محاسبه ،اجرا و كنترل مشخصات مواد تشکیلدهنده و
كیفیت اجراي سازههاي بتنی متعارف رعایت شوند .دو
بخش اول آییننامه ،حاوي ضوابط و مقررات مربوط به
سازههاي بتن آرمهاي است كه با سنگدانههاي معمولی و
سیمان پرتلند یا سیمان آمیخته ساخته میشوند و مقاومت
مشخصه آنها حداقل برابر  16مگاپاسکال (نیوتن بر میلیمتر
مربع) میباشد.

فصل اول – كلیات
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تفسير

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

ث -سازهها یا قطعات بتن پیش ساخته.
ج -سازهها یا قطعات بتن آرمه با نیمرخهاي نورد شده
فوالدي.
چ -سازهها یا قطعات بتنی الیافدار.
ح -سازهها یا قطعات بتن آرمهاي كه در معرض دماي زیاد
قرار میگیرند.
خ -سازههاي خــاص نظیر مخازن سیاالت ،سیلوها ،سدها،
سازههاي مقاوم در برابر انفجار،
نیروگاههاي هستــهاي ،دودكشها ،پلها و نیز سازههایی
نظیر قوسها و پوستهها كه در طراحی
آنها ضوابط ویژه حاكم است.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 1-3مباني

 1-4واحدها

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 3-1-1پایایی سازهها با منظور داشتن شرایط رویارویی در
طراحی و انتخاب شکل قطعـات متناسب با این شرایط،
مراعات مشخصات فنی اجرایی از قبیل كیفیت و حداقل
مقدار سیمان ،كیفیت آب ،نسبت آب به سیمان ،نوع و
كیفیت سنگدانهها ،حداكثر مقدار مواد زیانآور در مواد
تشکیلدهنده بتن ،نسبتهاي اختالط ،شرایط ریختن و جا
دادن بتن ،عمل آوردن و مراقبت بتن ،ضخامت پوشش بتن
و درزهاي ساختمانی ،تامین میشود.

اﻫ
ﻮ
ﯽ

در این آئین نامه واحدهاي اندازه گیر ،سیستم بین المللی
 ،SIمتر ،ثانیه ،كیلوگرم جرم ،و نیوتن است .واحدهائی كه
در این آئین نامه مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از:
 طول :متر
 زمان :ثانیه
 جرم :كیلوگرم جرم
 وزن :نیوتن
 تنش و فشار :نیوتن بر متر مربع (پاسکال)
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تفسير

 1-5عاليم و اختصارات

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

عالیم و اختصارات مورد استفاده در این آییننامه بطور كلی
با پیروي از عالیم و اختصارات متحدالشکل مورد تایید
سازمان بینالمللی استاندارد ( )ISOانتخاب شدهاند.

 1-6استانداردها و متون مرتبط با آييننامه

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

در مواردي كه بیــن مفاد این آییننامــه و سایر
آییننامهها ،آیین كاربــردها و مشخصات فنی اجرایــی
منتشـرشده توسط دفتر امو رفنی و تدوین معیارهاي
سازمان مدیریت و برنامهریزي كشور یا موسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران تفاوتی باشد ،مشخصات ،ضوابط و
مقررات داده شده در این آییننامه اولویت دارند و نافذ
خواهند بود.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د
اﻫ
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ﯽ
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 2-1ارايه طرح و محاسبه ،نقشهها و مدارك

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

فني

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 2-1-1نقشههاي اولیه سازههاي بتن آرمه باید بر مبناي
نقشههاي معماري ،كه در آن تمامی اندازهها ،ارتفاعها ،و
سایر ویژگیهاي اصلی ساختمان به وضوح تعیین شده است،
تهیه شوند .یک نسخه از نقشههاي معماري مذكور كه
مبناي محاسبات سازه بتن آرمه قرار گرفته و به امضاي
مهندس محاسب رسیده باشد باید به نقشههاي سازه بتن
آرمه ضمیمه و به مقامات رسیدگی كننده تحویل شود.
 2-1-2همراه با نقشههاي اولیه سازه بتن آرمه ،كه براي
تصویب ارایه میشوند ،باید دفترچه محاسبات فنی شامل
نکات زیر ارایه شود.
الف -ویژگیهاي اصلی به طور اختصار و معرفی ساختمان از
نظر نوع بهرهبرداري ،محل اجرا ،تعداد طبقات و ارتفاع.
ب -فرضها و مطالعات انجام شده در مورد مقاومت خاك،
سطح آب زیرزمینی و سایر عوامل مربوط به ژئوتکنیک در
صورت لزوم.
پ -ویژگیهاي مصالح مورد استفاده در ساختمان از قبیل
فوالد و سیمان مصرفی در بتن و مقاومتهاي مشخصه بتن
در سنین استاندارد یا مراحل تعیین شده براي اجرا ،كه
طراحی براساس آنها انجام پذیرفته است.
ت -فرضهاي محاسباتی از نظر مقادیر بارها و سربارها اعم
از بارهاي قائم و نیروهاي ناشی از برف ،باد ،زلزله و به طور
كلی هر نوع بار و سرباري كه در محاسبه منظور شده است.
ث -كروكی پالنها و قابهاي بارگذاري شده.
ج -روشهاي مورد استفاده براي تحلیل و طراحی و تنشها و
ضرایب ویژهاي كه مبناي محاسبه قرار گرفتهاند.
چ -نام سایر آییننامههاي سازگار كه در محاسبات مورد
استفاده بودهاند.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
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ح -جزییات عملیات محاسباتی با افزودن كروكیها و
توضیحات الزم و مشخص كردن نتایج اصلی محاسباتی به
صورت واضح و روشن ،بطوریکه رسیدگی به محاسبات تا
حد امکان آسان باشد .در صورت به كار بردن روشهاي
رایانهاي باید مشخصات و مبناي برنامههاي مورد استفاده،
فرضها ،دادههاي اولیه و نتایج بدست آمده ضمیمه دفترچه
محاسبه شوند.
 2-1-3بسته به مورد سه نوع نقشه براي اجراي ساختمانها
تهیه میشوند:
 2-1-3-1نقشههاي محاسباتی ،كه در آنها هندسه كلی
سازه ،ابعاد مقاطع و سطح مقطع عرضی فوالد مشخص
شدهاند .این نقشهها فاقد جزییات كامل اجرایی هستند و
باید قبل از شروع به اجرا ،به نقشههاي اجرایی تبدیل شوند.
 2-1-3-2نقشههاي اجرایی ،كه عالوه بر اطالعات
نقشههاي محاسباتی ،شامل جزییات اجرایی سازه از قبیل
قطر ،تعداد و طول میلگردها ،محل قطع و وصله كردن آنها،
نوع وصلهها و نظایر آن هستند ،بطوریکه اجراي سازه به
كمک این نقشهها بدون ابهام میسر باشد .نقشههاي اجرایی
سازههاي بتن آرمه با رعایت شرایط زیر باید توسط مهندس
محاسب صالحیتدار تهیه و به مقامات رسیدگی كننده
تسلیم شود:
الف -نقشهها باید به طور واضح و با مقیاس قابل قبول تهیه
شوند.
ب -مقاومت خاك مبناي محاسبه و نیز ویژگیهاي
مکانیکی بتن و فوالد باید ذكر شود.
پ -ابعاد و موقعیت تمام قطعات سازهاي ،موقعیت و ابعاد
تمامی بازشوها و سوراخها باید در نقشهها داده شوند.
ت -جزییات و مقاطع الزم براي تهیه نقشههاي كارگاهی،
قطر میلگردها ،محل خم ،قطع و وصله كردن آنها و
اندازههاي مربوط ،باید داده شوند .قسمتی از این اطالعات
را میتوان در جدول میلگردها قید كرد.
ث -ضخامت پوشش بتن روي میلگردها ،قطر بزرگترین
سنگدانه قابل مصرف در بتن و حداكثر نسبت آب به سیمان
باید در نقشهها داده شوند.
ج -موقعیت درزهاي انقطاع ،انبساط و اجرایی و جزییات
آنها در نقشهها داده شوند.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
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چ -تهیه جدولهاي میلگردها و تعیین وزن فوالد مصرفی به
تفکیک هر نوع میلگرد ،جزو وظایف طراح ساختمان در قبال
كارفرماست ،ولی تسلیم آن براي اخذ پروانه ساختمان
ضرورت ندارد مگر موقعی كه قسمتی از اطالعات مربوط به
میلگردها در نقشههاي اجرایی قید نشده و تنها در این
جداول ذكر شده باشد.
 2-1-3-3نقشههاي كارگاهی ،كه متناسب با شرایط هر
سازه و سازندگان آن ،با استفاده از جزییات داده شده در
نقشههاي اجرایی ،و با مقیاس بزرگ ،براي قسمتهاي خاص
و حساس سازه تهیه میشوند .این نقشهها باید بر اساس
نیازهاي كارگاه ،همزمان با عملیات اجرایی تهیه شوند و به
تایید دستگاه نظارت برسند.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 2-2نظارت و بازرسي

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 2-2-1اجراي عملیات بتن آرمه باید تحت نظر مهندسان
واجد شرایط انجام گیرد .توصیه میشود كه تا حد امکان
نظارت عالیه توسط مهندس محاسب یا افراد صالحیتداري
كه نمایندگی او را دارند انجام پذیرد.

اﻫ
ﻮ
ﯽ

 2-2-2دفتري بنام دفتر كارگاه باید همواره ،در كارگاه
موجود باشد و در آن موارد زیر درج شوند:
الف -كیفیت و نسبتهاي اختالط مصالح بتن.
ب -تاریخ قالببندي ،آرماتورگذاري ،بتنریزي و
قالببرداري.
پ -شرایط جوي ،از قبیل دما و بارندگی.
ت -نتایج آزمایشهایی كه روي نمونههاي مختلف انجام
میشوند.
ث -هرگونه بار قابل توجه اعمال شده بر كفهاي تمام
شده ،دیوارها و سایر اعضا در حین ساخت.
ج -پیشرفت كلی كار.
پرونده گزارشهاي روزانه حاوي اطالعات فوق میتواند
جایگزین دفتر كارگاه شود.

12/06/2018
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 2-2-3در مواقعی كه دما كمتر از  5درجه سلسیوس
(سانتیگراد) و یا بیشتر از  30درجه سلسیوس (سانتیگراد)
باشد درج ارقام كامل مربوط به دما در دفتر كارگاه ضرورت
قطعی دارد .در این گونه موارد باید تمامی تدابیري كه براي
حفظ بتن از سرما و گرما به كار برده شده است در دفتر
كارگاه منعکس شود.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 2-2-4دفتر كارگاه (یا پرونده گزارشهـــاي روزانه) شامل
اطالعات مذكور باید هر روز به امضاي مهندس مسؤول و
ناظر كارگاه برسد و در تمام مدت اجراي عملیات ساختمانی
در محل كارگاه باشد ،بطوریکه موقع مراجعه بازرسان
ساختمان بتوان در اختیار آنان قرار داد.
ایــن دفتر باید بعد از اتمام عملیات ساختمانی همراه با
نقشههاي اجرایی نهایی ،نزد صاحـب كار (نظیر اسناد
مالکیت) حفظ و نگهداري شود .ضبط و نگهداري این
اطالعات به صورت رایانهاي براي ساختمانهاي مهم الزامی
است.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
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صالحیتداري هستند كه بموجب قوانین و آییننامههاي
كشور و شهرداري محل اختیار بازرسی طرح و اجراي كار را

اﻫ
ﻮ

يادآوری ( )1بازرسان ساختمان ،ماموران و مقامات

ﯽ

 2-2-5چنانچه ضمن اجراي كارهاي ساختمانی و در نتیجه
بازرسی ساختمان (یادآوري  )1مالحظه شود كه كارها طبق
نقشههاي اجرایی انجام نیافته یا در اجراي بعضی از
قسمتهاي كار اصول فنی مراعات نشده است بازرسان
ساختمان باید مراتب را به مسؤول كارگاه تذكر دهند و در
صورتیکه معایب موجود احتمال بروز خطري براي ساختمان
داشته باشند ،از كمیسیون فنی بدوي (یادآوري  )2تقاضاي
رسیدگی فوري كنند.
كمیسیون فنی بدوي بالفاصله در كارگاه تشکیل میشود و
در صورت لزوم دستور توقف تمام و یا قسمتی از كار را صادر
و موضوع را براي رسیدگی قطعی به كمیسیون فنی نهایی
ارجاع میكند .كمیسیون فنی نهایی به موارد مربوط
رسیدگی میكند و در صورت لزوم به بررسی محل ،برداشت
جزییات و ابعاد اعضا به صورت ساخته شده ،و انجام
آزمایشهاي الزم براي ارزیابی كیفیت مصالح مصرفی و
ایمنی اقدام و تصمیم مقتضی اتخاذ میكند.
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دارند و به طور كلی افرادي هستند كه مسؤولیت نظارت
عالی فنی و كنترل اعمال ضوابط این آییننامه را بر عهده
دارند.
يادآوری ( )2اعضاي كمیسیونهاي فنی بدوي و نهایی به

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

موجب قوانین و آییننامههاي كشور و شهرداري محل
تعیین خواهند شد و در غیاب آنان كارفرما با موافقت
دستگاه نظارت افرادي را از بین مهندسان خبره انتخاب
خواهد كرد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 2-3آزمايش بارگذاری

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
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ﻂﺑ
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 2-3-1هر گاه شرایط و وضع ساختمان طوري باشد كه
بازرسان ساختمان نسبت به ایمنی آن تردید داشته باشند،
و ارزیابی ایمنی از طریق انجام محاسبات فنی به رفع ابهام
و تردید منجر نشود ،بازرسان میتوانند از طریق كمیسیون
فنی بدوي و تصویب كمیسیون فنی نهایی دستور آزمایش
بارگذاري تمام ساختمان و یا قسمتی از آن را كه مشکوك
است صادر كنند.
 2-3-2آزمایش بارگذاري باید تحت نظر كمیسیون فنی
بدوي پس از گذشت حداقل  8هفته از زمان اجراي قسمت
یا موضع مورد نظر به عمل آید .مگر آنکه طراح و صاحب
كار با آزمایش قطعات در سن كمتر موافقت كنند .در
صورتیکه اجراي ساختمان توسط پیمانکار یا پیمانکارانی
انجام پذیرد تقاضاي تقلیل سن آزمایش باید با موافقت آنان
همراه باشد.
آزمایش بارگذاري باید بنحوي انجام گیرد كه در صورت بروز
خرابی ،امنیت جانی افراد آزمایش كننده و سالم ماندن
تجهیزات تامین شده باشد.

اﻫ
ﻮ

 2-4-1اگر براي تحلیل و طراحی ،ارزیابی ایمنی ،یا اجراي
سازههاي موضوع این آییننامه روشهاي جدید ابداع و
پیشنهاد شوند كه كاربرد آنها در این آییننامه پیشبینی
نشده باشد یا كامال" منطبق بر ضوابط این آییننامه به شمار
نیاید ،ولی اعتبار آنها از طریق توجیه علمی ثابت شده
باشــد ،ابداع كنندگان این روشها میتوانند از دفتر امور
فنــی و تدوین معیــارهاي سازمـــان

ﯽ

 2-4تصويب روشهای خاص طراحي يا اجرا
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مدیریت و برنامهریزي كشور درخواست كنند كه رسیدگی
به مساله به یک هیأت فنی متشکل از كارشناسان دفتر و
حداقل سه نفر از خبرگان مربوط ارجاع شود.
هیأت فنی پس از بررسی پرونده و در صورت لزوم انجام
آزمایشها و تدوین توجیهات نظري ،نسبت به قبول یا رد
روش پیشنهادي اظهار نظر خواهد كرد و در صورت قبول،
محدوده كاربرد و شرایط و ضوابط مربوط را تعیین و ارایه
خواهد داد .ضوابط و مقررات اعالم شده بوسیله این هیأت،
اعتباري در حد ضوابط این آییننامه خواهند داشت .ارزیابی
ایمنی قطعات خاص از طریق آزمایش و بدون انجام محاسبه
نیز ،مشروط به تصویب روش و شرایط آزمایش بوسیله
هیأت فنی ،میتواند قابل قبول باشد.
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مواد و مصالح بتن
تفسير

متن
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 3-1ويژگيهای مصالح تشکيلدهنده

-3-1ت

ويژگيهای مصالح تشکيل دهنده

كليات
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 3-1-1-1مصالح مورد استفاده در تولید بتن باید بگونهاي
انتخاب و بکار گرفته شود كه ضوابط طراحی و عملکرد
سازهاي ،دوام در عمر بهره دهی مورد نظر و شکل ظاهري
قطعات را با توجه به شرایط محیطی ،تامین نماید.
 3-1-1-2كلیه مواد و مصالح مصرفی در بتن باید الزامات
ارایه شده در استانداردها را برآورده نمایند و مدارك و
مستندات صحهگذاري بر آن ارایه و نگهداري شود.
 3-1-1-3الزامات ارایه شده در این آئیننامه در جهت
افزایش ایمنی ،دوام و پایداري سازه در شرایط اقلیمی و
منطقهاي (مطابق فصل ششم) میباشد و در مواردي كه
الزاماتی ارایه نشدهاست ،باید از دیگر منابع و مدارك معتبر
ملی ،بین المللی و مشخصات خصوصی پروژه استفاده شود.

مشخصات خصوصی نباید متناقض و یا از الزامات پایین تري برخوردار باشد
در صورت نبود منابع بین المللی باید از مشخصات خصوصی استفاده شود

اﻫ
ﻮ

ت  4-1-1-3عملکرد كوتاه مدت در علم بتن و اجرا ،گاه مرتبط با
زمان مدت زمان عملیات اجرایی بتن و یا دوره اجراي پروژه میباشد
در صورتیکه عملکرد درازمدت نیز داراي مفاهیم مختلفی است .گاه
عملکرد درازمدت با عمر مفید بتن یا سازه بتنی در ارتباط است و گاه
دوره بهرهبرداري مد نظر قرار میگیرد .براي مثال ممکن است ،زمان
گیرش سیمان یا بتن در انتخاب آنها نقش داشته باشد یا ممکن است
دوام سیمان خاصی در دوره بهرهبرداري مورد نظر باشد .در مورد
سنگدانه ها نیز میتوان مثالهایی در مورد عملکرد كوتاه مدت مانند:
نقش آنها در كارایی بتن یا عملکرد دراز مدت مانند سایش یا واكنش-
زایی با قلیاییها یا پایایی در برابر یخ زدن و آب شدن را مثال زد.

ﯽ

 3-1-1-4انتخاب مصالح مناسب از نظر اطمینان از عملکرد
كوتاهمدت و درازمدت بتن ،بسیار با اهمیت میباشد.
بنابراین در مواردي كه امکان ارزیابی تاریخچه عملکرد بتن
و همچنین مصالحی كه در بتن بکار رفته است ،مقدور و
نشان دهنده عملکرد مورد قبول باشد ،استفاده از آن مصالح
و بتن بالمانع است .در غیر اینصورت باید با انجام
آزمایشهاي كنترل كیفیت ،انطباق خواص مواد و مصالح با
الزامات مورد نظر اثبات شود .همچنین بهمنظور اطمینان از
یکنواختی خواص مواد و مصالح ،باید آزمایشهاي كنترل
كیفیت بر اساس تواتر مشخص شده ،انجام و نتایج آنها
كنترل ،ثبت و نگهداري شوند.

ت 2-1-1-3-منظور از استانداردها ،در وهله اول استانداردهاي ملی است و
در صورت برآورده نکردن الزامات طراحی ،با توجه به مشخصات خصوصی
پروژه ،به سایر استانداردهاي معتبر بین المللی مراجعه شود.
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تفسير

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 3-1-1-5دستگاه نظارت میتواند عالوه بر آنچه در مدارك
و مشخصات فنی اجرایی پیشبینی شده است ،آزمایشها و
یا تواتر دیگري را براي هر یک از مصالح مورد استفاده در
بتن درخواست نماید تا از تطابق خواص مصالح با مشخصات
الزامی ،اطمینان حاصل شود.
 3-1-1-6دستگاه نظارت باید تا خاتمه دوره تضمین و
حداقل تا یکسال پس از پایان كار هر پروژه ،سوابق كامل
نتایج آزمایشهاي انجام شده را نگهداري و سپس به كارفرما
تحویل دهد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 3-1-1-7با توجه به دامنه كاربرد این آئیننامه كه محدود
به سازههاي متعارف (طبق بند  )2-1میشود ،الزامات
مربوط به برخی از مواد و مصالح ارایه نشدهاست .لذا چنان
چه استفاده از چنین مواد و مصالحی در سازه پیشبینی
شده باشد ،باید بر اساس نظر مشاور و یا دستگاه نظارت،
الزامات مربوطه براي انتخاب ،كنترل كیفیت و نکات اجرایی
بر اساس یکی از استانداردها و آئیننامههاي ملی یا بین
المللی معتبر رعایت گردد.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د
اﻫ
ﻮ
ﯽ
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تفسير
-3-1-2ت سيمان

سيمان

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

3-1-2-1مشخصات سیمان مصرفی كه بر اساس یکی از
استانداردهاي زیر كنترل و تائید شده است ،باید بر اساس
شرایط محیطی ،نوع كاربري ،ابعاد عضو و دیگر شرایط
تعیین شده ،انتخاب شود.
• استاندارد ملی ایران به شماره  :389ویژگیهاي سیمان
پرتلند؛
• استاندارد ملی ایران به شماره  :17518-1سیمان -
قسمت  -1ویژگیها؛
• استاندارد ملی ایران به شماره  :16481سیمان پرتلند
زئولیتی -ویژگیها؛
• استاندارد ملی ایران به شماره  :3432ویژگیهاي
سیمان پرتلند پوزوالنی؛
• استاندارد ملی ایران به شماره  :3517ویژگیهاي
سیمانهاي سربارهاي؛
• استاندارد ملی ایران به شماره  :4220سیمان پرتلند
آهکی-ویژگیها؛
• استاندارد ملی ایران به شماره  :2931سیمان سفید-
ویژگیها و معیارهاي انطباق؛
• استاندارد ملی ایران به شماره  :11571-1سیمان پرتلند
مركب-ویژگیها.

-3-1-2-1ت با توجه به تاثیر مشخصات فیزیکی ،شیمیایی و مکانیکی
سیمان بر خواص بتن تازه و سخت شده و به ویژه عملکرد درازمدت
بتن در شرایط محیطی مهاجم ،الزم است عالوه بر كنترل مشخصات
سیمان با الزامات استانداردهاي مربوطه ،در انتخاب نوع سیمان
مناسب ،با توجه به شرایط محیطی و كاربري سازه ،اقدام شود.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ
ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

اﻫ
ﻮ

 3-1-2-2با توجه به اینکه در حال حاضر ،طبقهبندي و
الزامات سیمان پرتلند خاكستري در كشور ،از دو مرجع
مختلف تبعیت میكند ،الزم است در انتخاب نوع و
مشخصات آن بر اساس الزامات دوام و موارد زیر ،دقت شود.

-3-1-2-2ت استاندارد ملی ایران به شماره  17518-1بر اساس
مرجع اروپایی تدوین شدهاست و تا حدود زیادي نگرش این استاندارد
بر مبناي عملکرد میباشد تا مشخصات فیزیکی ،مکانیکی یا شیمیایی
سیمان .لذا در انتخاب و استفاده از سیمانهایی كه مطابق این
استاندارد میباشند باید شناخت كافی از عملکرد سیمان مورد نظر
براي كاربرد در شرایط محیطی یا اقلیمی وجود داشته باشد.

ﯽ
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 3-1-2-3مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ،389
سیمانهاي پرتلند به انواع  1تا  ،5و مطابق با استانداردهاي
ملی ایران به شمارههاي  3517،4220 ،3432و  16481به
ترتیب به سیمانهاي آمیخته پوزوالنی ،سیمانهاي آمیخته
سربارهاي ،سیمانهاي پرتلند آهکی و سیمانهاي زئولیتی
تقسیمبندي میشوند ،كه بر حسب نیاز و كاربريهاي
مختلف انتخاب و طبق استانداردهاي مرتبط كنترل
میشوند.

-3-1-2-3ت بر اساس استاندارد  ،389سیمانهاي پرتلند به پنج نوع:
سیمان پرتلند نوع ( 1معمولی با رده هاي مقاومتی  425 ،325و ،525
براي كلیه كارهاي عمومی)  ،پرتلند نوع ( 2اصالح شده نوع  ،1با
گرمازایی كمتر و مقاومت بیشتر در مقابل تهاجم سولفاتها) ،پرتلند
نوع ( 3با آهنگ سریع ،رشد مقاومت و گرما زایی بیشتر) ،پرتلند نوع
( 4با آهنگ كند رشد مقاومت و گرما زایی بسیار كم) و سیمان پرتلند
نوع ( 5با مقاومت زیاد در مقابل تهاجم سولفاتها و عموما گرما زایی)،
تقسیم میشوند.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

متن

تفسير

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 3-1-2-4در استاندارد ملی ایران به شماره 17518-1
سیمانها به پنج گروه اصلی و به بیش از  35نوع تقسیم
میشوند .از آنجائیكه تاریخچه عملکرد برخی از این
سیمانها در كشورمان و حتی در دیگر كشورها به خوبی
مشخص نیست ،لذا استفاده برخی از این نوع سیمانها در
شرایط رویاروئی مختلف (به عنوان مثال :محیطهاي در
معرض یون كلرید و یا سولفات) باید با توجه به الزامات بند
( .....بخش دوام) باشد .استفاده از سیمانهاي گروه CEM
( II, III, IV, Vطبق استاندارد شماره  )17518-1در
شرایط محیطی مهاجم (طبق طبقه بندي بخش دوام) در
صورتی مجاز میباشد ،كه بر اساس نتایج آزمایشگاهی
مستند و یا تاریخچه عملکرد مثبت آن نوع سیمان در
شرایط محیطی و اجرائی مشابه ،اثبات شود كه استفاده از
سیمان مورد نظر بالمانع است و میتواند مثمر اثر باشد.
 3-1-2-5استفاده از هر یک از پنج گروه سیمان CEM I,
( II, III, IV, Vمطابق طبقهبندي فصل دوام) ،با در نظر
گرفتن رده مقاومتی ،آهنگ كسب مقاومت و میزان تركیب
 C3Aو دیگر الزامات اجرایی (مانند :الزامات حمل و ریختن،
زمان بازكردن قالب ،نوع و مدت زمان عملآوري) مجاز می
باشد.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

اﻫ
ﻮ

-3-1-2-5ت بر اساس استاندارد  17518-1سیمانها به پنج گروه
اصلی تقسیم میشوند .سیمان پرتلند گروه  ،)CEM I( 1مانند سایر
گروهها از نظر رده مقاومتی میتواند در سه رده 42/5 ،32/5
و  52/5 N/mm2تولید شود .همچنین از نظر آهنگ كسب مقاومت
نیز به سه رده N ،L :و  Rتقسیم میشوند كه به ترتیب بیانگر رشد
مقاومت اولیه كم ،عادي و سریع میباشد.
همچنین این گروه از سیمانها از نظر درصد تركیب  C3Aنیز به پنج
گروه تقسیم میشوند كه رده  CEM Ι-Oمحدودیتی براي درصد
 C3Aندارد و در چهار رده دیگر بسته به مقدار مقاومت مورد نیاز،
براي مقابله با تهاجم سولفاتها و یا توام سولفات و كلرید ،بین صفر تا
 10درصد طبقه بندي میشوند.
سیمان گروه  )CEM II( 2كه شامل سیمانهاي پرتلند آمیخته می-
شود و بسته به نوع ماده جایگزین سیمان (انواع پوزوالن و یا سرباره)
و درصد جایگزینی ،به  19دسته تقسیم میشوند .شایان ذكر است این
نوع سیمانها نیز همانند سیمانهاي گروه  1میتوانند از نظر رده

ﯽ
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تفسير

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 3-1-2-6در مواردي كه به دالیل مختلف ،گزینهایی جز
استفاده از سنگدانههاي داراي پتانسیل واكنشقلیائی در
اعضا و قطعاتی كه رطوبت كافی براي بروز این واكنش مهیا
است (مانند شالوده ساختمانها ،دیوار برشی ،ستون و
تیرهاي محیطی ساختمان در ترازهاي منفی یا زیر زمین و
 )...وجود نداشته باشد ،میتوان از راهکارهاي كنترل واكنش
قلیائی ،از جمله استفاده از سیمانهاي آمیخته مناسب یا
سیمانهایی با قلیائی معادل كمتر از  0/6درصد براي
سنگدانههایی كه قابلیت واكنش «قلیائی سیلیسی» دارند یا
 0/4درصد براي سنگدانههایی كه قابلیت واكنش «قلیائی
كربناتی» دارند (به بند 3-1-3-3و فصل دوام ،بند 6-4-7-
2مراجعه شود) .استفاده از سیمانهاي آمیخته و یا سیمان
هاي كم قلیا بعنوان تنها گزینه كنترل واكنش قلیائی ،تنها
در صورتی مجاز است كه ،تامین قلیاییها از منابع دیگر (به
جز سیمان) وجود نداشته باشد ،و همچنین بر اساس نتایج
تاریخچه عملکرد سیمان آمیخته یا سیمان كم قلیا ،با
سنگدانه مورد نظر و یا نتایج آزمایشگاهی ،اثبات شود كه
سیمان مورد نظر (آمیخته یا كم قلیا) ،میتواند واكنشهاي
مخرب سنگدانه واكنشزا را كنترل و به حد مجاز كاهش
دهد.
 3-1-2-7در صورتیكه بدلیل مالحظات دوام (طبق فصل
ششم بند  )....و یا كنترل گرماي هیدراته شدن و آهنگ
رشد مقاومت ،نیاز به استفاده از سیمانهاي آمیخته و یا
مواد جایگزین سیمان باشد ،باید بر اساس نتایج
آزمایشگاهی و یا بررسی عملکرد كوتاهمدت و درازمدت،
تاثیر استفاده از سیمان آمیخته یا مواد جایگزین سیمان در
بهبود رفتار و عملکرد بتن به تائید دستگاه نظارت برسد.

مقاومتی و همچنین آهنگ كسب مقاومت به ردههایی مشابه گروه
مذكور تقسیم شوند.
گروه  )CEM III( 3شامل سیمان سربارهاي میشود كه با توجه به
میزان جایگزینی (بین  36تا  95درصد) به پنج دسته تقسیم میشوند.
در گروه  )CEM IV( 4سیمانهاي پوزوالنی با بیش از  45درصد
جایگزینی و در گروه  5سیمان مركب با درصد جایگزینی  20تا 64
درصد ،قرار دارند .سیمانهاي گروه  4 ،3و  5نیز می توانند داراي
ردههاي مقاومتی و آهنگ رشد متفاوتی باشند ،اگرچه نسبت به
سیمانهاي گروه  1و  2داراي محدودیت میباشند.
 -3-1-2-6ت اگرچه تا انجام تحقیقات كافی با توجه به شرایط
محیطی و اجرایی كشور ،استفاده از سیمانهاي گروه  4 ،3 ،2و 5
( )CEM II, III, IV, Vباید مبتنی به نتایج ازمایشگاهی و یا
میدانی باشد ولی جهت راهنمایی میتوان از راهنمایی ارایه شده در
جدول ت 1-3-استفاده نمود.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د
اﻫ
ﻮ
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 3-1-2-8استفاده از سیمان پرتلند سفید براي ساخت بتن
بالمانع میباشد.
 3-1-2-9چنانچه بنا به ضرورت ،استفاده همزمان از دو
یا چند نوع سیمان در بتن الزامی باشد ،باید بر اساس
مطالعات آزمایشگاهی و بررسی عملکرد كوتاهمدت و
درازمدت ،استفاده همزمان از چند نوع سیمان در یک بتن
به تائید دستگاه نظارت برسد.

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

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

متن

تفسير

سنگدانهها

ت 9-2-1-3 -چنانچه عملکرد بتن از نظر دوام مطرح نباشد استفاده
از چند نوع سیمان در یک بتن مانعی ندارد .همچنین مقصود از دو یا
چند نوع سیمان ،دو یا چند كارخانه مختلف نمیباشد.

-3-1-3ت سنگدانهها

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 -3-1-3-2ت سنگدانههاي بزرگتر از  4/75میلیمتر را سنگدانه
درشت (كه عموما شن گفته میشود) و سنگدانههاي كوچکتر از 4/75
میلیمتر را سنگدانه ریز (كه بطور معمول ماسه نامیده می شود) می
نامند.
طبق تعریف «بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه» معموال عبارت است
از اندازه كوچکترین الکی كه حداكثر  10درصد وزنی سنگدانه روي
آن باقی بماند (یا  90درصد سنگدانه ها از آن عبور می كند).
كوچکترین اندازه اسمی سنگدانه معموال بزرگترین الکی است كه
حداقل  90درصد سنگدانه روي آن باقی میماند یا بعبارت دیگر
حداكثر  10درصد سنگدانه از آن می گذرد .با مراجعه به استاندارد
 302دیده میشود ،كه در تعریف بزرگترین اندازه اسمی مقادیر 90
درصد گذشته بین  85تا  95درصد در نوسان است.
در صورتیكه دانهبندي سنگدانهها با منحنیهاي ارائه شده در
استاندارد ملی ایران انطباق كامل نداشته باشد ،ولی نتایج بررسیها و
آزمایشهاي انجام شده نشان دهد كه میتوان با آن سنگدانهها ،بتنی
را تولید و اجرا نمود كه الزامات مورد نظر را برآورده نماید و در طول
مدت حمل ،ریختن (و یا انتقال با پمپ) ،و تراكم ،انسجام خود را از
دست ندهد و دچار جداشدگی نشود و همچنین مقاومت و دوام مورد
نیاز را تامین نماید ،استفاده از آن سنگدانه مجاز خواهد بود .از آنجا
كه اثبات این موارد نیاز به انجام آزمایش هاي متعدد دارد ،توصیه
میگردد از سنگدانههایی كه الزامات استاندارد  302را بطور برآورده
مینمایند ،استفاده شود.
از آنجائیكه وجود مواد ریزدانه تر از  0/600میلیمتر ،در
سنگدانههاي ریز در انسجام و قوام بتن و همچنین پمپپذیري بتن
داراي اهمیت میباشد ،باید حتیاالمکان در فرآیند تولید سنگدانههاي
ریز سعی شود این دسته از دانهها ،حذف نشوند ،در غیر اینصورت

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 3-1-3-1سنگدانههاي مورد مصرف در بتن باید داراي
مشخصاتی باشند كه بتوان با آنها بتنی با مقاومت و دوام
كافی در شرایط محیطی مهاجم ساخت.
 3-1-3-2سنگدانههاي بتن باید الزامات اجباري استاندارد
ملی ایران به شماره  302را برآورده نمایند.

اﻫ
ﻮ
ﯽ
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توصیه میشود ،با استفاده از مواد ریزدانه مناسب ،فقدان این دسته از
ذرات جبران شود .توجه شود كه وجود بیش از حد ذرات ریز باعث
افزایش نیاز به آب و احتمال افزایش جمعشدگی در بتن خواهد شد.
سنگدانههایی با چگالی كم و جذب آب زیاد (بطور معمول بیش از 3/5
درصد براي ماسه و  3/0درصد براي شن) میتواند نشان دهنده تخلخل
زیاد و مقاومت كم سنگدانه باشد .استفاده از سنگدانههایی با مقاومت
كم ،باعث افزایش نیاز به مواد چسباننده ،یا كاهش در نسبت آب به
مواد سیمانی خواهد شد .افزایش میزان خمیر ،احتمال افزایش
جمعشدگی و ترك خوردگی بتن را بدنبال دارد .بر این اساس توصیه
میشود ،در موارديكه بتن در معرضچرخههاي متوالی یخزدن و
آبشدن قرار میگیرد از سنگدانههایی با مقاومت كم و تخلخل زیاد،
استفاده نشود.
اگرچه براي استفاده از سنگدانههاي ریز شکسته یا تیزگوشه در بتن
منعی وجود ندارد ،ولی باید توجه شود كه ،استفاده از این سنگدانهها
میتواند نیاز به آب یا مواد روان كننده (یا فوقروان كننده) را براي
دستیابی به روانی مورد نظر ،افزایش دهند .شکل ذرات شکسته كه
می تواند متاثر از جنس سنگ مادر و یا فرآیند خردایش باشد ،تاثیر
زیادي بر نیاز به آب بتن حاوي سنگدانههاي ریز شکسته یا تیزگوشه
دارد.

اﻫ
ﻮ
ﯽ

 3-1-3-3در موارديكه بتن مورد استفاده در سازههاي
مشمول این آئیننامه ،در طول مدت قابلمالحظهاي از
بهرهبرداري ،رطوبت خود را حفظ كرده و یا در معرض
رطوبت یا آب محیط اطراف قرار میگیرد( ،مانند
پیساختمانها ،دیوار برشی ،ستون و تیرهاي محیطی
ساختمان در ترازهاي منفی یا زیر زمین) انجام مطالعات
شناسائی قابلیت واكنش قلیائی سنگدانهها (سیلیسی یا
كربناتی) الزامی میباشد .در این خصوص انجام بررسیهاي
سنگشناسی (مطابق استاندارد ملی ایران ،شماره ،)13552
آزمایشهاي تسریع شده (مالت منشوري ،مطابق
استانداردهاي ملی ایران ،شماره  8753و ،)17106
درازمدت (منشور بتنی ،مطابق استاندارد ملی ایران ،شماره
 ،)8149استوانه سنگی (مطابق استاندارد ملی ایران ،شماره
 )7656و استاندارد تغییر طول منشورهاي بتنی ناشی از
واكنش قلیایی كربناتی (مطابق استاندارد ،)ASTM C1105
بنا به مورد ،باید مد نظر قرار گیرد.
 3-1-3-4سنگدانه ها از نظر دوام در برابر آتش و واكنش
هاي شیمیائی مخرب نیز اهمیت دارند كه بنا به مورد باید
در نظر گرفته شود.

 -3-1-3-4ت مشخصات سنگدانههاي درشت میتوانند بر مقاومت در
برابر آتش بسیار موثر باشند ،توصیه میشود ،از سنگدانههاي گرانیتی،
كوارتزي و كوارتزیتی در این موارد استفاده نشود.
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استفاده از سنگدانههایی كه واكنشهاي شیمیایی مخرب دیگري به
غیر از بند  3-1-3-3را ایجاد مینمایند (مانند موارد زیر) ،در بتن
مجاز نمیباشد ،مگر بر اساس نتایج آزمایشگاهی یا تاریخچه عملکرد
درازمدت ،اثبات شود كه راهکارهاي جلوگیري از واكنش مخرب،
داراي نتایج رضایت بخشی بودهاست.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 سنگدانههاي حاوي برخی از سولفیدها از جمله پیریت ،پیروتیت
و ماركازیت؛
 سنگدانههاي حاوي برخی از سولفاتها؛

 سنگدانههاي حاوي آهک زنده ( )CaOیا اكسید منیزیم
( )MgOآزاد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

سبکدانه

 -3-1-4-1ت خصوصیات سبکدانه ها وابسته به جنس و ساختار
متخلخل ،مواد اولیه و فرآیند تولید میباشد .سبکدانه هاي طبیعی
مانند پومیس ،اسکوریا یا توف مواد آتشفشانی هستند كه از سرد شدن
و نیز هوازده شدن گدازه هاي آتشفشانی بوجود آمدهاند .همچنین
كلوخههاي دیاتومهاي بعنوان سبکدانه طبیعی غیر آتشفشانی شناخته
میشوند.
سبکدانه مصنوعی شامل ،سرباره متخلخل (اسفنجی) ،رس منبسط
شده یا پوك ،خاكستر بادي همجوش شده ،شیل یا سنگ لوح منبسط
شده ،شیشه یا سیلیس اسفنجی میباشد .همچنین پرلیت را میتوان
سبکدانه مصنوعی قلمداد كرد .خرده آجر و سفال نیز میتواند از جمله
سبکدانهها محسوب شود .دانههاي پلیمري و پالستیکی نیز از این
جمله میباشند ،مانند دانههاي پلی استایرن منبسط شده.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 3-1-4-1سبکدانه ها را بر اساس نحوه ایجاد می توان به
دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم كرد .نوع طبیعی در
طبیعت وجود دارد و فقط با انجام عملیات مکانیکی مانند
شکستن ،دانه بندي و نظایر آن آماده عرضه میشود .نوع
مصنوعی محصوالت جانبی یا زائد صنایع مختلف هستند و
یا با انجام عملیات خاص و حرارتی بر روي مصالح طبیعی
یا مصنوعی فرآوري میگردند.

-3-1-4ت سبکدانه

اﻫ
ﻮ

 -3-1-4-3ت استاندارد  ISIRI 4985خصوصیات سبکدانهها براي
استفاده در بتن سبک سازه اي را ارایه میدهد .دو نوع اصلی سبکدانه
در این استاندارد توضیح داده شده است:
 سبکدانههاي تهیه شده از انبساط ،و هم جوش كردن محصوالتی
مانند سرباره ،رس ،دیاتومه ،خاكستربادي ،شیل و سنگ لوح؛
 سبکدانههاي طبیعی فراوري شده ،مانند پومیس ،اسکوریا و توف
استاندارد  ،ISIRI 14875-1سبکدانههایی با منشا معدنی و با چگالی
دانهاي معادل یا كمتر از  2000كیلوگرم بر مترمکعب و یا چگالی
انبوهی فلهاي معادل یا كمتر از  1200كیلوگرم بر مترمکعب را در بر
میگیرد .شامل :سبکدانه هاي طبیعی ،سبکدانه هاي تهیه شده از مواد
طبیعی ،محصوالت فرعی فرایندهاي صنعتی و یا سبکدانه هاي بازیافت
شده می باشند.

ﯽ

 3-1-4-2سبکدانه ها بر اساس كاربرد به دو دسته سبکدانه
سازه اي و غیر سازه اي تقسیم می شوند.
 3-1-4-3مشخصات سبکدانه ها بسته به كاربرد مورد نظر
باید مطابق استانداردهاي ملی مربوطه زیر باشد:
 استاندارد ملی  -4985سبکدانه براي بتن سازه اي
 استاندارد ملی  -14875-1سبکدانه براي بتن ،مالت
و گروت
 استاندارد ملی  -7657سبکدانه براي بلوك هاي
بنایی بتنی
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استاندارد  ،ISIRI 7657معرفی سبکدانههاي مصرفی در بلوك هاي
بنایی براي كاهش چگالی آنها میپردازد .شامل سه نوع اصلی سبکدانه
میباشد:
 سبکدانههاي تهیه شده از انبساط ،و هم جوش كردن محصوالتی
مانند سرباره ،رس ،دیاتومه ،خاكستربادي ،شیل و سنگ لوح؛
 سبکدانههاي تهیه شده از فراوري مواد طبیعی مانند پومیس،
اسکوریا و توف
 سبکدانههاي تهیه شده از سوزاندن محصوالت نهایی ذغال سنگ
و یا كک

بازيافتي

و

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

سنگدانههای

درهم،

27

بازفرآوری شده

 3-1-5-1سنگدانههای درهم

شده
ت  1-5-3سنگدانههای درهم
ت  1-1-5-1-3مخلوطهایی كه از بستر رودخانه و یا زمین طبیعی
برداشته میشوند ،سنگدانههاي درهم نامیده میشود و با سنگدانههایی
كه از مخلوط كردن ریز و درشت در هنگام ساخت بتن بکار میرود
تفاوت میكند.
گاه در برخی بتنهاي كم اهمیت و یا بتنهاي سازهاي با مقاومتهاي
كمتر از  16مگاپاسکال اجازه مصرف به این نوع مخلوط درهم داده
می شود ،اما باید توجه داشت كه در هنگام انبار كردن و مصرف آنها
دچار جداشدگی نشوند و دانهبندي مورد نیاز حاصل گردد.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 3-1-5-1-1به سنگدانههاي مخلوط ریز و درشت،
سنگدانههاي درهم ( )All-in-Aggregatesگفته میشود.

-3-1-5ت سنگدانههای درهم ،بازيافتي و بازفرآوری

 3-1-5-1-2سنگدانههاي درهم را نمیتوان براي تولید
بتن آرمه بکار برد .همچنین نباید آن را در ساخت بتنهاي
غیر مسلح با اهمیت متوسط به باال استفاده نمود.
3-1-5-2سنگدانههای بازفرآوری شده

اﻫ
ﻮ
ﯽ

 3-1-5-2-1سنگدانههاي بازفرآوري شده (حاصل از
شستشوي بتن تازه و یا خردایش قطعات بتنی بدون فوالد)،
در صورتی قابل مصرف است كه فقط همان تولید كننده در
محصوالت خود ،از این سنگدانه بازفرآوري شده استفاده
كند.
 3-1-5-2-2در صورتیكه این نوع سنگدانه به صورت ریز
و درشت دانه جدا نشده باشد ،فقط اجازه جایگزینی 5
درصد وزنی كل سنگدانه هاي بتن داده میشود .و درصورتی
كه جدا شده باشد نیز حداكثر به  15درصد از كل سنگدانه
هاي بتن محدود می شود .

 3-1-5-3-1براي مثال ،سنگدانه هاي بازفرآوري شده از شستشوي
تراك میکسر صرفا در همان كارخانه بتن آماده قابل استفاده است و
امکان خرید و فروش آن وجود نخواهد داشت.
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-3-1-6ت آب

آب

ﻗﺎﺑ
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 3-1-6-1آب مورد مصرف در ساخت بتن و عملآوري باید
مطابق با الزامات ارایه شده در این بخش و یا استاندارد ملی
ایران به شماره  14748باشد.
 3-1-6-2الزامات ارایه شده براي آب ،شامل آب بکار رفته
در ساخت بتن ،یخ مورد مصرف براي سرد كردن بتن یا
اجزاي بتن ،آب آزاد موجود در سنگدانه ،آب مورد مصرف
در كامیون حمل بتن و آب بکار رفته در ساخت مواد
افزودنی شیمیایی یا دوغاب سازي مواد افزودنی معدنی می-
باشد.
 3-1-6-3در مواردي كه از آب آشامیدنی براي ساخت و
عملآوري بتن استفاده میشود ،نیاز به انجام آزمایشهاي
كنترل كیفیت نمیباشد ،به شرط آنكه آب آشامیدنی
داراي مزه یا بوي مشخصی نبوده و تمیز و صاف باشد و
همچنین شواهدي از تاثیر منفی بر مشخصات بتن وجود
نداشته باشد.
 3-1-6-4استفاده از آب بازیافت شده از كارخانههاي تولید
بتن ،به تنهایی یا در تركیب با آب آشامیدنی و یا آب چاه،
در تولید بتن مسلح به شرطی مجاز است كه مطابق بند 3-
 1-6-1باشد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ
ﺮﺧ
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پیشنهاد میگردد ،حداكثر مقدار مواد شیمیایی آب تركیبی به مقادیر
جدول زیر محدود گردد:
جدول  1-3تركیبات شیمایی آب تركیبی

مواد شيميايي

محدوده

روش

مجاز

آزمايش

حداكثر ميزان يون كلريدppm ،

 براي دیگر بتنها در شرایط مرطوب یاقطعات مدفون

1000

سولفات بر حسب

ppm ،SO4

مجموع مواد

 3-1-6-5در صورتی میتوان از آبی كه مطابق با الزامات
بندهاي  3-1-6-3 ،3-1-6-1و Error! 3-1-6-4
 Reference source not found.نیست استفاده نمود كه
حاوي مواد مضري كه باعث تاثیر بر :گیرش ،سخت شدن،
مقاومت ،آهنگ رشد مقاومت ،تغییر حجم ،خوردگی میلگرد
و كارائی بتن میشود ،نباشد .بدین منظور میتوان با ساخت

جامدppm ،

3000

ASTM C
114
ASTM C
114

50000

ASTM C
1603

600

ﯽ

میزان قلیائیت معادل
ppm ،Na2O+0.658K2O

اﻫ
ﻮ

 براي بتن پیشتنیده ،عرشه پل و مواردمشابه

500

ASTM C
114
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نمونه مالت و خمیر سیمان شاهد با آب مقطر یا آب
آشامیدنی و مقایسه آن با مالت و خمیر سیمان حاوي آب
مشکوك مورد نظر موارد زیر را كنترل نمود ،توجه گردد،
طرح مخلوط تا حد امکان مشابه طرح مخلوط بتن كارگاهی
بوده و در مخلوط شاهد و مخلوط مورد آزمایش ،یکسان
باشد:
 مقاومت  7روزه نمونه حاوي آب غیر آشامیدنی یا غیر
استاندارد باید حداقل  90درصد مقاومت فشاري مالت
شاهد باشد.
 زمان گیرش خمیر سیمان حاوي آب مشکوك مورد نظر
نباید زودتر از یکساعت و دیرتر از  1:30نسبت به مخلوط
شاهد باشد.
 نتیجه انبساط بهدست آمده از آزمایش سالمت سیمان،
در آزمونه ساخته شده با آب مشکوك مورد نظر ،از حد
مجاز انبساط یا انقباض استاندارد سیمان مورد نظر بیشتر
نباشد.
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 3-1-6-6استفاده از آب دریا ،آب فاضالب و پسابهاي
كارخانههاي صنعتی در شستشوي سنگدانه ها ،ساخت و
عملآوري بتن مسلح مجاز نمیباشد.

مواد افزودني شيميايي

 -3-1-6-5ت چنانچه از آب نامناسب در شستشوي سنگدانه ها
استفاده شود سنگدانه تولیدي در صورتی در بتن قابل استفاده است
كه مقادیر سولفات و كلرید سنگدانه در حد مجاز باشد.

-3-1-7ت مواد افزودني شيميايي

 3-1-7-1-1افزودنیهاي شیمیایی ،مواد محلول در آب
هستند كه به بتن تازه در حین اختالط یا بالفاصله قبل از
اختالط ،به مقدار كمتر از  5درصد وزنی ماده سیمانی ،براي
اصالح خواص بتن تازه و یا سخت شده اضافه میگردند.

-3-1-7-1-1ت تعریف مواد افزودنی در بسیاري از آیین نامه ها براي
مواد افزودنی معدنی و شیمیایی می باشد .مواد افزودنی شیمیایی
معموال مقدار مصرف آن بر حسب مورد از چند صدم درصد وزن مواد
سیمانی تا حداكثر  5درصد وزن مواد سیمانی است .این مواد بر خالف
مواد افزودنی معدنی ،جایگزین سیمان نمی شوند .در صورت استفاده
و نیاز به افزودنی شیمیایی ،باید به پایه شیمیایی آن توجه شود و صرفا
به نام هاي تجاري اكتفا نشود.

اﻫ
ﻮ

 3-1-7-1تعريف

-3-1-7-1ت تعريف

ﯽ

 3-1-7-1-2مواد افزودنی شیمیایی باید با مشخصات ذكر
شده در استانداردهاي زیر مطابقت داشته باشند:
 ماده افزودنی كاهنده آب /روانكننده مطابق INSO 2930
 ماده افزودنی فوق كاهنده آب /فوق روانكننده مطابق
INSO 2930
 ماده افزودنی نگهدارنده آب مطابق INSO 2930
 ماده افزودنی حباب هواساز مطابق INSO 2930
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 ماده افزودنی زودگیركننده مطابق INSO 2930

 ماده افزودنی زودسخت كننده) تسریع كننده زمان سخت
شدگی(مطابق INSO 2930
 ماده افزودنی دیرگیركننده مطابق INSO 2930
 ماده افزودنی كاهنده میزان جذب آب مطابق INSO
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 ماده افزودنی كاهنده آب /روانكننده /دیرگیركننده
مطابق INSO 2930
كاهندهآب /فوقروانكننده /
 ماده افزودنی فوق
دیرگیركننده مطابق INSO 2930
 ماده افزودنی كاهنده آب /روانكننده /زودگیركننده
مطابق INSO 2930
 ماده افزودنی اصالح كننده گرانروي مطابق INSO 2930
مواد افزودنی بازدارنده خوردگی آرماتورها بر اساس
استاندارد .ASTM C1582
 3-1-7-1-3عملکرد و تاثیر افزودنی هاي شیمیایی بر
خواص بتن تازه و سخت شده باید قبل از مصرف و با توجه
به نتایج آزمایشگاهی به تایید دستگاه نظارت برسد.
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 -3-1-7-1-4سازگاري مواد افزودنی شیمیایی مصرفی
باید با سایر مصالح مصرفی در بتن باید به تایید دستگاه
نظارت برسد.
 -3-1-7-1-5كلرید كلسیم و یا مواد افزودنی شیمیایی
حاوي یون كلرید نباید در ساخت بتن مسلح استفاده شوند.
 -3-1-7-1-6اضافه كردن مواد افزودنی شیمیایی (به
صورت محلول) به مواد سیمانی خشک مجاز نمی باشد.

-3-1-7-1-3ت برخی از مواد شیمیایی داراي خواص چندگانه
میباشند به این مفهوم كه استفاده از برخی مواد افزودنی شیمیایی
موجب بهبود خواص بتن تازه ،بتن سخت شده و یا هر دو می گردد
ولی همچنین ممکن است باعث كاهش مقاومت فشاري و یا افزایش
جمع شدگی ناشی از خشک شدن گردد انطباق بر استاندارد موجب
بی نیازي از آزمایش هاي عملکردي بر روي طرحهاي مخلوط كارگاهی
در شرایط واقعی اجرایی نمیباشد .الزم به ذكر است كه همه آزمایش
هاي مندرج در استاندارد بر روي مخلوطهاي خاصی از بتن یا مالت
انجام میشود كه ارتباطی با مخلوطهاي مورد استفاده در كارگاه ندارد.
همچنین سیمان مورد استفاده در آزمایش هاي استاندارد ممکن است
به هیچ وجه همان سیمان پروژه نباشد.
-3-1-7-1-4ت در صورت استفاده از چند نوع ماده افزودنی شیمیایی
در یک طرح مخلوط ،باید نحوه اختالط آنها و اثر متقابل آنها بر عملکرد
یکدیگر به تایید دستگاه نظارت برسد.

 3-1-7-2انواع مواد افزودني شيميايي

-3-1-7-2ت انواع مواد افزودني شيميايي

 -3-1-7-2-1مواد افزودنی كاهنده آب یا روانكننده
كاهندههاي آب و یا روانكنندهها موادي هستند كه می-
توانند مقدار آب الزم مخلوط بتن را براي رسیدن به یک

-3-1-7-2-1ت مواد افزودنی كاهنده آب یا روانكننده
افزودنی هاي روان كننده هم به شکل مایع و هم به شکل پودري وجود
دارند .معموال توصیه می شود تا این مواد بصورت محلول در بتن
استفاده شوند .با توجه به مقدار كم مصرف آنها ،باید تجهیزات اختالط
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روانی معین در مقایسه با بتن شاهد كاهش دهند و یا امکان
افزایش روانی مخلوط را بدون نیاز به تغییر در نسبت آب به
مواد سیمانی را فراهم نمایند .این افزودنیها ،كیفیت بتن را
براي رسیدن به یک مقاومت معین و با مقدار سیمان
كمتري امکانپذیر می كنند.

و نحوه مصرف طوري باشد كه مواد كامال مناسب و دقیق و یکنواخت
در مخلوط پخش شوند .روش ساده و مناسب مصرف این مواد اضافه
نمودن در پایان مراحل اختالط می باشد .همچنین توصیه می گردد
تا حدامکان از تجهیزات اتوماتیک براي پیمانه كردن و افزودن به
مخلوط بتن استفاده شود .در صورت افزودن به صورت دستی ،یکی از
بهترین روشهاي مصرف این مواد جهت اطمینان از پخش یکنواخت
آن در مخلوط به این صورت است كه پس از اختالط اولیه سیمان،
سنگدانه و  50تا  70درصد آب ،ماده افزودنی به مابقی آب الزم اضافه
گردد و سپس به مخلوط اضافه شود .نحوه افزودن مواد روان كننده
ممکن است باعث شود تا در مخلوط هاي بتن با نسبت هاي اجزاي
مشابه ،روانی متفاوتی بدست آید  .مصرف بیش از اندازه افزودنی روان
كننده ممکن است باعث تأخیر زیاد در زمان گیرش ،كاهش مقاومت
اولیه و افزایش مقدار هواي بتن شود.
معموال استفاده از افزودنی هاي كاهنده آب ،مقدار آب اختالط را بسته
به تركیبات مواد افزودنی از  5تا  12درصد كاهش می دهد.
مقدار معمول استفاده (بصورت محلول و بسته به میزان مواد جامد)
در حدود  0/2تا  1درصد وزن مواد سیمانی می باشد و معموال مقادیر
بیشتر ،موجب كندگیري بتن میگردد.
با توجه به تاثیر این مواد بر زمان گیرش ،روان كننده ها به سه دسته
كاهنده آب معمولی ،كاهنده آب كندگیركننده و كاهنده آب
زودگیركننده تقسیم میشوند.
تركیب شیمیایی و مشخصات فیزیکی سیمان مصرفی ممکن است بر
روي عملکرد ماده افزودنی روان كننده تأثیر بگذارد .تحقیقات نشان
داده است نسبت  C3Aبه  C3Sو همچنین مقدار  C3Aبر روي تأثیر
مواد افزودنی روان كننده مؤثر است .همچنین برخی مواد پوزوالنی
طبیعی و دوده سیلیس در مقایسه با سیمان معمولی نیاز به مصرف
بیشتري از این مواد براي رسیدن به یک روانی معین دارند.
در بعضی موارد ،دانه بندي ،شکل ،بافت و خواص فیزیکی و تركیبات
معدنی سنگدانه ها ممکن است بر روي عملکرد این مواد اثر داشته
باشند.
دماي هوا و دماي ساخت بتن بر روي عملکرد این مواد تاثیر دارد ،لذا
قبل از مصرف آن باید مقدار دقیق ،در شرایط محیطی واقعی تعیین
گردد.
بعضی از انواع روانكننده ها بسته به غلظت و نوع تركیب ،مقادیر
زیادي هوا ایجاد بتن میكنند ،كه باید به آن توجه شود .مقدار هواي
این بتنها باید با اصالح روان كننده ،كنترل شود.
در صورت مصرف این مواد بعنوان مواد كاهنده آب ،آب انداختگی می
تواند كاهش یابد .در صورت استفاده از این مواد بعنوان روان كننده،
اگر نسبتهاي اجزاء مخلوط بتن مناسب انتخاب نشده باشد و یا دانه
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 -3-1-7-2-2مواد افزودنی فوق كاهنده آب یا
فوقروانكننده
فوق روان كننده ها موادي هستند كه امکان افزایش روانی
یک مخلوط بتنی را در نسبت آب به سیمان ثابت و یا امکان
كاهش مقدار آب را براي رسیدن به یک مقدار روانی مشابه
با مخلوط شاهد را با تأثیر بیشتر در مقایسه با روان كننده
ها فراهم می كنند.
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بندي سنگدانهها مناسب نباشد ،احتمال افزایش آب انداختگی وجود
دارد.
در مواردي كه افزودنی هاي كاهنده آب داراي خاصیت دیرگیري
هستند ،توصیه میشود زمان بازكردن قالب ها و عمل آوري متناسب
دیرگیري اعمال شده توسط مصرف افزودنی افزایش یابد.
-3-1-7-2-2ت مواد افزودنی فوق كاهنده آب یا فوقروانكننده
فوق روان كننده ها معموال بصورت محلول در آب می باشند .جهت
مصرف این مواد ،آنها را معموال به آب طرح اضافه می كنند یا در
مراحل پایانی اختالط به مخلوط اضافه می نمایند .اضافه كردن در
مراحل پایانی اختالط ،سبب عملکرد بهتر این مواد می شود .این مواد
گاهی به شکل پودر مصرف می شوند كه قبل از اضافه كردن آب
مخلوط ،به سیمان یا سنگدانه اضافه می شود كه این حالت بیشتر در
مالت هاي خشک آماده و یا بتن هاي خشک كه آب مخلوط در محل
بتن ریزي اضافه می گردد ،بکار می رود.
معموال استفاده از افزودنی هاي كاهنده قوي آب مقدار آب اختالط را
بسته به تركیبات مواد افزودنی بیش از  12درصد (در برخی موارد و
انواع آن تا  35درصد) كاهش می دهد.
در ساخت بتن هاي با كارایی معمولی و نسبت هاي آب به مواد
سیمانی كم ،بتن هاي روان و خودتراكم ،میتوان از این مواد استفاده
نمود.
مدت اثر این مواد موقتی است و طول مدت اثر آن بسته به نوع و
تركیب شیمیایی این مواد متغیر می باشد.
با توجه به پایه شیمیایی ماده افزودنی مقدار هواي بتن ممکن است
افزایش یابد .همچنین درصورت عدم سازگاري با مواد مصرفی در بتن
(مانند نوع سیمان مصرفی) ممکن است ایجاد درصدهاي زیاد هوا
نماید ،در این حالت باید صحت و سالمت مصالح و افزودنی شیمیایی
مصرفی مورد بازبینی قرار گیرد.
در برخی موارد ،افت روانی بتن هاي حاوي این مواد معموال بیشتر از
بتن شاهد است.
توجه گردد كه استفاده از این افزودنی ها براي بهبود خواص بتن تازه
و یا خواص بتن سخت شده است ولی نمی توان تمامی مشکالت بتن
با كمک این مواد ،مرتفع كرد .اگر مشخصات بتن (دانه بندي و مقدار
مواد سیمانی) مناسب نباشد ،استفاده از این مواد می تواند موجب آب
انداختگی ،جداشدگی و جمع شدگی بیشتر گردد.
نفوذپذیري بتن بطور مستقیم با جذب مویینه كه متأثر از نسبت آب
به سیمان است ،ارتباط دارد  .لذا با استفاده از مواد كاهنده قوي آب،
نفوذپذیري بتن به مقدار زیادي كاهش می یابد.
تناسب نادرست اجزاء بتن ممکن است در بتن هاي با اسالمپ كم
آشکار نباشد ،اما در بتن هاي روان با اسالمپ زیاد این نقص ها و
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 -3-1-7-2-3مواد افزودنی حبابساز
افزودنی هاي حبابساز موجب ایجاد حباب هاي هواي
پایدار در بتن در طی فرایند ساخت بتن میشود تا بدین
وسیله مقاومت در برابر چرخه هاي یخزدن و آب شدن
افزایش یابد .افزودنی جباب ساز میتواند باعث كاهش
نفوذآب در بتن و كاهش آب انداختن و جداشدگی گردد.
استفاده از افزودنی حبابساز فقط در صورتیکه امکان
كنترل میزان هواي ایجاد شده در بتن وجود داشته باشد،
مجاز است.
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كمبودها اهمیت پیدا می كنند و می توانند سبب جداشدگی و یا آب
انداختگی شوند .به همین علت است كه جداشدگی در بتن هاي روان
كه با افزودنی هاي كاهنده قوي آب ساخته می شوند ،بیشتر مشاهده
می شود  .یک راه براي اطمینان یافتن از عدم جداشدگی ،افزایش
سنگدانه هاي ریز و توجه به دانه بندي سنگدانه و مواد ریز بتن است.
بسیاري از موارد ذكر شده براي روان كنندهها در مورد فوق روان-
كنندهها نیز صادق است (مانند سازگاري ،عملکرد و هوازایی).
-3-1-7-2-3ت مواد افزودنی حبابساز
حباب هاي عمدي ،باید به صورت یکنواخت در خمیر سیمان پخش
شود و داراي اندازه (در حدود  50تا  500میکرومتر) میباشد و فاصله
حداكثر مناسب از یکدیگر در منابع مختلف در حدود  200تا 300
میکرومتر ذكر شده است.
هواي محبوس شده غیر عمدي در بتن كه به صورت اتفاقی بوجود
میآید داراي اندازه حدود  0/5تا  10میلیمتر می باشد كه موجب
كاهش مقاومت و دوام بتن میگردد.
مقدار هواي عمدي ایجاد شده ،به نحوه و مدت اختالط بتن ،شیوه
حمل و ریختن بتن بستگی دارد.
هواي ایجاد شده توسط افزودنی هاي دیگر مانند برخی روان كننده یا
فوق روان كننده ها داراي ابعاد بزرگتري است و به دوام بیشتر دوام و
كاهش نفوذپذیري بتن نمیانجامد.
درصد هوا و توزیع اندازه حباب هاي تولید شده در بتن حبابدار متأثر
از عواملی مانند :ماهیت (طبیعت و جنس) و مقدار افزودنی مصرفی،
ماهیت و مقدار مصالح مصرفی در بتن حبابدار (دانه بندي ،شکل
سنگدانه ها ،سیمان ،مقدار خمیر ،میزان مواد آلی) ،مقدار آب و سیمان
مصرفی ،اسالمپ یا روانی بتن (روانی بیشتر ،حباب بیشتر) و روش
اختالط ،حمل ،تراكم و شرایط اجرایی بتن و برخی از ویژگیهاي
سیمان مانند ریزي و میزان مواد قلیایی ،است.
با توجه به شرایط محیطی از نظر یخزدن و آب شدن یا سایر شرایط
موجود در حین بهره برداري ،در هر آیین نامه اي درصد حباب هواي
الزم مشخص می شود .مقدار حباب هواي الزم در بتن معموال به
حداكثر اندازه سنگدانه مصرفی ارتباط دارد .معموال هرچقدر خمیر
سیمان بتن كمتر باشد ،درصد حباب هواي الزم در بتن نیز كمتر می
شود ،در حالی كه ممکن است عمال درصد حباب هوا در خمیر سیمان
ثابت باشد .هر چقدر شرایط محیطی حادتر باشد ،درصد حباب هواي
الزم بتن بیشتر می شود .با كاهش حداكثر اندازه سنگدانه بتن ،درصد
حباب هواي الزم افزایش می یابد.
مصرف مواد حباب ساز در یک نسبت آب به سیمان ثابت ،كارایی و
روانی بتن را بیشتر می كند .حتی هنگامی كه تحت شرایطی روانی
یکسان وجود دارد ،بتن حاوي مواد حباب ساز داراي كارایی بیشتر و
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چسبندهتر از بتن مشابه و فاقد حباب ساز است .چنانچه عیار سیمان
زیاد (بیشتر از  375كیلوگرم بر متر مکعب) باشد ،بتن به شدت
چسبناك می شود و پرداخت سطح آن مشکل می گردد.
وجود حباب هاي عمدي در بتن همانند وجود حباب هاي غیرعمدي،
مقاومت بتن را كاهش می دهد ،اما مقدار كاهش یکسان نخواهد بود.
به ازاي هر یک درصد حباب هواي عمدي در بتن عمال بیش از 3
درصد مقاومت كاهش می یابد ،در حالی كه به ازاي هر یک درصد
حباب هواي غیرعمدي كه بدلیل عدم تراكم كافی بوجود می آید،
بیش از  5درصد مقاومت كاهش مییابد .اگر عیار سیمان در بتن،
متوسط تا زیاد باشد كاهش مقاومت ناشی از وجود حباب هواي عمدي
افزایش می یابد .هر چند باید گفت اگر به كمک مواد حباب ساز مقدار
آب اختالط كاهش داده شود ،مقدار نسبت آب به سیمان كم میگردد
و بخشی از این كاهش مقاومت جبران می شود (با فرض عیار سیمان
و روانی ثابت).
نفوذپذیري بتن سخت شده با وجود حبابهاي ریز و پخش در خمیر
سیمان (ناشی از مواد حبابساز) به كاهش می یابد كه در افزایش دوام
بتن مؤثر است.
در مالت ها و بتن ،وجود حباب باعث افزایش قابلیت نگهداري آب می
شود و جمع شدگی ناشی از خشک شدگی مالت و بتن سخت شده
نیز كاهش مییابد و از این نظر ترك خوردگی كم تر می گردد و دوام
افزایش می یابد.
مصرف بیش از اندازه حبابساز باعث تخلخل بیشتر و كاهش وزن بتن
میشود.
با توجه به اینکه درصد هواي تولیدشده باید در محدوده معینی قرار
گیرد ،كنترل آن ،بسیار مهم می باشد.
با توجه به اینکه مقادیر مصرف این ماده در مقایسه با سایر مواد
افزودنی شیمیایی بسیار كم می باشد ،لذا دقت و نحوه اندازه گیري
مقدار آن می تواند تاثیر بسزایی بر مقدار هواي ایجاد شده ،بگذارد.
-3-1-7-2-4ت مواد افزودنی زودگیركننده
نکته اي كه باید به آن توجه شود این است كه این مواد نقطه انجماد
آب داخل بتن را به میزان چشمگیري كاهش نمی دهند و لذا اطالق
نام "ضد یخ" بر آنها نادرست می باشد.
زودگیركننده ها اثر چندانی بر روي كارایی اولیه و مقدار هواي بتن
ندارند .اما ممکن است افت كارایی بوجود آورند كه باید در طرح
مخلوط بتن به آن توجه شود .مقدار مصرف ،بستگی به نوع و تركیب
شیمیایی تسریع كننده ،نوع سیمان مصرفی ،مقادیر اجزاء مخلوط بتن،
دماي ساخت بتن و بتن ریزي ،دماي عمل آوري و  ...دارد .مقدار
مصرف دقیق باید توسط آزمایشگاه و با در نظر داشتن شرایط محیطی
واقعی ،مشخص شده باشد.
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 -3-1-7-2-4مواد افزودنی زودگیركننده ،زود سخت
كننده
زودگیركننده (تسریع كنندهها) با تسریع روند آبگیري
سیمان موجب كاهش زمان گیرش (زودگیري) ،افزایش
آهنگ كسب مقاومت (زودسختشدن) و یا هر دو میشوند.
تسریع كننده ها در عملیات بتن ریزي در هواي سرد مورد
استفاده قرار میگیرند ،همچنین در كلیه شرایطی كه
كاهش زمان گیرش و تسریع در كسب مقاومت اولیه نیاز
باشد ،نیز استفاده می شوند .در بتن ریزي در هواي سرد،
زودگیركننده ها می توانند زمان گیرش را به حالت عادي
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تر برگردانند و از كاهش شدید مقاومت اولیه تا حدودي
جلوگیري نمایند و مدت عمل آوري و قالب برداري را
كاهش دهند .در ساخت قطعات پیش ساخته ،پیش تنیده
و پاششی براي افزایش مقاومت اولیه و یا اعمال پیش
تنیدگی بویژه در قطعات پیش كشیده می توان این افزودنی
ها را بکار برد.

زودگیركننده ها به شکل جامد پودري یا مایع بکار می روند .باید دقت
داشت بعضی از زودگیركننده ها بطور مستقیم با سیمان در تماس قرار
نگیرند ،زیرا ممکن است باعث گیرش ناگهانی گردند .بنابراین توصیه
می شود این مواد ابتدا به آب مخلوط اضافه شوند و سپس با دیگر
اجزاء مخلوط تركیب گردد .در صورتیکه انواع دیگري از مواد افزودنی
نیز استفاده شود باید بطور جداگانه و طبق توصیه هاي سازنده و
آزمایشگاه به مخلوط اضافه شوند مگر اینکه از عملکرد مناسب آنها
اطمینان حاصل شده باشد.
زودگیركنندهها بر اساس عملکرد و كاربردشان به چهار گروه اصلی
تقسیم میشوند -1 :تسریع كننده گیرش -2 ،زودسختكننده -3 ،
زودگیركننده بتن پاششی و  -4آنیگیركننده .ممکن است در برخی
موارد در عملکرد این چهار گروه اصلی همپوشانیهایی وجود داشته
باشد .الزم به ذكر است استفاده از آنیگیر كنندهها در بتن آرمه مجاز
نمیباشد و در كارهاي آببندي به محض قطع نشتی ،باید مالت یا بتن
ترمیمی اصلی اجرا شود.
زودگیركنندههاي مناسب براي بتن پاششی ،میتوانند خاصیت بازي،
خنثی ،یا اسیدي داشته باشند.
كلسیم كلریداید اولین زودسختكنندهاي است كه مورد استفاده قرار
گرفته است .امروزه این ماده به دلیل تسریع خوردگی آرماتورهاي
فوالدي ،قابل استفاده در بتن مسلح نیست .از زودسختكنندههاي
بدون كلریداید می توان به فرمات كلسیم ،نیتریتها و نیتراتها اشاره
كرد .بسیاري از فوق روانكنندهها ،به ویژه پلی كربوكسیالتها ،روند
كسب مقاومت را نیز شتاب میدهند.
افت روانی در اثر استفاده از این مواد بیشتر از بتن شاهد است.
زودگیركننده ها سرعت و مقدار آب انداختگی بتن را كاهش می دهند.
-3-1-7-2-5ت مواد افزودنی كندگیركننده
با توجه به میزان كندگیري الزم ،طرح مخلوط بتن و مقدار افزودنی
كندگیركننده باید مشخص شود .به هرحال مقدار مصرف معموال در
محدوده توصیه شده توسط تولیدكننده میباشد ،زیرا مصرف بیش از
حد كندگیركننده ممکن است اخالل جدي در گیرش بوجود آورد كه
به آب انداختن و روان شدگی بتن منجر میشود و حتی ممکن است
بتن را غیرقابل مصرف نماید .افزایش زمان گیرش به میزان بیش از
 4ساعت توصیه نمیشود.
نوع ،مقدار و مرحله اي كه این مواد به مخلوط اضافه می شوند از
عوامل تاثیرگذار بر میزان كندگیري است.
به علت عمل كندگیركنندگی ،مقاومت یک روزۀ بتن كاهش می یابد.
ولی اثر این مواد در مقاومت فشاري درازمدت ناچیز است.
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 -3-1-7-2-5مواد افزودنی كندگیركننده
كندگیركننده ها موادي هستند كه با كنترل و ایجاد تأخیر
در هیدراته شدن اجزاء سیمان ،سرعت گیرش را كاهش
داده و بدون تأثیر بر روي خواص مکانیکی طوالنی مدت
بتن ،سبب افزایش مدت زمان گیرش سیمان می شوند .این
افزودنی ها بیشتر براي جبران اثرات هواي گرم در تسریع
گیرش بتن استفاده میشود و با افزایش مدت زمانی كه بتن
داراي كارایی مناسبی است ،جایدهی و تراكم را تسهیل
میكند.
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 -3-1-7-2-6مواد افزودنی قوام آور
مواد افزودنی قوام آور از جمله موادي هستند كه با تغییر
خاصیت رئولوژي خمیر سیمان از طریق افزایش گرانروي
(لزجت) خمیري ،باعث تولید بتنی با كاربردهاي ویژه می
شوند .از جمله كاربردهاي این دسته از مواد افزودنی می
توان به كاربرد آنها در ساخت بتن خودتراكم ،بتن ریزي در
زیر آب و روان مالت (گروت) تزریقی اشاره كرد.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

هنگام استفاده از این مواد ،باید عمل آوري و محافظت ،به علت
استعداد زیاد ترك خوردگی ناشی از جمع شدگی بتن و آب انداختن
صورت گیرد.
بعبارت دیگر ،درصورتی كه تبخیر از سطح بتن زیاد باشد و از مواد
كندگیركننده در بتن استفاده شود ممکن است احتمال ترك خوردگی
بیشتر شود.
-3-1-7-2-6ت مواد افزودنی قوام آور
مواد قوام آور به صورت پودري یا به صورت مایع موجود می باشند.
معموال در هنگام تولید بتن ،مواد قوام آور را معموال بعد از اضافه كردن
سیمان به مخلوط اضافه می كنند .مقدار مصرف معموال در حدود 0/1
تا  1/5درصد وزن مواد سیمانی بسته به نوع و میزان مواد جامد ،می
باشد.
از آنجاكه مقدار استفاده از این ماده افزودنی كم می باشد ،باید مقدار
آن به دقت توزین شود.
مواد افزودنی قوام آور با توجه به پایه شیمیایی موجب بهبود خواص
بتن از جمله كاهش جداشدگی ،كاهش خطر آب انداختگی ،جبران
ضعف دانه بندي به خصوص كمبود ریزدانه در ماسه و قابلیت
خودترازي نیز میشوند.
استفاده زیاد از حد (بیش از مقدار توصیه شده) از مواد قوام آور می
تواند اثرات منفی مانند ،كاهش كارایی اولیه ،دیرگیري ،افزایش حباب
هوا و دشواري در تمیزكردن تجهیزات اجرایی ،و كاهش مقاومت
فشاري را به همراه داشته باشد.
-3-1-7-2-7ت مواد افزودنی بازدارنده خوردگی
از آنجاكه یکی از دالیل اصلی خوردگی آرماتورها نفوذ مواد خورنده
مانند یونهاي كلرید به داخل بتن می باشد ،لذا با كاهش نفوذپذیري
بتن به روشهایی مانند كاهش نسبت آب به مواد سیمانی می توان به
این هدف رسید ،این روش را معموال بازدارنده خوردگی نمیدانند.
برخی از مواد بازدارنده خوردگی می توانند زمان گیرش را تا  4ساعت
به تاخیر بیندازند در حالیکه برخی دیگر اثر زودگیري دارند .تحقیقات
نشان میدهد كه برخی از مواد افزودنی بازدارنده خوردگی كه مصرف
آنها در دنیا رایج است ،اثر چشمگیري در كاهش خوردگی آرماتورها
در منطقه خلیج فارس نداشتهاند .بنابراین نمیتوان بدون انجام
آزمایشها الزم از این مواد در پروژههاي مختلف استفاده نمود.
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 -3-1-7-2-7مواد افزودنی بازدارنده خوردگی
مواد شیمیایی هستند كه معموال به بتن اضافه می شود و
قابلیت بازدارندگی خوردگی و یا به تعویق انداختن شروع
خوردگی آرماتورها را در داخل بتن ایجاد می كند.
عملکرد این مواد باید در شرایط محیطی مورد نظر ،به تائید
دستگاه نظارت برسد.

ﯽ

مواد افزودنی پودري معدنی

مواد جایگزین سیمان
 3-1-8-1-1مواد جایگزین سیمان از قبیل پوزوالنها و یا
سربارهها باید مطابق یکی از استانداردهاي زیر باشد:
 پوزوالنهاي طبیعیISIRI 3433 :

مواد افزودنی پودري معدنی

-3-1-8ت مواد جايگزين سيمان
-3-1-8-1-1ت نباید دوده سیلیسی را با انواع پودرهاي سیلیس غیر
فعال مانند سیلیس میکرونیزه ،گرد سیلیس و همچنین ژل سیلیکا
(مواد نمگیر) اشتباه گرفت .استفاده از دوده سیلیسی به عنوان
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 خاكستر بادي:
 دوده سیلیسیISIRI 13278 :
 سرباره كوره آهنگدازيINSO 21319-1 :
دوده سیلیسی (میکروسیلیس) ،محصول جانبی فرآیند
تولید سیلیسیم فلزي یا آلیاژهاي فروسیلیسیم در كورههاي
قوس الکتریک میباشد .ذرات دوده سیلیسی بسیار ریز و
معموال در بازه  0/05تا  0/25میکرومتر میباشد .سطح ویژه
آن نیز معموال در حدود  15تا  30 m2/gو جرم مخصوص
آن  2/2تا  2/3 g/cm3است.
سرباره كوره آهنگدازي دان شده آسیاب شده (سکادا) یا
بطور خالصه سرباره كه به سرعت پس از تولید سرد شده
است داراي خواص هیدرولیکی میباشد.
خاكستر بادي محصول زائد نیروگاههاي ذغال سنگی
میباشد كه حین خروج از دودكش ،به سرعت سرد شده
است .شکل ذرات خاكستر بادي ،كروي شکل است و اندازه
ذرات آن كوچکتر از  100میکرومتر میباشد و سطح ویژه
آن حدود  400تا  700 m2/kgاست .خاكستر بادي در دو
نوع ( Fمقدار آهک كمتر از  10درصد) و نوع ( Cمقدار
آهک بیش از  10درصد و داراي خواص هیدرولیکی) وجود
دارد.
پوزوالنهاي دیگري نظیر زئولیت ،پومیس و متاكائولن نیز
در بتن استفاده میگردند.

جایگزین سیمان داراي مزایایی نظیر كاهش احتمال جداشدگی بتن،
كاهش آب انداختگی ،افزایش قابل مالحظه مقاومت و بهبود دوام بتن
در برابر نفوذ مواد شیمیایی مضر و همچنین افزایش قابل مالحظه
مقاومت الکتریکی بتن و در نتیجه افزایش عمر مفید بتن مسلح در
برابر خوردگی ،میباشد .از معایب آن میتوان به افزایش نیاز آبی بتن
و افزایش جمعشدگی اشاره نمود.
استفاده از فوقروانكننده همراه دوده سیلیسی یا مصرف دوغاب دوده
سیلیسی حاوي فوقروانكننده توصیه می شود .استفاده از دوده
سیلیسی بصورت پودر فقط در صورتی مجاز است كه مخلوط كن بتن
توانایی توزیع یکنواخت كلوخه هاي دوده سیلیسی را در حضور
فوقروانكننده داشته باشد (مانند مخلوطكن هاي با پره جدا از دیگ
یا غیر گرانشی) .در صورت استفاده از دوغاب دودهسیلیسی ،باید دقت
نمود تا مقدار آب و افزودنیهاي موجود در دوغاب در محاسبات طرح
مخلوط بتن درنظر گرفته شود .بتن حاوي دوده سیلیسی به علت عدم
آب انداختن و افزایش احتمال جمعشدگی ،در برابر نحوه نگهداري و
عملآوري بتن حساسیت بیشتري دارد .میزان مصرف دوده سیلیس
به منظور بهبود پارامترهاي دوام در حدود  5تا  10درصد وزنی
جایگزین سیمان میباشد .مقدار توصیه شده مصرف دوده سیلیسی
براي بهبود پارامترهاي دوام حدود  6تا  8درصد وزنی جایگزین سیمان
میباشد .مصرف دوده سیلیسی كمتر از  5درصد (جایگزین سیمان)
بمنظور افزایش دوام توصیه نمی شود.
استفاده از سرباره در بتن منجر به افزایش مقاومت بلند مدت ،كاهش
گرماي هیدراته شدن ،بهبود خواص نفوذپذیري ،بهبود عملکرد بتن در
برابر حمله سولفاتی و واكنشهاي قلیایی-سنگدانه میشود .در ضمن
استفاده از سرباره معموال منجر به كاهش كارایی و یا افزایش نیاز آبی
نمیگردد .اندازه ذرات سرباره تاثیر زیادي بر خواص بتن تازه و سخت
شده ،دارد .اندازه ذرات كوچکتر از  10میکرومتر حتی میتواند اثرات
خود را در سنین كوتاه مدت نیز نشان دهد .سربارههاي با فعالیت
هیدرولیکی كمتر (شاخص فعالیت كمتر) ،درصد جایگزینی زیاد آن
توصیه نمیگردد.
استفاده از این ماده منجر به بهبود كارایی ،افزایش دوام؛ كاهش
نفوذپذیري ،از جمله خواص كاربرد خاكستر بادي با مقدار جایگزینی
مناسب می باشد .كنترل واكنش زایی قلیایی سیلیسی نیز براي این
ماده گزارش شده است .خاكسترهاي بادي خیلی ریز ممکن است
تاثیرات خاصی را در بتن ایجاد كند ،براي مثال ممکن است نیاز آبی
بتن چندان كاهش نیابد.
زئولیت نیز پوزوالن مناسبی براي بهبود مقاومت و دوام بتن میباشد.
مصرف زئولیت در بتن در حدود  5تا  15درصد وزن سیمان توصیه
میگردد .قابل ذكر است كه زئولیت ،نیاز آبی بتن را به شدت افزایش

ASTM C618

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

اﻫ
ﻮ
ﯽ
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ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ
ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

میدهد و در ضمن سازگاري آن با فوقروانكنندههاي پلی
كربوكسیالتی محل بحث میباشد .زئولیت و متاكائولن همانند دوده
سیلیسی باید همراه با فوقروانكننده در بتن مصرف شوند .پومیس
نوعی پوزوالن طبیعی است كه داراي تنوع زیادي در مناطق مختلف
ایران میباشد .میزان مصرف آن در بتن معموال  15تا  25درصد وزن
سیمان توصیه میشود .تحقیقات نشان میدهد عملکرد پوزوالنهاي
طبیعی نوع پومیس ،شبیه خاكستر بادي است .البته پوزوالنهاي
طبیعی ایران نیاز آبی بتن را به شدت افزایش میدهند .متاكائولن
خواصی بسیار مشابه دوده سیلیسی و با مقدار مصرف مشابه و یا كمی
بیشتر در بتن دارد .میزان مصرف آن بین  7/5تا  15درصد وزن سیمان
توصیه میگردد.
حداكثر مقدار مصرف مواد جایگزین سیمان مطابق جدول زیر توصیه
می شود.
جدول  -حداكثر مقدار مصرف توصيه شده مواد جايگزين

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

سيمان

حداكثر درصد
جايگزيني

ماده جايگزين سيمان

سيمان

زئولیت ،متاكائولن

15

دوده سیلیسی

10

سرباره

50

مجموع دوده سیلیسی و خاكستر بادي یا
سایر پوزوالنها

35

مجموع دوده سیلیسی ،سرباره و خاكستر
بادي یا سایر پوزوالنها

50

اﻫ
ﻮ

در موارد خاص (جهت تامین دوام در شرایط ویژه) ممکن است از
مقادیر بیشتري نسبت به اعداد جدول فوق استفاده شود.
-3-1-8-1-2ت روابط مقاومت فشاري و نسبت آب به سیمان معموال
براي بتنهاي حاوي سیمان پرتلند ارائه میگردند .در صورت استفاده
از افزودنیهاي پودري معدنی جایگزین سیمان و براي دستیابی به یک
مقاومت مشخصه معین ،براي اینکه روابط جدیدي ارائه نگردد ،مفهوم
دیگري از نسبت آب به مواد سیمانی به نام آب به مواد سیمان معادل
با بکارگیري ضریبی به نام ضریب مؤثر  kارائه میشود .این مواد
میتواند دوده سیلیسی ،سرباره كوره آهنگدازي ،پوزوالنهاي طبیعی،
خاكستر بادي ،متاكائولن ،خاكستر پوسته برنج و غیره باشد .در هر
مورد باید مقدار  kمشخص گردد كه نیاز به پژوهشهاي فراوانی در
این موارد احساس میگردد .تنوع كیفیت مواد جایگزین سیمان ،نوع

ﯽ

 3-1-8-1-2مواد جایگزین سیمان باید در محاسبه نسبت
آب به مواد سیمانی درنظر گرفته شوند.

خاكستر بادي و سایر پوزوالنهاي طبیعی

25
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و رده مقاومتی سیمان مصرفی ،مقاومت بتن مورد نظر و نسبت آب به
سیمان و میزان جایگزینی این مواد نقش مهمی را در مقدار  kایفا
میكند.

مواد پودری پركننده (نرمه)

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

3-1-9-1پودرهاي پركننده ،پودرهاي غیرآلی میباشند
كه براي بهبود خواص بتن تازه و یا سخت شده به بتن
اضافه میشوند اما از آنها انتظار شركت در واكنشهاي
هیدراتهشدن و تولید مواد چسباننده نمیرود.

-3-1-9ت مواد پودری پركننده (نرمه)

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

-3-1-9-2-1ت از آنجا كه مشخصات خاصی براي كیفیت پركنندهها
وجود ندارد ،حتما براي مصرف آن ها در بتن ،باید اثرات آن ها بر
مقاومت ،كارایی ،دوام ،نفوذپذیري ،تغییرات حجمی و هزینه ساخت
بتن ،بررسی گردد .پركننده ،یک ماده بسیار نرم آسیاب شده میباشد
كه به علت خواص فیزیکی خود اثرات مفیدي بر خواص بتن مانند،
بهبود كارایی ،نفوذپذیري ،مویینگی ،آب انداختن ،جداشدگی و یا
تمایل به ترك خوردگی خواهد داشت .با استفاده از پودر سنگ آهک
میتوان جداشدگی و آب انداختگی بتن (مخصوصا بتن خودتراكم) را
كاهش داد .در منابع ،گزارش شده است كه در شرایطی حتی پودر
سنگ آهک با  C3Aسیمان واكنش میدهد و هیدراتهایی تشکیل
میدهد .البته هنوز تاثیر تشکیل این هیدراتها بر خواص مقاومتی و
دوامی بتن بطور كامل بررسی نشده است.
استفاده از پودر سنگ هاي آهکی در مناطق سرد سیر ممکن است به
ایجاد تومازیت منجر گردد و باعث انبساط مخرب شود.
استفاده زیاد از پودر سنگ آهک می تواند به كاهش مقاومت در برابر
سایش منجر شود.
توصیه می شود دانهبندي پودرهاي پركننده در محدودههاي مشخص
شده جدول  2-8-1-3باشد.
جدول  2-8-1-3دانهبندی پودرهای پركننده قابل مصرف در بتن

اﻫ
ﻮ

2
0/150
0/075

100
 85تا 100
 70تا 100

ت  3-2-9-1-3در صورتیکه از استاندارد  10447-9براي آزمایش
متیلن بلو استفاده گردد ،حد مجاز به  1 mg/gمحدود میگردد .در
صورتیکه از روش استاندارد  ASTM C1777یا AASHTO T330
مجاز
حد
شود،
استفاده
 5 mg/gمیباشد.

ﯽ

 3-1-9-2-3پودرهاي پركننده معموال از جنس پودر سنگ
آهکی و یا سیلیسی هستند .استفاده از پودرهاي پركننده
در صورتی مجاز می باشد كه حاوي مواد مضر (رس و شیل)
بیش از حد استاندارد نباشند (استاندارد ملی ایران شماره
 .)302بدین منظور میتوان از روش استاندارد آزمایش
متیلن بلو (استاندارد ملی ایران به شماره )10447-9
استفاده نمود.
 3-1-9-2-4در هر صورت ،استفاده از هر نوع پودر پركننده
(پودر سنگ طبیعی ،ضایعات سنگبري و غیره) به مقداري

اندازه الک (م.م).

درصد جرم عبوری

ت  4-2-9-1-3میتوان براي استفاده راحتتر از پودرهاي
پركننده ،از دوغاب آن استفاده نمود .در چنین حالتی باید مقدار
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مجاز است كه بتواند خواص مکانیکی و دوام بتن را برآورده
نماید.
 3-1-9-2-5محدودیتهاي مواد زیان آور پودرهاي
پركننده همانند سنگدانههاي ریز میباشد.

آب داخل دوغاب ،از آب مصرفی بتن كسر گردد .در ضمن باید
از ته نشینی و یخزدگی دوغاب مزبور جلوگیري شود.

رنگدانهها

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

-3-1-10ت رنگدانهها

3-1-10-1مشخصات رنگدانههاي مصرفی در بتن باید
مطابق استاندارد  ISIRI 12149باشد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 -3-1-10-1ت براي یکنواخت شدن رنگ بتن حاوي رنگدانه ،معموال
از فوقروانكننده ها استفاده میگردد .رنگدانه ها نباید قابل حل در
آب باشد و در برابر تابش نور آفتاب تجزیه شوند و یا تغییر رنگ دهند
(معموال مواد معدنی در این رابطه پایداري رنگ بهتري دارند) .میزان
مصرف رنگدانه در بتن ،بسته به نوع و كیفیت رنگدانه در حدود  2تا
 10درصد وزن سیمان میباشد.

الياف
 3-1-11-1كليات

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

3-1-10-2رنگدانه ها ،پودرهایی با درجه نرمی مشابه یا
بیشتر از سیمان میباشند .رنگدانهها نباید اثر نامناسبی
بیش از حد مجاز ،بر رشد مقاومت یا میزان حباب هواي
عمدي داشته باشد.

-3-1-11ت الياف

 3-1-12-1كاربرد الیاف فوالدي به عنوان یکی از روشهاي
بهبود عملکرد بتن تحت بارهاي مکانیکی و محیطی شناخته
شده است .الیاف فوالدي از نظر شکل و اندازه به انواع تقسیم
می شود.

ﯽ

الياف فوالدی

اﻫ
ﻮ

 -3-1-11-1-1الیاف را می توان به دو دسته طبیعی و
مصنوعی تقسیم بندي نمود .در اغلب كارهاي بتنی از الیاف
مصنوعی استفاده میگردد .الیاف مصنوعی میتواند شامل
موارد زیر باشد:
 الیاف فوالدي الیاف شیشه الیاف پلیمري الیاف كربن -الیاف سرباره

-3-1-12ت الياف فوالدی
-3-1-12-2-1ت الیاف فوالدي به روش هاي مختلفی تولید شده و
در اشکال و ابعاد متنوعی در دسترس می باشند .همانطور كه در شکل
مشاهده میشود ،الیاف فوالدي در دو گروه الیاف صاف و شکلدار طبقه
بندي می شوند .این الیاف اغلب داراي سطح مقطع دایره اي شکل با
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قطر  0/4تا  1/3میلیمتر و طول  25الی  63میلیمتر می باشند.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

مقاومت كششی الیاف فوالدي معموال  2الی  3برابر شبکه فوالدي بوده
و به دلیل داشتن سطح جانبی بیشتر ،نسبت به شبکه ) با فرض ثابت
ماندن وزن فوالد( چسبندگی بهتري با خمیر سیمان ایجاد می كنند.
از موارد مصرف الیاف فوالدي می توان ،دالهاي متکی بر زمین (رویه
هاي بتنی) ،دالهاي معلق ،بتن درجا ،دالهاي مركب (كامپوزیت) با
عرشه فوالدي ،قطعات پیشساخته ،بتن پاششی و سازه هاي در معرض
انفجار را نام برد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ
ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 3-1-12-2مشخصات الیاف فوالدي باید مطابق استاندارد
 ASTM A820یا  INSO 17697باشد.

اﻫ
ﻮ
ﯽ

 3-1-12-3در صورت استفاده از الیاف جهت بهبود خواص
مکانیکی بتن باید نسبت طول به قطر آن حداقل  50و
حداكثر  100باشد .همچنین مقاومت كششی و مدول
االستیسیته الیاف به همراه خواص سطحی یا شکل آنها بر
خواص مکانیکی بتن و زمان ترك خوردگی تاثیر دارد.

-3-1-9-1-2ت استاندارد  ASTM A820الیاف فوالدي را بر اساس
روش ساخت در چهار نوع زیر طبقه بندي كرده و حداقل الزاماتی را
براي مقاومت كششی ،رواداري ابعادي ،خلوص و  ...تعیین نموده است:
نوع  -1سیم هاي بریده شده ،نوع  -2الیاف تولید شده از ورقه كردن
صفحات فلزي ،نوع -3الیاف تولید شده از فلز مذاب و نوع  -4سایر.
استاندارد  INSO 17697الیاف فوالدي را بر اساس روش ساخت در
پنج گروه زیر طبقه بندي می كند :گروه  : Iسیم هاي بریده شده،
گروه  :IIالیاف تولید شده از ورقه كردن صفحات فلزي ،گروه : III
الیاف تولید شده از فلز مذاب ،گروه  : IVسیم هاي بریده شده و
تراشیده شده و گروه  : Vالیاف تراشیده شده از بلوك فوالدي
-3-1-9-1-3ت برخی مشخصات فیزیکی الیاف بطور مستقیم
عملکرد بتن را تحت تأثیر قرار میدهند ،این در حالی است كه برخی
مشخصات داراي اهمیت كمتري هستند .پارامترهایی كه بیشترین
تأثیر را بر عملکرد الیاف فوالدي در بتن دارند عبارتند از :مکانیزمهاي
چسبندگی و مهار الیاف در خمیر ) تفاوت میان الیاف صاف با الیاف
شکلدار ،با انتهاي مخروطی شکل و قالبدار( طول و قطر الیاف و در
نتیجه نسبت طول به قطر آن ،مقدار مصرف الیاف ،تعداد الیاف در هر
كیلوگرم الیاف كه تابعی از ابعاد و مقدار الیاف می باشد ،مقاومت
كششی الیاف و مدول االستیسیته الیاف.
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تفسير

متن

ابعاد الیاف نقش مهمی در زمان بروز ترك خوردگی بتن تازه دارد.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

الیاف میکرو (با قطر كمتر از 0/05میلیمتر) با ایجاد پل میان ریزترك
ها حد االستیک و مقاومت بتن را افزایش می دهند ،این در حالی است
كه الیاف ماكرو ) با قطر بیشتر از  0/5میلیمتر) با ایجاد پل میان
تركهاي بزرگتر ،طاقت بتن پس از ترك خوردگی را بهبود می بخشند.
در نتیجه با كاربرد الیاف داراي ابعاد و مدول االستیسیته متفاوت براي
كنترل ترك خوردگی بتن در مراحل مختلف بارگذاري می توان
عملکرد مصالح را بهینه نمود.

-3-1-13ت الياف شيشه

الياف شيشه

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

الياف پليمری

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 3-1-13-1این الیاف عموما به سه رده ( Aسودا سیلیکات
كلسیم و یا شیشه معمولی) ( E ،بروسیلیکات) و ( ARمقاوم
در محیط قلیایی) تقسیم می شوند.
 3-1-13-2نوع  Eدر محیط قلیایی با دوام نیستA ،
تاحدي میتواند مقاوم باشد ،ولی نوع  ARدر داخل بتن از
دوام خوبی برخوردار است.
 3-1-13-3ویژگیهاي الیاف شیشه پایا در بتن باید مطابق
با استاندارد ملی ایران به شماره  17540براي الیاف ذكر
شود.

-3-1-9-2-1ت  -معموال خواص الیاف در بتن در درازمدت تغییر می
كند كه باید در طراحی مدنظر قرار گیرد.

2

اﻫ
ﻮ

-3-1-9-3-2ت برخی از خصوصیات الیاف هاي مصنوعی بر اساس
 ACI 544.1در جدول زیر ارایه شده است:
نوع الياف

كربن

قطر معادل (ميکرومتر)

7/6

10

چگالي

1/1-6/7

1/44

1/44

مقاومت كششي ()MPa

30342482

2344

2930

مدول االستيسيته ()GPa

379/9

117/2

62

17/19-8/3

حداكثر ازدياد طول (درصد)

0/0-5/7

2/5

4/4

7/50-5

دمای احتراق (سانتيگراد)

زیاد

زیاد

زیاد

-

400

482

482

235-220

دمای ذوب ،اكسيدشدن و يا
اضمحالل (سانتيگراد)

آراميد

1

آراميد

آكريليک

12

–104
12/5

–1/18
1/16

1000269

ﯽ

 3-1-14-1انواع مختلفی از این الیاف پلیمري ساخته شده
كه متداول ترین آنها براي بتن عبارتاند از :آكریلیک،
آرامید ،نایلون ،پلی استر ،پلی پروپیلن و پلی اتیلن هستند.
گاه الیاف كربن را نیز بعنوان الیاف پلیمري قلمداد میكنند.
 3-1-14-2با توجه به نوع الیاف پلیمري ،خواص مختلفی
از آنها انتظار میرود .با توجه به تاثیر متفاوت انواع الیاف
هاي پلیمري باید قبل از مصرف ،تاثیر آن بر خواص فیزیکی
و مکانیکی بتن مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گیرد.

-3-1-14ت الياف پليمری
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متن
درصد جذب آب (درصد
وزني)

ناچیز

1/2

2-1/5

4/3

 -1آراميد با مدول االستيسيته زياد
 -2كربن با مدول زياد و با پايه پليآكريلونيتريل
نوع الياف

كربن

4

3

كربن

كربن

6

5

نايلون

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ
ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

قطر معادل (ميکرومتر)

8/9

–13
9/9

-17/8
8/9

22/9

چگالي

1/1-6/7

1/1-6/7

1/2-8/15

1/14

مقاومت كششي ()MPa

40002448

793483

31031517

965

مدول االستيسيته ()GPa

230/3

34-/5
27/6

482-/6
151/7

5/2

حداكثر ازدياد طول (درصد)

1-1/5

2-2/4

0/1-5/1

20

زیاد

زیاد

زیاد

-

دمای احتراق (سانتيگراد)
دمای ذوب ،اكسيدشدن و يا
اضمحالل (سانتيگراد)
درصد جذب آب (درصد
وزني)

400

400
ناچیز

220200

500

7-3

2/5-8

ناچیز

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 -3كربن با مقاومت كششي زياد و با پايه پليآكريلونيتريل

 -4كربن ايزوتروپيک با پايه هيدروكربن های آروماتيک برای مصارف عمومي

 -5كربن نيمه جامد با پايه هيدروكربن های آروماتيک با كارايي زياد
 -6نتايج برای بر اساس محصول موجود در بازار مي باشد.
7

7

نوع الياف

پلي استر

پلي اتيلن

قطر معادل (ميکرومتر)

19/8

25/4 –1016

چگالي

1/1-34/39

0/0-92/96

0/0-9/91

مقاومت كششي ()MPa

1103-228

586-76

690-138

مدول االستيسيته ()GPa

17/2

5

3/4-4/8

حداكثر ازدياد طول (درصد)

150-12

80-3

593

-

دمای احتراق (سانتيگراد)

دمای ذوب ،اكسيدشدن و يا
اضمحالل (سانتيگراد)

درصد جذب آب (درصد

0/4

ناچیز

-

15
593
166
ناچیز

اﻫ
ﻮ

وزني)

257

134

پلي پروپيلن

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

كليات
3-2-1-1روش انباركردن و نگهداري مصالح میتواند
مشخصات آنها را تحت تاثیر قرار دهد ،و در برخی موارد،
بدلیل اختالط با مصالح دیگر و یا مواد مضر ،عدم
نشانهگذاري صحیح و یا موارد مشابه ،میتواند مشکالتی را
بوجود آورد .به عبارت دیگر ،نحوه صحیح انباركردن و

-3-2-1ت كليات

ﯽ

 3-2انباركردن و نگهداری مصالح

-3-2ت

انباركردن و نگهداری مصالح
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تفسير

متن
نگهداري ،داراي اهمیت زیادي در فرآیند تولید بتن
میباشد.

-3-2-2ت سيمان

سيمان

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 3-2-2-1سیمان میتواند به صورت فله یا پاكتی تهیه و
نگهداري شود.
 3-2-2-2سیمانهاي فلهاي كه داراي انواع مختلفی
هستند ،باید در سیلوها یا مخازن جداگانهاي نگهداري
شوند .همچنین سیمانهاي فلهاي كه از یک نوع ،ولی از
كارخانههاي مختلف تهیه میشوند نیز تا حد امکان باید
بصورت جداگانه نگهداري شوند.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 3-2-2-3سیلوها یا مخازن نگهداري سیمان باید به نحو
مناسبی نشانهگذاري شوند .نشانهگذاري باید نشان دهنده
نوع سیمان و نام كارخانه تولید كننده سیمان باشد.
 3-2-2-4سیلو یا مخازن نگهداري باید بگونهاي طراحی
شوند كه داراي فضاي مرده ،به خصوص در قسمت خروجی
آن نباشد و سیمان به راحتی بتواند از آن خارج شود (به
بند  8-3-2مراجعه شود).
 3-2-2-5از آنجا كه سیمان با دياكسیدكربن هوا و
همچنین رطوبت (موجود در هوا یا منابع دیگر) واكنش می-
دهد و به مرور زمان دچار فساد و افت مشخصات میشود،
چنانچه قصد نگهداري درازمدت سیمان فلهاي وجود دارد،
باید سیمان را به نحوي نگهداري نمود كه در تماس با
جریان هوا و رطوبت نباشد ،ولی در هر صورت نگهداري
سیمان به مدت طوالنی ،میتواند باعث تغییر مشخصات و
افت كیفیت آن شود .در این گونه موارد باید با انجام
آزمایش ،از سطح كیفیت مورد قبول سیمان ،اطمینان
حاصل كرد.
 3-2-2-6سیمانهاي پاكتی نیز در تماس با هوا و رطوبت،
در طی زمان دچار هوازدگی و افت كیفیت میشوند .به
منظور جلوگیري از تماس با رطوبت ،باید پاكتها را با
استفاده از یک پوشش مقاوم در برابر نفوذ رطوبت پوشاند،
همچنین باید پاكتها با استفاده از سکوهاي چوبی یا موارد
مشابه ،از زمین حداقل  10سانتیمتر فاصله داشته باشند.

-3-2-2-2ت تفاوت در مشخصات سیمانهاي مختلف و حتی
سیمانهایی از یک نوع ولی تولید شده در كارخانههاي مختلف هستند،
میتواند بر خواص فیزیکی ،مکانیکی و دوام بتن موثر باشد ،ضمن
اینکه در صورت بروز مشکل در بتن ،امکان رهگیري و شناسائی منشاء
مشکل ،آسانتر خواهد بود .همچنین در انواع بتن به ویژه ،بتنهاي
توانمند ،الزم است تا بر اساس مشخصات بتن ،تغییراتی در طرح
مخلوط یا میزان مواد افزودنی اعمال شود ،كه در صورت عدم رعایت
موارد فوق ،كنترل و اعمال تغییرات ،مشکل یا غیر ممکن خواهد بود.

اﻫ
ﻮ
ﯽ
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تفسير

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

رعایت حداقل فاصله  10سانتیمتري از دیوارها نیز به
منظور جلوگیري از تماس با رطوبت و همچنین امکان
گردش هوا الزامی میباشد .در مناطق مرطوب توصیه
میشود ،تا حدامکان پاكتها ،به هم بچسبند تا امکان
گردش هوا و تماس با رطوبت كاهش یابد.
 3-2-2-7با توجه به حساسیت سیمانهاي پاكتی به
رطوبت محیط ،زمان نگهداري سیمانهاي پاكتی كمتر از
سیمان فلهاي (نگهداري شده در سیلو) می باشد و در
شرایط مرطوب ،حداكثر به  6هفته و در شرایط خشک به
 12هفته محدود میشود.
 3-2-2-8حداكثر تعداد پاكتهایی كه میتوان روي هم
قرار داد براي مدت زمان حداكثر  12هفته ،در مناطق
خشک  12ردیف و در مناطق مرطوب براي حداكثر زمان 6
هفته 8 ،ردیف میباشد .تعداد ردیفهاي مجاز ،باید بر
حسب رده مقاومتی باالتر سیمانها و آهنگ كسب مقاومت
سریعتر یا زمان گیرش كمتر ،به تعداد كمتري محدود شود.
 3-2-2-9انباركردن سیمانهاي پاكتی باید بگونهاي باشد
كه ،سیمانهایی كه از یک نوع و یک كارخانه میباشند روي
هم قرارداده شوند ،همچنین چیدمان انباشتههاي سیمان
بگونهاي بر اساس زمان تولید و حمل به كارگاه تنظیم شوند،
كه ابتدا سیمانهایی كه زودتر تولید شدهاند ،مصرف شوند.
 3-2-2-10استفاده از سیمانهایی كه داراي كلوخه
میباشند در بتنهاي سازهاي ،مجاز نمیباشد .در مواردي
كه كلوخههاي سست بر اثر تماس رطوبت در طول مدت
نگهداري تشکیل شده باشند و با فشار كمی در بین انگشتان
خرد شوند ،در صورتیكه در آزمایش مقاومت فشاري مالت
ماسه  -سیمان استاندارد ،افت ناشی از سرخ شدن و زمان
گیرش نشان داده شود كه الزامات استاندارد را برآورده می-
نمایند ،میتوان پس از خردكردن كامل كلوخهها و یا عبور
از الک مناسب ،از سیمان مورد نظر استفاده نمود .در
صورتیكه كلوخههاي سست بدلیل فشار كیسههاي باالیی
ایجاد شده باشند و با یک یا دو بار غلتاندن كیسهها براحتی
از بین بروند میتوان از سیمان مورد نظر پس از حذف یا
خرد شدن ،كلوخهها استفاده نمود.
 3-2-2-11چنانچه به هردلیل نسبت به كیفیت سیمان
(بدلیل مدت زمان زیاد نگهداري ،وجود كلوخه و موارد

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ
ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د
اﻫ
ﻮ
ﯽ
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تفسير

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

مشابه) شک و شبههاي وجود داشته باشد ،باید آزمایشهاي
مورد نیاز ،از جمله :تعیین مقاومت فشاري مالت ماسه-
سیمان استاندارد ،افت ناشی از سرخ شدن و زمان گیرش را
انجام داد .همچنین در مواردي كه در مورد نوع سیمان
تردید وجود داشته باشد و با استفاده از نتایج آزمایشهاي
فوق امکان تشخیص مقدور نگردد ،باید آزمایشهاي
شیمیایی و فیزیکی دیگري نیز انجام شود.
 3-2-2-12اگرچه تاثیر دماي سیمان بر دماي بتن ،كمتر
از سنگدانهها است ،ولی بدلیل تاثیر سیمان با دماي زیاد بر
مشخصات بتن تازه ،مانند :افت اسالمپ ،الزم است تا دماي
سیمان هنگام تحویل از كارخانه و یا زمان حمل به كارگاه،
محدود شود .دماي سیمان قبل از مصرف در (بتنهاي
معمولی) نباید بیش از  75درجه سانتی گراد باشد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

-3-2-2-12ت توصیه میشود ،در شرایط آب و هواي گرم و بتنهایی
كه الزامات دوام در آنها حائز اهمیت است حداكثر دماي سیمان در
هنگام استفاده به  60درجه سانتیگراد محدود شود.

-3-2-3ت سنگدانهها

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

سنگدانهها
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-3-2-3-2ت كلیه مراحل بارگیري ،حمل و جابجائی سنگدانهها باید
با ماشین آالت مناسب انجام شده بگونهاي كه از جداشدگی و آلودگی
به مصالح دیگر یا مواد مضر ،جلوگیري شود.

اﻫ
ﻮ

-3-2-3-4ت توصیه میشود ،محل نگهداري سنگدانهها در فصول
سرد و یخبندان ،داراي امکاناتی باشد كه مانع از یخزدن و وجود یخ و
برف در سنگدانهها شود.
با توجه به اهمیت دماي سنگدانهها و تاثیر زیاد دماي آنها بر دماي
بتن ،توصیه میشود با اتخاذ تمهیدات الزم ،از كاهش دماي سنگدانهها
در فصل سرد جلوگیري شود .استفاده از سایهبان ،انبارهاي سرپوشیده
و یا پوششهاي پالستیکی یا برزنتی توصیه میشود.

ﯽ

3-2-3-1سنگدانههاي ریز و درشت و سنگدانههایی كه
داراي جنس ،نوع و دانهبندي متفاوتی هستند باید به صورت
جداگانه انبار و نگهداري شوند و تمهیدات الزم جهت
جلوگیري از اختالط آنها ،به اجرا درآید.
 3-2-3-2در طی مراحل حمل ،انبارش و جابجائی ،نباید
دانهبندي سنگدانهها ،و به خصوص سنگدانههاي درشت،
بدلیل خردشدن یا جداشدگی ،تغییر یابد.
 3-2-3-3محل نگهداري سنگدانهها باید بگونهاي طراحی
و آماده سازي شود كه ضمن امکان زهکشی آب موجود در
سنگدانهها ،مانع از ورود مواد مضر یا آالیندهها از جمله
خاك شود.
 3-2-3-4استفاده از سنگدانههاي یخزده و یا داراي
كلوخههاي یخ و برف در بتن مجاز نمیباشد ،مگر اینکه قبل
از اختالط با سیمان ،با استفاده از آب گرم یا روشهاي دیگر،
یخ یا برف ،ذوب شود .توجه شود در این موارد ،مقدار آبی
كه براي ذوب یخ یا برف استفاده میشود و یا افزایش
رطوبت سنگدانهها بدلیل ذوب یخ و یا برف ،باید در
محاسبات مقدار رطوبت سنگدانهها و اصالح مقدار آب
مصرفی در نظر گرفته شود.
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 3-2-3-5نگهداري سنگدانهها در هواي گرم باید بگونهاي
باشد كه دماي سنگدانهها قبل از مصرف در بتن از  50درجه
سانتیگراد تجاوز ننماید.

 -3-2-3-5ت در هواي گرم نیز باید از افزایش دماي سنگدانهها
جلوگیري نمود و استفاده از سایهبان ،انبارهاي سرپوشیده و یا پوشش-
هاي مناسب ،بویژه براي سنگدانههاي درشت و خشک ،توصیه میشود.
ماسههاي خیس معموال دچار افزایش دماي جدي نمیشوند زیرا در
اثر تبخیر آب از سطح آنها كاهش دما در آنها اتفاق میافتد ،از این
پدیده میتوان براي خنک كردن سنگدانههاي درشت نیز استفاده كرد.
-3-2-3-6ت جهت جلوگیري از جدایی در سنگدانههاي نگهداري
شده در مخازن قیفی شکل ( ،)Binتوصیه میشود ،حجم سنگدانههاي
داخل مخزن بطور مرتب كنترل شده و از نیمه ،پرتر باشد.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

متن

تفسير

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 3-2-3-6در طول مدت حمل ،تخلیه و نگهداري ،باید
تمهیدات الزم جهت جلوگیري از جداشدگی ذرات ریز بر
اثر وزش باد ،بعمل آید.
 3-2-3-7به منظور جلوگیري از جداشدگی سنگدانهها و
به خصوص سنگدانههاي درشت ،در هنگام انبار كردن ،نباید
سنگدانهها را در انباشتههاي مخروطی به ارتفاع و شیب
زیاد ،انبار كرد .سنگدانهها باید در سطوحی وسیع و به
صورت الیه به الیه پخش و نگهداري شوند.
 3-2-3-8به منظور كاهش احتمال جداشدگی و همچنین
كنترل بهتر كیفیت بتن ،در سنگدانههاي كوچکتر از 20
میلیمتر ،نسبت حداكثر اندازه اسمی به حداقل اندازه اسمی
سنگدانههاي درشت نباید از  4بیشتر شود و در سنگدانه-
هاي بزرگتر از  20میلیمتر ،نیز این نسبت نباید از  2بیشتر
شود.
 3-2-3-9در هنگام تحویل هر محموله از سنگدانههاي وارد
شده به كارگاه ،باید ویژگیهاي ظاهري آنها مانند :حداكثر
اندازه ،شکل دانهها و آلودگی به ناخالصیها توجه شود ،و از
قبول محمولههایی كه با الزامات تعیین شده انطباق ندارند
و یا با مشخصات محمولههاي قبلی ،تفاوت فاحشی دارند،
جلوگیري شود.
 3-2-3-10با توجه به اینکه در حین تولید بتن ،تغییرات
در میزان رطوبت سنگدانهها و به خصوص سنگدانههاي ریز
در مشخصات بتنتازه (مانند :میزان روانی و كارائی) و
مشخصات بتن سختشده (مانند :مقاومت فشاري و
پارامترهاي دوام) به شدت تاثیرگذار است ،باید میزان
رطوبت سنگدانهها در ابتداي هر روز كاري و هر زمان كه
تغییر محسوسی در رطوبت سنگدانه بوجود آید ،تعیین و
میزان آب مصرفی و وزن سنگدانهها اصالح گردد.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

-3-2-3-8ت توصیه میشود ،سنگدانههاي درشت  5تا  25میلیمتر،
در دو بخش سنگدانه  5تا  12/5میلیمتر (در اصطالح شن نخودي) و
 12/5تا  25میلیمتر (در اصطالح شن بادامی) ،به صورت جداگانه
نگهداري شوند .شایان ذكر است این امر در خصوص سنگدانههایی با
حداكثر اندازه بزرگتر ،الزامی میباشد.

اﻫ
ﻮ

-3-2-3-10ت توصیه میشود ،جهت كاهش احتمال جداشدگی،
كاهش تغییرات میزان اسالمپ (بخصوص افت اسالمپ) ،یکنواختی
بهتر بتن تولیدي و اصالح كمتر در مقدار آب مصرفی ،رطوبت طبیعی
سنگدانه تفاوت زیادي با میزان رطوبت سنگدانهها تا حالت اشباع با
سطح خشک ( ،)SSDنداشته باشد.

ﯽ
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تفسير

متن
-3-2-4ت

سبکدانه

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

3-2-4-1سبکدانهها باید در برابر رطوبت و آلودگیهاي
محیطی محافظت شوند.
 3-2-4-2به دلیل اینکه سبکدانه ها شکننده تر از
سنگدانههاي طبیعی هستند ،در حمل ،نگهداري و مصرف
آنها باید از خرد شدگی آنها جلوگیري نمود.
 3-2-4-3به دلیل سبک بودن سبکدانهها ،باید در هنگام
انبار كردن و نگهداري آنها مراقب جداشدگی ذرات بود.
 3-2-4-4سنگدانههاي درهم ،بازیافتی و بازفرآوري شده
3-2-4-5نگهداري و انباركردن سنگدانههاي بازیافتی و
بازفرآوري شده ،همانند سنگدانههاي معمولی است .محل
نگهداري و انبار این سنگدانه ها باید جدا از سنگدانه هاي
معمولی باشد و به هیچ وجه با هم در محل انبار مخلوط
نشوند.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ
ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

3-2-4-6سنگدانههاي درهم بشدت مستعد جداشدگی
میباشند ،بنابراین باید در حمل و ریختن آنها در انباشتهها
دقت زیادي را اعمال نمود و از انباشتن به ارتفاع زیاد و
مخروطی شکل پرهیز شود.

آب

3-2-5-1از آلوده شدن و ایجاد خزه و جلبک و تغییرات
شدید دماي آب باید جلوگیري شود .توصیه میشود ،مخزن
آب بصورت مدفون در زمین و یا داراي عایق باشد.

-3-2-5ت

اﻫ
ﻮ

 3-2-6-1ت براي جلوگیري از ایجاد خزه و جلیک نیاز به چرخش
آب احساس میشود .الزم است هر از چند گاهی مخزن آب مورد
بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز پاكسازي شود .آب مجاور با خزه و
جلبک میتواند باعث هوازایی نامطلوب و كاهش مقاومت و دوام بتن
گردد.
مخازن مدفون در زمین یا داراي عایق ،در تابستان و زمستان ،از
تغییرات شدید دماي آب در طول شبانه روز جلوگیر می كند.

 3-2-6-1با توجه به اینکه این نوع افزودنیها معموال به
صورت مایع هستند ،باید در مقابل یخ زدن و كاهش شدید
دما ،محافظت شوند.

ﯽ

مواد افزودني شيميايي

-3-2-6ت

 3-2-7-1ت گاه كاهش دما باعث ته نشینی مواد جامد می گردد و
مشکالتی را از نظر مصرف بوجود می آورد هرچند هنوز به مرحله یخ
زدن نرسیده باشد.
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متن

تفسير

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 3-2-6-2ظروف نگهداري مواد افزودنی باید داراي برچسب
مشخصات باشند به گونهاي كه محتویات آنها به وضوح
مشخص باشد.
 3-2-6-3مواد افزودنی پودري حساسیت بیشتري به
رطوبت دارند ،و باید در كیسه یا ظروف ضد رطوبت بسته
بندي شوند.
 3-2-6-4مدت زمان نگهداري با توجه به نوع ماده افزودنی
متفاوت میباشد و باید با توجه به دستورالعملهاي
تولیدكننده رعایت گردد.
 3-2-6-5برخی از مواد افزودنی به نور خورشید حساس
میباشند و باید دور از تابش مستقیم نور خورشید انبار
شوند.
 3-2-6-6دماي زیاد نیز می تواند به تسریع در فساد مواد
افزودنی (بویژه مواد مایع) منجر گردد.
 3-2-6-7مواد افزودنی پودري معدنی

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 3-2-7-5ت  -در انبار كردن مواد آلی باید به دما و تابش آفتاب توجه
داشت زیرا می تواند زودتر از مواد غیرآلی فاسد شود.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

مواد جايگزين سيمان
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 3-2-7-1دوده سیلیسی و پوزوالنها به غیر از خاكستر
بادي نوع  ،Cرا میتوان به مدت طوالنی نگهداري نمود.
البته استفاده از سایبان و جلوگیري از تماس مستقیم با
رطوبت و جریان آب (براي كاهش احتمال كلوخه شدن و
تغییرات شدید رطوبتی) توصیه میشود.
 3-2-7-2سرباره و خاكستر بادي نوع  Cرا باید مشابه
سیمان نگهداري كرد.

 3-2-8-1-1ت – اگرچه رطوبت باعث فساد دوده سیلیس و پوزوالن-
ها نمیشود اما كلوخه شدن آنها در حمل و اختالط بتن میتواند
مشکالتی را بوجود آورد .همچنین مقدار رطوبت موجود در آنها باید
در محاسبه مقدار آب مصرفی و مقدار دوده سیلیس و پوزوالنهاي
مصرفی ،اعمال شود.

-3-2-8ت

اﻫ
ﻮ

3-2-8-1نحوه نگهداري پودرهاي پركننده مانند
سنگدانهها و دودهسیلیس میباشد .البته استفاده از سایبان
و جلوگیري از تماس مستقیم با رطوبت و جریان آب (براي
كاهش احتمال كلوخه شدن و تغییرات شدید رطوبتی)
ضرورت دارد.
 3-2-8-2پودرهاي پركننده به علت ریزي زیاد ،در اثر
رطوبت به راحتی كلوخه میگردند و استفاده آنها در محل

-3-2-8-1ت به تفسیر بند -1-1-8-2-3ت مراجعه شود ،این مواد
شبه سیمانی تلقی میشوند و با حضور رطوبت ممکن است هیدارته
شوند بویژه خاكستر بادي نوع .C

ﯽ

مواد پودری پركننده (نرمه)

-3-2-7ت

 3-2-8-2-1ت امروزه استفاده از این نوع مواد در بتنهاي خودتراكم
رایج میباشد ،توصیه میشود این مواد همچون سیمان و سایر مواد
جایگزین در سیلوهاي شبیه سیلوي سیمان انبار شوند .براي جلوگیري
از بروز مشکل در تخلیه و انتقال آن به باسکول ،الزم است رطوبت
اولیه این مواد پودري ،بسیار كم باشد ،تا كلوخه نشوند.
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تفسير

متن

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

انبار كردن و پخش شدن آنها در بتن نیازمند تمهیدات
خاصی است كه باید رعایت گردد .بنابراین استفاده از
سایبان و جلوگیري از تماس مستقیم با رطوبت و جریان
آب در محل انبارش و همچنین اصالح رطوبت بتن بر اساس
رطوبت موجود در پودر پركننده (همانند سنگدانههاي
درشت و ریز) الزامی میباشد.

-3-2-9ت

رنگدانهها

الياف

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

3-2-9-1براي نحوه نگهداري رنگدانه ها به دستورالعمل
تولیدكننده مراجعه گردد .در صورتی كه تولید كننده
دستورالعملی ارایه نکرده باشد به بند  2-8-2-3مراجعه
شود.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 3-2-10-1بستههاي حاوي الیاف باید دور از رطوبت
نگهداري شوند.

 3-2-10-2الیاف پلیمري باید دور از تابش مستقیم آفتاب
نگهداري شوند.

كنترل كيفيت
 3-3-11-1كليات

-3-2-10ت

-3-2-11ت

اﻫ
ﻮ
ﯽ

3-2-11-1كنترل كیفیت شامل :بازرسی ،نمونهبرداري و
آزمایش میباشد ،كه باید طبق دستورالعملهاي ارایه شده
در این آئیننامه یا برنامه تهیه شده توسط دستگاه نظارت
انجام گردد.
 3-2-11-2كلیه متخصصین و نیروهاي فنی كه در بخش
بازرسی و انجام آزمایشها درگیر هستند باید دورههاي
مربوط را طی نمایند و تا حدامکان داراي گواهینامه از
مراجع ذیصالح و معتبر باشند.
 3-2-11-3تجهیزات و ابزار مورد استفاده در آزمایشگاه-
هاي كنترل كیفیت باید توسط مراجع ذیصالح ملی یا بین-
المللی واسنجی و گواهی مربوط به هر یک از آنها به نحو
مناسب نگهداري شود.

 3-2-10-1ت الیاف فوالدي در اثر رطوبت دچار زنگ زدگی می
شوند .سایر الیاف نیز ممکن است در اثر رطوبت دچار گلوله شدگی
شوند و بخوبی با سایر اجزاي بتن مخلوط نگردند.
 3-2-10-2ت مواد پلیمري به پرتوهاي فرابنفش حساس هستند و
ممکن است دچار تغییراتی در خواص فیزیکی و شیمیایی شوند.
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تفسير

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 3-2-11-4به منظور اطمینان از كیفیت بتن اجرا شده با
مشخصات و الزامات داده شده ،باید طرح و دستورالعمل
كنترل كیفیت تهیه و بهدقت اجرا گردد .ضوابط ارایه شده
در این بخش بعنوان راهنماي كلی باید در تدوین برنامه
كنترل كیفیت در نظر گرفته شود .طرح و برنامه كنترل
كیفیت باید بر اساس میزان مصالح مصرفی (حجم بتن مورد
استفاده در پروژه) و درجه اهمیت سازه توسط دستگاه
نظارت تدوین گردد.
 3-2-11-5طرح و برنامه كنترل كیفیت باید شامل موارد
زیر باشد:
 نام و مستندات سازمان یا ارگان صدور گواهینامه و یا
مجوز فعالیت آزمایشگاه كنترل كیفیت؛
 نام ،اسناد و مدارك گواهینامههاي مدیر و پرسنل فنی
كنترل كیفیت و بازرسی؛
 نمودار سازمانی و جایگاه سیستم كنترل كیفیت؛
 روشهاي آزمایش و تواتر بازرسی و نمونهبرداري براي
اجراي كنترل كیفیت؛
 روش انطباق با مشخصات و مشخص كردن عدم انطباق و
اقدامات اصالحی؛
3-2-11-6روشهاي كنترل و بازرسی ظاهري مواد و
مصالح.
 كلیه مدارك و مستندات مربوط به كنترل كیفیت ،نتایج
آزمایشها و اقدامات انجام گرفته باید به دو صورت :فایل
الکترونیکی و گزارش كاغذي ثبت و نگهداري شوند.
 3-2-11-7تواتر نمونهبرداري و بازرسی
 3-2-11-8تواتر بازرسی و نمونهبرداري باید با توجه به
عوامل زیر ،توسط دستگاه نظارت مشخص گردد ،ولی نباید
از حداقل الزامات ارایه شده در جدول  1كمتر باشد:
 ابعاد و حجم بتن مورد مصرف؛
 مدت زمان انجام مراحل مختلف یا انبار كردن مصالح؛
 اهمیت سازه؛
3-2-11-9داشتن گواهینامه معتبر و یا سایر مدارك و
مستندات مشابه؛
 3-2-11-10تنها در صورتی میتوان تواتر نمونهبرداري و
بازرسی را كمتر از الزامات ارایه شده در جدول  1اختیار
نمود كه ،تعدادي از نتایج آزمایشهاي منفرد و میانگین

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ
ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د
اﻫ
ﻮ
ﯽ
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تفسير

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

نتایج بدست آمده (مطابق جدول  )1در طول مدت پروژه
نشان دهنده موارد زیر باشند:
الف) برآورده نمودن الزامات مشخص شده در استاندارد یا
مشخصات خصوصی،
 ب) داراي یکنواختی و عدم پراكندگی بیش از مقادیر
مشخص شده در استانداردهاي یا مشخصات خصوصی
مربوطه.
 3-2-11-11تمام محمولههاي وارد شده به كارگاه باید از
نظر داشتن بارنامه معتبر كه داراي مشخصات زیر هستند،
كنترل شوند ،و براي اولین محموله وارد شده از هر نوع،
جنس ،تولید كننده و یا دیگر موارد مشابه ،از نظر داشتن
گواهی نشان استاندارد نیز مورد بازرسی قرار گیرند:
 نام تجاري ،نوع و یا مشخصات فنی محصول؛
 نام و مشخصات تولید كننده یا تامین كننده؛
 شماره استاندارد؛
 تاریخ تولید و یا حداكثر مدت زمان قابل مصرف؛
 محمولههایی كه به لحاظ مشخصات ظاهري با الزامات یا
مشخصات تعیین شده ،داراي تفاوت قابل مالحظهاي
هستند باید یا مردود قلمداد شوند و تخلیه نشوند و یا در
صورت شک ،مورد آزمایش قرار گیرند.
 3-2-11-12نمونههاي برداشته شده باید معرف مشخصات
كل محموله وارد شده به كارگاه یا مصالح مورد مصرف
باشند.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ
ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د
اﻫ
ﻮ
ﯽ
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جدول  – 1بازرسي و كنترل كيفيت مصالح

نوع

درجه اهميت سازه مطابق

حجم بتن مورد

تواتر نمونهبرداری /

مصالح

استاندارد  2800ايران

مصرف m3 ،1

بازرسي

كمتر از 600

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ
گروه 1

بین  600تا
1200

هر محموله وارد شده به
كارگاه

بررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سیمان با مشخصات
سیمان سفارش داده شده

هر  150تن یا هر  4ماه
هركدام زودتر اتفاق بیافتد

انجام آزمایشهاي تعیین خواص مکانیکی سیمان و دریافت نتایج آنالیز
شیمیایی و خواص فیزیکی از كارخانه

هر محموله وارد شده به
كارگاه

بررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سیمان با مشخصات
سیمان سفارش داده شده و دریافت آنالیز شیمیایی از كارخانه

هر  120تن یا هر  3ماه
هركدام زودتر اتفاق بیافتد

انجام آزمایشهاي تعیین خواص مکانیکی سیمان و دریافت نتایج
خواص فیزیکی از كارخانه

هر محموله وارد شده به
كارگاه

بررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سیمان با مشخصات
سیمان سفارش داده شده و دریافت آنالیز شیمیایی از كارخانه

هر  100تن یا هر  3ماه
هركدام زودتر اتفاق بیافتد

انجام آزمایشهاي تعیین خواص مکانیکی و آنالیز شیمیایی سیمان و
دریافت نتایج خواص فیزیکی از كارخانه

هر محموله وارد شده به
كارگاه

بررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سیمان با مشخصات
سیمان سفارش داده شده

هر  180تن یا هر  4ماه
هركدام زودتر اتفاق بیافتد

دریافت نتایج خواص مکانیکی ،فیزیکی و شیمیایی سیمان از كارخانه

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

بیش از 1200

كمتر از 600

سيمان

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

گروه 2

بین  600تا
1200

بیش از 1200

كمتر از 600

گروه 3

بین  600تا
1200

بین  600تا
1200

بیش از 1200

هر  150تن یا هر  4ماه
هركدام زودتر اتفاق بیافتد

انجام آزمایشهاي تعیین خواص مکانیکی سیمان و دریافت نتایج آنالیز
شیمیایی و خواص فیزیکی از كارخانه

هر محموله وارد شده به
كارگاه

بررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سیمان با مشخصات
سیمان سفارش داده شده

هر  150تن یا هر  3ماه
هركدام زودتر اتفاق بیافتد

انجام آزمایشهاي تعیین خواص مکانیکی سیمان و دریافت نتایج آنالیز
شیمیایی و خواص فیزیکی از كارخانه

هر محموله وارد شده به
كارگاه

بررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سیمان با مشخصات
سیمان سفارش داده شده

هر محموله وارد شده به
كارگاه

بررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سیمان با مشخصات
سیمان سفارش داده شده

هر  200تن یا هر  6ماه
هركدام زودتر اتفاق بیافتد

دریافت نتایج خواص مکانیکی ،فیزیکی و شیمیایی سیمان از كارخانه

هر محموله وارد شده به
كارگاه

بررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سیمان با مشخصات
سیمان سفارش داده شده

هر  150تن یا هر  3ماه
هركدام زودتر اتفاق بیافتد

انجام آزمایشهاي تعیین خواص مکانیکی سیمان و دریافت نتایج آنالیز
شیمیایی و خواص فیزیکی از كارخانه

ﯽ

كمتر از 600

هر محموله وارد شده به
كارگاه

بررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سیمان با مشخصات
سیمان سفارش داده شده

اﻫ
ﻮ

بیش از 1200

گروه 4

نوع بازرسي /آزمايش كنترل كيفيت

هر محموله وارد شده به
كارگاه

بررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سیمان با مشخصات
سیمان سفارش داده شده

هر محموله وارد شده به
كارگاه

بررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سیمان با مشخصات
سیمان سفارش داده شده

هر  250تن یا هر  6ماه
هركدام زودتر اتفاق بیافتد

دریافت نتایج خواص مکانیکی ،فیزیکی و شیمیایی سیمان از كارخانه

هر محموله وارد شده به
كارگاه

بررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سیمان با مشخصات
سیمان سفارش داده شده

هر  200تن یا هر  4ماه
هركدام زودتر اتفاق بیافتد

دریافت نتایج خواص مکانیکی ،فیزیکی و شیمیایی سیمان از كارخانه
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ادامه جدول  – 1بازرسي و كنترل كيفيت مصالح
درجه اهميت سازه

نوع
مصالح

مطابق استاندارد
 2800ايران

حجم بتن مورد
مصرف

m3 ، 1

كمتر از 600

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ
گروه  1و 2

بین  600تا 1200

تواتر نمونهبرداری  /بازرسي

سنگدانه 4و

هر مقدار سنگدانه وارد شده به
كارگاه در هر روز از هر معدن

بررسی گواهی استاندارد و انطباق نوع سنگدانه ،وضعیت ظاهري و
حداكثر اندازه سنگدانه با مشخصات سنگدانه سفارش داده شده

هر  1000تن یا هر  6ماه

دانهبندي ،درصد عبوري از الک 75میکرومتر ،چگالی و جذب آب

هر مقدار سنگدانه وارد شده به
كارگاه در هر روز از هر معدن

بررسی گواهی استاندارد و انطباق نوع سنگدانه ،وضعیت ظاهري و
حداكثر اندازه سنگدانه با مشخصات سنگدانه سفارش داده شده

هر  1000تن یا هر  4ماه

دانهبندي ،درصد عبوري از الک 75میکرومتر ،چگالی ،جذب آب،
درصد كلرید و سولفات 3

هر مقدار سنگدانه وارد شده به
كارگاه در هر روز از هر معدن

بررسی گواهی استاندارد و انطباق نوع سنگدانه ،وضعیت ظاهري و
حداكثر اندازه سنگدانه با مشخصات سنگدانه سفارش داده شده

هر  800تن یا هر  4ماه

دانهبندي ،درصد عبوري از الک 75میکرومتر ،چگالی ،جذب آب،
درصد كلرید و سولفات3

هر مقدار سنگدانه وارد شده به
كارگاه در هر روز از هر معدن

بررسی گواهی استاندارد و انطباق نوع سنگدانه ،وضعیت ظاهري و
حداكثر اندازه سنگدانه با مشخصات سنگدانه سفارش داده شده

هر  1000تن یا هر  8ماه

دانهبندي و درصد عبوري از الک 75میکرومتر

هر مقدار سنگدانه وارد شده به
كارگاه در هر روز از هر معدن

بررسی گواهی استاندارد و انطباق نوع سنگدانه ،وضعیت ظاهري و
حداكثر اندازه سنگدانه با مشخصات سنگدانه سفارش داده شده

هر  1000تن یا هر  6ماه

دانهبندي و درصد عبوري از الک 75میکرومتر

هر مقدار سنگدانه وارد شده به
كارگاه در هر روز از هر معدن

بررسی گواهی استاندارد و انطباق نوع سنگدانه ،وضعیت ظاهري و
حداكثر اندازه سنگدانه با مشخصات سنگدانه سفارش داده شده

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ
بیش از 1200

سبکدانه5

كمتر از 600

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

گروه  3و 4

بین  600تا 1200

بیش از 1200

هر  800تن یا هر  5ماه

آب

گروه  3 ،2 ،1و 4

نوع بازرسي /آزمايش كنترل كيفيت

بین  600تا 1200

در صورت
استفاده از آب
غیر شرب

بیش از 1200

در صورت
استفاده از آب
غیر شرب

در ابتداي
پروژه 6

كلیه آزمایشها طبق استاندارد ASTM C1602

هر  9ماه

میزان كلرید و سولفات محلول و مقدار pH

در ابتداي
پروژه 6

كلیه آزمایشها طبق استاندارد ASTM C1602

هر  6ماه

میزان كلرید و سولفات محلول ،مقدار  ،pHمقدار قلیايها ،ذرات
جامد معلق و بررسی مقاومت نسبی و زمان گیرش

در ابتداي
پروژه 6

كلیه آزمایشها طبق استاندارد ASTM C1602

هر  3ماه

میزان كلرید و سولفات محلول ،مقدار  ،pHمقدار قلیايها ،ذرات
جامد معلق و بررسی مقاومت نسبی و زمان گیرش

 -1توجه:

اﻫ
ﻮ

كمتر از 600

در صورت
استفاده از آب
غیر شرب

دانهبندي ،درصد عبوري از الک 75میکرومتر ،چگالی و جذب آب

 -2منظور از حجم بتن مصرفي ،مقدار بتني است كه در كارگاه ساخته ميشود و شامل مقدار بتني كه بصورت آماده از توليد كننده بتن آماده استاندارد خريداری

ﯽ

ميشود ،نميباشد.

 -3از هر محموله سيمان خريداری شده كه برای ساخت بتن مسلح وارد كارگاه ميشود ،بايد يک نمونه به مقدار حداقل سه كيلوگرم برداشته و تا انتهای پروژه در
ظروف هوابند و آببند نگهداری شود.

 -4در طول اجرای پروژه از هر معدن و هر نوع سنگدانه خريداری شده بايد يکبار مطالعات سنگ شناسي و يا آزمايش واكنش قليايي و همچنين يکبار آزمايش
لسآنجلس و يا ميکرو دوال انجام گردد.
 -5بازرسي و تواتر سنگدانههای بازيافتي همانند سنگدانه معمولي است .فقط در سازههای با اهميت  1و ،2در بازرسيهای دورهای آزمايشهای جدول  1-5-1-3نيز
بايد انجام شود.
 -6برای سبکدانه به جای استفادها ز واحد وزن (تن) بايد از واحد حجم (متر مکعب ) استفاده شود.

 -7هر زمان كه نسبت به تغيير مشخصات ظاهری آب شک بوجود آيد و يا منبع تامين آب تغيير نمايد بايد كليه آزمايشهای كنترل كيفيت مطابق ASTM C1602
انجام گردد .در برخي از فصول سال ،و يا در مواقع بارندگي ممکن است ،ميزان مواد زيان آور آب در رودخانهها ،چاهها و قنوات تغيير نمايد ،بنابراين ،ممکن است
نياز به تغيير در تواتر نمونه برداری احساس شود و در صورتي كه روال مشخصي داشته باشد ،ميتوان تواتر را به حالت عادی برگرداند.
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نوع
مصالح

درجه اهميت سازه

حجم بتن مورد

مطابق استاندارد 2800

مصرف

ايران

m3 ، 1

تواتر نمونهبرداری /
بازرسي

نوع بازرسي /آزمايش كنترل كيفيت

مواد افزودني شيميايي

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ
دوده سيليسي

بین  600تا 1200

هر  20تن

آزمایشهاي چگالی و همچنین شاخص فعالیت پوزوالنی و كنترل
یکنواختی با مقایسه نتایج با نتایج اولیه پروژه

بیش از 1200

هر  15تن

آزمایشهاي ذرات بزرگتر از  45میکرومتر ،چگالی و همچنین شاخص
فعالیت پوزوالنی و كنترل یکنواختی با مقایسه نتایج با نتایج اولیه پروژه

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

-

بررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات ارائه شده توسط كارخانه با
مشخصات استاندارد یا مشخصات سفارش داده شده

كمتر از 600

گروه  3 ،2 ،1و 4

رنگدانه

گروه  3 ،2 ،1و 4

-

هر محموله

آزمایشهاي مقایسه رنگ با رنگدانه استاندارد و آزمایش تاثیر بر مقاومت
فشاري

گروه  3 ،2 ،1و 4

-

هر محموله

و انواع پوزوالن طبيعي

بیش از 1200

هر  30تن

آزمایشهاي دانهبندي ،چگالی و مواد زیانآور و رس و و كنترل یکنواختی
با مقایسه نتایج با نتایج اولیه پروژه

(نرمه)

بین  600تا 1200

هر  50تن

آزمایشهاي دانهبندي ،چگالی و مواد زیانآور و رس و و كنترل یکنواختی
با مقایسه نتایج با نتایج اولیه پروژه

خاكستر بادی ،سرباره

كمتر از 600

-

بررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات ارائه شده توسط كارخانه با
مشخصات استاندارد یا مشخصات سفارش داده شده

گروه  3 ،2 ،1و 4

پودرهای پركننده

بیش از 1200

هر  30تن

آزمایشهاي ذرات بزرگتر از  45میکرومتر ،چگالی و همچنین شاخص
فعالیت پوزوالنی و كنترل یکنواختی با مقایسه نتایج با نتایج اولیه پروژه

الياف

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

بین  600تا 1200

هر  50تن

آزمایشهاي چگالی و همچنین شاخص فعالیت پوزوالنی و كنترل
یکنواختی با مقایسه نتایج با نتایج اولیه پروژه

گروه  3 ،2 ،1و 4

اﻫ
ﻮ

كمتر از 600

-

بررسی گواهی استاندارد و انطباق مشخصات ارائه شده توسط كارخانه با
مشخصات استاندارد یا مشخصات سفارش داده شده

ﯽ

آزمایشهاي مقایسه رنگ با رنگدانه استاندارد و آزمایش تاثیر بر مقاومت
فشاري

 4فصل چهارم
فوالد

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ
متن

كليات

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

4- 1

فوالد

تفسير

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
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د

 4-1-1-1این فصل شامل مشخصات كلی آرماتورهاي
فوالدي میباشد .آرماتورهاي فوالدي شامل میلگردها و سیم
ها میشوند.
 4-1-1-2میلگردهاي فوالدي بصورت گرم نورد شده
(استاندارد  INSO-3132ایران) بوده و داراي انواع ساده و
آجدار هستند .سیم هاي فوالدي از نورد سرد (استاندارد
 ISIRI 11558ایران) بدست آمده و در دونوع ساده و آجدار
تولید میشوند.
4-1-1-3مالحظات در رابطه با دوام آرماتورها در فصل
ششم آمده است.
 4-1-1-4هر نوع فوالد به صورت میلگرد یا سیم كه به
موجب این آیین نامه بعنوان فوالد تسلیح در بتن مسلح به
كار رود باید مطابق استانداردهاي معتبر تولید شده و داراي
برگ شناسایی كارخانه سازنده باشد.

ﯽ

انواع فوالدهاي مصرفی در بتن آرمه از نظر روش تولید،
شکل رویه ،جوش پذیري و شکل پذیري به شرح زیراند:
 4-1-2-1روش تولید
الف -فوالد نورد شده در حالت گرم ( گرم نورد شده).
ب -فوالد اصالح شده در حالت سرد به وسیله عملیات
مکانیکی از قبیل پیچاندن ،كشیدن ،نورد كردن یا گذراندن
از حدیده (سرد اصالح شده).

اﻫ
ﻮ

انواع فوالد
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تفسير

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

پ -فوالد ویژه كه با عملیاتی مانند گرمایش و آبدادگی
سخت شده است (گرم عمل آمده).
 4-1-2-2شکل رویه
الف -میلگرد آجدار
ب -میلگرد ساده
 4-1-2-3جوش پذیري
الف -فوالد جوش پذیر كه با تجهیزات و روش هاي متداول
قابل جوشکاري است .
ب -فوالد جوش پذیر مشروط كه در شرایطی معین با
تجهیزات و روشهاي معین قابل جوشکاري است.
پ -فوالد جوش ناپذیر كه با وسایل متعارف قابل جوشکاري
نیست.
 4-1-2-4شکلپذیري
فوالد از نظر شکل پذیري به سه رده زیر طبقه بندي می
شود:
الف -فوالد نرم كه منحنی تنش -تغییر شکل نسبی آن
داراي پله تسلیم مشهود است.
ب -فوالد نیم سخت كه منحنی تنش -تغییر شکل نسبی
آن داراي پله تسلیم بسیار محدود است.
پ -فوالد سخت كه منحنی تنش -تغییر شکل نسبی آن
فاقد پله تسلیم است.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ
ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

قطر اسمي

اﻫ
ﻮ
ﯽ

 4-1-3-1آرماتور به صورت كالف ،شاخه ،و شبکه هاي
جوش شده یا بافته شده در كارخانه ،براي مصرف عرضه
می شود و تفکیک میلگردها از هم بر اساس قطر اسمی
است.
 4-1-3-2قطر اسمی میلگرد ساده قطري است كه در برگ
شناسایی ذكر می شود و معادل قطر دایره هم مساحت با
مقطع عرضی نظري میلگرد بر حسب میلیمتر است.
 4-1-3-3قطر اسمی ،سطح رویه اسمی و سطح مقطع
اسمی میلگردهاي آجدار بترتیب برابر است با قطر ،سطح
رویه ،و سطح مقطع میلگردهاي ساده صاف هم وزن آنها.
 4-1-3-4در محاسبات وزن ،سطح رویه و سطح مقطع
میلگرد ،قطر اسمی آن و جرم واحد حجم معادل 7850
كیلوگرم در مترمکعب مالك قرار می گیرد.
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 4-1-3-5قطرهاي اسمی میلگردها از  5تا  50میلیمتر با
گامهاي مختلف ،و قطر اسمی سیمهاي شبکه هاي جوش
شده از  4تا  12میلیمتر با گام  0/5میلیمتر می باشد.
 4-1-3-6قطرهاي اسمی مرجح مورد مصرف در بتن آرمه
بر حسب میلیمتر بشرح زیراند:
5 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 16 ، 20 ، 25 ، 32 ، 40 ، 50

مشخصات مکانيکي

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

()3-1

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 4-1-4-1تنش تسلیم ( )fyو مقاومت مشخصه فوالد ()fyk
مقاومت مشخصه فوالد بر اساس مقدار تنش تسلیم آن
تعیین می شود ،و معادل مقداري است كه حداكثر  5درصد
مقادیر اندازه گیري شده براي حد تسلیم ممکن است كمتر
از آن باشد .در مواردي كه تنش تسلیم فوالد به وضوح
مشخص نباشد مقدار آن معادل تنش نظیر  0/2درصد تغییر
شکل نسبی ماندگار اختیار می شود.
با آزمایش كششی هر آزمونه باید ثابت شود روابط زیر
برقرارند:

و f su  1.25 f y f su  1.18 f y ,obs

 4-1-4-2طبقهبندي میلگردها
میلگردهاي فوالدي براساس مقاومت مشخصه طبقه بندي
می شوند ،طبقه بندي میلگردهاي مصرفی در بتن آرمه بر
حسب نوع فوالد به شرح زیر است:

ﯽ

اعداد بعد از  Sبیانگر حداقل مقاومت مشخصه میلگرد بر
حسب نیوتن بر میلیمتر مربع می باشند.
 4-1-4-3آزمایشها
آزمایشهاي مختلف روي نمونه هاي میلگردهاي فوالدي باید
با رعایت بندهاي  4-4-4و  5-4-4مطابق استانداردهاي
زیر به عمل آیند:
 آزمایش كششی میلگرد (دت .)701 آزمایش تاشدگی به زاویه  180درجه (دت .)703 -آزمایش خم كردن و باز كردن خم میلگرد (دت .)703

اﻫ
ﻮ

S240
S340
S400
S500
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 آزمایش كششی بعد از خم كردن و باز كردن خممیلگرد و سیم هاي با قطر كمتر از  9میلیمتر (دت .)702
 آزمایش پیوستگی میلگرد با بتن (دت  .)704و (دت.)705
 آزمایش وصله هاي جوش شده میلگرد (دت .)706 آزمایش خستگی میلگرد (دت .)707تبصره  :آزمایش كششی براي تمامی میلگردها و آزمایش
خم كردن و باز كردن خم یا آزمایش تاشدگی با زاویه 180
درجه براي میلگردهاي سرد اصالح شده الزامی است.
 4-1-4-4نمونهبرداري
مقاومت و سایر مشخصه هاي میلگردها بر اساس نتایج
آزمایش آزمونه هاي بریده شده از آنها تعیین می شوند .در
هر نمونه برداري باید یک نمونه به طول یک متر بریده شود
و آزمونه ها از این نمونه جدا شوند.
 4-1-4-5تواتر نمونهبرداري
تعداد و تواتر نمونه ها باید طوري باشد كه ارزیابی كیفیت
كل آرماتور مصرفی ممکن شود .براي این منظور باید از هر
پنجاه تن و كسر آن  ،از هر قطر و هر نوع فوالد حداقل پنج
نمونه برداشته شود  .در صورت موافقت دستگاه نظارت می
توان از هر سه بندل پنج تنی میلگردهاي مشابه ،یک نمونه
انتخاب كرد.
 4-1-4-6ضوابط پذیرش میلگردها (یا فوالد)
مقاومت مشخصه فوالد وقتی منطبق بر طبقه مورد نظر و
قابل قبول تلقی می شود كه عالوه بر تامین شرایط بندهاي
 3-1-10-4-1و  6-10-1-3یکی از شرایط زیر هم برآورده
شود:
الف) در میان نتایج آزمایش هاي كششی  5نمونه  ،تنش
تسلیم هیچکدام از آزمونه ها كمتر از مقاومت مشخصه
فوالد نباشد.
ب) در صورت برآورده نشدن شرط (الف) باید یک سري
دیگر شامل  5نمونه مورد آزمایش قرار گیرد .در این صورت
نتایج بدست آمده از كل  10آزمونه باید در رابطه زیر صدق
كنند:

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ
ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د
اﻫ
ﻮ

كه در آن  fymو  S10بشرح زیرند:

ﯽ

()3-2

f ym  f k  0.6 S10
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()3-3

f y1  f y 2  ........  f y10
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 f yi ) 2

()3-4

yi

f
i 1

10

f ym 

10

ym

ﻗﺎﺑ
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ﻏ

9

( f
i 1

S10 

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

در صورت برآورده نشدن شرایط بندهاي (الف) و (ب)
مقاومت مشخصه فوالد از نظر انطباق با طبقه مورد نظر،
قابل قبول نخواهد بود.

تغييرشکلها

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 4-1-5-1نمودار تنش-تغییرشکل نسبی
براي سهولت محاسبه می توان نمودار واقعی تنش – تغییر
شکل نسبی فوالد را با نموداري دو خطی جایگزین كرد.
نمودار تنش -تغییر شکل نسبی فوالد در كشش و فشار
یکسان در نظر گرفته می شود.
 4-1-5-2مدول االستیسیته
مدول االستیسیته براي تمامی میلگردهاي مصرفی در بتن
آرمه برابر با  200/000مگاپاسکال ( نیوتن بر میلیمتر مربع)
فرض می شود.
 4-1-5-3ضریب انبساط حرارتی
ضریب انبساط حرارتی براي تمامی میلگردهاي مصرفی در
بتن آرمه معادل  1×105به ازاي هر درجه سلسیوس
(سانتیگراد) است.

ﯽ

 4-1-6-1شکل پذیري میلگردها براساس آزمایش تاشدگی
با زاویه  180درجه یا آزمایش خم كردن و باز كردن خم با
استفاده از فلکه استاندارد تعیین می شود .شکل پذیري
میلگردها وقتی قابل قبول تلقی می شود كه ازدیاد طول
نسبی گسیختگی در آزمایش كششی از  8درصد روي ده
برابر قطر و  12درصد روي پنج برابر قطر میلگرد كمتر
نباشد.

اﻫ
ﻮ

شکلپذيری
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 4-1-7-1جوش پذیري میلگردها به نحوه تولید و نیز
تركیب شیمیایی فوالد آنها بستگی دارد  .تمامی میلگردهاي
گرم نورد شده با تركیب شیمیایی متعارف  ،داراي جوش
پذیري مطلوب تلقی می شوند .میلگردهاي سرد اصالح شده
و گرم به عمل آمده ،به حرارت جوش حساسیت بسیار دارند
و با روش هاي معمول جوش پذیر نیستند .وصله جوشی
این گونه میلگردها با رعایت ضوابط خاص میسر است.
جوشکاري میلگردها باید مطابق بند  3-5-2-8باشد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

رده بندی آرماتورها

 4-1-8-1ردهبندي آرماتورها بر اساس تنش حد تسلیم
آنها مطابق جدول 1-4است:

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

جدول -1-4رده بندی ميلگردهاوسيمها

S240

میلگرد ساده

S340

میلگرد آجدار

S350

میلگرد آجدار

][1

S400

میلگرد آجدار

][1

S420

میلگرد آجدار

][1

S500

میلگرد آجدار

][1

S520

میلگرد آجدار

][1

S500C

سیمهاي ساده و یا آجدار

شکل آج مطابق استاندارد

][1

][2

INSO-3132-2013

اعداد بعد از  Sبیانگر تنش حد تسلیم فوقانی میلگرد، 𝑓𝑦 ،
بر حسب مگا پاسکال میباشند .رده هاي مشخص شده در
جدول  1براي میلگردهاي گرم نوردیده معمولی میباشندكه
مشخصات كششی آنها در بند 5-4در جدول  2ذكر شده
است .در صورتیکه در فرایند ساخت تغییراتی در تركیبات
شیمیایی ویا درروش ساخت با اهداف مشخص ایجاد شود،
در سمت راست رده میلگرد ،مطابق آنچه در بند 3-5-4

ﯽ

ایران
] [2شکل آج مطابق استاندارد  ISIRI-11558ایران

اﻫ
ﻮ

][1

رده میلگرد

نوع میلگرد یا سیم
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آمده است یک حرف التین اضافه خواهد شد .در این آیین
نامه ،براي فوالدهاي سرد نوردیده وسیمهاي ساخته شده
مطابق استاندارد  ISIRI-11558ایران ،رده S500C
بکار برده شده است.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 4-8-1-2طبقه بندی آرماتورها با توجه به روش

ساخت

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

آرماتورها از نظر روش ساخت به سه گروه زیر دسته بندي
میشوند:
 -1فوالد گرم نورد شده بر اساس استاندارد ایران

)(INSO-3132-2013
 -2فوالد سرد اصالح شده ،كه بر اثر انجام عملیات
مکانیکی نظیر پیچانیدن ،كشیدن ،نورد كردن یا گذرانیدن

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

از حدیده ،برروي میلگردهاي گرم نورد شده ،در حالت سرد
بدست می آید بر اساس استاندارد ایران (ISIRI-

)11558
 -3فوالد گرم اصال ح شده یا فوالد ویژه ،كه بر اثر انجام
عملیات مکانیکی نظیر گرمایش و آب دادن برروي
میلگردهاي گرم نورد شده در حالت گرم بدست می آید.

 4-8-1-3طبقه بندی آرماتورها از نظرشکل پذيری

آرماتورهاي فوالدي از نظر شکل پذیري به سه دسته تقسیم
میشوند:
 -1فوالد نرم ) ، (S240كه منحنی تنش – تغییر شکل
 -2فوالد نیمه سخت )، (S420,S400,S350,S340
بسیار محدود است.
 -3فوالد سخت ) (S520,S500كه منحنی تنش –
تغییر شکل نسبی آن فاقد پله تسلیم است.

ﯽ

كه منحنی تنش – تغییر شکل نسبی آن داراي پله تسلیم

اﻫ
ﻮ

نسبی آن داراي پله تسلیم مشهود است.
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ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 4-1-9-1ویژگی هاي كششی آرماتورها باید مطابق با
مقادیر كششی یکی از رده هاي ارائه شده در جدول  2باشد.
در آرماتورهاي ذكر شده در جدول  ،2حداقل نسبت
مقاومت كششی به تنش حد تسلیم فوقانی برابر با 1/25
می¬باشد .در آرماتورهاي سرد نوردیده شده حد اقل نسبت
فوق برابر  1/03است.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

جدول  -2-4ويژگيهای كششي آرماتورها

رده

عالمت
مشخصه در
ایران

طبقهبندي از
نظر شکل رویه

رده از نظر
شکل پذیري

مقاومت
كششی حداقل
N/mm2

تنش حد تسلیم
فوقانی
N/mm2

ازدیاد طول نسبی
][1

حداقل
A5
25

S240

س 240

ساده

نرم

360

240

-

S340

آج 340

آجدار مارپیچ

نیم سخت

500

340

-

S350

آج 350

آجدار مارپیچ

نیم سخت

500

350

455

S400

آج 400

آجدار جناغی

نیم سخت

600

400

-

16

S420

آج 420

آجدار جناغی

نیم سخت

600

420

545

[2]16

S500

آج 500

آجدار مركب

سخت

650

500

-

10

S500C

آج  500سرد

آجدار

سخت

550

500

-

12

S520

آج 520

آجدار مركب

سخت

690

520

675

13

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

حداقل

حداكثر

18

17

][2

حداقل
A10
18
15
12
8
-

اﻫ
ﻮ

] [1انتخاب یکی از طولهاي آزمون براي تعیین میزان ازدیاد طول نسبی كافی است .در صورت عدم ذكر طول آزمون ،طول حداقل
 A5باید مالك قرار گیرد .طولهاي  𝐴5و  𝐴10در استاندارد  INSO 3132ایران تعریف شده اند.
] [2در خصوص میلگردهایی كه قطر اسمی آنها  32میلیمتر یا بیشتر است ،حداقل مقدار مشخصه تعریف شده براي  A5ممکن است
تا  2درصد به ازاي هر  3میلیمتر افزایش در قطر ،كاهش یابد .حداكثر كاهش از حداقل مقادیر تعریف شده در جدول فوق به  4درصد
محدود میشود.

ﯽ

متن
 4-1-9-3درآرماتورهایی كه استحکام الزم و نسبت
مقاومت كششی به تنش حد تسلیم حد اكثر در آنها مطابق
جدول  2به روش خنک كاري وبرگشت تحت كنترل (مانند

تفسير
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تفسير

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

روش ترمکس) حاصل میشود حرف  Tوبراي آرماتورهائی
كه به روشی غیر از خنک كاري وبرگشت تحت كنترل تولید
میشوند حرف  ، Uودر آرماتورهایی كه با استفاده از عناصر
آلیاژي استحکام الزم در آنها محقق میشود ،حرف  Aبه
انتهاي رده میلگرد در گواهینامه فنی صادره و نیز در نشانه
گذاري روي میلگرد درج میشود.

ويژگيهای خم پذيری

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 4-1-10-1نمونه آرماتور آزمایش خمشی بر اساس
استاندارد  8103-1ایران باید قادر باشد دور یک فک
خمشی به اندازه  180درجه خم شده ودر محیط خارجی
آن هیچگونه ترك خوردگی قابل مشاهده با دید طبیعی
ایجاد نشود .قطر فک خمشی متناسب با قطر آرماتور بوده
ومطابق جدول  3-4میباشد.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

جدول  3-4قطر فک خمش در آزمون خمش
قطر اسمي آرماتور )(d

قطر فک خمش

𝑑 ≤ 16
16 < 𝑑 ≤ 32
32 < 𝑑 ≤ 50

3d
6d
7d

 4-1-11-1شرائط جوشکاري آرماتورهاي مورد استفاده
جهت مسلح كردن بتن و حد اقل دماي مورد نیاز پیش
گرم و انجام عملیات جوشکاري باید بر مبناي استاندارد
 INSO-3132-2013ایران باشد.

اﻫ
ﻮ

ويژگيهای جوش پذيری

ﯽ

 4-1-10-2در صورت نیاز ،آزمون باز خمش كه براي
تعیین میزان فرسودگی آرماتورهاي خم شده بکار میرود
باید مطابق استاندارد  8103-1ایران انجام شود.
4-1-10-3در صورت توافق تولید كننده و خریدار ،آزمون
باز خمش میتواند جایگزین آزمون خمش شود.
 4-1-10-4انجام یکی از دو آزمون خمش یا باز خمش از
طرف تولید كننده الزامی است ،لیکن هردو مشخصه باید
توسط تولید كننده تضمین گردد.
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تفسير

ﻗﺎﺑ
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ﻏ

 4-1-11-2عملیات جوشکاري در دماي  -18درجه
سلسیوس و پایین تر نباید انجام شود.
 4-1-11-3بعد از پایان جوشکاري ،باید اجازه داد تا
آرماتور بطور طبیعی سرد شود .شتاب دادن به فرآیند سرد
شدن مجاز نمی باشد.

ضوابط كلي

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 4-1-12-1كلیه سیمها ومیلگردهاي مصرفی در
آرماتورهاي طولی و عرضی سازه هاي بتن آرمه باید آجدار
باشند .استفاده از سیمها ویا میلگردهاي ساده فقط
دردورپیچهامجاز میباشد.
 4-1-12-2تنش حد تسلیم سیمها و میلگردها باید از
یکی از دو روش زیر بدست آید:
الف  -روش جابجایی  0/2در صد بر اساس استانداردهاي
مناسب ملی و یا بین المللی
ب  -تعیین نقطه تسلیم بر اساس روش توقف نیرومطابق
استانداردهاي مناسب ملی و یا بین المللی .استفاده از این
روش براي سیمها ومیلگردهایی مجاز است كه داراي یک
نقطه تسلیم كامال واضح و مشخص باشند.
 4-1-12-3در كرنشهاي كمتریا مساوي با كرنش حد
تسلیم ، 𝜀𝑦 ،تنش فوالد 𝑠𝑓 ،از رابطه  1-4محاسبه میشود:
𝑠𝜀 𝑠𝐸 = fs
( )4-1در صورتی كه 𝑦𝜀 ≤ 𝑠𝜀
در كرنشهاي بزرگتر از كرنش حد تسلیم ، 𝜀𝑦 ،تنش فوالد
مستقل از كرنش بوده و مطابق رابطه  2-4منظور میگردد:
𝑦𝑓 = 𝑠𝑓
صورتی كه 𝑦𝜀 > 𝑠𝜀
()4-2

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د
اﻫ
ﻮ

 4-1-12-5تنش حد تسلیم بکار برده شده در محاسبات
براي سیمها و میلگردها بستگی به مشخصات فوالد مصرفی
داشته و بر اساس نوع كاربري نباید از مقادیر داده شده در
جدول  4-4براي آرماتورها وسیمهاي آجدار ،و جدول 5-4
براي آرماتورها وسیمهاي ساده بیشتر باشد.

ﯽ

 4-1-12-4ضریب االستیسیته ، 𝐸𝑠 ،براي سیمها و
میلگردها برابر با  2100مگاپاسکال است.
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متن

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 4-1-12-5نوع سیمها ومیلگردهایی كه براي كاربري
مشخص سازه اي استفاده میشوند باید براي آرماتورهاي
آجدار مطابق جدول  4-4و براي آرماتورهاي ساده مطابق
جدول  5-4باشد.
 4-1-12-6سیمهاي ساده و آجدار ،وشبکههاي جوشی
ساخته شده ازسیمهاي ساده و آجدار باید مطابق
استاندارد  ISIRI-11558ایران باشند ..در این سیمها،
تنش حد تسلیم باید بر اساس بند 2-8-4تعیین شوند.
 4-1-12-7در سیم هاي آجدار ،فقط استفاده از قطرهاي
 1/5میلیمترتا  16میلیمتر مجاز میباشد .در صورت استفاده
از سیمهاي آجدار با قطرهاي بزرگتر از  16میلیمتر طول-
هاي مهاري و وصله با منظور نمودن این سیمها مشابه
سیمهاي ساده ،و با استفاده از بند  7-8-21محاسبه
میگردد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ
ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

جدول  4-4برای آرماتورهای آجدارطولي و عرضي
كاربری
خمش ،نیروي
محوري ،حرارت و
انقباض

پیچش

ميلگردهای آجدار

سيمهای آجدار

مالحظات

سیستمهاي
ویژه زلزلهبر

420

بند 12-8-4

غیرمجاز

-

سایر موارد

550

همه رده هاي آجدار

همه رده هاي آجدار

1

سیستمهاي
ویژه زلزلهبر

700

همه رده هاي آجدار

همه رده هاي آجدار

2

دورپیچها

700

همه رده هاي آجدار

همه رده هاي آجدار

2

سایر موارد

550

همه رده هاي آجدار

همه رده هاي آجدار

-

سیستمهاي
ویژه زلزلهبر

420

همه رده هاي آجدار

همه رده هاي آجدار

-

دورپیچها

420

همه رده هاي آجدار

همه رده هاي آجدار

-

برش اصطکاك

420

همه رده هاي آجدار

همه رده هاي آجدار

-

خاموتها،
بستها ،تنگها

420

همه رده هاي آجدار

همه رده هاي آجدار

-

آرماتورهاي
طولی و عرضی

420

همه رده هاي آجدار

همه رده هاي آجدار

-

محاسبات ،مگاپاسکال

-1استفاده از شبکه هاي آجدار جوشی نیز مجاز است.
-2استفاده از فوالدهاي با كربن و كروم كم نیز مجاز است.

ﯽ

برش

استفاده

مجازبرای كاربرد در

اﻫ
ﻮ

آرماتورهاي
محصوركننده و یا
آرماتورهاي تکیهگاهی
آرماتورهاي طولی

محل مورد

حداكثر مقدار  fyيا fyt

شماره رده
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جدول  5-4برای آرماتورهای دور پيچ ساده

محل مورد

حداكثر مقدار  fyيا  fytمجاز برای

شماره رده

استفاده

كاربرد در محاسبات ،مگاپاسکال

ميلگردها و سيمهای ساده

دورپیچها در
سیستمهاي ویژه
زلزلهبر

700

همه انواع آرماتورهاي گرم وسرد نورد شده كه
داراي ویژگیهاي جدول  2میباشند

700

همه انواع آرماتورهاي گرم وسرد نورد شده كه
داراي ویژگیهاي جدول  2میباشند

420

همه انواع آرماتورهاي گرم وسرد نورد شده كه
داراي ویژگیهاي جدول  2میباشند

420

همه انواع آرماتورهاي گرم وسرد نورد شده كه
داراي ویژگیهاي جدول  2میباشند

دورپیچها

برش

دورپیچها

پیچش

دورپیچها

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

آرماتورهاي
محصوركننده و یا
آرماتورهاي تکیهگاهی
آرماتورهاي طولی

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

متن

اﻫ
ﻮ
ﯽ

 4-1-12-8در آرماتورهاي طولی آجدار در قابهاي ویژه و
دیوارهاي ویژه زلزله بر و اجزاء آنها از جمله دیوار پایهها و
تیرهاي همبند كه تحت اثر لنگر خمشی ،نیروي محوري،
و یا هردو بصورت توام قرار میگیرند باید هر سه شرط زیر
ارضاء شوند:
الف  -تنش تسلیم اندازهگیري شده در آزمایشگاه از تنش
حد تسلیم در محاسبات  ،𝑓𝑦 ،بیش از  125مگاپاسکال
بیشتر نباشد.
ب – نسبت تاب كششی به تنش حد تسلیم اندازهگیري
شده در آزمایشگاه از  1/25بیشتر باشد.
پ  -حداقل درصد ازدیاد طول در طول آزمون 200
میلیمتري براي آرماتورهاي به قطر  10تا  20میلیمتر برابر
با  14درصد ،براي آرماتورهاي به قطر  22تا  35میلیمتر
برابر  12درصد ،و براي آرماتورهاي به قطر بزرگتر از 35
میلیمتر تا  57میلیمتر برابر  10درصد باشد.

تفسير
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پوشش بتن روی ميلگردها

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 4-1-13-1پوشش بتن روي میلگردها كه شامل همه
آرماتورهاي طولی و عرضی عضو میباشند نباید از مقادیر
داده شده در جدول  6-4كمتر باشد .حد اقل مقدار این
پوشش به منظور تامین دوام اعضاء در محیط هاي خورنده
در هر حال نباید از مقادیر ذكر شده در فصل ششم كمتر
باشد .همچنین ،حد اقل پوشش بتن نباید از پوشش مورد
نیاز براي مقاومت در برابر آتش سوزي مطابق فصل  3كمتر
باشد.
 4-1-13-2براي دسته میلگردها ،پوشش بتن روي
میلگردها نباید از كوچکترین دو مقدار الف و ب كمتر باشد.
الف -قطر معادل دسته میلگردها
ب –  75میلیمتر براي مواردي كه بتن برروي خاك
ریخته شده و با آن در تماس دایمی است ،و 50
میلیمتر براي مواردي كه بتن در تماس با
خاك ریخته نشده است.
 4-1-13-3براي آرماتورهاي برشی كالهک دار ،مقدار
پوشش بتن برروي كلیه قسمتها نباید از مقدار پوشش
آرماتورها در عضو كمتر باشد.
 4-1-13-4در محیط هاي خورنده ویا در سایر شرائط
محیطی غیر متعارف ،مقدار پوشش حد اقل روي آرماتورها
باید در صورت لزوم افزایش یافته ودر هر حال نباید از
مقادیر داده شده در فصل ششم به منظور تامین دوام عضو
كمتر باشد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ
ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

نگهداری ميلگردها

اﻫ
ﻮ

 4-2آرماتورهای برشي كالهک دار

ﯽ

4-1-14-1میلگردهاي فوالدي باید بدون تماس مستقیم با
زمین و در محلهاي تمیز و عاري از رطوبت انبار شوند و از
زنگ زدگی و كثیف شدن سطح آنها جلوگیري به عمل
آید.
میلگردها باید بسته به قطر و طبقهبندي مقاومتی و
كارخانه تولیدي آنها ،به صورت مجزا و قابل كنترل انبار
شوند.
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متن
 4-2-1آرماتورهاي برشی كالهک دار و ساخت آنها باید
مطابق استاندارد مناسب ملی و یا بین المللی باشد.

 4-3قطعات مدفون در بتن

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 -4-3-1قطعات مدفون در بتن نباید برروي مقاومت سازه
ویا ضد آتش بودن آن اثرات عمده داشته باشند.
 -4-3-2جنس قطعات مدفون نباید برروي بتن و یا آرماتور
اثرات نامطلوب بگذارد.
 -4-3-3در صورت استفاده از قطعات مدفون از جنس
آلومینیم ،این قطعات باید داراي پوشش مناسب براي
جلوگیري از واكنش بین بتن و آلومینیم و بتن و فوالد
باشند.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

جدول  -6-4پوشش بتن روی ميلگرد برای اجزاء بتني در مواردی كه

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

شرايط محيطي سازه بتني

نوع عضو

ميلگردها

بتن در تماس دائم با خاك است

كلیه اعضاء

كلیه میلگردها

بتن در تماس با هوا و یا تماس
غیر دائم با خاك است

كلیه اعضاء

بتن در تماس با هوا و یا خاك
نباشد

پوشش روی ميلگردها
)(mm
75

دالها ،تیرچهها و دیوارها

میلگردها و سیمهاي به قطر 16
میلیمتر و كمتر

40

میلگردهاي بزرگتر از قطر 36
میلیمتر

40

میلگردهاي قطر  34میلیمتر و
نازكتر

20

آرماتورهاي طولی ،خاموتها ،بست-
ها ،دورپیچها و تنگها

40

اﻫ
ﻮ

تیرها ،ستونها ،ستونپایهها و
اعضاي كششی

میلگردهاي به قطر  18تا 58
میلیمتر

50

متن

ﯽ

تفسير

ت 4-4كابلهای پيشتنيدگي
ت  1-4-4تعريف
ت در سیستم هاي پیشتنیده و پسكشیده كابل ها به عنوان یک
بخش از تاندون ها بشمار می آیند كه تاندون به مجموعه كامل
مونتاژي شامل گیره ها ،اجزاي كششی نظیر كابلها و پوششهاي
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 4-4كابلهای پيشتنيدگي
تعريف

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 4-4-1-1كابل ها اعضاي كششی هستند كه در اجزاي
پیشتنیده براي ایجاد نیروي فشاري در بتن استفاده
میشوند.
 4-4-1-2مشخصات كابل ها باید مطابق استاندارد ملی
 1-13250باشد.
 4-4-1-3هنگام استفاده از حفاظت كاتدیک در سازههاي
پیش تنیده باید جریان اعمالی در حدي باشد كه كابل ها
دچار تردشدگی هیدروژنی نشوند.
 4-4-1-4به دلیل حساسیت زیاد این مواد نسبت به
خوردگی ،باید بطور كامل در تمام مراحل تولید ،حمل،
انبارداري ،نصب و استفاده نهایی در مقابل خوردگی
محافظت شوند.

آئین نامه بتن ایران -بخش مصالح و مسائل اجرایی

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

عایق در كاربردهاي نچسبیده و یا غالفهاي پرشده با دوغاب در
سیستمهاي چسبیده اطالق می شود.
كابلهاي چسبیده به صورت مستقیم در روش پیش كشیدگی و یا
غیر مستقیم از طریق دوغاب تزریق شده در غالف در روش پس
كشیدگی به بتن می چسبد.
كابلهاي نچسبیده به وسیله یک پوشش عایق (معموال از جنس پلی
اتیلن فشرده) و ماده پر كننده (معموال گریس) كه فضاي بین كابل
و پوشش عایق را پر می كند در برابر خوردگی محافظت می شوند.
قطر خارجی پوشش ،جرم پوشش در هر هر متر طول و جرم ماده
پركننده در هر متر طول كابل از جمله مشخصه هاي الزم است كه
ب اید توسط تولید كننده به همراه گواهینامه مواد ارایه شود.
توجه به كیفیت مواد مورد استفاده در غالفها ،پوششهاي عایق،
دوغاب و گریسهاي مورد استفاده جهت اطمینان از حفاظت الزم در
مورد خوردگی بسیار حایز اهمیت است .در این رابطه می توان به
استانداردهاي مرتبط مراجعه كرد.
-3-1-11-1-2ت انواع فوالدهاي پیش تنیدگی به چهار دسته
تقسیم می شوند :سیم كشیده شده به روش سرد ،سیم آبدیده و
حرارتدیده ،سیم بافته شده و میلگرد
فوالد پیش تنیدگی می تواند با خواص رهایی ) (Relaxationكم و
یا معمولی باشد.
جهت آشنایی با الزامات مرتبط با كابلهاي با میزان رهایی كم
) (Low-relaxation strandبه استاندارد  ASTM A416مراجعه
شود.
انتخاب نوع كابل باید با توجه به بارهاي سازه اي و محیطی و مقدار
كشش اعمالی بر كابل ها باشد.

-3-1-11ت داول بار

اﻫ
ﻮ

-3-1-12-2ت مشخصات

ﯽ

-3-1-12-2-1ت انواع مختلفی داول بار موجود است كه با توجه
به هزینه و شرایط خورندگی محیط می توان انواع مختلف را براي
مصرف در پروژه انتخاب كرد.
با توجه به ابعاد و ضخامت دال ها ،طول و فاصله داول بارها از
یکدیگر را می توان محاسبه كرد.

 4-5داول بار (ميلگرد اتصال)
تعريف
داول بارها میلگردهاي كوتاه و ساده (بدون آج) هستند كه
براي اتصال مکانیکی دال هاي بتنی ،بدون ایجاد محدودیت
حركت در راستاي افقی ،استفاده می شوند.

فصل چهارم – فوالد
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تفسير

مشخصات

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 3-1-12-2-1داول بارها باید میلگرد ساده گرید  40یا 60
مطابق با  ASTM A615باشند.
4-5-2-1داول بارها بگونهاي حمل و انبار شوند كه دچار
هرگونه فرورفتگی و تغییرشکل نگردند.
داول بارها باید عاري از زنگ زدگی باشد و در صورت
استفاده از پوشش اپوكسی باید قبل از اعمال اپوكسی ،زنگ
زدگی هاي سطحی زدوده شوند.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ
ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د
اﻫ
ﻮ
ﯽ

 5فصل پنجم
كيفيت مقاومتی بتن

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

تفسير

متن

 5-1كليات

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

مقاومت مشخصه فشاری يا رده بتن

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 5-1-1-1مقاومت مشخصه فشاري  28روزه ،رده بتن نامیده
می شود مگر اینکه طراح پروژه ،سن دیگري را براي مقاومت
مشخصه مقرر كرده باشد .طراح پروژه با توجه به نوع سازه،
فاصله زمان اجرا تا بهره برداري ،نوع سیمان و یا مواد پوزوالنی
و سرباره اي مصرفی می تواند سن مقاومت مشخصه را در
پروژه قید كند .مقاومت مشخصه ،مقاومتی است كه حداكثر
 10درصد مقاومت هاي بتن سازه می تواند از آن كمتر باشد.

ت 1-1-1-5بطور كلی رده بتن در سن  28روزه تعریف می شود .چنانچه
سن دیگري براي مقاومت مشخصه مقرر شود باید با اطالع و توجیه كارفرما
باشد و به وضوح در مدارك پروژه مانند نقشه و مشخصات فنی خصوصی
قید گردد .نتیجه مقاومت فشاري بتن در كارگاه نیز در این سن مقرر،
مورد قضاوت قرار خواهد گرفت ،بدیهی است طرح مخلوط بتن نیز بر این
اساس تهیه خواهد شد .در صورت عدم اظهار سن مقاومت مشخصه و یا
فقط ذكر رده بتن ،سن مزبور  28روز خواهد بود .در این صورت با توجه
به نوع سازه ،نوع سیمان و مواد پوزوالنی و سرباره مصرفی یا فاصله زمانی
اجرا تا بهره برداري نمی توان سن  28روز را تغییر داد مگر با اجازه طراح
پروژه و موافقت كارفرما .مقاومت مشخصه مانند بارهاي مشخصه سازه
داراي تعریف احتمالی است.

ت -2-1-1-5در صورتی كه آزمونه هاي مکعبی  150تا  200میلی متري
براي تعیین مقاومت فشاري بکار رود ،باید به آزمونه هاي استوانه اي نظیر
خود تبدیل گردد .بهرحال رعایت حداقل مجاز نسبت قطر استوانه یا ابعاد
مکعب به حداكثر اندازه اسمی سنگدانه به ترتیب برابر با  3و  3/5الزامی
است.
امروزه با افزایش مقاومت مشخصه بتن ها ،براي پرهیز از افزایش ظرفیت
دستگاه تعیین مقاومت فشاري بتن ،آیین نامه هاي معتبر اجازه می دهند
تا قطر استوانه یا ابعاد مکعب به  100میلی متر كاهش یابد .در این حالت
نیازي به تبدیل این مقاومت ها به مقاومت نظیر استوانه استاندارد یا مکعب
 150میلی متري وجود ندارد بلکه صرفا تعداد آزمونه ها بیشتر خواهد شد.
در صورتی كه در هر یک از مراحل نمونه برداري ،تهیه و عمل آوري و
تعیین مقاومت فشاري آزمونه ها از دستور استاندارد تبعیت نشود ،نتیجه
حاصله براي مقایسه با مقاومت مشخصه معتبر نخواهد بود.

اﻫ
ﻮ

 5-1-1-2مقاومت فشاري مشخصه بتن براي آزمونه هاي
استوانه اي به قطر اسمی  150یا  100میلی متر به ترتیب با
ارتفاع  300یا  200میلی متر (مطابق استاندارد ملی ایران به
شماره 3202و  )1608-1كه طبق استاندارد شماره  3205یا
 2-1608تهیه و در شرایط استاندارد نگهداري می شود و
طبق استاندارد  6048 ،3206یا 1608-3مورد آزمون مقاومت
فشاري قرار می گیرد تعریف شده است .در این موارد ،بتن
تازه باید طبق استاندارد  3201-1نمونه برداري شود.

ﯽ

 5-1-1-3آزمایش هاي مقاومت كششی و خمشی بتن نباید
مبناي پذیرش بتن در كارگاه باشد ،مگر اینکه در مشخصات
فنی خصوصی پیش بینی شده باشد.

ت -3-1-1-5-آزمایش كششی ناشی از خمش چهار نقطه اي طبق
استاندارد ملی ایران به شماره  490یا آزمایش كشش غیر مستقیم ناشی

فصل پنجم – كیفیت مقاومتی بتن
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تفسير

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

حداقل مقاومت مشخصه فشاري

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 5-1-2-1كیفیت بتن از نظر مقاومت فشاري باید بیشترین
مقدار حاصله از ضوابط زیر را برآورده كند كه مقاومت مشخصه
فشاري یا رده بتن را مشخص می كند.
الف :الزامات مقاومت فشاري سازه اي بتن
ب :الزامات حداقل مقاومت فشاري طبق جلد دوم این آئین
نامه (تحلیل و طراحی سازه هاي بتن آرمه)
پ :الزامات حداقل مقاومت فشاري یا رده بتن از نظر دوام
طبق فصل ششم
 5-1-2-2دستگاه نظارت باید تا خاتمه دوره تضمین و حداقل
تا یکسال پس از پایان كار هر پروژه ،سابقه كامل نتایج
آزمایش هاي انجام شده بر روي بتن مصرفی در كارگاه و طرح
هاي مخلوط مختلف و اجزاي بتن را نگهداري كند و همچنین
باید یک نسخه دیجیتالی آنرا به كارفرما یا بهره بردار تحویل
دهد.

از فشار (شکافتی یا برزیلی) طبق استاندارد ملی ایران به شماره  647می
تواند مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به حساسیت مقاومت كششی و خمشی به عوامل مختلفی مانند
تغییرات رطوبت سطحی ،و به منظور سهولت كنترل ،می توان در ابتدا
براي بتن مورد نظر ،رابطه همبستگی مقاومت كششی یا خمشی با مقاومت
فشاري را با توجه به طرح مخلوط بتن همان پروژه به دست آورد و در
مراحل بعدي از این رابطه استفاده نمود.

-5-1-2-1ت طراح پروژه معموال با توجه به الزامات حداقل مقاومت
فشاري یا رده بتن از نظر سازه اي و یا دوام ،حداقل مقاومت فشاري الزم
را مساوي یا بیشتر از آنها انتخاب میکند .بدیهی است چنانچه رده بتن از
نظر دوام تعیین كننده باشد ،طراح باید از این رده براي طراحی سازه اي
نیز استفاده نماید.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

-5-1-2-2ت بدیهی است دستگاه نظارت تا خاتمه دوره تضمین هر سازه،
نتایج كامل آزمایش ها را باید نگهداري كند و در صورت لزوم آنها را مورد
استفاده قرار دهد .در پروژه هاي مهم ،این كار باید با دقت بیشتري انجام
شود.

 5-2مباني تعيين مقادير و نسبت های مخلوط
بتن (طرح مخلوط)

اﻫ
ﻮ
ﯽ

 5-2-1در تعیین نسبت ها و مقادیر مخلوط و مواد تشکیل
دهنده بتن باید موارد زیر رعایت شود.
 5-2-2كارآیی و روانی بتن باید در پاي كار به نحوي تأمین
شود تا بتوان بتن را با توجه به وسایل موجود به سهولت در
قالب ریخت و با وسایل تراكمی موجود یا در دسترس آنرا به
نحوي مناسب در عضو جاي داد و متراكم نمود .بتن باید
اطراف و البالي میلگردها را بطور كامل پر كند بدون اینکه
جداشدگی مشهود و آب انداختگی بیش از حد پدید آید.

-5-2-2ت روانی و كارآیی بتن در طول زمان حمل و معطلی در پاي كار
دستخوش كاهش و افت می شود .این كاهش كارآیی و روانی به نوع
سیمان ،نسبت آب به مواد سیمانی ،مواد افزودنی ،عیار مواد سیمانی و
شرایط محیطی مانند دما و همچنین مدت زمان حمل و معطلی در پاي
كار و نوع وسیله حمل بستگی دارد .طراح مخلوط بتن باید با توجه به این
موارد ،روانی و كارآیی بیشتري را در ابتداي ساخت بتن در نظر بگیرد تا
پس از افت روانی و كارآیی ،بتوان به روانی و كارآیی مطلوب در پاي كار
دست یافت.
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ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 5-2-3رده مقاومت بتن یا مقاومت مشخصه آن باید در
محاسبه مقاومت هدف طرح مخلوط طبق بند  4-5-6در نظر
گرفته شود.
 5-2-4محدودیت هاي حداكثر مجاز نسبت آب به مواد
سیمانی ،حداقل و حداكثر مقدار مواد سیمانی با توجه به
شرایط محیطی حاكم در دوره بهره برداري و پایایی مورد نظر
باید طبق فصل دوام در نظر گرفته شود.
 5-2-5نوع سیمان و مواد سیمانی مناسب یا مطلوب باید در
طرح مخلوط با توجه به شرایط محیطی موجود در دوره بهره
برداري منظور شود .همچنین نسبت هاي مجاز مواد پوزوالنی
و سرباره اي طبق فصل دوم و سوم باید در نظر گرفته شود.
 5-2-6نسبت ها و مقادیر اجزاي مخلوط بتن باید به نحوي
تعیین شوند كه با توجه به شرایط حاكم بر ساخت و نظارت
بتن در كارگاه ،اعم از دقت وسایل توزین و پیمانه كردن،
تغییرات و نوسانات كیفی احتمالی اجزاي بتن ،تغییرات
رطوبتی سنگدانه و انجام اصالحات رطوبتی با توجه به امکانات
آزمایشگاهی و تخصص نفرات موجود و خطاهاي اتفاقی ناشی
از انجام آزمایش مقاومت ،انطباق بر رده مورد نظر براي بتن
مصرفی در كارگاه حاصل گردد.

ت -2-1-2-6-رعایت حداقل رده مقاومتی با در نظر گرفتن الزامات دوام
و پایایی در همه موارد الزامی است.

ت -3-1-2-6-گاه محدودیت هاي دیگري مانند حداكثر اندازه اسمی
ممکن است مطرح باشد كه باید در نظر گرفته شود.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

ت -4-1-2-6-گاه نوع سیمان یا مواد سیمانی مجاز ذكر می شود و گاه
سیمان یا مواد سیمانی غیر مجاز اعالم می گردد .عالوه بر رعایت حداكثر
درصد مجاز مواد پوزوالنی یا سرباره اي در فصل دوام گاه الزم است حداقل
درصد مجاز براي تامین پایایی نیز رعایت شود.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

ت -5-1-2-6-براي انطباق با رده ،معموال سعی می شود در طرح مخلوط
بتن در آزمایشگاه ،مقاومتی به نام مقاومت هدف كه بیش از مقاومت
مشخصه است ،بکار رود تا با وجود شرایط ساخت در كارگاه و كاستی هاي
موجود و همچنین تغییراتی كه ممکن است در مصالح مصرفی ایجاد شود،
مشکلی پیش نیاید.
الزم به ذكر است كه براي طرح مخلوط بتن نمی توان مقاومت مشخصه
را براي تعیین نسبت آب به سیمان بکار برد و باید براي اطمینان از
دستیابی به مقاومت مشخصه و انطباق بر آن در كارگاه ،بنا به دالیلی كه
ذكر شد ،مقاومت بیشتري را كه مقاومت هدف طرح مخلوط نام دارد مد
نظر قرار داد كه از جمع مقاومت مشخصه و حاشیه ایمنی مقاومت بدست
می آید.

 5-2-7كیفیت اجزاي بتن باید در تعیین مقادیر و نسبت
هاي مخلوط بتن در نظر گرفته شود .همچنین این مواد باید
از حداقل كیفیت مطلوب یا استاندارد برخوردار باشند.

C6, C8, C10, C12, C16, C20, C25, C30, C35, C40, C45,
C50, C55, C60, C65, C70
اعداد بعد از حرف  ،Cبیانگر مقاومت مشخصه  28روزه استوانه

اي بتن بر حسب مگاپاسکال (نیوتن بر میلی متر مربع) می
باشد .براي رده هاي باالتر از  C50رعایت ضوابط و مقررات
خاص طراحی (با توجه به رفتار ترد بتنهاي پر مقاومت) و

ت -3-5-براي بکارگیري رده خاص ،رعایت حداقل رده از نظر سازه اي و
دوام ضرورت دارد .در بکارگیري از رده هاي مقاومتی ،حداكثر خاصی در
دنیا وجود ندارد اما به دالیلی ممکن است استفاده از روابط یا ضوابط خاص
در طراحی پیش بینی شود یا تغییراتی اعمال گردد .بدیهی است در مناطق
مختلف كشور و با توجه به امکانات مرتبط با ساخت و كنترل و نظارت بتن
و شرایط اجرایی ،طراح پروژه باید رده مناسبی را انتخاب نماید .ممکن
است در پروژه هاي خاص یا مناطقی از كشور ،محدودیت هایی توسط
مركز تحقیقات راه مسکن شهرسازي یا نهادهاي فنی محلی ذیصالح براي
حداكثر رده بتن مصرفی مطرح گردد.

ﯽ

 5-3-1رده بندي بتن بر اساس مقاومت مشخصه  28روزه به
ترتیب زیر می باشد.

اﻫ
ﻮ

 5-3رده بندی بتن

ت -6-1-2-6-ممکن است در مواردي حداقل كیفیت مطلوب بمراتب
باالتر از حداقل استاندارد باشد.

فصل پنجم – كیفیت مقاومتی بتن

12/06/2018

متن

75

تفسير

اجرایی الزامی است .در مورد بتن هاي سبکدانه با رده باالتر
از  C35نیز نیاز به رعایت ضوابط و مقررات خاص وجود دارد.

 5-4محدوديت روش های تعيين مقادير و

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

نسبت های مخلوط بتن

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 -5-4-1براي بتن هاي رده  C12و پایین تر ،می توان مقادیر
و نسبت هاي مخلوط بتن را بر اساس تجارب قبلی و بدون
مطالعه آزمایشگاهی مشخص كرد.
 -5-4-2براي بتن هاي رده  C20و پایین تر ،می توان مقادیر
نسبت هاي مخلوط بتن را به كمک یکی از روش هاي رایج یا
روش تجربی ،بدون ساخت مخلوط آزمایشگاهی تعیین نمود،
مشروط بر اینکه مصالح مصرفی ،منطبق بر استاندارد و
مشخصات فنی عمومی پروژه باشد و محدودیت خاصی براي
بتن مانند نسبت آب به مواد سیمانی مطرح نشده باشد و
كارآیی و روانی ،حداكثر اندازه و شکل سنگدانه ،طبق جداول
مخلوط هاي تجویزي یا استاندارد باشد.

ت -1-4-5-این بتن ها به هیچ وجه سازه اي نیستند و به عنوان پر كننده
یا بتن نظافت بکار می روند.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

ت -2-4-5-در جداول مخلوط هاي تجویزي یا استاندارد در برخی
مشخصات فنی عمومی ،مقادیري به چشم می خورد كه براي مصالح
مصرفی رایج در كشور تامل برانگیز است .محدودیت خاصی از نظر نسبت
آب به سیمان در آنها مطرح نیست در مورد مقادیر سنگدانه نیز ابهام جدي
از نظر رطوبتی وجود دارد و گاه در مورد حداكثر اندازه آنها تذكري دیده
نمی شود .همچنین مشخص نیست كه مقدار آب ذكر شده كدامیک از آب
آزاد یا آب كل یا آب مصرفی می باشد؟
همچنین به نوع سیمان مصرفی و رده مقاومتی آنها اشاره اي نشده است.
در مورد سنگدانه درشت و ریز (گردگوشگی یا تیزگوشگی) و دانه بندي
آنها نیز مطلبی ذكر نشده است .بهرحال اولویت با ساخت مخلوط آزمون
آزمایشگاهی است .بدیهی است در مورادي كه از بتن آماده استفاده می
شود این اطالعات توسط سازنده بتن باید ارایه گردد.
ت -3-4-5-چنانچه طرح مخلوط بتن قبل از انتخاب پیمانکار توسط طراح
پروژه تهیه شده باشد باید مقادیر و نسبت هاي آن در مشخصات فنی
خصوصی پروژه به همراه نتایج حاصله درج شود و به اطالع پیمانکاران
شركت كننده در مناقصه برسد .در اغلب موارد در هنگام تهیه مشخصات
فنی خصوصی پروژه ،مصالح مصرفی ،انتخاب نشده و طراح پروژه نیز طرح
مخلوط بتن را تهیه نکرده است ،بنابراین در عمل ،طرح مخلوط بتن در
مشخصات فنی خصوصی پروژه درج نمی شود .دستگاه نظارت می تواند
درخواست انجام آزمایش حضوري در آزمایشگاه و یا كارگاه را بنماید و
پس از آن نسبت به تصویب طرح مخلوط بتن اقدام نماید .بهرحال پس از
تایید نتایج آزمایشگاهی ،تحت شرایط كنترل شده می توان بتن را در
كارگاه ساخت و مورد بررسی قرار داد .بدیهی است در مورادي كه از بتن
آماده استفاده می شود این اطالعات توسط سازنده بتن باید ارایه گردد.

اﻫ
ﻮ

 -5-4-3براي بتن هاي رده  C25و باالتر ،تعیین مقادیر و
نسبت هاي مخلوط بتن باید با مطالعات آزمایشگاهی و ساخت
مخلوط هاي آزمایشی همراه باشد .طرح مخلوط بتن باید قبل
از شروع عملیات اجرایی به همراه مستندات و نتایج
آزمایشگاهی مصالح مصرفی و بتن ساخته شده به نحو
مقتضی به تصویب دستگاه نظارت برسد.

ﯽ

 -5-4-4در پروژه هاي خاص و همچنین براي بتن هاي خاص
و براي بتن هاي رده  C40و باالتر ،الزم است دستگاه نظارت
درخواست انجام آزمایش حضوري آزمایشگاهی و كارگاهی بر
روي بتن مورد نظر را داشته باشد .در صورت انطباق بتن
حاصله با خواسته هاي مورد نظر به لحاظ كارآیی و روانی،

ت -4-4-6-نسبت به بتن هایی با مقاومت زیاد و یا بتن هاي خاص یا
پروژه هاي ویژه ،حساسیت بیشتري وجود دارد .به ویژه افت كارآیی و
روانی در طول مدت حمل از اهمیت زیادي برخوردار خواهد بود .استفاده
ا ز وسایل خاص بتن ریزي یا شیوه هاي خاص بتن ریزي و پمپ كردن
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عدم جداشدگی ،آب انداختن و دستیابی به مقاومت و دوام و
پمپ پذیري مطلوب ،طرح مخلوط مزبور به تصویب خواهد
رسید.

بتن ،نیاز به كنترل دقیق را ایجاب می كند كه باید توسط دستگاه نظارت
انجام شود .بهرحال ساخت كارگاهی در شرایط كنترل شده و دقیق پس
از تایید نتایج آزمایشگاهی انجام خواهد شد تا نشان داده شود در عمل نیز
طرح مخلوط بتن نتایج مطلوبی را در بر دارد.

 5-5تعيين مقاومت فشاری هدف طرح

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

ت -1-5-6-به بند  5-1-2-6و تفسیر ت  5-1-2-6مراجعه شود.

مخلوط بتن
كلیات

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 5-5-1-1مقاومت فشاري هدف طرح مخلوط بتن با توجه به
رده یا مقاومت مشخصه بتن و همچنین انحراف معیار مقاومت
فشاري كارگاهی یا حاشیه ایمنی مقاومتی ،محاسبه و مشخص
می شود تا احتمال عدم دستیابی به مقاومت مشخصه یا عدم
انطباق بر رده بتن در كارگاه به شدت كاهش یابد.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

انحراف معیار مقاومت

 5-5-2-1محدودیت هاي محاسبه انحراف معیار

پ) هنگامی می توان از نتایج مقاومتی نمونه ها استفاده نمود
كه مربوط به حداكثر  45روز گذشته باشند و تغییر شدید و
محسوسی در كیفیت مصالح مصرفی بتن یا روش ساخت و
كنترل و نظارت و نفرات مرتبط با بتن مشاهده نشود.

اﻫ
ﻮ

2 1
] R = [0.75 + ( )2
n

ﯽ

 5-5-2-1-1چنانچه پرونده آزمایش هاي مقاومت فشاري
بتن در كارگاه موجود باشد می توان انحراف معیار مقاومت را
محاسبه نمود .محدودیت هاي محاسبه انحراف معیار بصورت
زیر می باشد.
الف) نتایج آزمایش مقاومت فشاري  30نمونه متوالی در یک
یا دو گروه نمونه هاي متوالی مورد نیاز است .توالی نمونه ها
در یک گروه ،زمانی وجود دارد كه فاصله نمونه برداري ها از
یکدیگر بیش از سه روز نباشد.
ب) در مواردي كه نتایج مقاومت فشاري متوالی در یک گروه
كمتر از  30و بیشتر از  10نمونه باشد ،می توان نتیجه
محاسبه انحراف معیار مقاومتی آنها را در یک ضریب اصالحی
بزرگتر از  1ضرب نمود كه از رابطه زیر بدست می آید و
انحراف معیار تقریبی حاصل می گردد.

ت -1-2-5-5-توصیه اكید می شود تا در هر كارگاه بتن سازي ،پرونده
نتایج آزمایش ها مانند روانی ،دما ،درصد هوا و وزن مخصوص بتن تازه و
سخت شده به همراه سایر اطالعات مانند دماي هوا و شرایط محیطی در
زمان ساخت بتن مانند تابش آفتاب ،باد ،باران و در صورت امکان رطوبت
نسبی هوا ثبت و نگهداري شود .بدیهی است تاریخ و ساعت ساخت بتن و
ریختن آن در قالب نیز باید قید گردد.
هر نمونه شامل چند آزمونه (قالب) می باشد و نباید مفهوم نمونه و آزمونه
با یکدیگر خلط گردد .براي مثال اگر در یک نمونه برداري ،براي سن 28
روز دو آزمونه تهیه شود میانگین آنها بعنوان نتیجه یک نمونه تلقی می
شود .بنابراین مقصود از  30یا  10نمونه ،همان  30یا  10آزمونه نمی باشد
بلکه نتیجه  30یا  10نوبت نمونه برداري مد نظر است .مفهوم توالی در
اینجا صرفا براي محاسبه انحراف معیار قابل استفاده است و نباید با مفهوم
توالی نمونه ها در مبحث پذیرش بتن اشتباه گردد .در هر گروه ممکن
است كمتر از  30نتیجه نمونه موجود باشد اما در بند «الف» مجموع نمونه
ها بهرحال در یک یا دو گروه نباید كمتر از  30نمونه باشد.
در بند «ب »چنانچه در یک گروه تعداد نتایج به حد نصاب نرسد از ضریب
اصالحی انحراف معیار استفاده می شود.
آخرین نتایج مقاومتی به احتمال زیاد ،انحراف معیاري مشابه انحراف معیار
نتایج مقاومتی روزهاي آتی دارد مشروط بر اینکه تغییرات جدي در
مصالح ،نفرات یا دستگاه هاي توزین و پیمانه كردن و ساخت بتن و نحوه
كنترل رطوبت و اصالح رطوبتی رخ نداده باشد .در صورتی كه چنین
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ت) رده مقاومتی نمونه هاي مورد استفاده بیش از 5
مگاپاسکال با رده مورد نظر براي طرح مخلوط اختالف نداشته
باشد.

تغییراتی ایجاد شده باشد بهتر است از نتایج نمونه هایی كه پس از این
تغییرات اخذ شده اند براي محاسبه انحراف معیار استفاده نمود.

 5-5-2-2محاسبه انحراف معیار

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

الف) در صورتی كه نمونه ها مربوط به یک گروه باشند ،مقدار
انحراف معیار با توجه به میانگین آنها ̅ ،fو تعداد نمونه ها ،n
بصورت زیر محاسبه می شود.
 fiمقاومت هر یک از نمونه ها می باشد.
n

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

2
̅)(fᵢ − f
∑√ = S
n−1
i=1

ت -2-2-5-5-میانگین عددي مقاومت نمونه ها صرفنظر از حجم متناظر
با هر نمونه محاسبه می شود و در محاسبه انحراف معیار بکار می رود .در
موردي كه دو گروه وجود دارد فقط تعداد نمونه ها در محاسبات بکار می
رود و احجام بتن هر گروه كاربردي ندارد .انحراف معیار مقاومتی كارگاهی
بتن به ندرت ممکن است از  2/5مگاپاسکال كمتر شود .بهرحال ممکن
است براي رده هاي كمتر از  ،C16چنین انحراف معیارهاي پایین تر از
 2/5مگا پاسکال وجود داشته باشد.

ب :در صورتی كه نمونهها مربوط به دو گروه با تعداد  n1و n2

باشند ،انحراف معیار بصورت زیر محاسبه می گردد S1 .و
انحراف معیار این دو گروه می باشد كه هر یک جداگانه طبق
رابطه فوق محاسبه می شود.
S2

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

1

(n1 − 1)S1 2 + (n2 − 1)S2 2 2
[=S
]
n1 + n2 − 2

پ :بهرحال ،انحراف معیار كارگاهی براي رده  C16و  C20نباید
كمتر از  2/5مگا پاسکال ،براي ردههاي  C25تا  C40نباید از
 10درصد مقاومت فشاري مشخصه كمتر باشد و در مورد رده
هاي باالتر از  C40این مقدار انحراف معیار نباید كمتر از  4مگا
پاسکال باشد.
 5-5-2-3تخمین انحراف معیار

اﻫ
ﻮ
ﯽ

 -5-5-2-3-1در صورتی كه پرونده نتایج آزمایشهاي
مقاومت فشاري پروژه ،موجود نباشد ،یا هنوز در كارگاه بتنی
ساخته نشده باشد ،می توان از انحراف معیار پروژه یا كارگاه
مشابه استفاده كرد.
به شرطی می توان از نتایج كارگاه مشابه استفاده نمودكه ،اوال
شرایط كارگاه موجود مشابه پروژه یا كارگاهی باشد كه قرار
است از انحراف معیار آن استفاده نمود ،ثانیا اختالف مقاومت
مشخصه بتن دو پروژه نباید از  5مگاپاسکال بیشتر باشد.
همچنین انحراف معیار نباید از مقداري كه در بند -2-5-6
-2پ ذكر شده است كمتر باشد.

ت -1-3-2-5-5-مصالح مصرفی ،وسایل ساخت بتن و تخصص و مهارت
نفرات دست اندركار ساخت و اجرا و نظارت بتن باید شباهت زیادي به
كارگاه موجود داشته باشد تا بتوان از انحراف معیار آن پروژه یا كارگاه
استفاده كرد.
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 -5-5-2-3-2در صورتی كه نتوان پروژه مشابهی با انحراف
معیار مشخصی را یافت ،می توان با توجه به رتبه بندي كارگاه
از نظر كیفیت تولید ،نظارت و كنترل كیفی ،مقدار انحراف
معیار مقاومتی بتن را تخمین زد.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

جدول تخمين انحراف معيار بر اساس رتبه بندی كارگاه
رتبه كارگاه

مقاومت مشخصه

الف

ب

ج

3/5

4/5

4

5

4/5

5/5
-

20

3

25

3/5

30

4

5

35

4

5

40

4/5

5/5

-

45

4/5

-

-

 50و باالتر

5

-

-

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

16

2/5

ت -2-3-2-5-5-گاه اطالعات كاربردي مناسبی در دست نیست یا نمی-
توان مشابهت را تایید نمود و ممکن است هنوز نتایج مقاومت و انحراف
معیار وجود نداشته باشد اما بتوان با توجه به شرایط تولید بتن و سطح
اعمال نظارت و كنترل كیفی ،نسبت به رتبه بندي كارگاه اقدام نمود.
امتیاز هر پارامتر بین صفر و حداكثر موجود در جدول بسته به نظر طراح
مخلوط مشخص و مجموع آن براي پارامترهاي مختلف در صورت
موضوعیت داشتن ،محاسبه می گردد .و جایگاه كارگاه از نظر رتبه بندي
مشخص می گردد.
جدول امتيازات سطح كنترل كيفي توليد بتن
پارامتر توليد،

وضعيت كنترل كيفي

امتياز

توزین یا پیمانه
كردن سیمان

وزنی با دقت هاي مختلف و یا حجمی با دقت
هاي گوناگون

20-0

توزین یا پیمانه
كردن سنگدانه

وزنی با دقت هاي مختلف و یا حجمی با دقت
هاي گوناگون

توزین یا پیمانه
كردن آب

وزنی با دقت هاي مختلف و یا حجمی با دقت
هاي گوناگون

توزین یا پیمانه
كردن افزودنی
شیمیایی

وزنی با دقت هاي مختلف و یا حجمی با دقت
هاي گوناگون

توزین یا پیمانه
كردن مواد پودري
معدنی یا مکمل
سیمان

وزنی با دقت هاي مختلف و یا حجمی با دقت
هاي گوناگون

یکنواختی كیفیت
سیمان و مواد
پودري مکمل
سیمان

یکنواختی كیفیت مقاومتی و آب غلظت نرمال و
ریزي سیمان
یکنواختی ریزي و خاصیت پوزوالنی و هیدرولیکی
مواد مکمل سیمان

یکنواختی كیفیت
سنگدانه

یکنواختی دانه بندي و درصد شکستگی و جذب
آب سنگدانه هاي ریز و درشت و در صورت لزوم
اصالح طرح مخلوط بتن

نظارت و كنترل

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

در مواردي كه در جدول عددي وجود ندارد مقصود آنست كه در
چنین كارگاهی تولید چنین رده بتنی توصیه نمی گردد.

20-0
20-0

20-0

20-0

20-0

40-0

اﻫ
ﻮ

كنترل رطوبت
سنگدانه و اصالح
مقادیر

تداوم در كنترل رطوبت سنگدانه ها بصورت
خودكار یا دستی و اصالح مداوم مقادیر سنگدانه و
آب مصرفی

كنترل روانی و
اصالح آن

تداوم كنترل روانی بتن در كارگاه و عدم پذیرش
اسالمپ غیر مجاز و اصالح بتن

40-0

كنترل مقدار هوا و
اصالح آن

تداوم در كنترل درصد هواي بتن و عدم پذیرش
درصدهاي غیر مجاز و اصالح درصد مواد حبابزا

20-0

نیروهاي متخصص
فعال در كنترل و
ساخت

وجود نیروهاي متخصص دست اندر كار تولید و
كنترل بتن و میزان دخالت آنان در این امور

30-0

كنترل دماي مصالح
و بتن

تداوم در كنترل دماي مصالح و بتن و عدم پذیرش
دماهاي غیر مجاز و اصالح دما

10-0

40-0

ﯽ

حداكثر امتیاز (در صورت موضوعیت نداشتن پارامترهاي مربوطه ،حداكثر امتیاز ممکن
كاهش می یابد) 300
بیش از  80درصد امتیاز ممکن
رتبه الف
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متن
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تفسير
رتبه ب
رتبه ج

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

حاشیه ایمنی مقاومت

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

درصورتیکه هیچگونه اطالعاتی در مورد كیفیت ساخت و
كنترل و نظارت بتن وجود نداشته باشد و پرونده اي از نتایج
آزمایش ها در دست نباشد و انحراف معیار پروژه مشابهی نیز
در دسترس نیست می توان حاشیه ایمنی را برابر با 0.1 fc+5
مگاپاسکال ،در نظر گرفت.

بیش از  60درصد امتیاز ممکن
بیش از  40درصد امتیاز ممکن

با توجه به امتیازات كسب شده می توان كارگاهی را در فاصله الف و ب یا
ب و ج رتبه بندي كرد ،و انحراف معیار آن نیز متناسب با رتبه خواهد
بود .انحراف معیارها بر اساس مقاومت استوانه اي بتن و بر اساس برخی
تجربیات داخلی و تجربیات سایر كشورها ارائه شده است.
ت -3-5-5-حاشیه ایمنی ارائه شده به شدت تابع ضوابط پذیرش بتن در
كارگاه و انطباق با رده می باشد .حاشیه ایمنی در آئین نامه قبلی بتن و
مبحث نهم مقررات ملی بین  1تا  1/5مگا پاسکال بیشتر از مقادیر ارایه
شده در این آئین نامه می باشد ،زیرا در رابطه اول پذیرش بتن ،مقدار 1/5
مگاپاسکال وجود داشت كه در این بازنگري حذف شده است.

محاسبه مقاومت هدف طرح مخلوط

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 -5-5-4-1در صورت محاسبه یا تخمین انحراف معیار،
مقاومت هدف طرح مخلوط بتن ،بزرگترین مقدار حاصله از دو
رابطه زیر می باشد.
𝑠𝑓𝑐𝑚 = 𝑓𝑐 + 1.34
𝑠𝑓𝑐𝑚 = 0.9 ∗ 𝑓𝑐 + 2.33
بهرحال مقاومت هدف طرح مخلوط نباید از مقاومت هدف بند
 5-5-4-2كه با توجه به حاشیه ایمنی بدست می آید بیشتر
باشد.
 -5-5-4-2در صورت عدم دسترسی به اطالعات ،الزم است
از حاشیه ایمنی براي محاسبه مقاومت هدف طرح مخلوط
استفاده شود.
𝑓𝑐𝑚 = 1.1𝑓𝑐 + 5

كلیات
 5-6-1-1در ابتدا باید بر اساس مشخصات فنی پروژه و
محدودیت هاي اجرایی خواسته هاي مخلوط بتن در نظر
گرفته شود .سپس با توجه به اطالعات و نتایج آزمایشگاهی
مصالح مصرفی ،باید طبق یکی از روش هاي شناخته شده،
مقادیر و نسبت هاي اولیه مخلوط بتن بدست آید .در مرحله
بعدي باید بتن را در آزمایشگاه و با دقت و تحت شرایط كنترل

ﯽ

نسبت های مخلوط

ت -2-4-5-5-با استفاده از حاشیه ایمنی ،مقاومت هدف طرح مخلوط
فاصله زیادي با مقاومت مشخصه خواهد داشت كه ناشی از عدم وجود
اطالعات در مورد كیفیت تولید و كنترل و نظارت بتن می باشد و در اولین
فرصت و پس از ساخت بتن و نمونه برداريهاي متعدد می توان انحراف
معیار را محاسبه و مقاومت هدف طرح مخلوط جدید را اصالح نمود.

اﻫ
ﻮ

 5-6روش آزمايشگاهي تعيين مقادير و

ت -1-4-5-5-روابط محاسبه مقاومت هدف طرح مخلوط بتن بر اساس
ضوابط پذیرش بتن در كارگاه ارائه شده است .فرض بر آن است كه با
استفاده از رابطه اول احتمال عدم پذیرش در حدود  9درصد و با استفاده
از رابطه دوم احتمال عدم پذیرش در حدود  1درصد خواهد بود ،مشروط
بر اینکه شرایط كارگاه و ساخت بتن متناظر با انحراف معیار مورد استفاده
باشد.

ت -1-6-5-باید اذعان نمود كه اجباري براي استفاده از یک روش طرح
مخلوط خاص وجود ندارد .توصیه می شود براي ایجاد رویه یکسان ،از
روش ملی طرح مخلوط بتن استفاده گردد.
مهمترین اقدام در هر روش طرح مخلوط ،ساخت مخلوط آزمایشی و
كنترل نتایج و اصالح مقادیر و نسبت ها براي دستیابی به خواسته ها می
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شده ساخت و آزمایش هاي الزم را بر روي بتن تازه و سخت
شده انجام داد .چنانچه نتایج این مخلوط با خواسته هاي مورد
نظر انطباق و نزدیکی نداشته باشد باید تغییراتی در مقادیر و
نسبت هاي مخلوط بتن ،در جهت دستیابی به خواسته ها
ایجاد كرد تا طرح مخلوط نهایی آزمایشگاهی حاصل گردد.
رعایت حداكثر اندازه مجاز سنگدانه با توجه به محدودیت هاي
هندسی عضو و الزامات مشخصات فنی ضرورت دارد.

باشد و باعث می شود علیرغم بکارگیري روش هاي مختلف ،نتیجه نهایی
طرح هاي مخلوط نزدیک به هم باشد .بهرحال چارچوب و الزامات این
بخش باید رعایت گردد.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

متن

تفسير

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 -5-6-1-2در هر روش طرح مخلوط ،باید نشان داد كه با در
نظر گرفتن هواي عمدي یا غیر عمدي ،حجم مطلق اجزاي
بتن با تقریب  1درصد برابر یک متر مکعب خواهد شد .درصد
هواي عمدي و غیر عمدي مورد نیاز نیز باید در نظر گرفته
شود.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

ت -2-6-6-براي دستیابی به این خواسته ،الزم است از رابطه حجم مطلق
براي یافتن آخرین مجهول در طرح مخلوط بتن استفاده نمود .به عبارتی
مجموع احجا م اجزاي بکار رفته و هواي موجود در آن باید با تقریب 1
درصد ،برابر یک متر مکعب شود.

 -5-6-1-3در مخلوط آزمایشی آزمایشگاهی ،كارآیی و روانی
بدست آمده باید نزدیکی قابل قبولی با كارآیی و روانی مطلوب
داشته باشد .كارآیی و روانی مطلوب بتن در كارگاه و در پاي
كار توسط متقاضی طرح مخلوط مشخص می شود.

ت -3-6-6-در صورتی كه كارآیی یا روانی خاصی ارائه نشده باشد می
توان با توجه به نوع بتن ،نوع وسیله حمل و ریختن ،ابعاد و طرز قرارگیري
عضو ،درهمی میلگردها و امکانات تراكمی موجود ،كارآیی یا روانی را طبق
جداول زیر بعنوان راهنما انتخاب نمود.
جدول راهنماي اولیه براي انتخاب كارایی و روانی بتن معمولی (اسالمپ)

*

40-10

قطعات حجیم یا نیمه حجیم غیرمسلح یا كم میلگرد كه با جام
یا وسایل مشابه ریخته می شود و با وسایل تراكمی لرزشی پر
قدرتی متراكم می گردد .بافت دانه بندي خیلی درشت تا درشت.

S2

90-50

قطعات تیر و دال با حجم میلگرد كم تا متوسط و شالوده هایی
با حجم میلگرد متوسط كه با وسایلی بجز پمپ و لوله ریخته می
شود و از وسایل تراكمی لرزشی با قدرت متوسط استفاده می
شود .بافت دانه بندي درشت تا متوسط.

S3

150100

قطعات دیوار ،ستون با حجم میلگرد متوسط یا تیر و دال و
شالوده نازك با حجم میلگرد زیاد و همه بتن هایی كه با پمپ و
لوله ریخته می شوند و از وسایل تراكمی لرزشی با قدرت متوسط
یا كم استفاده می گردد .بافت دانه بندي متوسط تا ریز.

S4

210160

قطعات دیوار و ستون نسبتا نازك با حجم میلگرد زیاد و بتن
هایی كه با پمپ و لوله در قطعات پر میلگرد ریخته می شود و
از وسایل تراكمی لرزشی ضعیف یا دستی استفاده می گردد و یا
بتن ریزي با لوله ترمی و عدم امکان تراكم .بافت دانه بندي ریز

رده
اسالمپ
S1

اﻫ
ﻮ

بازه
اسالمپ
)(mm

موارد كاربرد

ﯽ
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تفسير

متن

* رده  S0با اسالمپ كمتر از  10میلی متر براي قطعات پیش ساخته بکار می رود كه با
وسایل تراكمی خاص متراكم می شود و براي قطعات سازه اي درجا كاربردي ندارد .براي این
بتن ها آزمایش اسالمپ اعتبار ندارد و باید از آزمایش هاي دیگر استفاده شود.
** كنترل روانی بتن هایی با اسالمپ بیشتر از  210میلی متر با آزمایش اسالمپ تقریبا
امکانپذیر نمی باشد و باید از جدول راهنماي بعدي ،رده  SF0استفاده شود.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

جدول راهنماي اولیه براي انتخاب كارآیی و روانی بتن هاي آسان تراكم و خود تراكم
(جریان اسالمپ)
رده
جریان
اسالمپ

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

بازه جریان
اسالمپ
)(mm

موارد كاربرد

*

550-450

براي قطعات نازك یا با حجم میلگرد زیاد و وسایل
تراكمی ضعیف ،بتن آسان تراكم ) ،(ECCبافت دانه
بندي ریز تا خیلی ریز ،حداكثر اندازه سنگدانه 20
میلی متر و گاه تا  25میلی متر.

SF1

650-550

براي قطعات نازك یا با حجم میلگرد خیلی زیاد با
پیچیدگی كم در قالب بندي و حركت افقی محدود
تا  5متر ،بافت دانه بندي خیلی ریز ،حداكثر اندازه
سنگدانه  20میلی متر یا كمتر.

SF2

750-650

براي قطعات خیلی نازك یا با حجم میلگرد خیلی
زیاد ،داراي پیچیدگی در قالب بندي و حركت افقی
تا  10متر ،بافت دانه بندي فوق العاده ریز ،حداكثر
اندازه سنگدانه  12/5میلی متر یا كمتر.

*

850-750

براي قطعات خیلی نازك یا با حجم میلگرد فوق
العاده زیاد ،داراي پیچیدگی زیاد در قالب بندي و
حركت افقی  10متر ،بافت دانه بندي فوق العاده
ریز ،حداكثر اندازه سنگدانه  12/5میلی متر یا كمتر.

SF0

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د
SF3

*بکارگیري رده  SF3بخاطر مشکالت طرح مخلوط بتن و جلوگیري از جداشدگی و آب
انداختن نیاز به تدابیر خاص دارد و حداكثر اندازه سنگدانه آن نیز از  12/5میلی متر تجاوز
نمی كند.

جدول راهنماي بافت دانه بندي مخلوط سنگدانه بتن با توجه به توان دانه بندي
فولر تامسون اصالح شده
بافت دانه
بندي

خیلی
درشت

درشت

متوسط

ریز

خیلی
ریز

بازه
توان n

0.670.6

0.60.5

0.50.4

0.40.3

0.30.2

فوق
العاده ریز
0.2-0.1

اﻫ
ﻮ

جدول راهنماي درهمی میلگرد شالوده و دال با توجه به وزن میلگرد در هر متر
مکعب بتن *

ﯽ

 -5-6-3-1چنانچه قرار باشد اسالمپ از حداكثر مقدار خاصی
تجاوز نکند ،اسالمپ مخلوط آزمایشی نباید از این مقدار تجاوز
كند و همچنین نباید بیش از  20درصد كمتر از حداكثر
اسالمپ مجاز باشد.
 -5-6-3-2چنانچه اسالمپ به صورت متوسط یا هدف
خواسته شده باشد ،اسالمپ مخلوط آزمایشی باید  20تا 30

درهمی
میلگرد

خیلی
كم

كم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

فوق
العاده
زیاد

بازه وزن
(كیلو گرم در
متر مکعب)

كمتر
از 75

75125

125175

175225

225300

بیش از
300

*این مقادیر براي تیر و ستون و دیوار در  1/5ضرب می شود
ت -1-3-6-6-چنانچه اسالمپ طرح مخلوط كمتر در نظر گرفته شود در عمل
(در كارگاه) ممکن است با داشتن اسالمپ مجاز ،مقاومت بتن كاهش یابد و یا
احتمال جداشدگی و آب انداختن بیشتر گردد.
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درصد باالتر از اسالمپ هدف باشد .بهرحال اسالمپ بدست
آمده نباید از  210میلی متر بیشتر شود.
 -5-6-3-3چنانچه بازه خاصی از اسالمپ یا جریان اسالمپ
مورد نظر باشد ،توصیه می شود روانی بتن در نزدیکی كرانه
فوقانی بازه مربوطه باشد.

ت -2-3-6-6-رواداري منفی براي اسالمپ مخلوط آزمایشی مناسب نیست و در
آزمایشگاه باید بیشترین رواداري مثبت بکار رود تا در عمل مشکل خاصی بوجود
نیاید .چنانچه اسالمپ بدست آمده بیش از  210میلی متر باشد ،باید جریان
اسالمپ اندازه گیري و گزارش شود و مبناي كار كنترل قرار گیرد.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

متن

تفسير

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 -5-6-3-4چنانچه براي بتن خود تراكم ،بیشینه جریان
اسالمپ قید شده باشد ،الزم است جریان اسالمپ مخلوط
آزمایشی بیش از  5درصد كمتر از حداكثر جریان اسالمپ
نباشد.

ت -4-6-6-درصد هوا تاثیر قابل توجهی بر روانی ،مقاومت و عملکرد بتن در یخ
زدن و آب شدن پی در پی دارد .بنابراین ممکن است ساخت دو طرح مخلوط بتن
مورد نیاز باشد تا اثر این مقادیر هوا بر روانی و مقاومت و مهم تر از آن عملکرد
بتن از نظر دوام كنترل شود ،شایان ذكر است در عمل تهیه طرح مخلوط مورد
نظر دشوار می باشد.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 -5-6-3-5چنانچه براي بتن خود تراكم ،جریان اسالمپ
هدف یا متوسط درخواست شده باشد ،جریان اسالمپ مخلوط
آزمایشی باید  5تا  10درصد بیش از جریان اسالمپ هدف در
نظر گرفته شود.

ت -3-3-6-6-توصیه می شود اسالمپ یا جریان اسالمپ مخلوط آزمایشی بیش
از  10درصد كمتر از كرانه فوقانی اسالمپ و  5درصد كمتر از كرانه فوقانی جریان
اسالمپ نباشد.

اﻫ
ﻮ

 -5-6-3-8با توجه به زمان بر بودن تعیین مقاومت و دوام
بتن ،الزم است سه مخلوط آزمایشی با سه نسبت آب به
سیمان نزدیک به هم (با اختالف حدود  )0/02ساخته و ارائه
شود تا به احتمال زیاد یکی از آنها به مقاومت و دوام هدف
نزدیک باشد.

ت -6-6-6-پس از تعیین مقاومت و دوام و رسم منحنی نسبت آب به سیمان-
مقاومت یا رسم منحنی نسبت آب به سیمان-دوام ،می توان طرح مخلوط مناسب
با نس بت آب به سیمان مربوطه را مشخص نمود و ارائه داد تا در زمان تهیه طرح
مخلوط صرفه جویی نمود.

ﯽ

 -5-6-3-6درصورتیکه حداقل درصد هوا مشخص شده باشد
درصد هواي مخلوط آزمایشی نباید بیش از  10درصد از هواي
قید شده بیشتر شود .اگر حداكثر درصد هوا قید شده باشد،
درصد هواي مخلوط آزمایشی نباید بیش از  7/5درصد از
مقدار مشخص شده كمتر باشد .چنانچه متوسط درصد هوا
قید گردد باید مخلوط آزمایشی با دو درصد هوا براي نزدیکی
با حداقل و حداكثر مقدار حاصله از رواداري مجاز ساخته شود
(مطابق فصل پذیرش).
 -5-6-3-7چنانچه حداقل یا حداكثر دماي مجاز در بتن قید
شده باشد ،توصیه می شود بتنهایی با دمایی نزدیک به
حداقل و همچنین نزدیک به حداكثر دماي مجاز ساخته شود
(با حداكثر اختالف  2درجه سلسیوس) و نتایج روانی ،مقاومت
و دوام در این شرایط دماي ساخت و قالب گیري كنترل گردد.

ت -5-6-6-در دماي زیاد ،رفتار بتن با افزودنی و بدون افزودنی به شدت تغییر
می كند و عالوه بر تاثیر آن بر روانی و افت آن ،بر مقاومت كوتاه مدت و دراز مدت
و دوام ،اثرات چشمگیري را خواهد داشت .در دماي كم نیز وضعیت متفاوتی دیده
می شود .بنابراین در كارهاي مهم ،توصیه می شود طرح مخلوط تابستانی و
زمستانی بصورت جداگانه تهیه و ارائه شود.

ت -7-6-6-در طرح مخلوط مقاومت محور ،نسبت آب به مواد سیمانی متناظر با
مقاومت هدف طرح ،كمتر از نسبت آب به مواد سیمانی متناظر با دوام هدف طرح
می باشد و در طرح مخلوط بتن بکار میرود ،بنابراین احتمال دستیابی به دوام
مورد نظر زیاد خواهد بود .در صورت عدم دستیابی به مقاومت هدف ،الزم است
تغییر مناسبی در نسبت آب به مواد سیمانی طرح اعمال نمود .در این حالت مقادیر
اجزاي بتن نیز باید اصالح شود .چنانچه ،مقاومت بدست آمده بتن تا  10درصد
بیشتر از مقاومت هدف باشد ،می توان بنا به نظر كارفرما طرح مذبور را قابل قبول
تلقی نمود.
ت -8-6-6-در طرح مخلوط دوام محور ،نسبت آب به مواد سیمانی متناظر با دوام
هدف طرح ،كمتر از نسبت آب به مواد سیمانی متناظر با مقاومت هدف طرح
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 -5-6-3-9چنانچه در طرح مخلوط مقاومت محور ،مقاومت
بتن در محدوده  ±5درصد مقاومت هدف طرح باشد می توان
مخلوط آزمایشی را قابل قبول دانست .در این حالت دستیابی
به دوام هدف ضروري است.
 -5-6-3-10چنانچه در طرح مخلوط دوام محور ،نتیجه به
دست آمده در آزمایش دوام در محدوده  ±10درصد دوام
هدف طرح باشد می توان مخلوط آزمایشی را قابل قبول تلقی
نمود .در این حالت مقاومت بدست آمده باید از مقاومت هدف
طرح نیز بزرگتر باشد.

میباشد و در طرح مخلوط بتن بکار میرود .بنابراین دستیابی به مقاومت هدف
طرح كامال متصور است .بدیهی است در صورت عدم دستیابی به دوام هدف ،الزم
است در نسبت آب به سیمان طرح ،تغییر الزم را اعمال نمود و مقادیر اجزاي بتن
را دوباره محاسبه كرد.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

متن

تفسير

ﺘﻨﺎ
اﺳ
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 5-7ارائه طرح مخلوط نهايي

ت -7-5-ارائه متحدالشکل اطالعات مربوط به طرح مخلوط نهایی بتن به كنترل
و تصویب آن در اسرع وقت كمک خواهد نمود .همچنین این فهرست كمک می
كند تا طراح مخلوط بتن همه موارد را در نظر بگیرد و موضوعی از قلم نیفتد.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

در طرح مخلوط نهایی ارائه شده به كارگاه براي ساخت بتن،
باید موارد زیر ذكر شود .بدیهی است اطالعات عمومی پروژه
شامل نام پروژه ،متقاضی طرح و دست اندر كاران اجرا
(كارفرما ،مشاور ،نظارت و پیمانکار) و محل اجرا باید قید
گردد.

اطالعات مربوط به خواسته هاي پروژه در
ارتباط با بتن

اﻫ
ﻮ
ﯽ

الف :مقاومت مشخصه در سن مورد نظر یا رده بتن
ب :روانی و كارآیی مورد نیاز در پاي كار و محدودیت هاي آن
پ :دوام مشخصه در سن مقرر
ت :لزوم مصرف پوزوالن و سرباره و محدودیت هاي آن
ث :فاصله زمانی حمل و معطلی ها
ج :موقعیت و محل جغرافیایی اجرا به همراه شرایط محیطی
مرتبط با خاك ،آب و هوا
چ :محدودیت هاي نسبت آب به سیمان ،حداقل و حداكثر
عیار مواد سیمانی
ح :نوع وسیله ساخت ،حمل و ریختن بتن و تراكم
خ :حداقل ابعاد اعضا ،ضخامت دال ،فاصله میلگردها و حداقل
ضخامت پوشش بتنی روي میلگردها
د :میزان درهمی و شلوغی میلگردهاي قطعات مختلف
ذ :نوع قطعات بتنی (تیر ،دال ،دیوار ،ستون ،شمع ،شالوده و
)...
ر :نوع اجرا (پیش ساخته و درجا) یا شیوه اجرا (بتن پاشی و
غیره)
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تفسير

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

ز :نوع عضو از نظر طراحی (ساده ،مسلح ،پیش تنیده)
ژ :سایر خواسته ها و محدودیت هاي مرتبط با بتن تازه مانند
وزن مخصوص ،جداشدگی ،آب انداختن ،درصد هوا ،زمان
گیرش ،دما و ...
س :سایر خواسته ها و محدودیت ها مانند زمان قالب برداري،
اعمال پیش تنیدگی ،وزن مخصوص بتن سخت شده ،شیوه
خاص عمل آوري تسریع شده ،بتن الیافی ،حبابدار ،خود
تراكم ،سبک و سنگین

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

اطالعات مربوط به مصالح مصرفی در طرح
مخلوط

ت -3-7-5-در مورد ارائه و ذكر نسبت آب به مواد سیمانی طبق روش ملی طرح
مخلوط یا برخی روش هاي شناخته شده معتبر در دنیا می توان به نسبت آب به
مواد سیمانی معادل نیز اشاره نمود و مقدار ( kضریب تاثیر) بکار رفته را نیز ذكر
كرد .این نسبت آب به مواد سیمانی معادل بصورت زیر تعریف می شود.
𝑓𝑊
𝑊
= ) (
𝑃𝐾 𝐶𝑚 𝑒 𝐶 +
در حالیکه نسبت آب به مواد سیمانی بصورت زیر تعریف می گردد.
𝑓𝑊
𝑊
=) (
𝑚𝐶
𝑃𝐶+
 Pمقدار پوزوالن یا سرباره می باشد و 𝑓𝑊 مقدار آب آزاد طرح مخلوط استK .
براي برخی مواد ،كوچکتر از  1و براي برخی مواد مانند دوده سیلیسی بزرگتر از
 1می باشد .براي اطالعات بیشتر به روش ملی طرح مخلوط بتن مراجعه نمایید.
نسبت آب به مواد سیمانی معادل براي مشخص كردن مقاومت متناظر در منحنی
هاي نسبت آب به مواد سیمانی  -مقاومت در روش طرح مخلوط بکار می رود به
عبارتی این نسبت آب به مواد سیمانی با توجه به مقاومت هدف تعیین می گردد.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

الف :نوع سیمان ،محل تولید و سایر مشخصات فیزیکی و
شیمیایی آن
ب :نوع سنگدانه ریز و درشت ،محل تولید یا تامین و
مشخصات فیزیکی و شیمیایی آن شامل دانه بندي ،درصد
گذشته از الک  75میکرومتر ،مدول ریزي ،چگالی و جذب
آب ،درصد ذرات پولکی و سوزنی ،درصد شکستگی ،سایش و
دوام در برابر عوامل جوي ،مقادیر یون هاي سولفات و كلرید،
نتایج آزمایش هاي واكنش زایی با قلیایی ها و مواد زیان آور
پ :محل تامین آب و مشخصات فیزیکی و شیمیایی آنها
ت :نوع مواد پوزوالنی و سرباره اي یا پودر سنگ و محل تامین
به همراه مشخصات فیزیکی و شیمیایی آنها
ث :نوع مواد افزودنی شیمیایی ،محل تامین به همراه
مشخصات فیزیکی و شیمیایی آنها بویژه چگالی ،درصد مواد
جامد ، pH،رنگ ،خواص اصلی و جنبی و نحوه مصرف و انبار
كردن و سایر محدودیت هاي مصرف
ج :نوع الیاف مصرفی و محل تامین به همراه مشخصات
فیزیکی و مکانیکی شامل چگالی ،طول ،قطر ،شکل و ...

اﻫ
ﻮ

الف :مقاومت هدف طرح مخلوط
ب :دوام هدف طرح مخلوط
پ :اسالمپ اولیه در هنگام ساخت بتن
ت :انحراف معیار یا حاشیه ایمنی و نحوه محاسبه یا تخمین
ث :حداكثر اندازه اسمی سنگدانه مصرفی

ﯽ

اطالعات مقادیر و نسبت هاي مخلوط و نتایج
مخلوط آزمایشی

ت -1-8-5-به دالیل مختلفی از جمله نوسانات كیفی مصالح مصرفی ،دقت در
توزین و پیمانه كردن و ساخت بتن و كنترل نسبت آب به سیمان و غیره ،ممکن
است انحراف معیار مقاومت و مقاومت میانگین تغییر كند و حتی انطباق با رده
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ج :نسبت آب به سیمان یا مواد سیمانی طرح
چ :عیار سیمان و مواد سیمانی (به تفکیک به همراه نام آنها)
ح :مقدار آب آزاد
خ :مقدار آب كل
د :مقدار افزودنی هاي شیمیایی (به تفکیک به همراه نام آنها)
ذ :مقدار سنگدانه هاي ریز و درشت اشباع با سطح خشک (به
تفکیک)
ر :مقدار سنگدانه هاي ریز و درشت كامال خشک (به تفکیک)
ز :درصد هواي بتن (فرضی و اندازه گیري شده)
ژ :ذكر درصد سهم سنگدانه ها
س :دانه بندي مخلوط سنگدانه بتن و مدول نرمی مخلوط
ش :وزن مخصوص بتن متراكم تازه (محاسباتی و اندازه گیري
شده)
ص :نتایج روانی و كارآیی در زمانهاي مختلف بویژه در پاي
كار پس از حمل و معطلی ها
ض :دماي بتن تازه در زمان ساخت و در زمان متناظر پاي كار
ط :نتایج مشاهدات یا اندازه گیري در مورد جداشدگی ،اب
انداختن ،گیرش و ...
ظ :تشریح وضعیت ظاهري بتن
ع :نتایج آزمایش مقاومت فشاري بتن در سنین مختلف بویژه
در سن مقاومت مشخصه
غ :نتایج آزمایش هاي دوام در سنین مورد نیاز
ف :نتایج سایر آزمایش هاي بتن سخت شده مانند چگالی،
مقاومت خمشی یا كششی ،ضریب ارتجاعی و غیره در صورت
نیاز
ق :رابطه نسبت اب به مواد سیمانی با مقاومت و دوام در
صورت ساخت حداقل سه طرح مخلوط آزمایشی

دچار مشکل شود .در صورتی كه تعداد نتایج نمونه ها كمتر از  30و بیشتر از 10
باشد می توان مقدار انحراف معیار را نیز با توجه به ضریب اصالحی آن بدست
آورد.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

متن

تفسير

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

ت -2-8-6-با اعمال دقت بیشتر در ساخت بتن و كنترل نسبت آب به سیمان و
یا وجود نوسانات كیفی كمتر در مصالح مصرفی ،ممکن است انحراف معیار مقاومت
بتن در كارگاه كاهش یابد .بنابراین در صورتی كه فاصله مناسبی در پذیرش و
انطباق با رده وجود داشته باشد می توان مقاومت هدف طرح را كاهش داد بدیهی
است در این حالت احتمال افزایش نسبت آب به سیمان در طرح جدید و یا كاهش
عیار سیمان وجود خواهد داشت كه در هر صورت نباید ضوابط مربوطه را در مورد
دوام نقض كند .در بسیاري از پروژه ها در صورت مواجه شدن با زیاد بودن مقاومت
ها ،بدون توجه به ضوابط دوام ،عیار سیمان را كاهش یا نسبت آب به سیمان را
افزایش می دهند كه عملی نادرست محسوب می شود.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

ت -3-8-6-بنا به دالیلی از جمله كاهش كیفی مصالح مصرفی یا كاهش دقت در
ساخت بتن و كنترل نسبت آب به سیمان ،ممکن است انحراف معیار جدید افزایش
یابد و همچنین سطح مقاومت بتن ها كاهش یابد .در این حالت باید ضمن توجه
بیشتر به ساخت بتن و كنترل نسبت آب به سیمان ،مقاومت هدف طرح مخلوط
بتن را آنقد ر باال برد كه احتمال عدم انطباق با رده به مقدار ناچیزي برسد .با
افزایش مقاومت هدف طرح مخلوط ،هیچگونه مشکلی براي دوام و ضوابط مرتبط
با آن (بجز حداكثر مجاز عیار سیمان) بوجود نمی آید كه با مصرف بیشتر مواد
كاهنده آب یا روان كننده می توان بر این مشکل احتمالی نیز غلبه نمود.

اﻫ
ﻮ

 -5-8-1پس از ساخت بتن در كارگاه و كسب اطالعات كافی
از نتایج آزمایش هاي متعدد مقاومت فشاري ،می توان انحراف
معیار واقعی مقاومتی در كارگاه را محاسبه نمود .همچنین
میانگین مقاومت نمونه ها نیز قابل محاسبه است .براي این
منظور معموال نیاز به  30نتیجه نمونه مقاومتی وجود دارد.
 -5-8-2در صورتی كه انحراف معیار بدست آمده جدید ،كمتر
از انحراف معیار محاسباتی یا تخمینی قبلی باشد و براي

ﯽ

 5-8تغيير مقاومت فشاری هدف طرح مخلوط
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انطباق با رده یا مقاومت مشخصه ،هیچیک از نتایج مقاومتی
نمونه ها كمتر از مقاومت مشخصه نباشد ،می توان با توجه به
انحراف معیار جدید ،مقاومت هدف طرح جدید را بدست آورد
و به كمک آن طرح مخلوط جدیدي را ارائه داد مشروط بر
اینکه عیار مواد سیمانی و نسبت آب به مواد سیمانی جدید،
ضوابط مربوط به دوام را برآورده نماید.
 -5-8-3در صورتی كه مقاومت میانگین جدید كمتر از
مقاومت هدف طرح باشد یا عدم انطباق با رده حاصل شود،
الزم است با افزایش حاشیه ایمنی ،مقاومت هدف طرح را
افزایش داد .در این حالت ،انحراف معیار مقاومتی موجود ،بیش
از انحراف معیار فرضی قبلی خواهد بود .بدیهی است در این
حالت نیز باید طرح مخلوط جدیدي را ارائه كرد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ
ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د
اﻫ
ﻮ
ﯽ

 6فصل ششم
پایائی (دوام) بتن
متن
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 6-1كليات

ﺘﻨﺎ
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ﻞ

پایایی یا دوام بتن ساخته شده از سیمان هیدرولیکی و مواد
سیمانی به توانایی بتن براي مقابله با عوامل جوي ،حمالت
شیمیایی ،سایش ،فرسایش و هرگونه فرآیند منجر به زوال
و خرابی اطالق میشود .بتن پایا در شرایط محیطی مورد
نظر ،شکل ،حداقل كیفیت قابل قبول اولیه و قابلیت
بهرهبرداري مورد نظر از سازههاي بتنی را حفظ میكند .در
جدول ( )1طبقهبندي شرایط محیطی براي دوام بتن ارائه
شده است .بر اساس این طبقهبندي ،ضوابط و الزامات
مربوطه در بندهاي بعدي ارائه خواهد شد.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 6-2انواع آسيب ديدگيهای بتن

خوردگي فوالد مدفون در بتن

اﻫ
ﻮ
ﯽ

اگر بنا به دالیلیكه در ادامه ارائه میشوند الیه هاي محافظ
خوردگی كه بدلیل قلیاییت زیاد خمیر ســـیمان مجاور
ســطح میلگرد یا فوالد مدفون در بتن ایجاد می شــوند ،از
بین بروند ،با حضــور اكســیژن و آب ،خوردگی در فوالد به
صـــورت پیش رو نده ادا مه می یا بد و با افزایش حجم
مح صوالت زنگ آهن در اطراف میلگردها ،تنشهاي داخلی
در بتن موجب طبله كردن ،ترك خوردن و خرد شـــدن و
ریختن پوشش روي فوالد میشود.
خوردگی میتواند بر اثر رســیدن غلظت یونهاي كلرید به
حد معین (بحرانی) و یا از بین رفتن قل یای یت ز یاد خمیر
ســیمان ســطح میلگرد بدلیل نفوذ گاز دياكســید كربن یا
نفوذ اسید به داخل بتن ،آغاز گردد.

ت  1-2-6همواره در بتنی با  pHباالتر از  12الیه محافظ
پایداري بوجود میاید كه موجب جلوگیري از زنگ زدگی فوالد
میشود .چنانچه غلظت یون كلرید به حد بحرانی یا حد آستانه
خوردگی برسد ،الیه محافظ از بین میرود .غلظت بحرانی یون
كلرید در همه بتنها یکسان نیست و به عوامل مختلفی ارتباط
دارد .با كاهش  pHبدلیل كربناته شدن خمیر سیمان بتن و یا
عوامل اسیدي دیگر و رسیدن به حد  ،9الیه محافظ از بین
میرود.
در ریز اقلیم هایی همچون محیط كارخانه هاي سیمان ،نیروگاه
هاي گازي یا حرراتی ،پاالیشگاه هاي نفت و گاز ،كارخانه هاي
آهک پزي ،تونل هاي راه و راه آهن و مناطق پر تردد شهري،
كربناته شدن بتن از اهمیت بیشتري برخوردار است.
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به علت نفوذ یونهاي سولفات موجود در آب یا خاك مجاور
بتن ،موادي منبســط شــونده در بتن ایجاد میشــوند كه با
گذ شت زمان و با ح ضور رطوبت باعث فروپا شی سطح بتن
میگردد و خرابی به مرور به صـــورت پیش رونده به داخل
بتن گســـترش مییابد .همچنین وجود مقادیر بیش از حد
یونهاي سولفات در اجزاي ت شکیل دهنده بتن نیز ممکن
است در شرایط خاص منجر به خرابی بتن گردد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

آسيب ديدگي بر اثر چرخه يخ زدن و

آب شدن

سايش و فرسايش

 6-1-1-1ت برخی سولفاتها مانند سولفات منیزیم ممکن
است باعث از بین رفتن و تجزیه مواد چسباننده بتن شوند ،در
حالیکه انبساط چندان زیادي را بوجود نمیآورد .خطرناكترین
سولفاتها به ترتیب سولفات منیزیم ،سولفات سدیم و پتاسیم،
و سولفات كلسیم می باشند .سولفات كلسیم به مقدار كم در
آب حل میشود بنابراین مقدار آن نمیتواند در آب هاي سطحی
با زیر زمینی از حد معینی تجاوز كند در حالیکه قابلیت انحالل
سولفات هاي منیزیم ،سدیم و پتاسیم به مراتب بیشتر است و
همچنین ثابت شده است كه اثرات زیان بار شدیدتري نسبت به
سولفات كلسیم دارند.
 6-1-1-2ت در صورتیکه نمکهاي یخ زدا در آب مجاور سطح
بتن وجود داشته باشد ،اثرات مخرب آن در یخبندان و آب شدن
هاي پی در پی بمراتب بیشتر می شود و پوسته پوسته شدگی
را بوجود می آورد .در ضمن ممکن است خوردگی میلگردها را
نیز بصورت توام بوجود آورد.

ﺮﺧ
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ي
ﺮا
ﻂﺑ
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آ سیب دیدگی بر اثر چرخه یخ زدن و آب شدن در بتن به
صــورت ترك خوردگی و فروپاشــی آن مشــخص میشــود.
علت این آســیب دیدگی انبســاط پیش رونده بتن ســخت
شده براثر چرخه یخ زدن و آب شدن پی در پی است.
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در اثر عبور وسایل نقلیه و یا حركت آب از روي سطح بتن
و یا وزش بادهاي حامل ذرات ریز ساینده ،آسیب دیدگی به
صورت جدا شدن ذراتی از سطح بتن آغاز و در نهایت به از
بین رفتن قسمتی از بتن منجر میشود .با افزایش مقاومت
فشاري بتن میتوان مقاومت سایشی و فرسایشی آن را
افزایش داد.

واكنش قليايي سنگدانهها

اﻫ
ﻮ
ﯽ

 6-2-5-1در برخی از حاالت ســـنگدانه هایی با كانی هاي
واكنشزا با قلیایی هایی سیمان و در حضور رطوبت واكنش
می دهد كه محصــول این واكنش ســبب انبســاط در حد
فاصل خمیر سیمان و سنگدانه می شود .دراثر این انبساط
 ،بتن تحــت تنشهــاي داخلی قرار می گ یرد و ترك
میخورد .این نوع آسیب دیدگی در تمامی جسم بتن ایجاد
می شود و به عکس آ سیب دیدگی هاي دیگركه از سطح
خارجی شــروع میشــوند ،از درون ،باعث تخریب بتن می
گردد .این آسیب دیگی صرفا در محیط هاي مرطوب امکان
پذیر است.

 1-1-1-5-1منظور از قلیاییهاي سیمان ،اك سیدهاي سدیم
 Na2Oو پتا سیم  K2Oمیبا شد كه با برخی از سنگدانههاي
ســـیلیســـی یا كرب ناتی واكنش میده ند .به همین دل یل
ســـنگدانههاي مشـــکوك به توانایی واكنش زایی مانند اوپال،
كلسدونی ،بعضی از اشکال كوارتز ،كریستوبالیت ،تريدیمیت و
شیشههاي سیلیسی از گروه سنگدانههاي سیلیسیها و برخی
از دولومیتها از گروه سنگدانههاي كربناتی قبل از م صرف باید
مورد بررســـی قرار گیرند .واكنش هاي مورد نظر به تدریج و
معموال در محیط هاي گرم و مرطوب پس از  5ســـال و در
محیط هاي مرطوب و سرد ،پس از  10سال ممکن ا ست آثار
خود را به نمایش گذارد.
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متن
 6-3طبقهبندی شرايط محيطي
در جدول  -1طبقه بندي شـــرایط محیطی از دیدگاه دوام
بتن ارائه شده است.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

جدول  -1ردهبندي ارائه شده در جدول ( )1در تطابق شرایط ملی با
استاندارد جهانی  ISO 22965-1و استاندارد ملی ایران به شماره 1-
 12284ارائه شده است.
طبقهبندي ارائه شده بر اساس شرایط محیطی دریایی مشابه با سواحل
جنوبی ایران كه در آن دما و غلظت امالح موجود در آب دریا زیاد
میباشد تهیه شده است .براي سایر محیطهاي دریایی نظیر شمال
كشور كه دما و غلظت امالح موجود در آب دریا به مراتب كمتر است،
باید انتخاب نوع طبقهبندي با رعایت شرایط حداكثر انطباق صورت
گیرد .به عنوان مثال براي انتخاب طبقهبندي شرایط محیطی میتوان
از شرایط یک درجه مالیمتر استفاده كرد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

جدول  -1طبقه بندی شرايط محيطي از ديدگاه دوام بتن

رديف

رده مشخصه

ردهبندی

2

خوردگی ناشی از یونهاي كلرید به غیر
از آب دریاي شور
(بتن داراي میلگرد یا سایر فلزات مدفون
كه در تماس با آب حاوي یونهاي كلرید
میباشند كه شامل نمکهاي یخزدا بوده
ولی منبعی غیر از آب دریاي شور دارند)

3

خوردگی ناشی از یونهاي كلرید آب
دریاي شور (بتن داراي میلگرد یا سایر
فلزات مدفون كه در تماس با یونهاي
كلرید ناشی از آب دریا یا نمکهاي
موجود در هوا)

ردهبندی

بتن غیر مسلح یا سایر فلزات مدفون در
بتن :تمام شرایط محیطی به غیر از شرایطی
كه در آن پدیدههاي یخ زدن -آب شدن،
سایش یا حمالت شیمیایی ایجاد شود.

--

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
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ﻂﺑ
ﻓﻘ
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1

خطر خوردگی یا حمالت شیمیایی وجود
ندارد

توصيف شرايط

نمونههايي از شرايط محيطي مشابه با

X0

XCD1

رطوبت متوسط

 سطوح بتنی در معرض یونهاي كلریدموجود در هوا

XCD2

مرطوب ،به ندرت خشک

 -استخر شنا

XCD3

بتن مسلح در تماس مستقیم با خاك آلوده
به یون كلرید

 قسمتهایی از ساختمان كه در تماس باخاك مهاجم است و در زیر سطح آب
زیرزمینی واقع شده است (آب براحتی می
تواند از سطح به داخل نفوذ پیدا كند)

XCD4

چرخههاي تر و خشک شدن

 بخشهایی از ساختمان كه در معرضپاشش كلریدي قرار دارد،
 روسازيهاي محوطه ساختمانها، -دال پاركینگها

XCS1

بتن مسلح در معرض نمکهاي كم موجود
در هوا و خیلی دور از دریا

 -ساختمانهاي دور از ساحل

XCS2

بطور دائم غرقاب یا درون خاك آب دار یا
مرطوب

 بخشهایی از ساختمانهاي دریایی كه درآب دریا قرار دارند.
 بخش هایی از سازه كه در خاك ساحلییا پایین تر از سطح كف دریا قرار دارند.

XCS3

بتن مسلح در معرض نمکهاي زیاد موجود
در هوا و بدون تماس مستقیم با آب دریا یا
پاشش

 -ساختمان هاي نزدیک ساحل

XCS4

نواحی در معرض پاشش و جزر و مد

 بخشهایی از ساختمانهاي دریایی درمعرض پاشش و جزر و مد

اﻫ
ﻮ

براي بتن مسلح :خیلی خشک

 بتن در داخل ساختمانها با رطوبت بسیاركم

ﯽ
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4

XCA1

شرایط خشک یا همیشه مرطوب

 سطوح بتن مسلح و یا حاوي فوالد پیشتنیده كه در محوطه بسته داخلی سازه قرار
دارد ،به استثناي محیط هاي داخلی سازه
كه رطوبت باالیی دارند.
 سطوح بتنی حاوي میلگرد و فوالد پیشتنیده كه همواره درون آب بدون عوامل
آسیبرسان مغروق باشد.

XCA2

شرایط غالبا مرطوب و به ندرت خشک

 سطوح بتن مسلح كه در طوالنی مدت درمعرض آب باشد همچون بسیاري از پیها.

خوردگی ناشی از كربناته شدن

XCA4

چرخههاي تر و خشک شدن

 سطوح بتن مسلح حاوي میلگرد یا فوالدپیشتنیده كه در معرض چرخههاي تر و
خشک شدن هستند.

XFT0

درجه اشباع كم

 احتمال چند چرخه یخ زدن و آب شدنمحدود در سال وجود دارد.

XFT1

درجه اشباع متوسط
احتمال حضور نمک هاي یخزدا وجود
ندارد

 احتمال چرخه یخ زدن و آب شدن وجوددارد.

XFT2

درجه اشباع زیاد
احتمال حضور نمک هاي یخ زدا وجود دارد

 احتمال چرخه یخ زدن و آب شدن دراجزاء قائم رخ می دهد.

XFT3

درجه اشباع زیاد
با احتمال وجود نمکهاي یخ زدا

 چرخه هاي یخ زدن و آب شدن در اجزاقائم رخ می دهد.

XS1

احتمال حمالت سولفاتی متوسط

 بخشهایی از سازه بتنی كه در معرضیونهاي سولفات موجود در آب و خاك
مجاور قرار دارند.

XS2

احتمال حمالت سولفاتی شدید

 بخشهایی از سازه بتنی كه در معرضیونهاي سولفات موجود در آب و خاك
مجاور قرار دارند.

XS3

احتمال حمالت سولفاتی خیلی شدید

 بخشهایی از سازه بتنی كه در معرضیونهاي سولفات موجود در آب و خاك
مجاور قرار دارند.

XAS1

واكنش ناشی از سنگدانههاي سیلیسی

 بخشهایی از سازه بتنی كه ممکن استبا سنگدانههاي سیلیسی واكنشزا و سیمان
پر قلیا ساخته شده و داراي رطوبت باشند.

واكنش ناشی از سنگدانه هاي كربناتی

 بخشهایی از سازه بتنی كه ممکن استبا سنگدانههاي كربناتی واكنشزا و سیمان
پر قلیا ساخته شده و داراي رطوبت باشند.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ
XCA3

شرایط با رطوبت محیطی متوسط

 سطوح خارجی بتن مسلح كه توسطسایبان از بارش مستقیم باران مصون
هستند.
 سطح بتن مسلح حاوي میلگرد یا فوالدپیشتنیده كه در معرض رطوبت زیاد
هستند همچون محیط حمام و آشپزخانه.
بتن در مناطق گرم و خشک و كالنشهرها

بتن در شرایط بروز واكنش قلیایی -
سنگدانه قرار دارد
XAS2

ﯽ

7

(اما يون كلريد قابل توجهي وجود ندارد)

اﻫ
ﻮ

6

بتن در معرض حمالت سولفاتی قرار دارد

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

5

بتن در معرض دورههاي یخزدن و آب
شدن و در محیط مرطوب قرار دارد
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 6-4ضوابط ويژه برای افزايش پايايي در
شرايط محيطي مختلف
عوامل مؤثر بركاهش نفوذپذيری بتن

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

براي افزایش پایایی بتن باید نفوذپذیري آن را با رعایت موارد
(الف) الی (د) تقلیل داد:
الف -استفاده از سیمان مناسب؛
ب -استفاده از آب و سنگدانه هاي مناسب؛
پ -بهینه سازي عیار سیمان؛
ت -استفاده از نسبت جایگزینی مناسب مواد پوزوالنی یا شبه
سیمانی؛
ث -انتخاب صحیح و مناسب نسبت هاي مخلوط بتن؛
ج -استفاده از افزودنی هاي شیمیایی مانند روان كننده ها،
مواد حباب هواساز و...؛
چ -كاهش و محدود نمودن نسبت آب به مواد سیمانی
(سیمان و پوزوالن و مواد شبه سیمانی)؛
ح – دقت در حمل و ریختن و پرهیز از جداشدگی؛
خ -تأمین حداكثر تراكم با وسایل و روش هاي مناسب؛
د -عمل آوري دقیق و كافی با روش هاي مناسب؛
ذ -ایجاد پوشش مناسب بر سطح بتن.

 -6-3-1توجه شود رعایت این موارد بر اساس اهمیت نیست؛ بطور مثال
نسبت آب به سیمان اهمیت بیشتري می تواند داشته باشد.
رعایت بند (الف) می تواند در كاهش نفوذپذیري یون كلرید موثر باشــد.
در حالیکه ممکن اســـت بر كاهش نفوذپذیري در برابر آب یا هوا تاثیر
چندانی نداشته باشد.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

الزامات برای بتن مسلح در معرض
يونهای كلريد

ﯽ

در جدول  ،2ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن براي شرایط
محیطی در معرض یونهاي كلرید ارائه شده است.

اﻫ
ﻮ

 6-4-2-1ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن

 -6-4-2-1ت در جداول  3، 2و  4فرض بر آن اســـت كه آغاز خوردگی
سازه در حدود  25سال با شد .بنابراین چنانچه نیاز به عمر بی شتر وجود
دارد باید معیارهاي مورد نظر با توجه به طراحی دوام بر اساس عمر تغییر
نماید.
چنانچه رویاروئی در سواحل دریاي خزر ،مد نظر با شد تو صیه می شود،
یک درجه تخفیف ،در شـــرایط رویاروئی در جداول  4 ،3 ،2و  5در نظر
گرفته شود.
در جدول  2در شرایطی كه مصرف مواد جایگزین سیمان اجباري نیست،
در صـــورتی كه از مواد حبابزا اســـتفاده شـــود می توان حداكثر اندازه
سنگدانه یا نسبت آب به سیمان را افزایش داد.
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جدول  -2ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرايط محيطي در معرض يونهای كلريد
حداقل مقدار
طبقه بندی

طبقهبندی

نوع سيمان انتخابي

1

XCD1

سیمان پرتلند 1نوع ( )1و ( )2و
 CEM I – SR10و سیمان آمیخته

2

XCS1
XCD2

3

XCS2
XCD3

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

سیمان پرتلند 1نوع ( )1و ( )2و
 CEM I – SR10و سیمان

آمیخته2

XCD4
XCS3
XCS4

سيماني

(مقاومت مشخصه)

325

0/5

C30

325

0/45

C35

سیمان پرتلند 1نوع ( )1و ( )2و
 CEM I – SR10با مواد پوزوالنی یا
سرباره یا سیمان آمیخته2

350

سیمان پرتلند 1نوع ( )1و ( )2و
 CEM I – SR10با مواد پوزوالنی یا
سرباره یا سیمان آمیخته2

375

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

4

2

مواد سيماني
Kg/m3

حداكثر نسبت آب به مواد

حداقل رده بتن

0/40

C35

0/37

C40

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 -1سیمان پرتلند باید بین  6تا  10درصد  C3Aداشته باشد .همچنین در محیطهاي دریایی شور و حاشیه آن ،استفاده از سیمانهاي نوع  5براي مقاطع بتن مسلح مجاز نمیباشد.
 -2سیمانهاي آمیخته شامل تركیب سیمان پرتلند با مواد جایگزین سیمان نظیر دوده سیلیس ،سروباره ،خاكستر بادي و پوزوالنهاي طبیعی یا مصنوعی با حداقل مقادیر مناسب (براي دوده
سیلیس 5 ،درصد ،سرباره 25 ،درصد ،پوزوالن طبیعی یا خاكستر بادي 15 ،درصد ،زئولیت و متاكائولن 10 ،درصد) هستند .چنانچه از دوغاب دوده سیلیس یا موارد مشابه استفاده شود ،مقدار
حداقل دوده سیلیس موجود در بتن باید از حداقل مقدار فوق تبعیت نماید.
 حداكثر مواد سیمانی به  425كیلوگرم در متر مکعب محدود میگردد .در صورت لزوم استفاده از مواد سیمانی به مقدار بیش از حداكثر مقدار مجاز ،باید اقدامهاي الزم به منظور جلوگیري ازترك خوردگی ناشی از خشک شدن و كاهش حرارت ایجاد شده در قطعات حجیم ،اعمال گردد و كیفیت كار توسط مهندس ناظر تایید گردد.
 حداقل و حداكثر مقادیر سیمان هاي ارایه شده در این جدول بر اساس حداكثر اندازه سنگدانه  20میلی متر می باشد و در صورت كاهش حداكثر اندازه سنگدانه ،باید حداكثر مقدار سیمانبه نسبت افزایش یابد .افزایش حداكثر اندازه سنگدانه در چنین شرایطی توصیه نمی شود.
 -در صورت مصرف موادحبابزا ،میتوان حداقل رده بتن را  5مگاپاسکال كاهش داد.

جدول  -3حداكثر مجاز يونهایكلريد (اوليه) در بتن مسلح از نظر خوردگي فوالد برای ساخت جديد
نسبت كلرید اولیه به مواد سیمانی بر حسب درصد وزنی

بتن پیش تنیده*

0/06

0/08

بتن آرمه اي كه در زمان بهره برداري در معرض رطوبت و كلریدها
قرار گیرد مطابق رده .XCD3, XCD4, XCS3, XCS4

0/08

0/1

بتن آرمه اي كه در زمان بهره برداري در معرض رطوبت و كلریدها
قرار گیرد مطابق رده .XCS1, XCS2, XCD1, XCD2

0/1

0/13

بتن آرمه اي كه در زمان بهره برداري در معرض رطوبت بدون
تماس با یونهاي كلرید باشد.

اﻫ
ﻮ

0/15

0/20

بتن آرمه اي كه در زمان بهره برداري در حالت خشک باشد یا از
رطوبت محافظت شود.

0/30

0/40

نوع عضو بتنی

* -این الزامات با فرض قرارگرفتن در شرایط رده  XCS4, XCD3و  XCS3 ،XCD4در نظر گرفته شده است ،بدیهی براي
شرایط رویاروئی مالیم تر می توان از مقادیر ردیف بعدي استقاده كرد.

ﯽ

قابل حل در آب
طبق استاندارد ملی ایران
به شماره 8947

قابل حل در اسید
طبق استاندارد ملی ایران به
شماره 8946
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جدول  -4مقادير مجاز مشخصه آزمايشهای نفوذپذيری بتن مسلح برای اعمال دوام در شرايط محيطي
مقادير مجاز مشخصه
طبقه بندی
آزمايش

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 -1جذب آب نیمساعته (در سن  28روز)
Water absorption test
BS 1881, Part 122,
 -2عمق نفوذ آب تحت فشار
(در سن  28روز)
INSO 3201-5
 -3نفوذپذیري كلرید به روش تسریع شده 1
( RCPTدر سن  28روز)
INSO 20793
 -4مهاجرت كلرید ( RCMTدر سن  28روز)
روش الف INSO 21479
روش ب INSO 21479

شرایط XCD1

شرایط XCS2 ،XCS1

شرایط XCD3 ،XCD2

شرایط ،XCS4 .XCS3
XCD4

حداكثر  3/5درصد

حداكثر  3درصد

حداكثر  2/5درصد

حداكثر  2درصد

حداكثر  60میلیمتر

حداكثر  45میلیمتر

حداكثر  30میلیمتر

حداكثر  20میلیمتر

-

حداكثر  3500كلمب

حداكثر  2500كلمب

حداكثر  1500كلمب

-

حداكثر)0/045 (mm/v.h
حداكثر)18*e-12(m2/s

حداكثر)0/03 (mm/v.h
حداكثر)12*e-12(m2/s

حداكثر)0/02 (mm/v.h
حداكثر)8*e-12(m2/s

حداقل 75

حداقل 100

حداقل 150

حداقل 200

15

10

7/5

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

1

2

3

4

 -5مقاومت الکتریکی چهار نقطهاي ونر (سن
 28روز) (2اهم-متر)
AASHTO T 358 -6هدایت الکتریکی ( 2در سن  28روز)
حداكثر)mS/m( ،
ASTM C1760

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

20

 -1مقاومت هاي الکتریکی چهار نقطه اي ونر براي آزمونه هاي استوانه اي  300*150میلیمتر داده شده است ،در صورتی كه از استوانه  200*100میلیمتر استفاده گردد معیارهاي مندرج
در جدول باید در  1/25ضرب گردد.
 -2مقاومت الکتریکی حجمی ،با هدایت الکتریکی بتن (ردیف )6رابطه معکوس دارد .بنابراین چنانچه معکوس هدایت الکتریکی در عدد  1000ضرب شود ،مقدار مقاوت الکتریکی حجمی بتن
بر حسب اهم – متر بدست می آید و معموال در حدود دو سوم مقاومت الکتریکی چهار نقطه اي ونر است.
تذكرات مهم:

سن آزمایشهاي فوق  28روز در نظر گرفته شده است ،چنانچه از سیمان هاي آمیخته یا مواد پودري معدنی جایگزین سیمان به جز دوده سیلیس استفاده شود اجازه داده می شود با
نظر نگارنده مشخصات فنی پروژه ،با توجه به میزان كندي پیشرفت هیدراته شدن مواد مکمل سیمان ،آزمایش هاي فوق در سن  56یا  90روز انجام شود و از معیارهاي مربوط به  28روز
استفاده گردد تا اطمینان بیشتري بوجود آید.
 انجام آزمایشهاي شماره  1یا ( 2جذب آب و نفوذ آب) براي طرح مخلوط به همراه دو آزمایش از دیف هاي  3تا  6در شرایط رویاروئی ستون هاي  3 ،2و  4الزامی است .در مورد ستون 1عالوه بر آزمایش هاي ردیف  1یا  2صرفا یک آزمایش از ردیف هاي  5و  6الزم است انجام شود.

-

در رابطه با كنترل بتن در كارگاه انجام آزمایش ردیف  1به همراه یکی از آزمایش هاي ردیف هاي  3تا  6ضرورت دارد .در مورد شرایط رویاروئی شرایط  ،1صرفا می توان از آزمایش
ردیف  1استفاده نمود هر چند توصیه می شود از یکی از آزمایش هاي  5یا  6نیز انجام شود .در شرایط جزر و مد یا پاشش آب دریا و یا تا فاصله  1000متري از ساحل ،آزمایش ردیف
 1به همراه دو آزمایش از بین آزمایش هاي ردیف  3تا  6اجباري است.

 6-4-2-2-1به منظور حفاظت میلگردها در برابر خوردگی،
حداكثر كلرید قابل حل در آب و یا در اســید در بتن ســخت
شـــده  28روزه ،نباید از مقادیر حداكثر مجاز داده شـــده در
جدول  3تجاوز كند.
 6-4-2-2-2به منظور اع مال پارامتر هاي دوام در طراحی،
عالوه بر مقاومت مشخصه ،آزمایشهاي جذب آب ،نفوذ آب و

 1-3-2-2-1یون كلرید بتن سخت شده باید از نمونه پودري درون بتن
بدست آید .در شرایطی كه انجام آزمایش فوق ،امکان پذیر نباشد ،می توان
مقدار یون كلرید اجزا تشکیل دهنده بتن شامل ،سیمان ،آب ،مواد افزودنی
شیمیایی و معدنی و سنگدانه ،را بدست آورد و مجموع آن را بر حسب
درصد وزنی سیمان محاسبه و با مقادیر كلرید محلول در اسید جدول 3
مقایسه نمود .مقادیر حداكثر مجاز یونهايكلرید بر حسب درصد وزنی
سیمان ذكر شده است .در صورتی كه قرار باشد مقادیر یونهاي كلرید را
بر حسب وزن بتن تعیین گردد ،الزم است ،عیار سیمان بر حسب كیلوگرم
بر هر مترمکعب را بر وزن مخصوص بتن سخت شده خشک ،تقسیم شود
و مقدار حاصل ،در مقدار یون كلرید بر حسب وزن سیمان ضرب گردد.
براي مثال چنانچه عیار سیمان بتن  375كیلوگرم بر مترمکعب و وزن

ﯽ

 6-4-2-2مقدار مجازيونهای كلريد در بتن

اﻫ
ﻮ

متن

تفسير
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نفوذ یونهاي كلرید انجام میشــود .محدودیتهاي الزم براي
آزمایشهاي نفوذپذیري در جدول  4آورده شده است.

مخصوص بتن خشک سخت شده 2250 ،كیلوگرم بر متر مکعب باشد،
براي محاسبه درصد یون كلرید نسبت به بتن باید ،درصد یون كلرید نسبت
به وزن سیمان را بر عدد  6تقسیم نمود.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 6-4-2-3پوشش بتني روی ميلگردها

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 6-4-2-3-1پوشش بتنی روي میلگردها برابر است با حداقل
فاصـــله بین ســـطح بتن تا نزدیکترین فوالد ،اعم از ارماتور
طولی یا عرضی یا سیم آرماتوربندي می باشد..
 6-4-2-3-2مراعات ضخامت پوشش بتنی مطابق بند -3-1
 ،2-3در مورد انت هاي میلگرد هاي مســـتقیم در كف ها و
ســـقفهایی كه در معرض شـــرایط جوي یا تعریق نباشـــند
الزامی نیست.
 6-4-2-3-3در صــورت اســتفاده از نرمافزارها یا مدلهاي
طراحی بر اســـاس دوام باید مقادیر ضـــخامت پوشـــشهاي
بدســـت آمده از این روش ها را مالك قرار داد .در غیر این
صورت ضخامت پو شش بتنی میلگردها متنا سب با شرایط
محیطی و نوع عضــو مورد نظر نباید از مقادیر داده شــده در
جدول  5و موارد (الف) و (ب) كمتر باشد.
الف -قطر میلگردها
ب -چهار سوم بزرگترین اندازه اسمی سنگدانهها
 6-4-2-3-4در صـــورتی كه بتن داراي ســـطح فرورف ته و
برجسته (نقشدار یا داراي شکستگی) باشد ،ضخامت پوشش
باید در عمق فرورفتگیها اندازهگیري شود.
 6-4-2-3-5میلگرد ها و ت مامی قط عات و صـــف حه هاي
فوالدي پیش بینی شــده براي توســعه آتی ســاختمان باید
بنحوي مناسب در مقابلخوردگی محافظت شوند.
 6-4-2-3-6در صورتیکه الزم باشد عضوي داراي درجه
آتشپادي معینی باشد ،حداقل ضخامت پوشش روي بتن در
برابر حریق باید ضوابط مندرج پیوست  2جلد دوم آئین نامه
بتن را تأمین نماید.

 1-3-2-3ت به عبارت دیگر ،فاصله سطح بتن تا نزدیکترین فلز اعم از
فوالد یا سایر موارد كه در مقابل خوردگی محافظت نشده اند (بدون پوشش
محافظ) ،مانند سیم قالب بندي ،یا اقالم مدفون در بتن بعنوان پوشش
بتنی محسوب می شوند.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د
اﻫ
ﻮ

در شرايط محيطي خورنده كلريدی

ﯽ
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نوع شرايط محيطي
 XCS1و
XCS2

 XCD2و
XCD3

نوع عضو

()1
XCD1

60

75

تیرها اصلی و
ستون ها

45

50

50

60

دال ها و تیر
فرعی و تیرچه

35

40

45

55

دیوار ها و
پوسته ها

30

40

75

90

شالوده ها

50

60

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

()2

()3

()4
،XCS3
XCD4

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 در صورتیکه حفاظتهاي سطحی بتن با مواد منا سب اعمال شود ،مقادیر پو ششبتنی را میتوان تا  20درصد كاهش داد.
 اگر رده بتن بیشــتر از حداقل رده مندرج در جدول  2باشــد ،و رده بتن به اندازه 5مگاپاسکال باالتر از حداقل رده باشد ،میتوان  5میلیمتر از مقدار پوشش كاهش داد.
 -براي میلگرد با قطر بیش از  36میلیمتر ،مقادیر پوشش باید  15درصد اضافه شود.

ناشي از كربناته شدن

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

الزامات برای بتن مسلح در خوردگي

 6-4-3-1مشخصات بتن و مقادير حداقل مقاومت برای
تامين دوام در برابر خوردگي ميلگرد ناشي از كربناته شدن

اﻫ
ﻮ

در صـــورتیکه بتن حاوي میلگرد یا فوالد پیشتنیده باشـــد،
الزم ا ست با توجه به رده م شخص شده در جدول  1ضوابط
ارائه شــده در جدول  6را تامین نماید .شــایان ذكر اســت كه
ضوابط این فصل شرایط خاص محافظتی بتن همچون اعمال
پو ششهاي سطحی و یا آرماتورهاي خاص مانند آرماتورهاي
زنگنزن را شامل نمیشود .در چنین مواردي الزم است كه با
توجه به كیفیت و عملکرد مصــالح اســتفاده شــده ،از تامین
دوام سازه در برابر خوردگی نا شی از كربناته شدن اطمینان
حاصل گردد.

 1-3-3-1در محاسبات مقدار حداقل سیمان كه در جدول  6ارائه شده
است ،الزم است مقدار سیمان با لحاظ كردن افزودنیها به صورت ذیل
اصالح گردد:
(ضریب اصالح سیمان ) ×)(Kافزودنی  +سیمان = سیمان
()1
الزم است در رابطه ( )1مقادیر ضریب اصالح سیمان براي خاكستربادي،
دوده سیلیسی و سرباره كوره آهنگدازي تعیین گردد .این مقادیر به
صورت خالصه در جدول ( )7و با جزئیات بیشتر در ادامه ارائه شدهاند.
در صورتیكه حداكثر نسبت جایگزینی پوزوالن طبیعی یا خاكستربادي به
مجموع وزن مواد سیمانی كمتر از  25درصد باشد ،مقدار ضریب اصالح
سیمان براي خاكستر بادي یا پوزوالن طبیعی برابر  0/4منظور میشود.
در نسبتهاي جایگزینی بیش از  25درصد از اثر مازاد بر  25درصد مواد
پوزوالنی مذكور صرفنظر میشود .در سیمانهاي آمیخته محدودیت
نسبت  25درصد بایستی به  20درصد كاهش یابد.
مقدار ضریب اصالح سیمان براي دوده سیلیسی برابر  2/0لحاظ میگردد.
حداكثر نسبت دوده سیلیسی به سیمان بایستی برابر  0/10درنظر گرفته
شود و در مقادیر بیش از آن از اثر مازاد بر  10درصد دوده سیلیسی به
عنوان ماده سیمانی صرفنظر میگردد.
ضریب اصالح سیمان براي سرباره كوره آهنگدازي بایستی برابر  0/6در
نظر گرفته شود وحداكثر مقدار سرباره نسبت به سیمان در نسبت 1/0
قرار داشته باشد .در مقادیر باالتر نمیتوان سرباره را در گروه مواد سیمانی
قرار داد.

ﯽ
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جدول  -6ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن مسلح برای شرايط محيطي خوردگي ناشي از كربناته شدن
شرايط

رده مقاومت فشاری ،حداكثر نسبت آب به مواد سيماني و حداقل مقدار سيمان برای بتن معمولي

پوشش ميلگرد

محيطي

25

30

35

40

50

45

60

55

مشخصات طرح مخلوط

XCA2

حداقل رده مقاومت
حداكثر نسبت آب به مواد سیمانی
حداقل عیار مواد سیمانی

-

-

C25
0/55
300

C25
0/55
300

C25
0/60
300

C25
0/60
275

C25
0/60
275

C25
0/60
275

XCA3

حداقل رده مقاومت
حداكثر نسبت آب به مواد سیمانی
حداقل عیار مواد سیمانی

-

C40
0/45
350

C30
0/50
300

C30
0/50
300

C25
0/55
300

C25
0/55
300

C25
0/55
300

C25
0/55
300

XCA4

حداقل رده مقاومت
حداكثر نسبت آب به مواد سیمانی
حداقل عیار مواد سیمانی

-

C40
0/45
350

C30
0/45
350

C30
0/45
300

C25
0/5
300

C25
0/5
300

C25
0/55
300

C25
0/55
300

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

XCA1

حداقل رده مقاومت
حداكثر نسبت آب به مواد سیمانی
حداقل عیار مواد سیمانی

C20
0/60
300

C20
0/60
300

C20
0/60
275

C20
0/60
275

C20
0/60
275

C20
0/60
275

C20
0/60
275

C20
0/60
275

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

جدول  -7ضريب اصالح مقدار سيمان با در نظر گرفتن مواد مکمل سيماني
نوع ماده مکمل سیمانی
پوزوالن طبیعی

1

دوده سیلیسی

2

سرباره كوره آهنگدازي
خاكستر بادي

4

3

حداكثر درصد ،نسبت به
وزن مواد سیمانی

ضریب اصالح
سیمان

مشخصات الزم

25

0/4

استانداردهاي ملی ایران شماره  3432و
3433

10

2/0

استاندارد ملی ایران شماره 13278

50

0/6

25

0/4

استاندارد ملی ایران شماره 3517
EN 450-1

 1و  4در نسبتهاي جایگزینی بیش از  25درصد نسبت به مواد سیمانی ،نسبت جایگزینی برابر  25درصد لحاظ گردد .در سیمانهاي آمیخته
نسبت مذكور به  %20كاهش مییابد.
 2در نسبتهاي جایگزینی بیش از  10درصد نسبت به مواد سیمان ،نسبت جایگزینی برابر  10درصد در نظر گرفته شود.
 3در نسبتهاي جایگزینی بیش از  50درصد نسبت به مواد سیمان ،نسبت جایگزینی برابر  50درصد در نظر گرفته شود.

اﻫ
ﻮ
ﯽ
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متن
الزامات دوام بتن برای حمله سولفاتي

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 6-4-4-1ســازههاي بتنی در تماس با یونهاي ســولفات در
معرض خرابی با در جات مختلف در اثر حم له ســـول فاتی
هســـتند .منشـــا یونهاي ســـولفات ممکن اســـت خاك ،آب
زیرزمینی ،آب دریا ،پ سابهاي صنعتی و  ...با شند .در چنین
شرایطی ،هر سازه بتنی باید به عنوان یک م سئله مهند سی
ویژه در نظر گرفته و مستقال بررسی و ارزیابی شود.
 6-4-4-2سازه بتنی كه همواره باالي سطح آب زیرزمینی
قرار میگیرد ممکن ا ست در اثر مهاجرت یونهاي سولفات از
فضــاهاي مویینه خاك در معرض حمله ســولفاتی قرار گیرد.
بنابراین این نوع ســازه ها نیز باید حداقل رده مرتبط با خاك
و آب را برآورده نماید.
 6-4-4-3براي بتنهاي در معرض خطر حمله سولفاتی ،نوع
مواد سیمانی ،حداكثر ن سبت آب به مواد سیمانی و حداقل
مقاومت فشــاري مشــخصــه  28روزه باید مطابق با جدول 8
باشـــد .رعایت این موارد براي حمله توام ســـولفات و كلرید،
بویژه در آب دریاي شـــور یا آب هاي زیرزمینی و خاك هاي
شور ،الزم نمی باشد .
 6-4-4-4تعیین مقدار یون ســـولفات محلول در آب موجود
در خاك باید بر اســـاس روش اســـتاندارد ASTM C 1580
انجام پذیرد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 1-3-4-4براي وقوع حمله سولفاتی نیاز به وجود رطوبت كافی می باشد،
بنابراین صرف وجود سولفات در خاك نمی تواند منجر به حمله مخرب به
بتن گردد .بدیهی است نشت آب به درون زمین یا ایجاد نم موئینه میتواند
شرایط حمله سولفاتی را فراهم آورد.
هنگامی كه تنها بخشی از سازه مدفون و یا در تماس با خاك و یا آب
سولفاتی است ،تبخیر مستمر آب میتواند منجر به باقی ماندن غلظت
بسیار زیادي از یون هاي سولفات در بتن شود .در نتیجه وقوع حمله
سولفاتی شدید ،علیرغم غلظت نه چندان زیاد یونهاي سولفات موجود در
منبع آن ،محتمل است .جاري بودن آب سطحی یا زیرزمینی میتواند
حمله سولفاتی شدیدتري نسبت به آب ساكن داراي همان غلظت یونهاي
سولفات ،ایجاد كند.
 1-3-4-2ت نم موئینه حاوي سولفات می تواند از درون بتن بیرون از
خاك یا آب ،باال بیاید و حمله سولفاتی خود را به انجام رساند .این ارتفاع
می تواند حتی تا یک متر نیز برسد.
 -1-3-4-6ت براي حمله توام سولفات و كلرید به بند  5-3-1مراجعه
شود.

جدول  -8ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرايط محيطي خوردگي ناشي يون های سولفات
محيطي

آب ( )SO4در خاك (%وزني)

( )SO4در آب ()mg/l

سيماني*

مواد سيماني

روزه**MPa

X0

≤ 0/1

≤150

بدون محدودیت

بدون محدودیت

20

XS1

0/2 – 0/1

1500 -150

مقاومت سولفاتی
متوسط

0/5

25

XS2

2/0 – 0/2

10000 – 1500

مقاومت سولفاتی
زیاد

0/45

30

XS3

≤ 2/0

≤10000

مقاومت سولفاتی
زیاد

0/4

35

اﻫ
ﻮ

شرايط

مقدار يون سولفات محلول در

مقدار يون سولفات

نوع مواد

حداكثر نسبت آب به

حداقل مقاومت فشاری 28

ﯽ

* جهت نوع مواد سیمان و مواد سیمانی به بند  10-4-2-1 ،9-4-2-1و  11-4-2-1و تفسیر مربوطه مراجعه شود.
** رعایت این محدودیت براي بتن هاي سبکدانه الزامی می باشد .زیرا كنترل نسبت آب به مواد سیمانی عمال در بتن هاي سبکدانه میسر نمی باشد .هرچند ،براي بتن معمولی نیز توصیه می
گردد.
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 6-4-4-5تعیین مقدار یون ســولفات موجود در آب باید بر
اساس روش استاندارد ملی ایران به شماره  2353یا براي آب
در یا یا آب هاي شـــور ،با ید م طابق با اســـ تا ندارد
 ASTM D 4130انجام پذیرد.
 6-4-4-6سیمان با مقاومت سولفاتی متوسط سیمانی است
كه در آزمایش اســتاندارد "تعیین تغییر طول مالت ســیمان
هیدرولیکی قرار گرفته در محلول سـولفات" (اسـتاندارد ملی
ایران ،شماره  ،)17107مقدار انب ساط كمتر از  0/05در صد
پس از  6ماه و  0/10درصــد پس از  1ســال داشــته باشــد.
سیمان پرتلند نوع  ،2انواع سیمانهاي آمیخته ،تركیب انواع
ســـیمانهاي پرتلند با مقادیر مناســـبی از افزودنیهاي معدنی
نظیر دوده سیلیسی ،خاكستر بادي ،سرباره ،انواع پوزوالنهاي
طبیعی و  ...در صــورت برآورده كردن الزام فوق میتوانند در
رده سیمانهاي با مقاومت سولفاتی متوسط قرار گیرند.
 6-4-4-7سیمان با مقاومت سولفاتی زیاد سیمانی است كه
در آزمایش اســـتاندارد "تعیین تغییر طول مالت ســـیمان
هیدرولیکی قرار گرفته در محلول سـولفات" (اسـتاندارد ملی
ایران ،شماره  ،)17107مقدار انب ساط كمتر از  %0/05پس از
یک سال داشته باشد .سیمان پرتلند نوع  ،5انواع سیمانهاي
آمیخته ،تركیب انواع سیمانهاي پرتلند با مقادیر منا سبی از
افزودنیهاي معدنی نظیر دوده ســـیلیســـی ،خاكســـتر بادي،
سرباره ،انواع پوزوالنهاي طبیعی و  ...در صورت برآورده كردن
الزام فوق میتوانند در رده ســـیمانهاي با مقاومت ســـولفاتی
زیاد قرار گیرند.
 6-4-4-8استفاده از سیمانهاي پرتلند آهکی و یا بتن حاوي
پركننده هاي معدنی مانند كربنات كلســـیم و یا كربنات
منیزیم در شرایط محیطی با خطر حمله سولفاتی رده هاي
 XS2 ،XS1و  XS3در هواي ســرد و براي رده هاي  XS2و
 XS3در شرایط محیطی معتدل و گرم نیز مجاز نیست.
 6-4-4-9به دلیل احتمال تشدید حمله سولفاتی ،استفاده از
كلرید كلســـیم ،ســـایر تندگیركننده هاي حاوي نمک هاي
كلســـیمی و یا هر نوع افزودنی شـــیمیایی حاوي كلراید در
شرایط محیطی با خطر حمله سولفاتی رده هاي XS2 ، XS1
و  XS3مجاز نیست.

 1-3-4-8استاندارد ملی ایران به شماره  2353مربوط به آب با مقادیر
سولفات بین  5تا  40میلی گرم در لیتر می باشد .استاندارد
 ASTM D 4130مربوط به آبهاي شور و آب دریا با مقادیر یونهاي

سولفات بیش از  25میلی گرم در لیتر است.
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الزامات دوام بتن برای شرايط رويارويي با
آب دريا

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 6-4-5-1شدت حالت رویارویی با آب دریا ب سته به شرایط
ذیل میتواند مختلف باشد:
الف) چرخههاي تر و خشک شدن و یا یخ زدن و ذوب شدن:
ناحیه جزر و مدي و ناحیه پاشــش می تواند ســبب بروز این
پدیده شود .در این حالت سازه در آ سیبپذیر ترین و ضعیت
قرار دارد و باید تدابیر مناســـب براي جلوگیري از هوازدگی،
حمله سولفاتی ،خوردگی آرماتور و فرسایش به عمل آید.
ب) اســتغراق كامل یا جزیی :در حالت اســتغراق كامل ،خطر
یخزدگی علیرغم اشباع بودن بتن كمتر می شود و همچنین
احتمال خوردگی به دلیل عدم دســترســی اكســیژن كاهش
مییابد.
پ ) در قســـمت هاي باالتر از ناح یه جزر و مدي و نیز باالي
ناحیه پاشش ،به دلیل عدم تر شدن بتن ،خطر خرابی كاهش
مییابد.
 6-4-5-2با افزایش میزان  C3Aدر ســـیمان ،مقاومت در
برابر نفوذ یون كلرا ید افزایش می یا بد ،ا ما م قاو مت در برابر
حمله ســـول فاتی كاهش می یابد .لذا در محیط آب دریا با
غلظت زیاد یونهاي كلراید و ســولفات ،اســتفاده از ســیمان
پرتلند با مقدار  C3Aبین  %6تا  %10توصیه میگردد.
 6-4-5-3در محیط هاي در یایی ،همچنین می توان به
جاي سیمان هاي توصیه شده در جدول  2از سایر سیمانها
به همراه مقادیر مناســبی از مواد جایگزین ســیمان اســتفاده
كرد.
 6-4-5-4عالوه بر حمله سولفاتی بیرونی كه در آن یونهاي
ســـولفات از محیط خارج وارد بتن شـــده و موجب خرابی
می شوند ،نوع خاصی از حمله سولفاتی داخلی وجود دارد كه
در اثر انبساط ناشی از تشکیل اترینگایت در بتن سخت شده
میباشــد .این پدیده به تشــکیل تاخیري اترینگایت موســوم
اســـت .به منظور جلوگیري از وقوع این نوع خرابی ،كنترل
میزان ســولفات موجود در مخلوط بتن اولیه (ناشــی از مواد
ســیمانی ،ســنگدانه ،آب و افزودنیها) و نیز عدم عملآوري
حرارتی بتن در دماهاي باالي  70درجه ســانتیگراد ضــروري
است.
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 4-5-4-6ت در مناطق سرد ،حمله سولفاتی ممکن است به
صورت نوع خاص و فوقالعاده شدیدي بروز نماید كه با عنوان
حمله سولفاتی تومازایتی شناخته میشود.
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الزامات دوام بتن در معرض چرخه
يخزدن و آب شدن
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 6-4-6-1چرخه هاي یخ زدن و اب شدن در بتن می تواند
منجر به ترك خوردگی و فروپاشـــی بتن گردد.براي كاهش
آســیب دیدگی ناشــی از این پدیده باید الزامات زیر و جدول
 10رعایت گردند.
 6-4-6-2براي برر سی عملکرد دوام بتن در برابر چرخه یخ
زدن و آب شــدن میتوان از آزمایش اســتاندارد ملی ایران به
شماره  19227استفاده نمود.
 6-4-6-3براي ارز یابی دوام در برابر چر خه یخ زدن و آب
شــــدن به همراه ن مک هاي یخ زدا می توان ،از آز مایش
استاندارد ملی ایران به شماره  17041استفاده نمود.
 6-4-6-4تو صیه می شود الزامات ا ستاندارد ملی ایران به
شماره  302در مورد سالمت سنگدانه ،رعایت شود.
 6-4-6-5بتنی كه احت مال دارد در معرض یخ زدن و آب
شـــدن یا تحت اثر چرخه یخ زدن و آب شـــدن در حضـــور
نمکهاي یخزدا قرار گیرد باید با مواد افزودنی حباب ســـاز
ساخته شود .مقدار در صد حباب هوا در بتن تازه باید طبق
اســتاندارد ملی ایران به شــماره  3823و  3520اندازهگیري
شود و مطابق جدول  12باشد .در صورتی كه مقاومت فشاري
بتن ،از  35مگاپاسکال بیشتر باشد ،میتوان مقادیر درج شده
در جدول را به میزان یک درصد كاهش داد.
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 1-3-6-6آزمون سالمت سنگدانه و معیارهاي آن در بحث دوام در برابر
یخ زدن و آب شدن ،بحث برانگیز است و نمی توان بطور كامل به آن
اطمینان نمود.
 1-3-6-7چنانچه با آزمایش طبق بندهاي  4-6-3-1و  5-6-2-1یا
دیگرآزمونها بسته به مورد نشان داد كه عملکرد بتن در شرایط یخ زدن
و آب شدن متوالی داراي عملکرد قابل قبولی است می توان از جباب هواي
كمتري استفاده كرد.

جدول  -10الزامات بتن در مناطق رويارو با چرخه های يخ زدن و آب شدن
كل مورد نياز

به مواد سيماني

فشاری بتن

-

0/55

C 25

0/55

C25

0/45

C30

0/40

C30

XFT1
XFT2
XFT3

طبق جدول12

ﯽ

XFT0

اﻫ
ﻮ

شرايط محيطي

حداقل درصد هوای

حداكثر نسبت آب

حداقل رده مقاومت
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جدول  -12مقدار كل حبابهای هوا برای بتن مقاوم در برابر يخزدن و آب شدن
حداكثر اندازه اسمي

مقدار درصد هوا * درشرايط محيطي

9/5

7/5

12/5

7

5/5
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سنگدانه (ميليمتر)

 XFT3و XFT2

XFT1
6

25

6

38

5/5

4/5

50

5

4

63

4/5

3/5

ﺘﻨﺎ
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19

6

5
4/5

* براي رواداري مقدار هوا در طرح مخلوط و در محل م صرف به ف صول كیفیت
بتن و كنترل و پذیرش بتن مراجعه شود.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

متن

تفسير

الزامات دوام بتن برای كنترل واكنش
قليايي  -سنگدانه
 6-4-7-1كليات

اﻫ
ﻮ
ﯽ

برخی از سنگدانه هاي سیلیسی و كربناتی فعال با اكسیدهاي
قلیایی ســیمان ) (Na2O, K2Oدر محیط مرطوب تركیب می
شود و محصوالت واكنشی حاصله با انبساط بتن همراه است
و منجر به بروز تركهاي نقشــه اي (موزائیکی) می گردند .این
نوع آ سیب دیدگی در تمامی ج سم بتن ایجاد می گردد و به
عکس آسیب دیدگیهاي دیگري كه معموال از سطح خارجی
بتن شروع می شوند ،از درون باعث تخریب بتن می شود.
ســـن گدا نه ســـیلیســـی نظیر او پال ،چرت ،كلســــدونی،
كری ستوبالیت ،تري دیمیت ،بع ضی از ا شکال كوارتز دگرگون
شده و شی شه هاي سیلی سی ،توانایی واكنش زایی با قلیایی
هاي ســیمان را دارند .از ســنگهاي كربناتی ،واكنش قلیایی
برخی سنگ هاي آهکی دولومیتی نیز گزارش شده است.

 1-3-7آزمایش سنگ شناسی به تنهایی براي تشخیص واكنش زایی
سنگدانه كافی نیست و باید با آزمایشهاي بعدي تکمیل گردد.
بطور معمول نتایج واكنش زائی سنگدانه ها را در آزمایش مالت منشوري
تسریع شده به سه بخش »غیر فعال»» ،مشکوك» و «فعال» تقسیم می
كنند .در صورتیکه میزان انبساط در آزمایش تسریع شده مالت منشوري
در محدوده غیر فعال قرار گیرد ،استفاده سنگدانه قابل استفاده می باشد.
در صورتیکه میزان انبساط این آزمایش در محدوده مشکوك قرار گیرد،
باید آزمایش درازمدت منشور بتنی صورت پذیرد و چنانچه میزان انبساط
در محدوده فعال قرار گیرد توصیه می شود كه از آن سنگدانه در بتن
استفاده نشود مگر در آزمایش منشور بتنی در محدوده غیر فعال قرار گیرد
و یا با استفاده از روش هاي كنترل انبساط ،میزان آن را به كمتر از حد
مجاز كاهش داد.
در صورتیکه میزان انبساط در آزمایش درازمدت منشورهاي بتنی از
حداكثر مجاز كمتر شود ،سنگدانه غیرفعال بوده و می توان آن را در بتن
مصرف نمود.
در صورتیکه میزان انبساط در آزمایش دراز مدت منشور بتنی بیش از
حداكثر مجاز باشد بایستی از مصرف سنگدانه اجتناب نمود و یا با روشهاي
پیشگیرانه مثل كاهش قلیاهاي سیمان یا تركیبی از سنگدانهاي فعال و
غیر فعال و یا كاربرد مواد پوزوالنی ،انبساط را كنترل نمود.
آزمایش اندازهگیري واكنش قلیایی-سیلیسی سنگدانهها به روش شیمیایی
مطابق استاندارد ملی ایران به شماره  7882نیز وجود دارد كه نتایج آن
قابل اعتماد نمی باشد ،اما بدلیل هزینه كم و زمان كوتاه آزمایش ،می توان
بعنوان آزمایش اولیه به همراه دیگر آزمایش ها بکار رود.
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 6-4-7-2ارزيابي واكنش قليايي-سنگدانه
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 6-4-7-2-1سنگدانههاي سیلیسی
براي ت شخیص امکان واكنش زایی سنگدانه هاي سیلی سی،
الزم است آزمایشهاي زیر صورت پذیرد.
الف -آزمایش سنگ شنا سی براي ت شخیص كانی هاي فعال
مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 13552؛
ب -آزمایش قابلیت واكنش ســـنگدانهها با قلیاییها به روش
مالت من شوري ت سریع شده مطابق ا ستاندارد ملی ایران به
شماره 8753؛
پ -آزمایش قابلیت انبســـاطپذیري به روش بررســـی تغییر
طول من شورهاي بتنی نا شی از واكنش سنگدانهها با قلیایی
مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 8149؛
ت -آزمایش قابلیت واكنش زائی قلیائی – ســـیلیســـی مواد
سیمانی و سنگدانه بروش مالت منشوري تسریع شده ،مطابق
با استاندارد ملی ایران به شماره .17106
 6-4-7-2-2سنگدانههاي كربناتی
براي تشخیص امکان واكنش زایی سنگدانه هاي كربناتی باید
آزمایشهاي زیر صورت پذیرد:
الف -آزمایش ســـنگنگاري براي تشـــخیص كانیهاي فعال
مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 13552
ب -آزمایش شـــیمیایی تعیین اكســـیدهاي كربناتی مطابق
استاندارد كانادا به شماره CSA A23.2-26A
پ -آزمایش اندازهگیري پتانســیل واكنشزائی ســنگدانههاي
كربناتی با روش استوانه سنگی مطابق با استاندارد ملی ایران
به شماره .7656
ت -آزمایش قابلیت انبســـاطپذیري به روش بررســـی تغییر
طول منشورهاي بتنی ناشی از واكنش سنگدانهها با قلیاییها
مطابق با استاندارد .ASTM C1105
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 1-3-7-3در صورت نیاز به مصرف سنگدانه فعال ،كاهش قلیائیت معادل
سیمان ) (Na2O + 0.658 k2Oراه حل دیگر پیشگیرانه است .در
هیچ حالتی معادل قلیایی سیمان نبایستی از  0/6درصد بیشتر شود .در
بعضی سنگدانه هاي فعال مقادیر كمتر قلیاها در سیمان و تا حد 0/4
درصد الزم است آزمایش شود تا از میزان انبساط به كمتر از حداكثر مجاز
اطمینان حاصل شود.
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در صورتیکه در آزمایشهاي استاندارد و پس از ارزیابی كامل،
ســـنگدانه واكنش زا تشـــخیص داده شـــود ،بهترین روش
پی شگیرانه ،كاهش قلیائی معادل سیمان و بتن می با شد (به
فصــل  2مراجعه شــود) .روش پیشــگیرانه دیگر كاربرد مواد
مکمل ســـیمان نظیر پوزوالن هاي طبیعی ،خاكســـتر بادي،
سرباره كوره هاي آهنگدازي و دوده سیلیس می با شد .براي
اطمینان از كاهش و كنترل میزان انبســـاط ســـنگدانه باید
آزمایش هاي ا ستاندارد واكنش قلیایی سیلی سی -سنگدانه
هاي ذكر شده با مقادیر مختلف ماده مکمل سیمان انجام و
پس از اطمینان از میزان انب ساط هاي كمتر از حداكثر مجاز،
نوع پوزوالن و درصد جایگزینی آن را مشخص نمود .همچنین
كاهش نســبت آب به ســیمان ،كاهش عیار ســیمان و كنترل
رطوبت در بتن و ا ستفاده از برخی از افزودنی هاي شیمیایی
بعنوان راه حل كنترل این نوع واكنش قل یایی ســـیلیســـی
شناخته می شود.
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الزامات دوام بتن برای سايش و فرسايش
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 6-4-8-1بتن هائی كه در معرض عوامل ســـایشـــی قرار
می گیرند باید با انجام تمهیدات الزم ،مقاومت مورد نیاز را
دارا باشند.
 6-4-8-2انواع كفهاي بتنی كه در معرض عوامل سای شی
قرار میگیرند در جدول  13طبقهبندي شدهاند.
 6-4-8-3بر اســاس طبقع بندي ارایه شــده در جدول ،13
حداقل مقاومت فشاري و حداكثر اسالمپ الزم در جدول 14
ارایه شده است.
 6-4-8-4حداقل و حداكثر مواد ســـیمانی مصـــرفی براي
ســاخت كفهاي بتنی مقاوم در برابر ســایش در جدول 15
آورده شده است.
 6-4-8-5براي افزایش مقاومت ســایشـی بتن كف ،میتوان
از حداكثر اندازه سنگدانه كوچکتر با مقاومت سایشی بیشتر،
دودهســـیلیس ،پلیمر شـــیره الســـتیک اســـتایرن بوتادین
( )S.B.R.یا تركیبی از آنها اســتفاده نمود .همچنین پرداخت
صحیح تر و اصولی تر سطح ،عمل آوري مناسب و طوالنی تر

 1-3-8-5مقادیر پیشنهادي دوده سیلیس و شیره الستیک ()S.B.R.
در جداول -1ت و -2ت آورده شده است .استفاده همزمان دوده سیلیس
و پلیمر  S.B.R.سبب افزایش مقاومت سایشی میگردد.
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(افرایش رده عمل آوري) و پا شش مواد ریز سخت بر سطح
بتن و پرداخت آن ،نیز می تواند بکار روند.
 6-4-8-6براي تعیین مقاومت سایشی سنگدانههاي مصرفی
در بتن كف با ید از آز مایش م قاو مت ســـایشـــی به روش
لسآنجلس (اســتاندارد ملی ایران شــماره  )8447اســتفاده
نمود.

جدول ( -1تفسير) مقادير پيشنهادی دوده سيليسي (جايگزين

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

متن

تفسير
سيمان) برای انواع كفها

نوع كف

درصد دوده سیلیسی پیشنهادي به
وزن مواد سیمانی

1

-

2

5

3

7

4

8

جدول ( 2تفسير) مقادير پيشنهادی ( S.B.Rشيره الستيک

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

استايرن بوتادين) برای انواع كفها

نوع كف

مقادیر *SBR

1

-

2

5

3

10

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د
15

4

*-درصد پیشنهادي براساس  SBRمایع با درصد جامد  50درصد ارایه
شده است.

 6-4-8-7حداكثر مقاومت سایشی كفهاي بتنی با استفاده
از آزمایش اســتاندارد ملی به شــمارههاي  755-2 ،20185و
 17308باید مطابق با الزامات جدول  15باشد.

 1-3-8-7براي سنجش میزان و یا مقاومت در برابر سایش كفهاي بتنی
چندین آزمایش استاندارد پیشنهاد شدهاند .این آزمایشها تحت عوامل
سایش دهنده نظیر چرخهاي سمبادهاي ،گلولههاي فوالدي و ماسهپاشی
صورت میپذیرد .این آزمایشها در استانداردهاي ملی ایران به شمارههاي
 17308 ،17307و  17309آورده شدهاند.

جدول  -13طبقهبندی انواع كفهای بتني

طبقهبندی

نوع ترافيک عبوری

مورد استفاده

پرداخت سطحي

تمهيدات خاص

2

ترافیک انسانی و ترافیک
ماشینی سبک

پاركینگهاي طبقاتی،
فضاهاي مذهبی ،اداري و
خدماتی

تسطیح كامل سطحی ،سنگدانه معمولی با
سختی سایشی  ،LA35عملآوري رده ،3
پر كردن درزها با درز پركن مناسب

ماله مکانیکی معمولی

3

ترافیک ماشین آالت
صنعتی با چرخ الستیکی
متوسط

پاركینگهاي طبقاتی و
روباز ،كفهاي صنعتی
معمولی

زیراساس آماده شده ،سنگدانه با سختی
سایشی  ،LA30پر كردن درزها با درز
پركن مناسب ،مقاومت در برابر سایش،
عملآوري رده 3

ماله مکانیکی معمولی با تیغههاي فلزي سخت

4

ترافیک ماشین آالت
صنعتی با چرخ الستیکی
سنگین یا چرخ فوالدي

كفهاي صنعتی با
ترافیک سنگین و بارهاي
ضربهاي ،پاركینگهاي
روباز ماشین آالت صنعتی
و سنگین

زیراساس آماده شده سنگدانه با سختی
سایشی  ،LA25پر كردن درزها با درز
پركن مناسب  ،انتقال بارهاي سنگین،
مقاومت در برابر سایش ،عملآوري رده 4

سخت كنندههاي فوالدي یا معدنی براي
سطح بتن و مالهكشی مکانیکی با تیغههاي
فلزي سخت

اﻫ
ﻮ

1

ترافیک انسانی

ادارات ،فضاهاي تجاري،
آموزشی ،مسکونی و
مشابه

پرداخت سطحی یکنواخت و مناسب،
سنگدانه طبیعی با سختی سایشی ،LA40
عملآوري رده 2

ماله معمولی

ﯽ
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جدول  14الزامات رده مقاومت و اسالمپ برای انواع كفها (بدون روانكننده*)
نوع كف

حداقل رده مقاومت فشاری ()MPa

حداكثر اسالمپ ()mm

1

C20

90

2

C25

90

3

C30

70

4

C35

40

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

*  -حداكثر میزان اسالمپ ارایه شده در جدول ،مقادیر اسالمپ قبل از افزودن روان كننده می باشد ضمنا نباید از اسالمپ طرح مخلوط بیشتر
باشد .پس از افزودن روان كننده ،محدودیتی وجود ندارد مگر اینکه در طرح مخلوط محدودیتی پیش بینی شده باشد.
جدول  -15حداقل و حداكثر سيمان مصرفي برای كفهای بتني
حداقل و حداكثر سيمان مصرفي در

25

375-300

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

حداكثر اندازه سنگدانه
)(mm

متر مکعب بتن
400-325

19

425-350

13

450-375

10

جدول  -16حداكثر سايش قابل قبول در انواع كفهای بتني

كفها

 ،mmبروش چرخ پهن
ISIRI 20185, 755

 ،cm3/50cm2بروش بوهم
ISIRI 20185, 755

بر اساس روش  Aآزمايش
استاندارد ملي 17308

1

26

26

1

2

23

20

0.8

3

20

18

0.6

4

17

16

0.4

متن

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

طبقهبندی

حداكثر سايش قابل قبول،

حداكثر سايش قابل قبول،

حداكثر سايش قابل قبول ()mm

تفسير

الزامات دوام بتن در مقابل آتش

 6-4-10-1استفاده از مدلهاي تایید شده آزمایشگاهی و
عددي كه بر اساس عملکرد مواد و مصالح مشابه آنچه در
عمل مورد استفاده قرار میگیرد ،جهت استفاده در تخمین
عمر مفید سازههاي بتن مسلح در شرایط محیطی به ترتیب
ذیل بر حسب اهمیت سازه بتنی مجاز است:
الف -مدلهاي قطعی ()Deterministic Models
ب -مدلهاي احتماالتی ()Probabilistic Models

 1-3-10تخمین عمر مفید سازههاي بتن مسلح

ﯽ

تخمين عمر مفيد سازههای بتن مسلح

اﻫ
ﻮ

در خصـــوص الزامات دوام بتن در مقابل آتش به فصـــل
مربوطه در مقررات ملی ساختمان رجوع گردد.

جهت تخمین عمر مفید و طراحی بر اســـاس دوام میتوان از

 Model Code 2010فدراســیون بینالمللی بتن ( )FIBیا گزارش
شـــماره  130-CSLكمیته فنی  RILEMبا توجه به شـــرایط بومی
كشور استفاده كرد.

میتوان جهت توسعة مدلهاي احتماالتی ،از شبیه سازي مونت

كارلو با توجه به ضــریب تغییرات مشــخصــات مواد و مصــالح و شــرایط
اجرائی واقعی بهره جست.
برخی نرمافزارهاي محا سباتی در دان شگاه ها و مراكز تحقیقاتی

داخل ك شور ،كه بر ا ساس مطالعات دوام بتن در سواحل جنوبی ك شور
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مدل عمر مفید توسط مهندسین مشاور تهیه و جهت تایید
و اثبات انطباق آن با شرایط اجرائی واقعی ،مورد برر سی و
تایید قرار میگیرد.
 6-4-10-2مدل هاي عمر مفید باید بر اســـاس مکانیزم
خرابی موثر غالب با توجه به شـــرایط محیطی مورد تایید
قرار گیرند.
 6-4-10-3مواد و م صالح و شرایط اجرایی مورد ا ستفاده
در مدل عمر مفید ،باید حداكثر تطبیق با مواد و مصــالح و
شرایط اجرائی واقعی را داشته باشند.
 6-4-10-4توصیه اكید می شود ،عمر مفید سازههاي مهم
و استراتژیک در شرایط محیطی  XCS3 ،XCD4و XCS4
را به یکی از روش هاي احتماالتی تخمین عمر مفید كه
مبتنی بر قابلیت اعتماد باشد و پس از تائید نتایج توسط
مدل قطعی ،برآورد شود.

تو سعه یافته ا ست ،با توجه به دادهها ،م شخ صات بتن و شرایط محیطی،
به سادگی عمر مفید بتن مسلح را با در نظر گرفتن زمان شروع خوردگی
با روش احت ماالتی م حاســـ به مین مای ند .همچنین میتوان با این نرم
افزارها با در نظرگیري عمر مفید الزم براي سازه بتنی ،م شخ صات بتن و
ضخامت پوشش بتنی روي میلگردها را مشخص نمود.
مثالهایی از مدلهاي قطعی براي تخمین عمر مفید به شرح ذیل است:

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

متن

تفسير



طراحي بر اساس دوام در مقابل نفوذ يون كلريد

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

به منظور پیشبینی عمر مفید سازههاي بتن م سلح در محیطهاي خورنده،
كه یون كلرید عامل ا صلی خرابی میبا شد ،باید از مدلهاي پیشبینی عمر
مفید مربوط به همان ناحیه اســـتفاده نمود .معادله كلی تخمین عمق نفوذ
یون كلرید كه تابع قانون دوم فیک و از طریق تئوري انت شار ا ست ،ب صورت
رابطه -1پ آمده است.

a  x 

C( x ,t )  C0  (CS ,x  C0 ) 1  erf
2 Dapp ,ct 


(-1پ)

)  : C( x ,tمقدار كلرید در عمق ( xسطح سازه  )x=0mدر زمان [ tدرصد

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

وزن سیمان]

 : C0مقدار كلرید اولیه بتن [درصد وزن سیمان]

 : CS ,xمقدار كلرید در عمق 𝒙𝜟 در زمان [ tدرصد وزن سیمان]

 :xعمق متناسب با مقدار كلرید )𝒕]m[ 𝑪(𝒙,

 :aضخامت پوشش بتنی روي میلگرد []mm

 : xعمق ناحیه همرفت (الیه بتن كه تا آن ناحیه فرآیند نفوذ كلرید از

قانون انتشار دوم فیک تبعیت نمیكند) []mm

 : Dapp ,cضریب انتشار كلرید در بتن [ year

2

] mm

 :erfتابع خطا

طراح میتواند با تعیین و قرار دادن كلیه پارامترها ،زمان  tرا محاســـبه و
بدینوسیله زمان آغاز خوردگی در این حالت را پیش بینی نماید.

شدن

اﻫ
ﻮ



طراحي بر ا ساس دوام در برابر خوردگي نا شي از كربناته

ﯽ

درصـــورتیکه خوردگی ارماتور در اثر نفوذ گاز دي اكســـید كربن و پدیده
كربناته شـــدن بتن صـــورت پذیرد پیش بینی عمر مفید بر اســـاس رابطه
-2پ خواهد بود.
0.5
x=at
(-2پ)
دراین رابطه  xعمق نفوذ كربناته شده بتن t ،زمان و  aپارامتري ا ست كه
به شرایط محیطی و مشخصات بتن وابسته است.
مهندس طراح میتواند با كاربرد رابطه فوق در منطقه مورد نظر و قرار دادن
ضــخامت پوشــش بتنی روي آرماتور ( )xو پارامتر  ،aزمان الزم براي آغاز
خوردگی و در نتی جه عمر مف ید را پیش بینی ن ما ید .این پد یده امروز در
شهر هاي پر جمعیت و پر ترافیک و همچنین ریز اقلیم هاي خاص كه قبال

فصل ششم – پایائی (دوام) بتن
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تفسير
ذكر شده ا ست ،كه داراي غلظت زیاد گاز دي اك سید كربن می با شد ،براي
سازههاي بتن آرمه اهمیت زیادي دارد.
براي اطالعات بیشتر میتوان به منابع معتبر مانند منبع زیر مراجعه نمود.
كربناسیون بتن-رساله دكتري-دانشگاه امیر كبیر  ،امیر طریقت.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ
دوام آرماتورها

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

آرماتورها و تمامی قطعات و صـــفحات فوالدي پیش بینی
شده براي توسعه آینده ساختمان باید به نحوي مناسب در
مقابل خوردگی محافظت شوند.

 6-4-11-1حفاظت آرماتورها در مقابل خوردگي وزدودن
زنگ آنها

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 6-4-11-1-1آر ماتور ها را به ویژه در محیط هایی كه
احت مال ز نگ زدگی و خوردگی وجود دارد با ید بر روي
ســکوهاي بتنی ویا ســکوهاي مناســب قرارداد و از تماس
مســتقیم آنها باخاك كه ممکنســت داراي امالح كلریدي و
سولفاتی باشند خودداري نمود .به هر حال وضعیت سطحی
میلگردها از نظر خوردگی قبل از مصرف باید بررسی شود.
 6-4-11-1-2اگر ســطح میلگرد ها داراي زنگ خوردگی
یکنواخت ولی ب سیار نازك و در حد میکرونی ا ست ممکن
ا ست تنها رطوبت عامل آن باشد .در صورت مشکوك بودن
به عامل كلریدي باید آزمایش هاي الزم در بند -10-2 -1
1برروي میلگردها انجام شود .زنگ زدگی نازك و یکنواخت
را می توان از عدم آ سیب آج ها و عدم كاهش قطر میلگرد
ت شخیص داد .براي اطمینان می توان از روش ما سه پا شی
برروي میلگرد و تعیین قطر آن استفاده نمود.
 6-4-11-1-3در صـــورتیکه وضـــعیت ســـطح آرماتورها
مطابق بند  2-1-4-1بوده و از عدم آلودگی آنها به یونهاي
كلرید اطمینان حا صل شده با شد می توان از انها ا ستفاده
نمود.
 6-4-11-1-4در صورتیکه زنگ آرماتور بصورت یکنواخت
و ضخامت زیاد و پو سته شده ،با شد باید آن را زنگ زدایی
نمود .روش مناسب براي زنگ زدایی استفاده از ماسه پاشی
و یا آب پرفشــار می باشــد .باید از بکار بردن روش برس یا
فر چه كشـــی اجت ناب نمود ،زیرا این روش فقط ز نگ را

اﻫ
ﻮ
ﯽ
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تفسير

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

صیقل می دهد .پس از زنگ زدایی باید كاهش قطر میلگرد
را در نظر گرفت .تشــخیص زنگ زدگی آرماتورها بصــورت
یکنواخت و ضــخیم بر این اســاس اســت كه هیچگونه آثار
تخریب در آرماتورها به ویژه در آجهاي آنها مشـــاهده نمی
شــود و پس از زنگ زدایی و تمیز كردن آنها از قطرشــان
كمتر از یک میلیمتر كاسته می شود.
 6-4-11-1-5اگر خوردگی از نوع حفره اي اســت باید از
بکارگیري آرماتورها اجت ناب نمود .این خوردگی ع مدتا از
نوع كلریدي و باعث ایجاد حفره هاي میکرونی و میلیمتري
ب سیاري در سطح آرماتورها می شود .در صورتیکه شدت
خوردگی زیاد باشد ،ابتدا آجها آسیب می بیند كه تشخیص
آن ب صورت م شاهده نظري امکان پذیر ا ست .هیچ رو شی
براي زدودن كامل زنگ خوردگی حفره اي در دست نیست
و حتی اگر تمیز شـــود به ع لت وجود حفره ها در درون
ارماتورها تمركز تنش بوجود امده و به هنگام بارگذاري به
ویژه بارهاي لرزه اي خطرناك می باشد.
 6-4-11-1-6براي محیط هاي ویژه كه احتمال خوردگی
ارماتورها و قطعات فلزي شـــدید می باشـــد میتوان براي
محافظت بی شتر ،از آرماتورهاي روي اندود ،پو شش شده با
اپوكسی ها یا اپوكسیهاي غنی شده با روي استفاده نمود.
محیط هاي ویژه از نظر خوردگی آرماتور ،شـــامل مواردي
اســت كه ســازه در طول بهره برداري در معرض یون هاي
كلرید و یا كربناته شدن قرار می گیرد .از انواع این محیطها
می توان محیط هاي دریایی ،در معرض آبهاي شــور ،نمک
هاي یخ زدا و یا پاشـــش نمک در این محیط ها و مناطق
شهري و صنعتی با غلظت زیاد گاز دي اك سید كربن را نام
برد.
 6-4-11-1-7ویژگی ها و خواص این نوع آرماتورها باید
مطابق با استانداردهاي ملی 2177و 18358و  10448و یا
سایر استانداردهاي بین المللی معتبر باشد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ
ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د
اﻫ
ﻮ
ﯽ

 7فصل هفتم
قالب بندی و درزهای بتن
متن

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

تفسير

 7-1قالب بندی

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

تعاريف

 7-1-1-1قالب :سازهاي موقت است كه بتن را تا زمانی
كه سخت شده و به مقاومت كافی برسد و بتواند وزن خود
و بارهاي وارده را تحمل كند ،نگهداري میكند.

 10-1-1-1ت منظور از سایر موارد ،قطعاتی مانند تنگ ،كش و چوب
اندازه (فاصله نگهدار) است كه در قالب بندي مورد استفاده قرار می
گیرند.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 7-1-1-2مجموعه قالببندي :مجموعه مرتبط با ایجاد
سازه نگهدارنده بتن تازه و سخت شده می باشد كه شامل:
رویه (بخشی از قالب كه در تماس با بتن است) ،بدنه ،و
تمام اعضاي نگهدارنده مانند شمع ،پشتبند ،كالف ،بادبند
و چپ و راست و سایر موارد است.

 7-1-1-3داربست :سکوي كار موقت در ارتفاع است كه
با نگهدارندهها بر روي زمین به صورت معلق متصل است
كه براي نگهداشتن كارگران ،ابزار و مصالح استفاده
میشود ،كه شامل ،شمع بندي و پایه هاي قائم ،صفحات
افقی ،زیر سري ها ،بادبندها ،وسایل تنظیم ارتفاع و غیره
میباشد.

اﻫ
ﻮ

 7-1-1-5پایه اطمینان :شمعهایی كه به تعداد كافی در
زیر دال و یا اعضاي سازهدر حین قالب برداري باقی می
ماند و یا پس از قالببرداري و برداشتن پایه ها ،مجددا
نصب می گردد ،تا از افتادگی (خیز) زیاد از حد عضو
خمشی جلوگیري شود.

ﯽ

 7-1-1-4شمع (پایه) :اعضاي عمودي یا مورب كه براي
تحمل بارهاي زنده حین ساخت و وزن قالب و بتن،
طراحی و به كار می روند.
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متن
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تفسير

 7-1-1-6میلههاي مهاري :میلههاي مهاري عضوي
كششی یا فشاري هستند كه براي نگه داشتن قالبها در
مقابل نیروهاي جانبی استفاده میشوند.

عملکرد قالب

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 7-1-2-1قالب به عنوان سازه موقت ،وظیفه ایجاد شکل،
ابعاد ،سطوح و حدود نهایی اعضاي سازه را تا زمان سخت
شدن و كسب مقاومت كافی بتن در محدوده رواداريهاي
مجاز ابعادي ،به عهده دارد.

 10-1-2-1ت در مناطق گرم ،بویژه وقتی قالب فلزي در برابر تابش

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

مستقیم آفتاب قرار گیرد می تواند به داغ شدن قالب و ایجاد مشکل
براي افزایش ناگهانی دماي بتن تازه در مجاورت قالب بیانجامد و
همچنین در اثر تغییر شکلهاي متفاوت سطوح رو به آفتاب و پشت به
آن و نیز بین خود قالب و بتن درون آن ،گوشه ها و لبه هاي قطعات
بتنی ،آسیب می بیند و در هنگام قالب برداري می تواند بصورت خرد
شده یا ترك خورده در آید .در مناطق سرد نیز هنگامیکه از قالب فلزي
استفاده می گردد ،می تواند مشکالت مشابهی را بوجود آورد و همچنین
موجب سرد شدن سریع بتن مجاور قالب شود.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 7-1-2-2قالب باید بتن تازه را تا قبل از دستیابی به
مقاومت كافی ،در برابر ضربه و لرزشهاي متعارف حفظ
كند .همچنین از كم شدن رطوبت بتن و نشت شیره آن از
سطح در تماس با قالب جلوگیري نماید .قالب باید بتواند
میلگردها و سایر اجزا و قطعاتی كه داخل قرار دارند را در
محل مورد نظر نگاه دارد.

اﻫ
ﻮ

 7-1-2-3در طراحی قالب و قالببندي باید سه اصل
كیفیت ،ایمنی و اقتصاد در نظر گرفته شود .الزامات ارایه
شده د ر این دستورالعمل در جهت افزایش ایمنی ،دوام و
پایداري سازه در شرایط اقلیمی و منطقهاي میباشد و در
مواردي كه الزاماتی ارایه نشدهاست ،باید از دیگر منابع و
مدارك معتبر ملی یا بینالمللی استفاده شود.

ﯽ

جنس قالب ها
 7-1-3-1جنس قالبها و متعلقات آن را میتوان از مواد
مختلف انتخاب نمود به شرط آن كه بارهاي وارده را تحمل
كنند و از ایمنی برخوردار باشند .همچنین باید ظاهر بتن و
عضو مورد نظر را ضمن مقرون به صرفه بودن حفظ كند.

 -7-1-3ت جنس قالب
 10-1-3-1ت جنس قالب می تواند از چوب ،فوالد ،آلومینیوم آلیاژي
و مواد پالستیکی و پلیمري ،بتن ،آجر و سفال و محصوالت الیاف
شیشهاي انتخاب شود .رویه قالب نباید از جنس آلومینیوم باشد زیرا با
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 7-1-3-2در صورت طراحی خاص براي قالبها و یا نیاز
به ایجاد نماي ویژه باید جنس قالب و مشخصات آن در
مشخصات فنی خصوصی پروژه ذكر شود .در غیر اینصورت
سازنده مجاز است كه جنس قالب مورد نظر را انتخاب
نماید .رویه قالب مجاز نمی باشد ،زیرا اسیدهاي موجود در
شیره چوب كیفیت بتن مجاور آن را كاهش می دهد و
باعث دیرگیري بتن نیز می گردد.

آهک موجود در بتن تركیب می شود و گاز هیدروژن تولید می كند و
سطح بتن به قالب می چسبید و نماي نامطلوبی را بوجود می آورد.
استفاده از انواع چوب براي ساخت قالبهاي چوبی و متعلقات آن مانند:
تخته ،الوار ،چهارتراش و تخته چندال مجاز است .بدیهی است چوب
هاي عمل آوري شده یا تزیق شده از كیفیت و دوام بیشتري
برخوردارند.
وجود رطوبت در چوب سبب كاهش سختی و كاهش قابلیت تحمل
تنش آن میشود .بنابراین حداكثر رطوبت مجاز چوب براي ساخت
قالب 20 ،درصد است .رطوبت زیاد در چوب ،بویژه در مناطق خشک
بدلیل خشک شدن سطح آن موجب تاب برداشتن و اعوجاج آن می
گردد ،كه عمال كاربرد آن را بعنوان قالب غیر ممکن می سازد .استفاده
از چوب تازه براي قالب بندي بعنوان رویه قالب مجاز نمی باشد ،زیرا
اسیدهاي موجود در شیره چوب كیفیت بتن مجاور آن را كاهش می
دهد و باعث دیرگیري بتن نیز می گردد.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

متن

تفسير

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 7-1-3-3هرچند میتوان از قالبها به دفعات مکرر
استفاده كرد ،اما به لحاظ مسائل ایمنی و همچنین براي
حفظ رواداري و شکل قطعات ،توصیه میشود كه تعداد
دفعات استفاده از آن ها بر اساس نظر دستگاه نظارت
مشخص گردد.
 7-1-3-4استفاده از قالبهاي ماندگار مانند بلوكهاي
سفالی یا بتنی مجاز است .اما استفاده از مواد پلیمري مانند
پلیاستایرن منبسط شده به عنوان قالب ماندگار مجاز
نمیباشد ،مگر در مواردي كه امکان آتش سوزي در سطح
بتن وجود نداشته باشد یا دستورالعمل هاي محافظت در
مقابل آتش سوزي رعایت گردد.

اﻫ
ﻮ

 10-1-3-3ت توصیه می شود از قالب هاي تخته چندال بدون روكش
حداكثر  10مرتبه ،از قالبهاي پالستیکی یا محصوالت الیاف شیشه
حداكثر  20مرتبه ،و از قالبهاي فوالدي حداكثر  30مرتبه استفاده
شود .در صورت استفاده از قالب هاي تخته چند الیه روكش دار ،تعداد
دفعات استفاده ،بسته به جنس روكش افزایش می یابد .به هر حال،
دقت در قالب بندي و قالب برداري ،و شرایط انبار كردن قالب ها تاثیر
به سزائی در تعداد دفعات استفاده از قالب دارد.

ﯽ

-10-1-3-4ت بلوكهاي بتنی یا سفالی معموالً در سقفهاي تیرچه
و بلوك استفاده میشوند كه به طور دائمی در سازه باقی میمانند.
گاهی از پلی استایرن براي سقفهاي تیرچه و بلوك به جاي بلوك
استفاده میشود و یا در ساخت قطعات موسوم به پانل سه بعدي به كار
گرفته میشود كه خطر ناشی از آتشسوزي را افزایش میدهد .یکی از
دالیل استفاده از پوشش بتنی بر روي میلگردها ،تأخیر رسیدن حرارت
ناشی از آتشسوزي به آرماتور است .اما با استفاده از پلی استایرن ،این
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نوع قالب و قالب بندی
قالب و قالب بندي از دیدگاه هاي مختلف به انواع گوناگون
تقسیم می گردد.



ماندگار یا غیر ماندگار؛



قالب اعضاي مختلف سازه؛



بر اساس نوع حركت قالب.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ



پیش ساخته بودن یا درجا ساخت؛

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ
 7-1-4-1-1قالب دال شامل :رویه بدنه قالب  ،تیرچه ،
تیرهاي اصلی و شمع است.

 10-1-4نوع قالب و قالب بندی
امروزه اغلب قالب ها از نوع پیش ساخته یا نیمه پیش ساخته می
باشند ،استفاده از قالب هاي درجا ساخت بتدریج كاربرد خود را از دست
داده اند ساخت قالب هایی مانند تیغه آجري یا قالب هاي چوبی با تخته
و الوار در كارگاه ها بندرت و در موارد خاص كاربرد دارد.
گاه از قالب هاي ماندگار بدلیل غیر قابل دسترس بودن در هنگام قالب
برداري ،استفاده می شود .امروزه در سقف ها علی رغم امکان دسترسی،
قالب ها بصورت ماندگار باقی می مانند تا سطح تخت و مسطحی را
بوجود آورند همچنین در درزهاي انبساط یا انقطاع ،بویژه در بین
دیوارها ،ستون ها و شالوده هاي مجاور ،از قالب ماندگار بویژه صفحات
پلی استایرن منبسط شده ،استفاده می گردد.
قالب ها می توانند براي اعضاي افقی ،مانند ،دال یا قسمت زیرین تیر
استفاده شوند ،یا براي براي اعضاي قائم مانند ستون ،دیوار ،گونه تیر
(وجه جانبی تیر) و شالوده ها بکار روند .همچنین ممکن است براي
ساخت سقف هاي شکسته ،شیب دار یا قوسی ،بکار گرفته شوند.
نوع حركت قالب در تقسیم بندي قالب بندي نیز ،موثر است .قالب هاي
باالرونده براي اعضاي قائم یا مایل ،قالب لغزنده براي سطوح افقی،
اعضاي قائم یا مایل و قالب هاي جهنده یا پرنده براي دال هاي مسطح
سقف ،در چهار چوب همین تقسیم بندي ها قرار می گیرند.
انواع قالب با توجه به نوع عضو افقی یا قائم داراي اشکال و اجزائی است
كه در زیر بدان پرداخته شده است.

 7-1-4-1-4تیرهاي اصلی بر روي شمعها یا پایهها قرار
میگیرند كه كل وزن مجموعه قالب را تحمل میكنند.

ﯽ

7-1-4-1-3بدنه باید بر روي تیرچه ها قرار گیرد .در صورتی
كه تیرچه ها از جنس چوب انتخاب می شوند ،می توان آن ها
را از الوار یا چهارتراش انتخاب نمود .تیرچهها بر روي تیرهاي
اصلی قرار داده میشوند .چنانچه تیرهاي اصلی چوبی باشند،
میتوان از نوع الوار یا چهارتراش انتخاب گردند .

اﻫ
ﻮ

 7-1-4-1-2رویه قالب كه در تماس سطح بتن قرار میگیرد،
باید از كیفیت مطلوب برخوردار باشد و سطح یکنواخت و بافت
مورد نظر بتن را تأمین كند.

 7-1-4-2قالب های قائم

زمان به شدت كاهش می یابد .بنابراین از پلی استایرن معمولی نباید
استف اده شود ،مگر آن كه با مواد ویژه مقاوم در برابر آتش تهیه شده
باشد .بدین منظور الزم است الزامات استاندارد  ....رعایت شود.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 7-1-4-1قالب افقي (دال)
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متن
7-1-4-2-1

تفسير

قالب دیوار

اجزاي قالب دیوار شامل :رویه ،بدنه و پشت بندهاي
عمودي و افقی است.

رویه تخته چندال
و بدنه
تیر

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

رویه باید مطابق با بند  7-1-5-2باشد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

پشتبندهاي عمودي تکیهگاه را تشکیل میدهند و
پشتبندهاي افقی یا كمركشها كه ایجادكننده تکیهگاه
براي پشتبندهاي عمودي هستند .پشتبندهاي افقی باید
زوجی باشند تا امکان نصب میله مهارها از میان آنها فراهم
می شود .در صورت استفاده از تخته چند الیه بعنوان بدنه،
ممکن است ترتیب نصب پشت بند افقی و قائم عوض شود.

تیرچه

اصلی14

13

استفاده از تخته الیه
در جهت ضعیف

شم
صفحهع
سري
زیر
زیرنوار
سري

بادبند
استفاده از تخته الیه
در جهت قوي

شکل جزای قالب افقي

شکل استفاده از تخته اليه در
امتداد ضعيف و قوی

 7-1-4-2-2قالب ستون

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

قالببندي ستون مانند قالب دیوار است .فقط پشتبندهاي
قائم و افقی با یوغ (كالف) یا گیره جایگزین میشوند .به
عبارت دیگر قالبهاي ستون به كمک طوقهاي فلزي یا
چوبی نگهداري میشوند.
طوقهاي چوبی یوغ و طوقهاي فلزي گیره نامیده می
شوند.

فواصل یوغها یا گیرهها بر حسب فشار تغییر میكنند،
بیشترین فشار در قسمت پائینی قالب می باشد.

طراحي قالب
 7-1-5-1كليات

رویه تخته چندال

تفاصله نگهدار یا چوب اندازه

كمركش یا
پشت بند
افقی16

پشتبند عمودي

اﻫ
ﻮ

قبل از شروع عملیات ساخت ،قالبها باید بر اساس بارهاي
وارده و مقاومت اجزا ،طراحی شوند .روش طراحی باید
با دستورالعملهاي معتبر ملی یا بینالمللی باشد ،هرچند
مسئولیت نهایی به عهده پیمانکار است.
بر اساس جنس و نوع قالب ،مشخصات قالب براي طراحی
از قبیل مقادیر مجاز مقاومت خمشی ،مقاومت برشی و
تنش جاري شدن فرورفتگی یا لهیدگی اجزاي قالب بتن

مهار مایل

ﯽ

مورد تأیید مهندسین مشاور یا دستگاه نظارت و یا مطابق

كش یا میل مهار

پی
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متن
باید مطابق با استانداردها ،یا آییننامههاي معتبر ملی یا

بدنه

بین المللی باشد.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

قالبها باید براي انواع اعضاي سازه به نحوي طراحی شوند
كه ابعاد ،شکل ،ارتفاع و وضعیت آنها مطابق با
رواداريهاي بند  7-1-7باشد.

گیر
ه

گ
وه

یوغ

بدنه

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

بارهاي وارده بر قالب باید مطابق با بند  7-1-5محاسبه
شوند و طراحی تمام اجزاي قالبهاي افقی و عمودي باید
بر اساس این بارها انجام شود.

مبانی طراحی قالب كه در محا سبه ضخامت بدنه و ابعاد
و فاصـــله اجزاي قالب بکار میرود باید طبق بند 7-1-5
باشد.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

-10-1-6-2ت براي مقادیر مجاز و مشخصات فوالد به مقررات ملی ساختمان
مبحث طراحی سازههاي فوالدي مراجعه شود .باید توجه شود كه قالب یک
سازه موقت است و سازه دایم نیست.
 )2در جدول زیر مقادیر مجاز تنشهاي الوار و تخته چندال به عنوان راهنما
ارائه شده است[ .كتاب روشهاي اجرا و  .]Concrete form designبه هر
حال تمام مقادیر در جداول و فرمول هاي ارائه شده در این بخش تفسیر
طراحی قالب ،جنبه راهنما دارد .تعیین دقیق مقادیر باید بر مبناي استاندارد
هاي مربوط انجام شود و فرمول ها بر اساس تعداد دهانه ها توسط طراح قالب
محاسبه گردد.

جدول محدوده مقادير مجاز تنشهای چوب

محدوده مقادیر مجاز تنشهاي چوب به
)(MPa

تنشها

الوار

20

تنش خمشی

21

تنش برشی

بارهاي مرده شامل :وزن قالب ها افقی و پشت بندهاي آن،
وزن بتن تازه ،وزن آرماتورها و سایر اقالم كار گذاشته شده
در بتن است.

 6تا 12

8

6

 1تا 1/2

 0/4تا 1/0

0/3

اﻫ
ﻮ

بارهاي قائم :شامل بارهاي قائم زنده و مرده می باشد.

خشک

مرطوب

تنش كششی

 4تا 5

-

-

مدول االستیسیته

 8تا 12

 9تا 10

 8تا 9

مقاومت فشاري عمود به
الیاف

 1/5تا 2/5

-

مقاومت فشاري به موازات
الیاف

 0/9تا 1/3

22

-

تنش لهیدگی

-

ﯽ

 7-1-5-2بارها ی وارده بر قالب

تخته چندال

-

5

 )1برای محاسبه خصوصیات الوار بر اساس مقطع چوب میتوان از فرمولهای متداول
به شرح زیر استفاده کرد:
و ممان اینرسی
bd 2
12

I
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بارهاي زنده كه شامل :وزن افراد ،وسایل كار ،گذرگاه ها،
و سکوهاي كار ،بارهاي موقت حاصل از انبار كردن مصالح
و فشار رو به باالي باد ،می باشد.
بارهاي مرده باید با توجه به جنس قالب ،ضخامت قالب و
اجزاي آن و وزن بتن تازه با توجه به ضخامت و چگالی
آن ،و همچنین وزن آرماتورها با توجه به نقشه هاي موجود
محاسبه گردد.
بار زنده قائم باید توسط طراح محاسبه گردد ،اما نباید
كمتر از حداقل ذكر شده باشد.
به هر حال مجموع بارهاي زنده و مرده بر اساس محاسبات
در نظر گرفته شود ،اما نباید از حداقل ذكر شده ،كمتر
باشد.
بار زنده نباید كمتر از  2/4 Kpaدر نظر گرفته شود .در
صورت استفاده از تجهیزات موتوري یا ویژه ،حداقل بار
زنده باید  3/6 Kpaفرض گردد.
همچنین تركیب بارهاي مرده و زنده نباید كمتر از
 KPa4/8باشد و در صورت استفاده از تجهیزات موتوري
نباید كمتر از  6 Kpaدر نظر گرفته شود.
بارهاي جانبی  -مهمترین بارهاي جانبی وارد بر قالب
عبارتند از:

2
 Z  bdو اساس مقطع
6
که در آنها b :عرض مقطع d ،ارتفاع مقطع و  Aسطح مقطع است.
 )2از آنجایی که تخته چند الیه از نوع ترکیبی است (چوب و چسب) ،مشخصات آن
شامل  Z, Iرا نمیتوان با محاسبه تعیین کرد ،بلکه بر اساس آزمایش به دست میآیند.
همچنین به دلیل مقطع غیرمستطیلی تخته چند الیه ،در محاسبات تنش برشی از
23
فرمول  VQاستفاده میشود .بنابراین در این بخش مقادیر ثابت برش غلت Ib
Ib
Q
ارائه میشود ،Q .لنگر استاتیک سطح واقع در باالی تراز مورد نظر برای محاسبه تنش
حول تار خنثی است (جدول زیر) .در جدول زیر منظور از تارها در جهت دهانه بارگذاری
یعنی عمود بر تکیهگاهها و تارها در جهت عمود بر دهانه بارگذاری یعنی به موازات
تکیهگاهها است .مقادیر ذکر شده در جدول جهت راهنمایی میباشند و برای کسب
مقادیر دقیق باید به مدارک و مستندات کارخانه تولیدکننده تخته چندال مراجعه شود.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

متن

تفسير

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 10-1-7-16در صورت استفاده از لرزاننده خارجی (قالب یا بدنه) كه بر روي
قالب نصب میشود و یا در صورت استفاده از بتن حاوي مواد افزودنی
جبرانكننده جمع شدگی و یا سیمانهاي منبسط كننده ،فشار جانبی
میتواند حتی بیشتر از فشار هیدرواستاتیک باشد.

 بار ناشی از فشار جانبی بتن تازه؛ بار ناشی از فشار و مکش جانبی باد؛اگر مشخصات بتن (مانند :روانی ،دما ،زمان گیرش و
 )...معلوم نباشد ،باید ف شار جانبی بتن طبق رابطه 1-10
در نظرگرفته شود .در غیر اینصورت ،ف شار جانبی بتن بر

10-1
كه در آن:

P = ρgh

ﯽ

كه در آنها:
 =Fbتنش خمشیMPa ،
 =Wبار یکنواخت KPa/m ،بر هر متر دهانه
 =Zمدول یا اساس مقطعmm3 ،
 =Iممان اینرسیmm4 ،
 =Lطول دهانه یا مركز به مركز عضو حمایتكننده

اﻫ
ﻮ

اساس بندهاي 0و 0محاسبه می شود.

12/06/2018
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متن
 ، Pفشار جانبی به Kpa
𝒌𝒈⁄
 ، ρچگالی بتن تازه به
𝟑𝒎
 ، gثابت نیروي ثقل برابر با N/kg

آئین نامه بتن ایران -بخش مصالح و مسائل اجرایی

تفسير

9/81

 ، hارتفاع (عمق) بتن تازه به متر.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

اگر بتن از پایین قالب پمپ میشود ،طراحی باید بر
اساس  1/25برابر فشار كامل هیدرواستاتیک  ρ𝑔ℎبدلیل
منظور نمودن اثر پمپ ،انجام شود.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

فشار جانبی بتن ستون :براي بتنها با اسالمپ 160
میلیمتر یا كمتر كه جایدهی بتن در قالب ستون معمولی
به ارتفاع  1/2متر یا كمتر با لرزاننده داخلی معمولی انجام

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

می شــود ،فشــار حداكثر باید بر اســاس رابطه  2-10محاســبه
شود.
785R 

Pmax  Cw Cc  7 / 2 
(T  17 / 8  )10-2


كه در آن :
 ، Pفشار جانبی به Kpa
 ، Rنرخ بتن ریزي ارتفاعی m/h
 ،Tدماي بتن در زمان بتن ریزي به سلسیوس
𝑤𝐶  ،ضریب چگالی طبق جدول . 1-10
𝑐𝐶 ضــریب نوع ســیمان و افزودنی طبق جدول 2-10
است.

هیچ موردي نباید بیشتر از مقدار  ρ𝑔ℎباشد.

اﻫ
ﻮ

حداكثر فشــــار جانبی 𝑥𝑎𝑚𝑃 كه از راب طه 1-10
محاســبه می شــود ،نباید كمتر از ) 𝑤𝐶 (30باشــد ،اما در

ﯽ

در تفسیر تشریح گردد كه منظور هر لیفت بتن است در صورت
امکان با شکل نشان داده شود

جدول  1-7ضريب چگالي بتنCw ،
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تفسير

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

جدول  2-7ضریب نوع سیمان و افزودنی،

Cc

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

*كندگير كننده ها شامل هر نوع موادافزودني شيميايي است كه

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

خاصيت كندگيری دارند.

فشار جانبی بتن روي قالب دیوار :براي قالب دیوارها
كه نرخ بتنریزي كمتر از  m/h2است و ارتفاع بتن
ریزي كمتر از  4متر می باشــد فشار جانبی از رابطه
 10-3محاسبه می شود.

10-3

785R 

Pmax  Cw Cc  7 / 2 
T  17 / 8 


حداكثر فشــار جانبی 𝑥𝑎𝑚𝑃كه از رابطه  3-10محاســبه
می شـــود ،نباید كمتر از ) 𝑤𝐶 (30باشـــد ،اما در هیچ

بتن ریزي نیز بیشـــتر از  4متر و براي همه دیوارهایی با نرخ

1156
244R 

Pmax  Cw Cc  7 / 2 

T  17 / 8 T  17 / 8 


حداكثر فشار جانبی Pmaxكه از رابطه  4-10محاسبه
میشود ،نباید كمتر از ) 𝑤𝐶 (30باشد ،اما در هیچ موردي
نباید بیشتر از  ρ𝑔ℎباشد.

ﯽ

بتن ریزي  2تا  ،4/5 m/hفشــــار جانبی از راب طه 4-10
محاسبه می شود:
10-4

اﻫ
ﻮ

موردي نباید بیشتر از مقدار  ρ𝑔ℎباشد.
براي قالب هایی كه نرخ بتن ریزي بیشتر از  2 m/hو ارتفاع

12/06/2018
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ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

چنانچه از بتن خودتراكم استفاده میشود ،باید فشار
جانبی بر اساس ف شار كامل هیدرواستاتیک  ρghدر نظر
گرفته شود ،مگر آن كه آزمایش یا دادههاي قــبــلــی،
ضــرورت بکارگیري فشــارهاي جانبی دیگري را نشــان
بدهد.
بنا به تعریف ،ستونها اعضاي عمودي هستند كه هیچ بُعد
مقطع آن بزرگتر از  2متر نیست و دیوارها اعضاي عمودي
هستند كه حداقل یک بعد مقطع آن بزرگتر از  2متر
است ،بنابراین در اســـتفاده از روابط فوق رعایت این نکته
ضروري است.
بارهاي ویژه :مهمترین بارهاي ویژه عبارتند از :
 بار ناشی از بتنریزي نامتقارن؛
 ضربه حاصل از ماشینآالت و پمپ بتن؛
 نیروهاي رو به باال در قالب ها و اقالم كارگذاشته در
بتن؛
 اثرهاي دینامیکی نظیر اثر تخلیه بتن از جام حمل
بتن؛
 بارهاي حاصل از نشست نامتقارن تکیهگاههاي قالب؛
 بارهاي ناشی از لرزاندن و متراكم كردن بتن؛
 فشار پیش تنیدگی بر قالب،
 فشار دوغاب تزریقی در بتن پیش آكنده.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ
ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 7-1-5-3طراحي قالب دال

اﻫ
ﻮ

 7-1-5-4طراحي قالب ديوار

ﯽ

در مبانی طراحی قالب كه براي محاسبه ضخامت بدنه و
ابعاد و فاصله اجزاي قالب بکار میرود باید موارد زیر مورد
توجه قرار گیرد:
 برآورد بارهاي طراحی طبق بند 7-1-5-2؛ تعیین ضخامت بدنه و تعیین فواصل تیرچهها؛ تعین ابعاد تیرچهها و تعیین فواصل تیرهاي اصلی؛ تعیین ابعاد تیرهاي اصلی و تعیین فواصل شمعها یاپایهها؛
 طراحی شمعها؛ -طراحی بادبندها.
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ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

براي طراحی قا لب دیوار با ید گام هایی به شـــرح زیر
برداشته شود:
 برآورد بار طراحی طبق بند 7-1-5-2؛ تعیین ضخامت بدنه و فواصل پشت بندهاي عمودي. تعیین ابعاد پشتبندهاي عمودي و فواصلپشتبندهاي افقی؛
 تعیین ابعاد پشتبندهاي افقی و فواصل میله مهارها؛ طراحی حمایتكنندههاي مایل (بادبندها).فواصل میلههاي مهاري بر اساس بار ناشی از
پشتبندهاي افقی محاسبه میشود .در صورتی كه تنش
وارده بر میلههاي مهاري بیشتر از تنش مجاز فرورفتگی
(تنش سطح باربري) باشد ،باید فواصل میلهها كاهش و یا
قطر میلهها افزایش یابد.

ضخامت
تخته
چندال
)(mm
6
12
18
22
25

با عرض  1متر ،تارها در جهت دهانه بارگذاری

با عرض  1متر ،تارها در جهت عمود به دهانه
بارگذاری

)I(mm4

)Z(mm3

)1b/Q(mm2

)I(mm4

)Z(mm3

)1b/Q(mm2

10313
90000
246000
404000
583000

3043
13000
23100
31400
39600

4145
10000
14840
18110
19840

1290
25000
98000
206000
369000

466
5800
13300
22700
3400

4165
5120
8040
12760
14850

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ
ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

فواصل اجزاي نگهدارنده بدنه ،مانند تیرچهها ،تیرهاي
اصلی ،پشتبندهاي عمودي و افقی باید براي مقادیر مجاز
تنش خمشی ،تنش برشی و خیز محاسبه شوند.
فرمولهایی كه براي محاسبه حداكثر مجاز فواصل اجزا یا
طول دهانه استفاده میشوند ،باید بر اساس تعداد دهانه
بارگذاري یک دهانه تا چند دهانه انتخاب شود.
افتادگی (خیز) مجاز بدنه ،تیرها و پشـــتبندها باید در
حدي باشــد كه ســطح بتن تقریبا مســطح و ناهمواري
ناچیز با شد .این خیز باید به  L/400محدود شود كه در
آن  Lدهانه آزاد بین حائل ها اســـت .در صـــورت تائید
مهندسین مشاور میتوان خیز مجاز را افزایش داد .

اﻫ
ﻮ

طراحی اعضاي مورب یا بادبندها براي قالبهاي عمودي
و قالبهاي افقی در مقابل بار باد و بارهاي جانبی باید
انجام شود.

جدول خصوصیات مقطع تخته چندال

 )3براي محاسبه فواصل اعضاي نگهدارنده مانند تیرچهها و تیرهاي اصلی باید بر
اساس تعداد دهانه بارگذاري ،خمش ،برش و خیز محاسبه شود .كمترین مقدار
فاصله بر مبناي خمش ،برش و خیز باید به عنوان حداكثر طول دهانه قابل قبول
در نظر گرفته شود .فرمولهایی كه در این بخش ارائه شدهاند با فرض بارگذاري بر
روي بدنه با  3دهانه و یا بیشتر است .به عبارت دیگر بدنه بر روي تیرچهها،
تیرها ،پشتبندهاي عمودي ،كمركشها و میلههاي مهاري تکیه دارد .همچنین
فرض شده است كه بدنه از جنس تخته چندال است.

ﯽ

براي محاســـبه شـــمعها ،باید تنش فرو رفتگی یا تنش
ســطح تحمل بار بین تیرهاي اصــلی و شــمعها كمتر از
تنش مجاز باشد.

 -17-1-1-3ت تنش مجاز فرورفتگی یا لهیدگی تابع جنس قالب است و
براي تعیین آن باید به استانداردها و یا دستورالعملهاي معتبر ملی یا بین
المللی و یا به تفسیر بند  ...به عنوان راهنما مراجعه شود.

 )4فرمولهاي كنترل فواصل اعضاي قالب
* كنترل تنش خمشیf b z :
w
* كنترل تنش برشی:
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براي تخته الوار f b d :
L s
0 / 9w

اجرا و بازرسي قالب بندی

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 7-1-6-1سطح داخلی قالب باید با مواد مناسب
درزبندي ،اندود و سپس با استفاده از مواد رهاساز (روغن
قالب) پوشش داده شود .استفاده از هرگونه موادي كه می-
تواند تاثیر نامطلوب بر سطح بتن داشته باشد ،مجاز
نمیباشد .این مواد را باید چنان به كار برد كه بدون آلوده
شدن میلگردها ،روي سطوح قالب الیهاي یکنواخت و
نازك بوجود آورد.

fs
براي تخته چند ال Ib :

0 / 6w Q

L

L
* كنترل خیز ،با فرض آن كه مقدار مجاز خیز برابر با  27است:
fb z
w
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 7-1-6-2درون قالبها باید كامالً تمیز و عاري از مواد
زائد باشد .در مواردیکه دسترسی به كف قالبها دشوار یا
غیر ممکن باشد ،باید با تعبیه دریچههاي بازدید و
كفشويهاي قالب امکان تمیز كردن قالب قبل از بتنریزي
را فراهم كرد.
 7-1-6-3قالبها باید در جاي خود كامالً محکم باشند و
هیچگونه درز یا حفره در آنها مشاهده نشود تا از احتمال
خروج شیره و مالت اجتناب گردد.

 7-1-6-6فاصله نگهدار (لقمه) باید در محلهاي مورد
نظر و به تعداد كافی نصب شده باشند و در حین بتن
ریزي نباید از جاي خود حركت نمایند.

 -10-1-8-2ت استفاده بیش از حد از مواد رهاساز موجب جمعشدن
آن در كف قالب می شود ،كه یکی از معمول ترین مواد اضافی زیان آور
خواهد بود .سیمهاي بریده شده آرماتوربندي ،قطعات چوب ،گرد و
خاك ،گل و الي ،برف و یخ ،خرده هاي پلی استایرن یا قطعات كیسه-
هاي كاغذي یا پالستیکی از جمله مواد زائد درون قالب محسوب می
شود.

ﯽ

 7-1-6-5اجراي قالبها باید با درز ساخت ،درز
جداكننده و درز انقباض (جمع شدگی) منطبق باشد.
همچنین در صورت نیاز به نوار آببند ،باید نصب در
دستور كار قرار گیرد.

اﻫ
ﻮ

 7-1-6-4امتداد شمعها (پایه ها) باید كامالً قائم باشد و
اگر شمعها بر روي زمین قرار دارد ،باید با نصب صفحات
مناسب چوبی یا فلزي از كافی بودن سطح باربري
اطمینان حاصل كرد.

 -10-1-8-1ت به طور كلی معموال دو ماده بر روي سطح قالب اعمال
میشود .اندودها یا درز بندها 26كه براي تسهیل در باز كردن قالبها،
درزبند كردن سطح براي جلوگیري از نشت شیره ،و بهبود دوام سطح
تماس استفاده میشوند .مواد رهاساز ،موادي هستند كه از چسبندگی
سطوح تماس جلوگیري و قالببرداري را آسان میكنند .تا حد امکان
قالب ها را باید قبل از جاگذاري آرماتورها ،نصب كرد و مواد رهاساز را
بر روي آن اعمال نمود تا از آلودگی میلگردها جلوگیري شود .تا حد
امکان باید از مواد رهاساز با گرانروي كم استفاده نمود تا هوا و آب بتواند
از فاصله بتن و قالب در هنگام تراكم یا رو زدن آب عبور كند .عدم توجه
به این امر ،یا مصرف زیاد از حد مواد رهاساز ،ممکن است باعث ایجاد
حفرات هواي سطحی و بدمنظر شدن سطح بتن ،پس از قالب برداري
شود .این پدیده بویژه در مورد قالب هاي غیرجاذب (قالب فوالدي یا
پالستیکی) ،بیشتر رخ می دهد.
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 7-1-6-7رعایت هم امتدادي شمعهاي دال در طبقات
باالتر نسبت به امتداد شمعهاي طبقات زیرین الزامی
نیست ،مگر آن كه ضخامت دال زیرین كافی نباشد و
احتمال برش تو رفتگی یا لهیدگی و یا ممانهاي خمشی
پیشبینی نشده در دال زیرین وجود داشته باشد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 7-1-6-8هنگام برداشتن قالب زیرین اعضاي بتنی ،باید
با رعایت بند زیر پایه هایی را به نام «پایههاي اطمینان»
در صورت لزوم در زیر این سطوح نصب كرد یا باقی
گذاشت تا از بروز تغییر شکل هاي تابع زمان در این
قطعات جلوگیري نمود.

رواداری قالب
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 7-1-6-9پیشبینی پایههاي اطمینان براي تیرهاي با
دهانه بزرگتر از پنج متر ،تیرهاي طره بطول بیشتر از 2/5
متر ،دالهاي با دهانه بزرگتر از سه متر ،و دالهاي طره
بطول بیشتر از یک و نیم متر اجباري است .تعداد پایههاي
اطمینان باید طوري باشد كه فاصله آنها به هرحال از سه
متر تجاوز نکند.

 7-1-8-1مهندس طراح یا ناظر ،باید حداقل مقاومت الزم
بتن جهت بازكردن قالبهاي اعضاي خمشی و پایههاي
اطمینان آن ها ،را اعالم نماید .در موارديكه حداقل
مقاومت بتن ذكر نشدهاست ،درصورتی كه آزمایش
آزمونههاي آگاهی حاكی از رسیدن مقاومت بتن به حداقل
 70درصد مقاومت مشخصه باشد ،میتوان قالبهاي سطوح
زیرین را برداشت و براي پایه هاي اطمینان نیز این زمان

ﯽ

قالب برداری

اﻫ
ﻮ

 7-1-7-1رواداري ابعاد اعضاي بتنی در سازههاي
متعارف و همچنین رواداري انحراف از امتداد و محل
قرارگیري باید مطابق با الزامات جدول  3-10باشد ،مگر
اینکه مهندسین مشاور و یا دستگاه نظارت ،رواداريهاي
دیگري را در مشخصات فنی قید كرده باشد.

-10-1-8-8ت حداقل ق طر یا بعد مقطع پایه اطمینان چوبی ،نباید از 150
میلیمتر در ارتفاع  1/5متري از پائین پایه كمتر باشـــد .در مورد پا یه هاي
فلزي ظرفیت باربري آنها باید با در نظر گرفتن اثر كمانش محاسبه گردد.
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متناظر با رسیدن مقاومت آزمونه هاي آگاهی به  90درصد
مقاومت مشخصه می باشد.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

-10-1-9-1ت بدیهی ا ست براي رعایت رواداري ابعاد اع ضاي بتنی و انحراف
آن ها از امتداد و محل قرارگیري باید ایت رواداري ها را در مورد قالب بندي
ب کار برد .همچنین با ید د قت نمود كه در حین بتن ریزي ،و پس از آن
تغییرات جدي و خارج از رواداري هاي ذكر شـــده در جدول  ،3-10در قالب
بندي بوجود نیاید .بنابراین قالب ها بقدر كافی محکم و مهار شــده باشــند تا
امکان حركت یا خیز زیاد از حد و انحراف در هنگام بتن ریزي پس از آخرین
مراحل تنظیم و كنترل نداشته باشند.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

جدول  3-10رواداریهای قالببندی

ردیف

1

از امتداد قائم

ب براي گوشه نمایان ستونها ،درزهاي كنترل ،شیارها و
دیگر خطوط برجسته نمایان و مهم

انحراف از سطوح یا ترازهاي

در سطحزیرین دالها،سقفها ،سطح زیرینتیرها ،نبش-
الف
ها و كنجها قبل از برچیدن حایلها

4

 6میلیمتر در هر  3متر طول

 9میلیمتردر هر چشمه یا هر 6متر طول
حداكثر  19میلیمتر در كل طول

در هر چشمه

 12میلیمتر

در هر شش متر طول

 12میلیمتر

حداكثر در كل طول

 25میلیمتر

انحراف از اندازه و موقعیت بازشوهاي واقع در كف و دیوار و غالفها

 + 6میلیمتر

اختالف در مقطع عرضی ستونها و الف
تیرها و ضخامت دالها و دیوارها
ب
الف

6

در جهت نقصانی

 6میلیمتر

در جهت اضافی

 12میلیمتر

اختالف اندازهها
در پالن

نقصانی

 12میلیمتر

اضافی

 50میلیمتر

جابجایی یا خروج از مركز

شالودهها

پ

پلهها

ضخامت

الف در تعداد معدودي پله

ﯽ

ب

 6میلیمتر در هر  6متر طول

اﻫ
ﻮ

5

حداكثر  12میلیمتر در كل طول

حداكثر  12میلیمتر در كل طول

انحرافستونها ،دیوارها و
تیغههايجداكننده از موقعیت
مشخصشده در پالن ساختمان

ب

 6میلیمتر در هر  6متر طول

درنعل درگاهها ،زیرسريها ،جانپناههاي نمایان
شیارهاي افقی و دیگر خطوط برجسته نمایان و مهم

مشخص شده در نقشهها

3

الف در لبه و سطح ستونها ،پایهها ،دیوارها ،نبشها و كنج-
ها

 6میلیمتر در هر  3متر طول
حداكثر  25میلیمتر در كل طول

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

2

شرح

انحراف

رواداری

دو درصد عرض شالوده در امتداد
طول مورد نظر مشروط برآنکه بیش
از  50میلیمتر نباشد.

كاهش ضخامت نسبت به
آنچه تعیین شده

 5درصد

افزایش ضخامت نسبت به
آنچه تعیین شده

محدودیتی ندارد

ارتفاع پله

 + 3میلیمتر
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كف پله

 + 6میلیمتر

ارتفاع پله

 + 1.5میلیمتر

كف پله

 + 3میلیمتر

تفسير

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 7-1-8-2م قاو مت فشـــاري بتن با ید بر اســـاس ن تایج
آزمونههاي عملآوري شــده در كارگاه (نمونه آگاهی) تعیین
شــود .همچنین میتوان از روشهاي آزمایش دیگري مانند:
آزمایش بیرون كشــیدن ،عدد بازگشــت (چکش اشــمیت)،
روش بلوغ ،آزمایش مقاومت در برابر نفوذ ،و بیرون كشــیدن
بتن از سطح نیز براي این منظور استفاده نمود .
 7-1-8-3زمانی كه قالبها باز میشـــوند ،نباید هیچگونه
تغییر شـــ کل (اف تادگی) یا اعو جاج بیش از حد و یا هیچ
شـــوا هدي از خرابی در بتن بدل یل بازكردن قا لب ها یا
برداشتن شمعها ،بروز نماید.
 7-1-8-4در موارديكه قبل از اتمام دوره عملآوري ،قالب
برداري ان جام میشـــود ،با ید در مورد ادا مه ع ملآوري یا
محافظت حرارتی از بتن تصمیم گیري شده باشد.
 7-1-8-5تکیهگاه قالب ها و شــمعهاي تیرها ،ســقفها و
دیوارها را ن باید تا زمانی كه بتن به م قاومت كافی ج هت
تحمل بارها ،نرسیده باشد ،برداشت.
 7-1-8-6قالببندي و شمعبندي باید بگونهاي اجرا شود،
كه هر یک از آنها را بتوان به راحتی و بدون آسیب و ضربه
به بتن باز كرد.
 7-1-8-7براي ســازههاي متشــکل از دیوارها و دالهاي بتن
آرمه ،نظیر سازههایی كه با قالبهاي تونلی یا قالبوارههاي به
ابعاد بزرگ ســـاخته شـــوند ،برچیدن پایههاي اطمینان و
برپایی مجدد آنها را در دهانههاي تا ده متر مجاز می باشـــد
مشـــروط بر آن كه زدن پایههاي اطمینان بالفاصـــله پس از
برداشتن قالب باشد و در عمل اطمینان حاصل شود كه هیچ
نوع ترك یا تغییر شکل نامطلوب بروز نخواهد كرد.
 7-1-8-8به طور كلی در صورتی كه عضو مورد نظر جزیی
از سیستمی پیوسته باشد ،موقعی میتوان پایههاي اطمینان
را بردا شت كه تمامی قطعات مجاور آن هم بتنریزي شده و
مقاومت الزم را بدست آورده باشند .درصورتی كه تیر یا دال،

-7-1-10-2ت اســتفاده از روشهاي ارایه شــده تنها در صــورتی
مجاز اســـت كه رابطه همبســـتگی بین نتایج آزمایشهاي فوق و
مقاومت فشاري واقعی بتن مورد استفاده در سازه مورد نظر بدست
آمده و به صـــورت متناوب نیز با انجام آزمایش مقاومت فشـــاري
آزمونههاي عملآوري شده در كارگاه ،صحت سنجی شده و توسط
ناظر یا محاسب ،مورد تائید قرار گیرد.
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ي
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ﻓﻘ
د

-7-1-10-7ت بعنوان یک قاعده كلی ،قالب ســتونها و ســطوح
عمودي را میتوان قبل از قالب تیرها و دالها باز كرد.
 -7-1-10-8ت  1-3-4-9از تفسیر آبا آورده شود

اﻫ
ﻮ
ﯽ
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یکســـره طراحی شـــده باشـــد ،نمیتوان پایههاي اطمینان
دهانهاي را برچید مگر آن كه دهانههاي طرفین آن بتنریزي
شــده باشــند و بتن آن نیز مقاومت الزم را به دســت آورده
باشد.
 7-1-8-9در مواردي كه طراح پروژه حداقل مقاومت بتن را
براي بازكردن قالب ها ذكر نکرده باشـــد ،میتوان به عنوان
راهنمایی ،از جدول 4-10ا ستفاده كرد .زمانهاي ارایه شده
در این جدول نشان دهنده مجموع روزها یا ساعاتی است كه
دماي اطراف بتن بیش از  5درجه سل سیوس ا ست و لزوما
مدت مورد نظر ،روزها یا ساعات متوالی نیست.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

حداقل مدت قالب برداري ،می تواند با تغییر دماي متوســط دســتخوش
تغییر گردد ،با تو جه به راب طه بلوغ و ثا بت فرض كردن م قدار بلوغ در
د ماي م ندرج در جدول و مدت ذكر شـــده ،می توان براي هر د ماي
متو سط كمتر از  30درجه سل سیوس مدت قالب برداري را از رابطه زیر
محاسبه كرد:
𝑡(
)𝑎1 1 + 10) = 𝑎2 (𝑡2 + 10

ﺮﺧ
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ي
ﺮا
ﻂﺑ
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د

 7-1-8-10در موارديكه از سیمانهاي زود سخت شونده،
مواد افزودنی تسـریع كننده ،بتنهاي مقاومت زیاد و یا موارد
م شابه ا ستفاده می شود ،میتوان مدت زمان قالببرداري را با
نظر مهندس طراح یا ناظر ،كاهش داد همچنین در موارديكه
دماي محیط اطراف بتن كمتر از  5درجه سلسیوس باشد ،یا
از ســیمانهاي دیرگیر ،مواد افزودنی كندگیر و موارد مشــابه
استفاده میشود ،باید مدت زمان قالببرداري را افزایش داد.
 7-1-8-11در موارديكه نسبت بار زنده به بار مرده ،از یک
بیشتر است ،میتوان مدت زمان قالببرداري را مطابق جدول
 10-4كاهش داد.
 7-1-8-12به عنوان توصــیه ،مقادیر مقاومت بتن كه در
بند  1-10-1-7تعیین میشود ،نباید كمتر از
 3/5 MPaبراي قالب جانبی اعضـــایی با ضـــخامت زیاد یا
قالب رویی در ســـطوح شـــیبدار و یا ســـازه هاي كوچک
قوسدار 5 MPa ،براي قالبهاي عمودي دیوار ،ستون و وجه
كناري تیرها و  14 MPaبراي قالب زیرین تیرها و دالها
باشد.

بطور مثال اگر مدت قالب برداري ،در دماي  10درجه سلی سوس برابر با
 14روز باشـد و بخواهیم براي دماي  18درجه سـلیسـوس حداقل زمان
قالب برداري را بدست آوریم ،خواهیم داشت:
)14(10 + 10) = 𝑎2 (18 + 10
روز𝑎2 = 10

اﻫ
ﻮ
ﯽ
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جدول 4-7مدت زمان توصيه شده برای باز كردن قالب
حداقل زمان بازكردن قالب بر حسب دمای متوسط مجاور بتن* (سطح بتن)
نوع عضو يا قالب
قالبهاي عمودي (مانند :ستون
و جدار جانبی تیرها) ،ساعت

16

12

10

8

تیرچه هاي سقف مانند تیرچه
بلوك یا سقف هاي وافل (با
فاصله تیرجه هاي كمتر از 750
میلی متر)

4

ﻗﺎﺑ
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ﻏ

5

10

15

 25يا بيشتر

بار زنده

3

بار زنده

بار زنده

بار زنده

بار زنده

بار زنده

بار زنده

سازهای

سازهای

سازهای

سازهای

سازهای

سازهای

سازهای

سازهای

كمتر از بار

بيشتر از

كمتر از بار

بيشتر از

كمتر از بار

بيشتر از

كمتر از بار

بيشتر از

مرده

بار مرده

مرده

بار مرده

مرده

بار مرده

مرده

بار مرده

9

5/5

7

4

5/5

3

4

2/5

18

9

14

7

11

5/5

8

4

28

18

21

14

16

11

12

8

بار زنده

بار زنده

بار زنده

بار زنده

بار زنده

بار زنده

بار زنده

بار زنده

سازهای

سازهای

سازهای

سازهای

سازهای

سازهای

سازهای

سازهای

كمتر از بار

بيشتر از

كمتر از بار

بيشتر از

كمتر از بار

بيشتر از

كمتر از بار

بيشتر از

مرده

بار مرده

مرده

بار مرده

مرده

بار مرده

مرده

بار مرده

5/5

4

4

3

3

2/5

2/5

2

9

5/5

7

4

5/5

3

4

2/5

14

9

10

7

8

5/5

6

4

با دهانه خالص كمتر از  3متر ،روز
با دهانه خالص بین  3تا  6متر ،روز
با دهانه خالص بیشتر از  6متر ،روز

ﺮﺧ
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ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

با دهانه آزاد كمتر از  3متر ،روز
با دهانه آزاد بین  3تا  6متر و
قالب قوس ،روز
با دهانه بیشتر از  6متر و  ،روز

دال يک طرفه

2/5

بار زنده

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

تيرهای فرعي و اصلي

2

اﻫ
ﻮ

 در مورد دال هاي دو طرفه باید بر اساس نظر مهندس محاسب یا ناظر اقدام شود .حداكثر زمان آن معادل دال یکطرفه میباشد.
 توصیه میشود شمعها (پایههاي اطمینان) در تیرها حداقل  50درصد و در دالها ،حداقل  100درصد زمان قالب برداريقالب زیرین ،همچنان بعنوان پایه اطمینان بعد از قالب برداري سطح زیرین ،در زیر اعضاء ،باقی بمانند.
 در صورتیکه عمل آوري تسریع شده یا نحوه قالب بندي یا حركت خاص قالب (مانند قالب لغزان) ،مورد نظر باشد ،تقلیلزمان هاي فوق امکان پذیر است.
* این زمان ها براي سیمان هاي پرتلند نوع  1و  2با رده مقاومتی  325می باشد .براي سیمان هاي با مقاومت اولیه بیشتر مانند رده
 425و  525و نوع  3این زمان ها كمتر خواهد شد و براي سیمان هاي با مقاومت اولیه كمتر ،مانند سیمان هاي آمیخته ،و گاه سیمان
پرتلند نوع  ، 5این زمان ها ممکن است افزایش یابد .در صورت استفاده از مواد افزودنی دیرگیر كننده یا زود سخت كننده می توان این
زمان ها را بطور متناسب افزایش یا كاهش داد.

ﯽ

متن
برداشتن پايه های اطمينان
مطابق آبای قدیم آورده شود
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قالب برداری سازه های چند طبقه
9-4-3-1 10-1-11-1

تفسیر آبا و ACI

نکات اجرايي قالب بندی های ويژه
 7-1-11-1قالب لغزان

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ
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قالب لغزنده را بر ا ساس جهت حركت ،به قالب لغزنده قائم
یا شیبدار و قالب لغزنده افقی تقسیم بندي می كنند كه با
توجه به دامنه كاربرد این آئین نامه ،فقط به قالب لغز نده
عمودي پرداخته شده است.
روش ســـا خت با قا لب لغزان یکی از روش هاي اجراي
پروژه هایی مان ند ســـاخت مان هاي بل ند مرت به ،برج هاي
م خابراتی ،پا یه پل ها ،ســـیلو ها ،برج هاي خ نک كن نده،
دودكش ها و غیره می باشـــد .اجرا با قا لب لغزان ا جازه
میدهد ســازه یا المان بصــورت یکپارچه و بی وقفه ،بدون
درز اجرائی ســاخته شــود و در نهایت مدت زمان اجرا نیز
كاهش یابد .همچنین از این روش براي برخی ســـازههاي
خاص مانند ،ســـکوهاي حفاري در فرا ســـاحل و برخی
سازههاي جنبی نیروگاههاي هستهاي استفاده شده است.
قالب لغزنده باید توســط شــخص با تجربه و مورد دســتگاه
نظارت در هنگام نصب و حركت قالب كنترل شود .نقشهها
باید جانمایی جک ،قالب ،سکوي كار و دارب ستها را ن شان
دهد.
صفحه رویه قالب را میتوان از جنس پال ستیک م سلح به
ال یاف ،فلز ،تخ ته چ ندال ،تخ ته چوب یا تركیبی از آن ها
انتخاب كرد.
عضــو یوغ از اجزاي مهم قالب لغزنده محســوب میشــود،
بنابراین در ساخت قالب باید توجه خاص به آن شود.
در طراحی سکوي قالب باید عالوه بر بارهاي مرده ،بار زنده
را حداقل  7/2 KPaدر نظر گرفت.
در طراحی قالب ،بادبندها و كمركشها ،فشـــار جانبی بتن
تازه را میتوان از رابطه  5-10محاسبه كرد:

 )1یوغها ،كمركشها را در فواصل منظم حمایت میكنند و
نیروهاي حركتدهنده قالب را از جکها به كمركشها
منتقل میكند تا در مقابل نیروي جانبی بتن تازه ،مقاومت
كند.
 )2كمركشها وظایفی به شرح زیر دارند:
 نگه داشتن بدنه قالب در جاي خود انتقال نیروي باالبرنده از یوغها به صفحه رویه قالب -حمایت سکوهاي كار و داربست .
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10-5
كه در آن:
 :Pفشارجانبی وارده به قالب از بتنKPa ،؛
 :C1مقدار ثابت كه برابر با  4/8 KPaمی باشد؛

ﯽ
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 : Rنرخ بتنریزيm/h ،؛
 : Tدماي بتن در قالب.°C ،
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نیروي باالبر نده با ید عالوه بر بار هاي مرده و ز نده بر
اصـــطکاك و چســـبندگی بین بتن و قالب ،غلبه نماید تا
امکان حركت قالب رو به باال فراهم آید.
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ﻞ

 7-1-11-2قالب بتن پيش آكنده
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حركت قالب باید تا به اتمام رســـیدن ســـازه مداوم انجام
شــود .قالب بازشــوها باید طبق نقشــهها در حین باال رفتن
قالب در محل مورد نظر پیش بینی و ن صب شوند .حداقل
و حداكثر ســـرعت حركت قالب باید قبل از اجرا توســـط
شخص باتجربه ،بر اساس تغییرات دمایی (شرایط اقلیمی)،
كارایی و روانی بتن ،ز مان گیرش اول یه بتن و بســـ یار از
عواملی كه قابل پیش بینی نبوده و می تواند موثر باشد ،به
كمک آزمایش ،مشخص گردد.
شــاغول و تراز بودن قالب باید حداقل هر  4ســاعت یکبار
كنترل شـــود .براي كنترل شـــاغول و تراز كردن باید از
ابزارهاي دقیق استفاده شود.

 10-1-13-1-8ت تنش چســبندگی و اصــطکاكی بتن و
قالب را معموال بین  2/5KPaتا  3در نظر می گیرند .از
ضــرب تنش چســبندگی اصــطکاكی در مســاحت ســطح در
تماس با قالب ،نیروي الزم براي غلبه بر این اصـــطکاك و
چســـبندگی بدســـت می آید ،تاخیر در باال بردن قالب یا
چســـبنده بوده بتن ها و كم بودن اســـالمپ آن ها معموال
حركت قالب را با مشکل مواجه می كند .حركت سریع قالب،
هرچند موجب كاهش نیروي باالبرنده خواهد شد اما ممکن
ا ست ،موجب تغییر شکل یا شره كردن بتن خارج شده از
قالب گردد.
 10-1-13-1-9ت در قا لب لغزان ال یه هاي بتن معموال
باید نازك باشـــد و عمال بین  150تا  250میلیمتر خواهد
بود .این امر بر مقدار  C1رابطه  5-10اثرگذار می باشــد .در
صــورتیکه تراكم زیادي براي بتن ریخته شــده مد نظر قرار
گیرد مقدار  C1ممکن است تا  7/2كیلوپاسکال افزایش یابد.

اﻫ
ﻮ

 10-1-13-1-10ت در مواردیکه ح سا سیت بی شتر وجود
دارد ،تو صیه می شود هر دو ساعت یکبار از تراز بودن قالب
و شاغول بودن حركت آن ،اطمینان حاصل شود.

ﯽ

 7-2لولهها و مجراهای درون بتن
 7-2-1قراردادن لولهها و مجراهاي آب ،فاضــالب ،بخار ،و
گاز در بتن تیرها و ســتونها و در امتداد محور آنها ،یا در
بتن قطعات صفحهاي و بهموازات میان صفحه آنها جز در
موارد مندرج در بند  0ممنوع ا ست .از عبور دادن لولهها و
مجراهاي مذكور عمود بر امتدادهاي ذكر شــده هم باید تا

از تفسیر آبا استفاده شود
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حد امکان پرهیز كرد .در صورت ضرورت باید اطراف لولهها
و مجراها بنحوي مناسب تقویت شود.
 7-2-2در مناطقی كه بارندگی مســـتمر ندارند ،میتوان
براي ســاختمانهاي تا ســه طبقه ،ناودان را در داخل بتن
ســتون دفن كرد مشــروط بر این كه در انجام محاســبات
سازه ،فضاي اشغال شده توسط ناودان ،خالی در نظر گرفته
شود.
 7-2-3عبور دادن لولهها و مجراها از داخل فضـــاي خالی
تیرها و ستونهاي با مقطع مجوف م شروط بر این كه قابل
بازدید و قابل تعویض باشند ،بالمانع است.
 7-2-4دفن كردن لولهها و مجراهاي تاســیســاتی و برقی
جز در موارد مندرج در بند  0مجاز اســت ،مشــروط بر این
كه سایر ضوابط بند  7-2رعایت شوند.
 7-2-5لو له ها و مجرا هاي آلومینیومی ن با ید در قط عات
بتنی دفن شوند مگر آن كه به طرزي موثر محافظت شده
با شند به طوريكه تركیب شیمیایی میان بتن و آلومینیوم
و نیز فعل و انفعال الکتروشــیمیایی بین آلومینیوم و فوالد
امکان پذیر نباشد.
 7-2-6در قالببندي پوششهاي طبقات و نیز دیوارهاي
باربر ،باید عبور لولهها و مجراهاي مورد نیاز تاسیسات
مکانیکی و برقی مطابق نقشههاي مربوط پیشبینی شود ،تا
تخریب بتن پس از اتمام بتنریزي الزم نشود .در موارد
اضطراري كه تعبیه سوراخها در زمان قالببندي و بتنریزي
پیشبینی نشده باشد ،سوراخ كردن دال یا دیوار فقط با
استفاده از وسایل مناسب و مصوب مجاز است.
 7-2-7قراردادن لولههاي پالســـتیکی داخل ســـتونها ،و
دیوارها براي عبور میل مهارهاي قالب بشــرط پركردن آنها
با مالت ماســه ســیمان پس از قالببرداري ،مجاز اســت.
درصــورتی كه تعداد و قطر این لولهها در حدي باشــد كه
هیچ یک از مقاطع بتن بیشـــتر از  3درصـــد تقلیل نیابد،
میتوان از پر كردن داخل آنها صرفنظر كرد.
7-2-8ســطح اشــغال شــده توســط لولهها و مجراهایی كه
همراه بســتهاي خود در بتن ســتون دفن میشــوند نباید
بیشتر از  3درصد سطح مقطعی كه محاسبه مقاومت عضو
بر آن اساس بوده یا براي مقابله با اثر آتشسوزي مورد نیاز

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ
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اســـت باشـــد .به عالوه این گونه لولهها و مجراها باید در
حوالی مركز ستون قرار گیرند.
 7-2-9به هر حال نباید عملکرد عضـــو تحت تاثیر قرار
گیرد .در صورت برآورده نشدن شروط فوق باید اثر مجراها
در مقاومت ستون ها منظور شود.
 7-2-10ابعاد بیرونی آنها نباید از ضخامت كل ع ضو مورد
نظر بیشتر باشد.
فاصله مركز تا مركز هر دو لوله یا مجراي مجاور هم نباید
از  3برابر قطر یا عرض آنها كمتر باشد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 7-3درزها

اهميت ،تقسيمبندی و ضرورت درزها

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
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د

-10-3-1ت درزها بر اساس عضو سازهاي و نوع سازه به
گروههاي متعدد مانند ،دال متکی بر زمین ،ساختمان ،پل،
تونل ،منابع آب ،رویههاي بتنی و بتنهاي حجیم تقسیم
میشوند .اما بر اساس محدوده كاربرد این آئین نامه ،مطالب
به درزهاي ساختمان و دال روي زمین محدود شده است.
بنابراین توصیههاي این فصل در دو بخش تفکیک شدهي
درزها ساختمانی و درزهاي متکی بر روي زمین ارائه شدهاند.

 7-3-2-1دلیل ایجاد درز
در بسیاري از سازهها امکان عملیات بتنریزي به صورت
پیوست وجود ندارد و نمی توان به یکباره همه بتن ریزي را
در یک نوبت بدون ایجاد درز سرد به انجام رساند .بنابراین
الزم است بخشی از بتن پس از آرماتور و قالب بندي ریخته

-10-3-2-1ت درز سرد عمال یک درز اجرائی كنترل نشده
بدون رعایت محل قطع و آماده سازي الزم براي بتن ریزي
جدید می باشد .درز سرد به هیچ وجه در بتن ریزي پذیرفته
نیست و باید از آن پرهیز نمود .عدم پیش بینی درز ساخت
در یک عضو بزرگ ممکن است به ایجاد درز سرد بویژه در
شرایط هواي گرم كمک نماید ،زیرا بتن ریزي بصورت الیه به
الیه اجرا می شود و چنانچه سطح بتن ریزي زیاد باشد ،فاصله
زمانی بتن ریزي الیه دوم نسبت به الیه اول ممکن است
آنقدر زیاد شود كه نتوان لرزاننده را در الیه اول فرو برد و
پیوستگی بین دو الیه را تامین نمود .تقسیم كردن سطوح

ﯽ

درز ساخت (اجرائي)

اﻫ
ﻮ

درزها به دالیل متعدد براي سازههاي بتنی ضروري
میباشند .به طور كلی درزها به سه نوع ،شامل ،درز ساخت1
(اجرایی)  ،درز انقباض( 2جمع شدگی) و درز جداكننده3
(انبساط )4تقسیم میشوند .درز ساخت بدلیل توقفهاي از
پیش تعیین شده در عملیات بتنریزي در نظر گرفته
میشود .براي جبران تغییرات حجمی بتن ،مانند
جمعشدگی و تغییرات حرارتی ،از درز انقباض استفاده
میشود .درزهاي جداكننده ،یا انبساط ،سازگاري در تغییر
شکلهاي اعضاي مختلف سازه را فراهم میكنند .این تغییر
شکلها ناشی از تغییرات دما است كه سبب انقباض و
انبساط اعضاي بتنی در امتدادهاي مختلف میشود .به طور
كلی این درزها براي جلوگیري از ایجاد تركها در بتن در
نظر گرفته میشوند.
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شود و سپس بخش دیگر بر روي بخش قبلی یا در كنار آن،
اجرا گردد .فصل مشترك دو بتن ریزي متوالی را ،درز
اجرائی (ساخت) می نامند .عوامل متعددي مانند :ظرفیت
مخلوطكن و وسایل حمل و ریختن ،تعداد نفرات اجرایی و
محدودیت هایی از جمله مدت اجرا ،تعیینكننده حجم
اجراي بتن در شرایط خاص محیطی میباشند .در اجراي
درز ساخت هدف اصلی باید تامین پیوستگی كامل بین
بخشهاي متوالی بتنریزي باشد .به عبارت دیگر باید انتقال
تنش برشی فراهم شود و یکپارچگی خمشی در كل عضو
بتنی حفظ گردد.

بزرگ به سطوح كوچکتر با پیش بینی درز ساخت ،امکان
ایجاد درز سرد را از بین می برد.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ
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 7-3-2-2محل درز
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در انتخاب محل درزهاي ساخت باید دقت ویژه مبذول شود
تا یکپارچگی سازه تحت تأثیر قرار نگیرد و از طرف دیگر با
ظاهر ساختمان سازگار باشد .محل مناسب درزهاي ساخت
تابع عضو سازهاي است .تعداد درزهاي اجرایی باید توسط
طراح پروژه و یا دستگاه نظارت ،در كمترین مقدار الزم پیش
بینی شود .درزهاي اجرایی باید بطور دقیق در نقشههاي
كارگاهی منعکس گردد .بهرحال موقعیت درزهاي اجرایی
نباید بصورت تصادفی در محل یا زمان دلخواه مانند پایان
ساعات كاري در نظر گرفته شود.

-10-3-2-2ت طراح یا دستگاه نظارت می توانند با توجه
به توان كاري سازنده كه شامل امکانات تجهیزاتی و نفرات
می باشد ،موقعیت درزهاي را بسته به حجم بتن ریزي ممکن
در یک یا چند نوبت كاري مشخص نمایند .اما نمی توان در
پایان یک نوبت كاري در محل دلخواه درز اجرایی را بوجود
آورد.

از رها كردن بتن بصورت شیبدار یا مورب در تیرها و دال ها
باید خودداري نمود.

 -موقعيت درزهای ساخت در تيرها و دالها

اﻫ
ﻮ
ﯽ

براي درزهاي ساخت عمودي در تیرها و دالها ،توصیه
میشود كه محل درزها ،عمود بر آرماتور اصلی و مقاطعی
با حداقل تنش هاي برشی باشد .درزها باید در وسط دهانه
یا در یک سوم میانی دهانه تعبیه شود .درزهاي ساخت
افقی و شیبدار در تیرها و دالها مجاز نیست .تیرها با دال
به صورت یکپارچه بتنریزي شود مگر در تیرها از نوع
عمیق ،كه توصیه میشود بتنریزي تیرها و دال به طور
جداگانه انجام شود تا نشست خمیري و جمع شدگی
عمودي تیرها سبب تركخوردگی در محل اتصال نشود.
درزهاي ساخت باید كامال عمود بر محور طولی تیر و دال
باشند (با ایجاد قالب موقت) ،زیرا اگر به صورت مورب باشند
سبب كاهش ظرفیت باربري عضو بتنی میشوند.

در صورتیکه قبل از سخت شدن بتن ستون یا دیوار بتن تیر
یا دال ریخته شود معموال بدلیل نشست خمیري اعضاي قائم
كه در اثر آب انداختن بتن ایجاد میشود ،تركهاي افقی در
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 -موقعيت درزهای ساخت در ستونها و ديوارها

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

براي ساخت ستونها و دیوارها ،بتنریزي در ستونها و
دیوارها تا زیر تیر و یا دال هر طبقه انجام میشود.
تیرها یا دالهاي متکی بر ســـتونها یا دیوارها را تا زمانی
كه این اعضــاي قائم حالت خمیري دارند ،نباید بتن ریزي
نمود.
بتن تیرها و ســر ســتونها را باید بصــورت یکپارچه با بتن
دال ریخت مگر آنکه در نق شه یا م شخ صات فنی خالف آن
تصریح شده باشد.
محل درزهاي اجرایی عمودي در دیوارها تابع امکانات و
توان اجرایی و یا سازگاري با ظاهر سازه است كه توسط
مهندسین مشاور تعیین میشود .اگر محل درزها پیشبینی
نشده باشد ،محل درز تابع محدودیتهاي بتنریزي است.
چنانچه محل درز تحت برش جانبی باشد ،باید از
میلگردهاي انتقالدهنده بار استفاده شود.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

حد فاصل اعضاي قائم و افقی ایجاد میشود .در ساخت
ساختمانهایی با قالب تونلی به ناچار باید پس از تکمیل بتن
ریزي اعضاي قائم و تراكم مجدد آنها نسبت به ریختن بتن
دال اقدام نمود تا احتمال ترك خوردگی كاهش یابد.
در دیوارها نیز نباید درز ساخت بصورت شیبدار باشد .گاه در
ستون هاي بلند (مرتفع) بدالیلی از درز اجرایی استفاده می
گردد كه باید افقی باشند .توصیه می شود با تمهیداتی از
ایجاد درز اجرایی افقی در وسط ارتفاع ستون یا دیوار
خودداري نمود .توصیه می شود از ایجاد درزهاي اجرایی
نزدیک به هم نیز خودداري شود .ایجاد پاشنه بتنی (به ارتفاع
 10تا  20سانتی متر) در پاي ستون یا دیوار در مناطق زلزله
خیز مجاز نمی باشد ،براي نصب قالب ستون و دیوار باید از
راهکارهاي دیگري استفاده نمود .همچنین اگر قرار است كه
دیوارها آببند باشند ،ممکن است در محل درز ساخت ،نیاز
به تعبیه نوار آببند باشد هرچند كه ایجاد درز اجرایی مطابق
این آئین نامه و آماده سازي آن و ریختن بتن جدید می تواند
تا حد زیادي به آببندي این درزها (بصورت افقی یا عمودي)
منجر گردد.
توصیه می شود ،از ریختن یکپارچه دیوارها با طول بیشتر از
 7/5متر براي جلوگیري از تركخوردگی خوداري شود و درز
اجرایی عمودي پیش بینی گردد .این طول با توجه به
استعداد جمع شدگی بتن بویژه بدلیل عیار سیمان یا مواد
سیمانی می تواند كمتر یا زیادتر شود.
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 7-3-2-3اجرای درز

131

اﻫ
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 7-3-2-3-1درزهاي افقی
در درزهاي اجراي افقی سطح بتن قبلی باید با آب پرفشار
یا ماسه پاشی ،زبر و تمیز گردد .رطوبت بتن قبلی باید در
حدود حالت اشباع با سطح خشک باشد .زبر كردن سطح
بتن قبلی با هر وسیله مناسب دیگر نیز امکان پذیر است.
در صورت تائید دستگاه نظارت ،میتوان از یک الیه اتصالی
مالت به ضخامت حداكثر  100میلیمتر روي سطح بتن
قبلی استفاده كرد و سپس بتن بعدي ریخته شود .این الیه
اتصالی باید داراي نسبت آب به مواد سیمانی بیشتر از نسبت
آب به مواد سیمانی بتن اصلی نباشد .حداكثر اندازه
سنگدانه در این الیه اتصالی بهتر است به یک چهارم
حداكثر اندازه اسمی بتن اصلی محدود شود ،همچنین روانی
این مالت باید بقدري زیاد باشد كه عمال بتواند در پستی و
بلندي هاي ایجاد شده در سطح بتن قبلی جاي گیرد ،بدون

-10-2-3-2-1ت بطور كلی زبر و خشن بودن سطح بتن
قبلی می تواند درگیري مکانیکی (قفل و بست) مناسبی را
بوجود آورد .ایجاد كلیدهاي برشی در سطح بتن قبلی می
تواند این درگیري را بمراتب افزایش دهد .در صورتیکه بتن
قبلی ،آب بتن جدید را جذب نماید ،می تواند جمع شدگی
ناگهانی در بتن جدید بوجود آورد و از همان ابتدا اتصال دو
بتن را تضعیف نماید .اشباع كردن بتن قبلی با یک یا چند
بار آب دادن یا در حین استفاده از آب پرفشار براي زبر كردن
سطح ،مانع جذب آب بتن جدید می گردد ،مشروط بر اینکه
تا زمان شروع بتن ریزي سطح بتن قبلی از حالت اشباع فاصله
نگیرد.
معموال در صورتیکه حداكثر اندازه اسمی سنگدانه بتن اصلی
حدود  20تا  25میلی متر باشد استفاده از یک مالت با
حداكثر اندازه اسمی كوچکتر از  5تا  6میلی متر توصیه می
شود .كوچکتر بودن حداكثر اندازه اسمی سنگدانه مالت ،به
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آنکه به تراكم نیاز داشته باشد .استفاده از دوغاب خالص
سیمان در درزهاي اجرایی مجاز نمیباشد.

همراه روانی بیشتر ،ضمن ثابت نگاه داشتن نسبت آب به
سیمان نیاز به آب و سیمان را به شدت باال می برد و به
خودي خود منطقه با تردي بیشتر و جمع شدگی افزونتر را
ایجاد می كند بنابراي توصیه می شود با استفاده از یک فوق
روان كننده ،تا حد امکان مقدار آب و سیمان را كاهش داد،
تا اتصال بهتري بوجود آید.

 7-3-2-3-2درزهای عمودی

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

براي ایجاد درز اجرایی عمودي بهتر است از یک توري با
چشمه ریز یا رابیتس بعنوان قالب موقت استفاده نمود.
ایجاد قالب موقت عمودي با توري چشمه ریز یا ورق هاي
رابیتس یا سایر موارد ضرورت دارد .بهرحال سوراخ هاي
توري یا رابیتس نباید چنان باشد كه بتن از آن رد شود .در
صورتیکه سطح زبري ایجاد نشده باشد ،بتن جوان باید را
زبر ،خشن و مضرس نمود.
باقیماندن توري یا رابیتس در محل درز اجرایی ابهاماتی را
از نظر پیوستگی دو بتن بوجود می آورد و ممکن است
موجب زنگ زدگی آن ها و مشکالت بعدي مرتبط با آن
گردد .نشت آب از این منطقه و محل امکان پذیرتر می
گردد .در صورتیکه امکان برداشتن آن ها در تمام مقطع
وجود ندارد ،اكیدا توصیه می گردد ،توري یا رابیتس موجود
در ضخامت پوشش بتنی روي میلگرد برداشته شود.
بنابراین باید در اسرع وقت این توري یا رابیتس ها را از
سطح بتن جدا نمود .سطح خشن و زبر ایجاد شده ،قبل از
بتن ریزي جدید در كنار بتن قبلی ،باید بصورت اشباع
درآید.
در صورتیکه قالب موقت از نوع فلزي ،چوبی یا پلی استایرن
باشد و سطح صافی را ایجاد كند الزم است زبر كردن و
خشن سازي سطح مشابه درز افقی در دستور كار قرار گیرد
و اشباع سازي نیز انجام گردد.
در صورت تائید دستگاه نظارت می توان از التکس هاي
پلیمري یا دوغاب سیمانی حاوي التکس یا اپوكسی هاي
آبدوست در سطح بتن قبلی استفاده نمود ،در این حالت
نیازي به اشباع سازي بتن قبلی وجود ندارد و باید قبل از
خشک شدن التکس یا دوغاب سیمانی حاوي التکس و از
دادن چسبناكی آنها یا اپوكسی اعمال شده بتن جدید را
ریخت.
در سطوح عمودي با ارتفاع زیاد ،ایجاد شکستگی و پله اي
كردن درز اجرائی توصیه میشود .همچنین ایجاد كلیدهاي
برشی مناسب می تواند مفید واقع گردد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

بدیهی است ،شیره یا مالت بتن از توري یا رابیتس رد شده
و در پاي مقطع انباشته شده باشد ،باید قبل از بتن ریزي
جدید همه این شیره یا مالت برداشته شود .لرزاندن زیاد بتن
در مجاورت این توري هاي ریز یا رابیتس باعث حذف مالت
یا شیره و شن نما شدن بتن قبلی می گردد و باید از آن
پرهیز شود.
از آنجا كه التکس ها یا دوغاب سیمانی حاوي التکس داراي
مقدار آب قابل توجهی است ،امکان جذب آب آن توسط بتن
قبلی وجود دارد اما مانع ایجاد اتصال مناسب نخواهد شد بلکه
بدلیل از دست دادن آب این الیه زودتر سفت شده و مهلت
كاري كمتري را بوجود میآورد .از طرفی اشباع سازي سطح
بتن قبلی با آب قبل از اعمال التکس یا دوغاب سیمانی حاوي
التکس معموال توصیه نمیگردد ،زیرا ممکن است مانع پلیمره
شدن التکس گردد .چنانچه از اپوكسیهاي آبدوست استفاده
شود ،موضوع جذب آب توسط بتن قبلی منتفی است و نیازي
به اشباع سازي احساس نمی شود.

اﻫ
ﻮ
ﯽ
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درزهای انقباض (جمعشدگي)

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 7-3-3-1دليل ايجاد
دلیل ایجاد درز انقباض ،جمعشدگی ناشی از خشکشدن است که
منجر به تنش کششی در بتن میشود .تنش کششی در بتن بدون
قید ،سبب ترکخوردگی نمیشود ،اما تمام اعضای بتنی سازه
بنوعی دارای قید داخلی یا خارجی هستند که باعث ترکخوردگی
میشود .درز انقباض معموال برای دیوارها و دالهای روی زمین
استفاده میشود .برای دالهای طبقات ،تنشهای ناشی از
جمعشدگی باید با مقدار و توزیع مناسب آرماتور جبران گردد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 7-3-3-2محل درز انقباض در ديوارها

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

فواصل درزهاي انقباض تابع كیفیت بتن ،مقدار
جمعشدگی ،شرایط محیطی و آرماتور حرارتی است .فواصل
درزها توسط طراح مشخص میشود ،اما میتوان از مقادیر
ذكر شده به شرح زیر به عنوان راهنما استفاده كرد:
  7/5متر براي دیوارهاي بدون بازشو یا یک تا سه برابرارتفاع دیوار ،هركدام كوچکتر باشد.
 6 -متر براي دیوارها با بازشوهاي متعدد.

 در محلهایی از ساختمان كه از نظر ارتفاع و شکل تغییرمیكند.
درزهاي انقباض باید در تمام طبقات در یک امتداد باشند
(به جز طبقه اول و كنار بازشوها) ،در غیر اینصورت
تركخوردگی پیشبینی نشده بین درزها ایجاد میشود.

 10-2-4-2ت :

 )1در شکل زیر موقعیت درزهاي انقباض بعنوان راهنما در
یک ساختمان نشان داده شده است.

اﻫ
ﻮ

در محل درز انقباض سطح مقطع بتن و آرماتور كاهش داده
میشود .معموال سطح مقطع بتن حدود  25درصد كاهش
مییابد تا از ضعیف شدن و تشکیل ترك در آن محل
اطمینان حاصل شود .از نقطه نظر آرماتور ،دو نوع درز كامل
و جزئی وجود دارد .در درز انقباض جزئی ،فقط بخشی از
آرماتور (حدود  50درصد) از محل درز عبور میكند اما در

ﯽ

 7-3-3-3اجرای درز انقباض در ديوارها

 :Aفواصل درزها در دیوارها با بازشوهاي متعدد  6متر باشد.
 :Bفواصل درزها نباید بیشتر از  7/5متر در دیوارها بدون
بازشو باشد.
 :Cدرزها در فاصله  3تا  5متري از نبش ساختمان در نظر
گرفته شود (در صورت امکان).
 :Dدر طبقه اول ،محل درزها در امتداد چهارچوب دربها
باشد.
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تفسير

درز انقباض كامل ،تمام آرماتور در محل درز قطع میشود.
بطور كلی در درزهاي كامل و جزئی باید محل قطع آرماتور
 50میلیمتر از محل درز فاصله داشته باشد.

 :Eدر باالي طبقه اول ،درز از وسط بازشو عبور كند.
 :Fدر محل تغییر ارتفاع و امتداد چهارچوب ایجاد درز توصیه
می شود.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

درزهای جداكننده يا انبساط

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 7-3-4-1دليل ايجاد درز
ساختمان یا اعضای ساختمان تا حدی مقید هستند .این قیدها
منجر به تنشهای ناشی از تغییرات دما میشود .تنشهای حرارتی
تابع تغییرات دما است .بعضی تغییرات دمایی سبب تنشهای قابل
مالحظه میشوند ،اما تغییرات کم دما منجر به تنشهای قابل
اغماض میشود.

توصیه می شود كه مقدار دقیق درصد كاهش سطح
مقطع بتن توسط مشاور تعیین گردد.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 7-3-4-2اجرای درز
عرض درز باید در حد کافی باشد که از تماس بخشهای ساختمان
در دو طرف درز جلوگیری کند .در تعیین عرض درز باید حداکثر
تغییرات دمای مورد انتظار ،در نظر گرفته شود .عرض درز معموال
بین  25تا  150میلیمتر است عرض بیشتر بدلیل نشست چرخشی
یا زلزله می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
به هر حال مقدار دقیق عرض درز باید توسط طراح تعیین
شود.

درزهای دال متکي بر زمين
درزهاي دال متکی بر زمین اجازه میدهند كه دال تا حدي
حركت كند تا از تركخوردگی آن جلوگیري شود .دالیل

ﯽ

 7-3-4-3-2درز جداكننده و انبساط باید از میان تمام
سازه عبور كند .در برخی موارد الزم است تمام ضخامت
شالوده را نیز طی نماید.

اﻫ
ﻮ

 7-3-4-3محل درز
 7-3-4-3-1فواصل درزهاي انبساط تابع مقدار حركت
(انبساط و انقباض) و تنشها یا كرنش هاي مجاز اعضاي
سازهاي است .فواصل درزها باید توسط طراح مشخص شود.
فواصل درزها معموال بین  30تا  60متر است.

 )1تنشهای حرارتی نتیجه مستقیم تغییرات حجم بین نقاط مقید
شده در سازه هستند .برآورد انقباض یا انبساط ناشی از تغییرات
حرارتی ،با ضرب کردن ضریب انبساط حرارتی ( αحدود -6/C
 )10×10در طول سازه در تغییرات دما ،حاصل می گردد .برای
مثال یک ساختمان با  60متر طول با افزایش دما به میزان 50
درجه سلسیوس به مقدار  30میلیمتر انبساط خواهد داشت .درزهای
انبساط اجازه میدهند که بخشهای ساختمان جدا شوند تا بدون
آن که بر سرویسدهی و عملکرد اثر بگذارند به راحتی منقبض و
منبسط شوند و تنش های حرارتی قابل مالحظهای بوجود نیاورند.
 )2گاهی واژه درز جداکننده و درز انبساط به جای یکدیگر استفاده
میشوند .تفاوت آنها در استفاده از آرماتور است .در درز جداکننده
که حرکت بین اعضای سازهای جدا میشوند ،میلههای
انتقالدهنده بار استفاده نمیشود .اما در درز انبساط ،می توان با
استفاده از میلهها ،برش را در یک امتداد انتقال داد و در جهت دیگر
اجازه حرکت آزاد را داد .بهرحال در بسیاری از درزهای انبساط نیز
آرماتور وجود ندارد.
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حركت دالها شامل جمعشدگی ،تغییرات دما ،تنش
خمشی و نشست دال است .در صورت مقید بودن دال ،تنش
كششی در دال ایجاد میشود كه اگر این تنشها بیشتر از
مقاومت كششی بتن باشد ،احتمال تركخوردگی وجود
دارد.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ
 7-3-5-1درز ساخت

 7-3-5-1-1دليل ايجاد درز

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

دلیل ایجاد درز ساخت دال روي زمین مشابه درز ساخت
در ساختمان است كه در بند  1-3-11ذكر شده است.

 7-3-5-1-2اجرای درز

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

توصیه میشود كه طراحی درزهاي ساخت قبل از بتنریزي
تعیین شود تا امکان انطباق این درزها با درزهاي جداكننده
فراهم شود .اگر محل درزهاي ساخت را بتوان با درزهاي
انقباض منطبق كرد ،میتوان از كلید برشی 6یا داول
(میلگرد انتقال دهنده)  7طبق بند  2-2-6-11استفاده كرد.
اگر امکان انطباق درزهاي ساخت و انقباض فراهم نشود،
میتوان از درزهاي پیوند دهنده  8یا ضخیم كردن لبهها9
استفاده كرد.
اگر فاصله بتنریزي بین بتن قدیم و جدید زیاد است و بتن
دال غیرمسلح است ،میتوان از درزهاي پیوند دهنده
استفاده كرد .در این نوع درزها از میلههاي دوخت با طول
 750میلیمتر در فاصله  750میلیمتر در درون بتن دو طرف
درز (بتن قدیم و جدید) استفاده میشود .در دالهایی با
ضخامت بین  125تا  200میلیمتر ،و  225تا 250
میلیمتر به ترتیب قطر میلهها دوخت باید  13و  16میلیمتر
باشد.
در دالهاي بسیار نازك ،كه بار كمی روي آن ها می باشد از
روش ضخیم كردن لبههاي درز استفاده می شود.
براي كاهش خیز در این دالها ،لبههاي دال در درز ساخت،
ضخیمتر اجرا میشود.

 7-3-5-2درز انقباض

اﻫ
ﻮ

همانطور كه در بند  2-1-6-11ذكر شد ،توصیه میشود
كه محل درز ساخت با درز انقباض یا درز جداكننده ،انطباق
داشته باشد.

ﯽ

 7-3-5-1-3محل درز
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متن
 7-3-5-2-1دليل ايجاد

دلیل ایجاد درز انقباض در دال مشابه درز انقباض در
ساختمان (مطابق بند  1)-2-3-11است .در دالهاي روي
زمین به دلیل اختالف شرایط محیطی در باال و پایین دال،
در صورت جمعشدگی ،لبههاي دال خم میشود.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ
 7-3-5-2-2اجرای درز

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

اجراي درز انقباض دالهاي روي زمین مطابق با اجراي درز
انقباض ساختمان در بند  2-3-11است .درزهاي انقباض،
كل دال را به دالهاي كوچکتر تقسیم میكنند .بنابراین
باید انتقال بار بین درزها در نظر گرفته شود .اگر دال مسلح
باشد و آرماتور نیز براي تنشهاي انقباض در نظر گرفته
شده باشد ،انتقال بار انجام میپذیرد .در غیر اینصورت ،باید
از كلید برشی كننده یا داول (میلگرد انتقال دهنده)
استفاده كرد.
براي ساخت كلید برشی  ،با استفاده از قالبهاي شکل داده
شده ،در جدار سطح بتن قدیم كام و زبانه ایجاد میگردد.
این نوع انتقال دهنده بار نباید براي دالها با ضخامت كمتر
از  150میلیمتر استفاده شود.
در درزها با داول  ،میلهها با سطح صاف و بدون آج در وسط
ضخامت دال تعبیه میشوند .اما این میلهها نباید با بتن
پیوستگی داشته باشند  ،تا امکان حركت بتن فراهم شود.
باید با اندود كردن یا رنگهاي خاص یا گریس عدم
پیوستگی بین میلهها و بتن ایجاد شود .میلهها در
فاصله 300میلیمتري تعبیه میشوند و قطر آنها تابع
ضخامت دال است .براي ضخامت دال از  125تا 275
میلیمتر ،قطر میلهها  20تا  30میلیمتر افزایش مییابد.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د
 10-2-6-2-2ت :
-

درز انقباض

درز

اﻫ
ﻮ

درز ایجاد شده با قالب

 7-3-5-2-3محل درز

-

درز انقباض با ميله انتقالدهنده بار

ﯽ

-

درز انقباض با كام و زبانه (كليد برشي)
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ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

درزها باید دال روي زمین را به مساحتهاي كوچک
مستطیل یا مربع شکل تقسیم كنند .به هر حال ،نسبت
طول به عرض درزها نباید بیشتر از  1/5باشد .فواصل بین
درزها در هر طرف باید  24تا  36برابر ضخامت دال باشد.
اگر بتن مستعد جمعشدگی زیاد باشد (مانند بتن با نسبت
زیاد آب به سیمان یا مقدار زیاد سیمان) باید مقادیر كمتر
انتخاب شود .

میله صاف با اندود رنگ
رنگ

-

سبد ميلگرد های انتقال بار

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 10-2-6-2-3ت  :محل درز

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

در بسیاري از دال¬هاي متکی بر زمین توصیه می شود فاصله
درزها از  18تا  27برابر ضخامت دال تجاز نکند زیرا بتن¬ها
مصرفی معموال از جمع شدگی زیادي برخوردار هستند.
زمانیکه از حداكثر اندازه اسمی بزرگتر و روانی بیشتر (بدون
استفاده از روان كننده) بکار گرفته می شود بهتر است از
كرانه پائینی استفاده نمود.

درز جداكننده يا انبساط
 7-3-6-1دلیل ایجاد درز

 7-3-6-2اجرای درز

 7-3-6-3محل درز

محل درز باید مطابق با بند  1-3-6-11باشد.

ﯽ

دال باید از اعضاي سازهاي كامال جدا شود .به عبارت دیگر
كل ضخامت دال باید با فاصله مناسب از اعضاي سازه اي
جدا گردد.

اﻫ
ﻮ

هدف درزهاي جداكننده در دال روي زمین اجازه دادن به
حركت افقی و عمودي بین دال و اعضاي سازه مانند دیوارها،
ستونها و پیها است.
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روشهای ايجاد درزها

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

براي ایجاد درزها میتوان از دو روش نوارهاي جداكننده یا
اره كردن استفاده كرد .در روش نوارهاي جداكننده می
توان از نوارهاي پیش ساخته فوالدي یا پالستیکی بهره
گرفت.
از نوار جداكننده قبل از بتنریزي استفاده می شود .روش
اره كردن پس از بتنریزي انجام میشود .اما زمان اره كردن
از اهمیت زیادي برخوردار است .بتن نباید آنقدر تازه باشد
كه عملیات اره كردن سبب قلوهكن شدن بتن شود و نباید
زمان آنقدر طوالنی گردد كه تركخوردگی ناشی از
جمعشدگی رخ دهد .این زمان معموال بین  12تا  24ساعت
توصیه می شود.
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 7-3-7-1مواد درزگیر

-10-2-8ت روش های ايجاد درزها
بسته به نوع سیمان و افزودنیهاي مصرفی و همچنین دماي محیط
مجاور بتن ،زمان اره كردن بتن متفاوت خواهد بود .در هواي خنک
در صورتیکه از سیمان هاي آمیخته پوزوالنی یا سربارهاي استفاده
شده باشد ،ممکن است این زمان فراتر از  24ساعت و تا حد 36
ساعت باشد.
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 7-3-7-1-1اهمیت مواد درزگیر

-10-2-7-2ت معموال این فاصله حداقل  20میلیمتر و
حداكثر  50میلیمتر در نظر گرفته می شود.

درزهاي انقباض و جداكننده باید با مواد مناسب درزگیر ،پر
شوند .این مواد باید انعطاف پذیر و داراي چسبندگی مطلوب
با سطح بتن باشند .نفوذپذیري آنها باید بسیار كم و سازگار
با شرایط و بارهاي محیطی (دما و تابش آفتاب) ،باشند و
ساختار شیمیایی آنها تغییر نکند.

اﻫ
ﻮ

 7-3-7-1-2انواع مواد درزگیر
امروزه از مواد االستومر كه رفتار االستیک به جاي پالستیک
دارند ،و از انعطافپذیري مناسبی استفاده میشود .از مواد
پالستیک گرما نرم (ترموپالستیکها) ،مانند ،آسفالت،
قطران ذغالسنگ و امولسیونها نیز به عنوان پركنندههاي
درزها استفاده میشوند .گرماسختها (ترموستها) نیز،
مانند بوتیل و نئوپرن براي پر كردن درزها مناسب میباشند.

ﯽ

-10-2-8-2-2ت انواع مواد درگير

مواد االستومري شبیه ماستیکها ،شامل مواد مختلفی همچون پلی
بوتن ،پلی ایزوبوتیلن و غیره هستند ،كه در آنها مواد پركننده
مختلفی استفاده میشود ،و داراي قابلیت تغییر شکل  ± 3درصد
میباشند.
مواد ترموپالستیکها (گرما نرم) داراي نوع گرم اجرا و سرد اجرا
میباشند .مواد قیري ،قطرانی ،و قیر الستیکی از جمله این مواد
میباشند و داراي قابلیت تغییر شکل  ±5درصد میتوانند باشند.
این مواد در گرما نرم و سرما سخت میشوند بدون آنکه دستخوش

فصل هفتم –قالب بندي و درزهاي بتن
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براي استفاده از مواد درزگیر معموال نیاز به پرایمرها،
نوارهاي جداكنند ،و مواد پشت بند (فتیله درز پركن) می
باشد كه براي بکار گیري آن ها باید به دستورالعمل هاي
تشریحی یا دستورالعمل تولید كننده مراجعه نمود.

تغییر شیمیایی گردند.براي استفاده از آنها باید به این مواد گرما
داد تا نرم و روان شوند و در درز براحتی بتوان آنها ریخت.
ترموپالستیکهاي (گرما نرم) سرد اجرا ،این مواد معموال با آزاد
كردن حاللها یا شکست امولسیون در تماس با هوا سخت میشوند.
گاه ممکن است براي سهولت اجرا تا  50درجه سلسیوس آنها را
گرم نمود .آكریلیکها ،وینیلها و بوتیلهاي اصالح شده از این
دست مواد درزگیر هستند .حداكثر تغییر شکل آنها  ±7درصد
است.
مواد ترموست (گرما سخت) داراي دو دسته هستند .دسته اول
بصورت شیمیایی عمل آوري می شوند ،مانند پلی سولفید،
سیلیکون ،اورتان و مواد پایه اپوكسی .این مواد از دماي  -40تا
 +80درجه سلسیوس عملکرد مناسبی دارند و تغییر شکل آنها
 25±درصد است .اما قیمت آنها به نسبت گران است .دسته دوم
كه آزاد كننده حالل هستند و بدین ترتیب عمل آوري میشوند.
پلی اتیلن كلریدوسولفوناته و مواد خاص نئوپرن و بوتیل از جمله
آنها هستند .این مواد داراي تغییر شکل  ±7درصد هستند و نسبت
به تغییرات دما داراي حساسیت كمتري می باشند .قیمت این مواد
از سایر مواد االستومري ارزانتر است.
به هر حال مصرف كننده باید نیازهاي خود را به اطالع فروشنده
برساند تا ماده مناسب پروژه در اختیار وي قرار گیرد .در صورت
عدم ارائه اسناد و مدارك معتبر ،باید نسبت به بررسی آزمایشگاهی
مواد اقدام شود و یا از عملکرد گذشته آنها با همان شرایط مورد
نظر استفاده كرد.

اﻫ
ﻮ
ﯽ
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 8-1نيروی انساني
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 8-1-1الزم است نیروي انسانی با دانش و تجربه كافی به
منظور كنترل تجهیزات تولید ،كیفیت مصالح و بتن ،تامین
شود .نیروي انسانی بخش تولید و اجراي بتن باید داراي
مدرك تحصیلی مرتبط ،پروانه مهارت فنی یا گواهینامه معتبر
از مراجع ذیصالح باشند .مدارك آموزش و توانمندي نیروي
انسانی باید در محل تولید و اجراي بتن نگهداري شده و در
دسترس كارفرما یا خریدار بتن باشد.
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ي
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 -1-1حتی هنگــامیکــه تجهیزات تولیــد بتن مطــابق الزامــات
عملکردي تامین میگردد ،و روش هاي تولید مناســـب اســـتفاده
می شود ،اگر پر سنل تولید ،توانایی كنترل تجهیزات تولید ،كیفیت
مصالح و بتن به صورت پایدار را نداشته باشند ،دستیابی به بتن با
كیفیت پایدار دشــوار اســت .ازآنجا كه كیفیت بتن به راحتی تحت
تاثیر عوامل مختلف قرار میگیرد ،براي متخصـــصـــانی كه بتن را
تولید میكنند ،داشتن دانش كارشناسی و تجربه مرتبط با كیفیت
تولید بتن داراي اهمیت است.

 8-2آمادهسازی محل بتنريزی

 8-2-1كلیه مواد زاید درون قالب یا محل بتن ریزي ،مانند
گل و الي ،برف و یخ ،برگ و سایر مواد گیاهی ،مواد سست و
كم مقاومت از جمله خردهاي پلی استایرن ،مواد و قطعات
اضافی ناشی از آرماتوربندي و قالببندي باید از محل
بتنریزي زدوده و برداشته شود.

 -2-2براي روغن کاري قا لب ها با ید با اســـت فاده از روغن ( ماده
رهاســاز) مناســب و طبق دســتورالعملهاي تولیدكنندگان روغن
قالب و قالبســاز ،اقدام به روغنکاري قالبها نمود .باید دقت شـود
كه ضخامت الیه روغن طبق د ستورالعمل تولیدكننده روغن قالب
باشد .ضمنا الزم است روغن قالب روي سطح قالب شره نکند.

اﻫ
ﻮ

 -8-2-2قالبها باید به شیوه مناسب تمیز شده و با روغن
قالب (ماده رهاساز) مناسب ،پوشش داده شود.

 -2-1با توجه به تاثیر نامناســـب مواد زاید روي كیفیت و ظاهر
بتن ،قبل از روغن کاري قالب ها الزم اســـت تا كلیه مواد زاید با
اســتفاده از فشــار هوا ،جارو ،یا هر روش مناســب دیگر كه مورد
پذیرش دستگاه نظارت است ،زدوده و برداشته شود.

ﯽ

 -2-3به منظور تماس بهتر بتن جدید با بتن قدیمی یا مصـــالح
ســـاخت مانی ،همچنین جلوگیري از جذب آب بتن  ،كه منجر به
جمع شدگی بتن می شود ،باید بتن قدیمی و م صالح بنایی كه در
تماس با بتن جدید هســتند ،به اندازهاي مرطوب باشــند كه باعث
مکش آب مخلوط بتن نشــود ،همچنین داراي آب اضــافی نباشــد.
درصورتی كه عدم اتصال بتن جدید به بتن قدیمی یا مصالح بنایی
مد نظر باشد باید از ورقهاي نایلونی یا مواد مشابه استفاده كرد.
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 -8-2-3قبل از بتن ریزي ،الزم است ،بتن قدیمی و مصالح
بنایی كه در تماس با بتن هستند ،باید به صورتی مرطوب
شوند كه حفرات آنها اشباع ولی سطح آنها عاري از آب اضافی
باشد.
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 -8-2-4كلیه میلگردها باید قبل از بتنریزي كامال تمیز و
عاري از زنگ سست پوسته شده و مواد آالینده مانند گل،
روغن ،گریس و سایر عواملی كه باعث كاهش چسبندگی
میلگرد به بتن میشود (مانند یخ و برف) ،باشد.

 8-3پيمانه كردن مصالح و اختالط بتن
كليات

 -2-4هرگونه مواد ا ضافی چ سبیده به میلگرد باید زدوده شود .در
صورتیکه یک الیه زنگ سست پوسته شده روي میلگرد ایجاد شود
الزم ا ست تا با ا ستفاده از فشار منا سب آب پرفشار ،ماسهپاشی یا
روش منا سب مورد پذیرش د ستگاه نظارت ،ن سبت به زدودن زنگ
ا قدام نمود .وجود ال یه هاي نازك ز نگ بر روي میلگرد حتی در
صورت پاك كردن پو سته هاي زنگ زدگی ،م شکلی را بوجود نمی
آورد.
 - 2-5الیههاي ضعیف سطح بتن قبلی را می توان با ا ستفاده از
ف شار آب (به میزان  200تا  300بار) ما سهپا شی یا برس سیمی،
زدود .بدین ترتیب امکان اتصـــال بهتري بین بتن قدیم و جدید
فراهم می گردد.

 -3-1-1به منظور تولید بتن ،با كیفیت مورد نیاز ،اســـتفاده از
تجهیزات با عملکرد منا سب ،ا ستفاده از روشهاي تولید منا سب و
دا شتن متخ ص صانی كه قادر به ت ضمین كیفیت پایدار بتن با شند،
داراي اهمیت ا ست .الزم ا ست براي برر سی یکنواختی و همگنی
در اختالط بتن ،ویژگیهایی مانند وزن مخ صوص ،ا سالمپ ،مقدار
هوا ،مقدار مالت و مقاومت در ابتدا و انت هاي پیمانهي آزمایشـــی
ا ندازهگیري و كنترل گردد تا اختالف آن ها در م حدوده م جاز
جدول  2قرار گیرد.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 -8-2-5قبل از ریختن بتن روي مقطع بتن قبلی ،الیههاي
ضعیف سطح بتن قبلی باید به نحو مناسبی زدوده شود.
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 8-3-1-1بتن باید با كیفیت مورد نیاز و به صورت یکنواخت
و همگن تولید شود.

اﻫ
ﻮ

 3-1-2اســتفاده از تجهیزات با عملکرد مناســب ،از اهمیت زیادي
برخوردار اســت ،اگر حتی از مصــالح منطبق با الزامات كیفی این
آییننامه در ساخت بتن ا ستفاده شود ،اما بدلیل نو سان در نسبت
اجزاء مخلوط ناشی از خطاهاي سامانه پیمانهكردن و اختالط بتن،
می توا ند كیف یت مخلوط بتن را د چار تغییرات قا بل مالح ظهاي
نماید.
الزا مات عملکردي براي تجهیزات تول ید در ب ند هاي  3-3و 4-3
شرح داده شده است .عوامل موثر در انتخاب سامانههاي بتنسازي،
نظیر  :حجم كار ،ســـر عت مورد ن یاز براي تول ید بتن و الزا مات
ا ستانداردهایی كه با ا ستفاده از آنها ،كارآمدي سامانه بتن سازي
تعیین میشود ،می باشند.
ظرفیت تولید مجموعه بتنسـازي به سـامانه انتقال مصـالح ،اندازه
محفظه ذخیره و توزین م صالح ،حجم و سایل پیمانهكردن ،تعداد و
اندازه مخلوطكنها بستگی دارد.
مجموعههاي بتنسازي به سه صورت زیر دستهبندي میشوند:

ﯽ

 -8-3-1-2تجهیزات و روش هاي مورد استفاده براي
ذخیرهسازي ،پیمانهكردن و اختالط مصالح باید با توجه به
عملکرد مورد نیاز ،انتخاب و تامین گردد .این تجهیزات و
روشها باید به تایید دستگاه نظارت برسد.

 -1كنترل دستی
 -2نیمه خودكار
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آئین نامه بتن ایران -بخش مصالح و مسائل اجرایی

 -3تمام خودكار

ﻗﺎﺑ
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از مجموعه بتن سازي با روش كنترل د ستی براي كارهاي كوچک
كه نیاز به سرعت تولید كمی دارند ،ا ستفاده می شود .در صورت
افزایش ظرفیت بتنساز با روش كنترل دستی با استفاده از افزایش
ســـرعت پیمانهكردن ،خطاهاي پیمانهكردن بیشـــتر از حد مجاز،
خواهد شــد .این ایراد براي ســامانههاي نیمه خودكار نیز می تواند
صادق باشد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

تجهيزات ذخيرهسازی

 -3-2-1شـــرایط محیطی ،مخلوط شـــدن محدوده هاي مختلف
اندازهاي ســنگدانه ها با هم و آلوده شــدن مصــالح با مواد زیانآور
میتواند باعث تغییر مشخصات مصالح شود.
 -3-2-2این موارد می توان ند شــــا مل د ماي نگ هداري ،مدت
نگهداري ،شـــرایط رطوبتی محل نگهداري و شـــرایط رویارویی با
اشعه خورشید باشند.

 -8-3-2-1اجزاء تشــکیل دهنده بتن باید به گونهاي ذخیره
و جابجا شوند كه مشخصات آنها به مقدار قابل توجهی تغییر
نکند و انطباق آنها با مشخصات این آییننامه حفظ شود.
 -8-3-2-2در صــورت ارائه دســتورالعملهاي ویژه از ســوي
تامینكننده اجزاء بتن در مورد ذخیرهسازي و نگهداري اجزاء
بتن ،این موارد ،باید رعایت شود.

اﻫ
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 -8-3-2-3تجهیزات ذخیرهســـازي ســـیمان و افزودنیهاي
معدنی باید بگونهاي ساخته شده با شد كه رطوبت به داخل
محفظه ذخیره ،نفوذ نکند .همچنین ســـیمان و افزودنیهاي
معدنی باید بطور جداگانه ذخیره شــوند .ضــمنا الزم اســت تا
انواع سیمان در سیلوهاي جداگانه ذخیره و نگهداري شوند.
حجم ســیلو باید حداقل بیشــتر از ســه برابر متوســط حجم
مصرف روزانه باشد.

 -3-2-3یک سیلوي ذخیره سیمان و افزودنیهاي معدنی باید به
گونهاي ســاخته شــده باشــند كه ســیمان به هیچ وجه در كف یا
گوشههاي سیلو به صورت ساكن باقی نماند .توصیه می شود سیلو،
مجهز به لرزاننده ،ضربه زن یا یک سی ستم هوادهی (یا تركیبی از
آن ها) در خروجی ســـیلو براي جلوگیري از طاق زدن ذرات پودر،
باشد و از تخلیه یکنواخت مصالح اطمینان حاصل شود .اگر سیمان
نتواند بطور م ستقیم از سیلو به دیگ مخلوطكن فر ستاده شود،
الزم است به سیلوي ذخیره اي كه در باالي دیگ مخلوط كن قرار
داده می شود ،منتقل شود .همچنین توصیه می شود حداقل از دو
ســیلوي ذخیره ســیمان اســتفاده شــود .در مواردي كه یک نوع
سیمان از كارخانه هاي متفاوتی تهیه می شود ،تو صیه می گردد
در سیلوهاي جداگانه انبار گردند .گاه بدلیل داغ بودن سیمان هاي
ورودي به كار گاه و لزوم كاهش د ماي آن ق بل از مصـــرف ،از
سیلوهاي بیشتري استفاده شود.

 -3-2-4چون كیفیت بتن به راحتی تحت تاثیر نوســانات رطوبت
سنگدانه قرار میگیرد ،الزم است كه اقدامات كنترلی انجام شود تا
رطوبت سنگدانه ،در قسمت هاي مختلف آن یکنواخت باشد .براي
تجهیزات ذخیرهســـازي در محوطه ،ایجاد دیواره هاي جداكننده
براي جلوگیري از اختالط م صالح با اندازههاي مختلف ،و نیز ایجاد
ســـقف براي جلوگیري از تغییرات شـــدید رطوبتی بدلیل عوامل
ج وي ،از اهمیت زیادي برخوردار اســـت .همچنین باید از مخلوط
شدن سایر سنگدانهها ،گل و الي ،آالیندهاي گیاهی ،یخ ،برف و
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تفسير

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 -8-3-2-4تجهیزات ذخیرهســازي ســنگدانه ها باید داراي
ساختاري باشند كه مصالح بطور جداگانه بسته به نوع ،اندازه
و دانهبندي به گونهاي ذخیره گردند كه دچار جداشـــدگی
نشـــوند .همچنین تجهیزات ذخیرهســـازي باید داراي یک
زهکش منا سب به گونهاي با شد كه مقدار رطوبت سنگدانه
بتواند در یک محدوده قابل قبول و بصــورت یکنواخت درآید.
الزم است تجهیزات ذخیرهسازي ،داراي ظرفیت كافی باشند.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

غیره جلوگیري شود .ضمنا الزم است یک شیب آرام براي زهکشی
موثر در كف ایجاد شود .براي تجهیزات ذخیره سازي نوع سیلویی،
كف سیلوي ذخیرهسازي مصالح ریزدانه باید طوري طراحی شود تا
زهکشـــی موثر ان جام گردد و براي خارج كردن ســـن گدا نه هاي
جمع شــده در كف ســیلو ،ابزاري مانند لرزاننده یا ضــربه زن باید
تامین شــوند .حتی براي تجهیزات ذخیره نوع ســیلویی ،ایجاد یک
ســقف باالي محفظه تغذیه براي جلوگیري از نفوذ باران از اهمیت
زیادي برخوردار اســت .به منظور به حداقل رســاندن نوســانات در
توزیع اندازه ذرات سنگدانه ،براي مثال سنگدانه 25 - 4/75mm
باید به م حدوده  25- 12/5mmو  4/75-12/5mmتقســـیم و
بطور جداگانه ذخیره و پیمانه شــود .همچنین الزم اســت اقداماتی
انجام شـــود تا از یخزدگی ســـنگدانه یا افزایش دماي ســـنگدانه
جلوگیري گردد .در صورت لزوم ،تجهیزات آب پا شی مانند اف شانه
نیز باید فراهم شود.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 -3-2-5براي تأی ید كیف یت افرودنی هاي شـــیم یایی كه براي
طوالنی مدت ذخیره میشـــوند یا از كیف یت آن ها اطمی نان وجود
ندارد ،توصیه می شود آنها را قبل از استفاده ،آزمایش نمود .توصیه
می شـــود جهت جلوگیري از ته نشـــینی مواد افزودنی مایع ،یک
مخلوطكن یا گردشده نده در آن تعب یه شـــود .در مواردي كه
مخزنهاي ذخیره یا لولههاي انتقال از فوالد ســـاخته میشـــوند،
اقدامات الزم براي جلوگیري از خوردگی لولهها صورت پذیرد.

اﻫ
ﻮ

 -8-3-2-6به منظور جلوگیري از بروز خطا در اســـتفاده از
اجزاء بتن ،هر یک از واحدهاي ذخیره سازي باید بطور وا ضح
عالمتگذاري و مشخص شوند.

 -3-2-6روي هر یک از ســیلوهاي ســیمان باید عالمتگذاري (یا
شمارهگذاري) شود بطوریکه از فا صله مورد نیاز قابل رویت با شد.
همچنین توصــیه می شــود مدارك و مســتندات مربوطه به نوع
سیمان ،كارخانه تولید سیمان و مشخصات بارنامه بر اساس شماره
ســیلو ،در اتاق كنترل و واحد كنترل كیفیت وجود داشــته باشــد.
عالمتگذاري مشــابه براي ســنگدانه ،مواد افزودنی شــیمیایی و
معدنی نیز باید صورت پذیرد.
 -3-2-7الزم اســـت تا روي ســـیلوهاي ســـیمان و مواد افزودنی
معدنی ،دریچهاي براي نمونهگیري از محتویات سیلوها تعبیه شود.
محل ذخیره مصـــالح ســـنگی باید به گونهاي باشـــد كه امکان
دســترســی پرســنل آزمایشــگاه ،كارگاه تولید یا ناظر تولید براي
مشاهده ظاهري و نمونهگیري از مصالح فراهم باشد .همچنین الزم
ا ست تا مخازن افزودنی شیمیایی یا آب نیز داراي شیرهایی براي
نمونهگیري از محتویات آنها باشند.

ﯽ

 -8-3-2-5تجهیزات ذخیرهســازي افزودنیهاي شــیمیایی
باید داراي ساختاري با شند تا این افزودنیها بطور جداگانه و
ب سته به نوع به گونهاي ذخیره شوند كه از هرگونه آلودگی با
مواد خارجی ،تغییرات در مشــخصــات ،ایجاد ته نشــینی در
افزودنیهاي مایع ،یخ زدگی و ســایر مواردي كه كیفیت آنها
را كاهش میدهد ،جلوگیري گردد .افزودنیهاي شیمیایی به
شکل پودر باید بگونهاي ذخیره شوند كه از جذب رطوبت و
كلوخهشدن آنها جلوگیري شود.
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تفسير

 -8-3-2-7شــرایط ذخیرهســازي اجزاء بتن باید به گونهاي
باشــد كه امکان تهیه نمونه از آن براي انجام آزمایش میســر
باشد.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 -3-3-1توصــیه می شــود ،با توجه به حجم بتن ،ابعاد و اهمیت
سازه ،تجهیزات توزین منا سب براي تولید بتن انتخاب شود .عالوه
بر این ،تجهیزات مورد ا ستفاده براي توزین هر یک از م صالح باید
قادر به پیمانهكردن هر یک از مصـــالح در محدوده دقت مورد نیاز
باشد .نوع الکتریکی تجهیزات توزین به دیگر انواع آن برتري دارد.

تجهيزات توزين و پيمانه كردن اجزاء

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

بتن

 -8-3-3-1تجهیزات مورد نیاز براي توزین هر یک از م صالح
باید سازگار با فرایند تولید بتن و قادر به پیمانهكردن هر یک
از مصالح با دقت مورد نیاز باشد.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 -8-3-3-2تجهیزات مورد نیاز براي توزین هر یک از م صالح
باید بطور دورهاي ،قبل و در طی بهرهبرداري مورد بازرســـی
قرار گیرد و بطور مناسب واسنجی شود.

اﻫ
ﻮ
ﯽ

 -8-3-3-4دقت باسـکول مورد اسـتفاده تحت بار آزمایشـی
اســتاتیکی ،باید  ±0/15درصــد از كل ظرفیت باســکول یا
 ± 0/4درصد وزن مواد ،هر كدام كه بزرگتر بود ،باشد .دقت
با سکول باید به صورت ادواري ،وار سی شود و به تائید مراجع
ذي صالح برسد.
 -8-3-3-5مصـــالح باید مطابق طرح مخلوط بتن مورد نظر
پیمانه شـــود .بدین منظور الزم اســـت اطالعاتی مانند نوع و
مقدار اجزاء بتن به صورت مکتوب در محل پیمانه كردن بتن
در دســترس اپراتور باشــد .تغییر رطوبت ســنگدانه بر روي
اســـالمپ و نســـبت  w/cاثر گذار اســـت .بنابراین رطوبت
ســـنگدانه ها ،باید در تواتر مناســـب و یا تغییرات شـــدید
رطوبتی ،اندازهگیري شـــود و از آنها در فرآیند پیمانهكردن
استفاده گردد.

 -3-3-5براي مشـــخص كردن م قدار رطو بت ســـن گدا نه ها از
روشهایی مانند :خ شک كردن سریع (از جمله :ا ستفاده از ا شعه
مادون قرمز ،مایکروویو یا ســایر ابزار خشــک كردن) ،اســتفاده می
شود .روش منا سب در كارگاه با توجه به عواملی مانند زمان مورد
ن یاز براي ان جام كار ،ت عداد چر خه هاي آزمون ،د قت آزمون و
اقتصادي بودن ،انتخاب می شود .اصالح مقادیر آب و سنگدانه می
تواند با اســـتفاده از اندازهگیري رطوبت ریزدانه بوســـیله نصـــب
حســـگرهاي رطوبتی در محفظههاي ذخیره ســـنگدانه ریز یا در
محل خروجی آنها ،انجام گیرد.

 -3-3-6خطاهاي توزین و پیمانه كردن مصـــالح شـــامل ،خطاي
باســـکول (تجهیزات توزین) و خ طاي عملکردي دری چه ها و
شـــیرهاي مختلف می باشـــد.خطاهاي مربوط به تجهیزات پیمانه
كردن میتواند بو سیله بازر سی روزانه و نگهداري و سایل پیمانه به
مقدار قابل توجهی كاهش یابد ،عدم دقت وســـایل پیمانهكردن
میتواند بهوسیله وزنه هاي واسنجی تعیین شود.
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 -8-3-3-6سیمان ،سنگدانه ،یخ در صورت م صرف و مواد
افزودنی پودري باید به صـــورت وزنی ،توزین شـــو ند .آب و
افزودنیهاي شــیمیایی مایع میتوانند به صــورت حجمی یا
وزنی اندازهگیري شوند .براي بتن هایی با مقاومت م شخ صه
 25مگاپاسکال و كمتر پیمانه كردن سیمان و یا سنگدانه می
تواند بصــورت حجمی انجام شــود؛ در هر صــورت خطاهاي
پی ما نهكردن اعم از وزنی یا حجمی ن با ید بزرگتر از م قادیر
داده شده در جدول  1باشد.

 3-3-7و  -8-3-3در مواردي كه ســـیمان و افزودنیهاي معدنی
بهصــورت كیســهاي تهیه میشــوند ،و تفاوت بین جرم خالص یک
كیســه و مقدار جرم چاپ شــده در محدوده خطاي قابل پذیرش
مندرج در جدول  1است ،میتواننند بهصورت تعداد كیسه ،پیمانه
شوند.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

متن

تفسير

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 -8-3-3-7اگر افزودنی هاي م عدنی در طرح مخلوط مورد
استفاده قرار گیرد ،میتوان آنها را بهصورت تجمعی با سیمان
وزن نمود ،مشــروط بر اینکه دقت اندازهگیري طبق جدول 1
باشـــد .البته ســـیمان و افزودنی معدنی را باید از یک قیف
توزین بهطور مجزا از ســـایر مواد ،وزن نمود ،ضـــمن آنکه
سیمان باید قبل از افزودنی معدنی توزین گردد.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 -3-3-9افزودنیهاي شیمیایی باید در محفظههاي مجزا پیمانه و
همزمان با آب یا مصــالح مرطوب به داخل دیگ مخلوطكن ریخته
شود .این افزودنیها نباید در تماس مستقیم با مصالح خشک مانند
سیمان یا سنگدانههاي خشک قرار گیرد.

 -8-3-3-8میتوان ســنگدانهها را بهصــورت تجمعی با هم
وزن نمود ،مشــروط بر اینکه دقت اندازهگیري طبق جدول 1
باشد.
 -8-3-3-9اگر از چند افزودنی شـــیمیایی بطور همزمان در
تولید بتن استفاده شود ،باید آنها را به صورت جداگانه پیمانه
نمود ،مگر این که تول یدكن نده افزودنی ،پیشاختالط آن ها را
مجاز اعالم نماید.

اﻫ
ﻮ
ﯽ

 -8-3-3-10در صورت استفاده از مخلوطكن پیوسته،
سنگدانه و سیمان میتوانند به صورت وزنی و یا به صورت
حجمی اندازهگیري شوند .به هرحال خطاي اندازهگیري نباید
بزرگتر از مقادیر داده شده در جدول  1شود .خطا باید بر
مبناي جرم تعیین گردد و درصورت پیمانه كردن حجمی
بوسیله تبدیل حجم هر یک از مصالح به وزن ،در دورههاي
زمانی مشخص ،بسته به ظرفیت مخلوطكن ،محاسبه شود.

 -3-3-10مخلوطكن هاي پیوســته مخلوط كن هایی هس ـتند كه
به صورت پیو سته بتن تولید می كنند و اجزاء بتن نیز به صورت
پیوســـته وارد مخلوط كن می شـــوند .در این نوع مخلوط كن ها
مقدار اجزاء بتن شامل سنگدانه ،آب و افزودنیها معموال به صورت
حجمی و مطابق طرح مخلوط و بر ا ساس مقدار سیمان مورد نیاز
در هر ساعت و به صورت ن سبتی از آن ،اندازهگیري می شوند .در
هنگام اســتفاده از یک مخلوطكن پیوســته ،الزم اســت تجهیزات
اندازهگیري قبل از آغاز كار  ،واســنجی شــود .این واســنجی باید
بوســـیله اندازهگیري وزن هر یک از مصـــالح كه در طی یک زمان
ثابت تأمین شده است ،انجام گردد.
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متن
 8-4مخلوطكنها و اختالط بتن

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 -8-4-1مصالح تشکیل دهنده بتن باید بهطور كامل مخلوط
شوند تا بتن یکنواخت و همگن به دست آید .مخلوط كردن
بتن به صورت دستی براي تولید بتن سازه اي مجاز نیست.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 -3-4-1بهمنظور به دست آوردن یک بتن همگن ،الزم است
مصالح مطابق طرح مخلوط در مخلوطكنی با عملکرد مناسب و در
مدت زمان اختالط الزم ،مخلوط شوند .مخلوط كن هاي بتن به دو
نوع كلی ،ناپیوسته و پیوسته تقسیم می شوند .در مخلوط كن هاي
نا پیوسته ،پس از پیمانه كردن مقادیر اجزاء بتن و ورود آنها به
مخلوط كن ،عملیات اختالط صورت می گیرد و سپس بتن تولید
شده تخلیه می گردد .بدین ترتیب با تکرار این چرخه بارگیري،
اختالط و تخلیه ،این نوع مخلوط كن ها نوبت به نوبت بتن می
سازند .در مخلوط كن هاي پیوسته ،اجزاء به صورت پیوسته و به
صورت نرخ حجم یا وزن بر زمان وارد مخلوط كن می شوند و
عملیات اختالط و تخلیه نیز به صورت پیوسته صورت می گیرد.
عمده مخلوط كن هاي مورد استفاده براي تولید بتن از نوع ناپیوسته
می باشند.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

جدول  -1خطاهای مجاز در اندازهگيری اجزاء بتن
اجزاء تشکیلدهنده بتن

آب
سیمان ،سیمان و افزودنی معدنی بصورت همزمان
هر سنگدانه
سنگدانهها بصورت تجمعی
افزودنی معدنی
افزودنی شیمیایی ،الیاف

خطا در اندازهگیريها ()%
بیشتر از مقدار تعیینشده
كمتر از مقدار تعیینشده
+1
-2
+2
-1
+3
-3
+2
-2
+2
-1
+5
-3

اﻫ
ﻮ
ﯽ
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 -8-4-2عملکرد مخلوط كن باید به نحوي باشد كه
در مدت زمان اختالط مورد نظر ،حداكثر تغییرات در
جرم حجمی مالت ،مقدار درشتدانه بتن ،مقاومت
فشاري ،حباب هوا و اسالمپ بتن در قسمت هاي
مختلف بتن تولید شده مطابق الزامات جدول  2باشند.

 -8-4-2مخلوطكنهاي ناپیوسته به دو نوع گرانشی (بشکه اي) و
نیرویی تقسیم میشوند .براي نوع بشکه اي ،مخلوطكنهاي با محور
ثابت و مخلوط كن هاي با محور كج شونده وجود دارند.
مخلوطكنهاي نیرویی ،در انواع مخلوطكنهاي با محور قائم مانند
مخلوطكنهاي تابهاي و مخلوطكنهاي با محور افقی در دو نوع
تکمحوره و دومحوره وجود دارند .كارایی مخلوط كن و كفایت
اختالط بهوسیله اندازهگیري تغییرات در نتایج آزمون مقاومت
فشاري ،تعیین مقدار حباب هوا و مقدار اسالمپ نمونه هاي بتن
گرفته شده از بخش هاي مختلف بتن تولید شده ،تعیین میشود.
اگر نتایج آزمایش ،الزامات جدول  2را تأمین نکند ،اغلب میتوان
گفت كه ساختار مخلوطكن مناسب نیست یا تیغههاي مخلوطكن،
ساییده شده و یا مدت زمان اختالط ناكافی است.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

متن

تفسير

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

براي انجام آزمایشهاي یکنواختی مخلوطكنها ،نمونههاي بتن
جهت مقایسه باید بعد از تخلیه تقریبا  15درصد و  85درصد از بتن
گرفته شود .دقت شود از  10درصد اول و  10درصد آخر بتن تخلیه
شده نمونه برداري نشود.
مخلوطكن بتن از نوع نیرویی براي بتن سفت ،بتن با سیمان زیاد
و بتنهاي ویژه (بتن سبک ،بتن پرمقاومت و بتن باروانی زیاد)
مناسب است؛ بهطور كلی ،زمان اختالط الزم در مخلوطكن نوع
نیرویی میتواند از نوع گرانشی كوتاهتر باشد .كامیون هاي مخلوط
كن بتن كه عمدتا براي انتقال بتن به كار می روند در واقع نوعی
مخلوط كن گرانشی بشکه اي با محور ثابت هستند كه روي كامیون
نصب شده اند.

اﻫ
ﻮ

مخلوطكنها باید مرتبا با فواصل زمانی مورد نیاز براي تشخیص
مشکالت احتمالی به علت چسبیدن بتن یا مالت سختشده به بدنه
و پره ها ،بازرسی گردند .همچنین تیغههاي مخلوطكن باید از نظر
فرسودگی بازرسی شوند .اگر تغییرات مشاهده شده بهقدري زیاد
باشند كه عملکرد دستگاه مورد شک قرار گیرد ،آزمایشهاي قید
شده در جدول  2باید انجام گیرد تا مشخص شود كه تعمیر و یا
تعویض دستگاه مورد نیاز است یا خیر.

ﯽ
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 -8-4-3حجم بتن كه در كامیون مخلوط كن ساخته
می شود نباید بیش از دوسوم حجم كل دیگ آن باشد.
همچنین حجم بتن مخلوط شده كه با كامیون مخلوط
كن حمل می شود ،نباید از  80درصد حجم كل دیگ
آن تجاوز كند.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 -8-4-4حداقل زمان اختالط بتن باید به نحوي باشد
كه مخلوط همگن حاصل گردد .زمان اختالط پس از
ورود همه اجزاء بتن به درون دیگ مخلوط كن مورد
محاسبه قرار می گیرد .این زمان نباید كمتر از 1/5
دقیقه براي مخلوطكن هاي گرانشی (به جز كامیون
مخلوطكن) و  1دقیقه براي مخلوطكن نیرویی با
ظرفیت  0/75متر مکعب در نظر گرفته شود (براي هر
 0/75متر مکعب اضافی 15 ،ثانیه اضافه شود).
بکارگیري زمان كمتر در صورتی مجاز است كه با توجه
به بند  2-4-3بتوان ثابت كرد كه همگنی الزم بوجود
می آید .در مواردي كه از كامیون مخلوطكن به عنوان
مخلوط كن استفاده می شود ،باید  70الی  100دور
مطابق با سرعت تعیین شده (سرعت تند) توسط
كارخانه سازنده بچرخد تا الزامات یکنواختی بتن
حاصل شود.

آئین نامه بتن ایران -بخش مصالح و مسائل اجرایی

 -8-4-3با توجه به اینکه هنگام بارگیري مصالح به داخل دیگ
مخلوطكن ،مجموع حجم اجزاء تشکیل دهنده بتن ،بیشتر از حجم
بتن تازه تولید شده است ،باید حجم پیمانه بتن به مراتب كمتر از
حجم دیگ مخلوطكن باشد تا عمل اختالط بخوبی انجام گردد و
مصالح آن بیرون نریزد.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
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ﻓﻘ
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 -8-4-4زمان الزم براي اختالط كافی در مخلوطكن به مقدار قابل
توجهی به نوع مخلوط كن ،ظرفیت مخلوطكن ،حجم مخلوط ،طرح
مخلوط بتن ،نوع افزودنی و روش تغذیه مصالح بستگی دارد.
همچنین ،اگر تغییرات شدت جریان برق مخلوطكن را بتوان اندازه-
گیري كرد ،چنانچه شدت جریان در حین اختالط بصورت ثابت و
پایدار درآید ،مدت زمان رسیدن به این وضعیت را می توان بعنوان
حداقل زمان اختالط پیشنهادي در نظر گرفت .براي بتن با اسالمپ
كم ،بتن خودتراكم ،بتن حاوي افزودنی معدنی خیلی ریز (مانند
دوده سیلیس) یا افزودنیهاي شیمیایی یا بتن پرمقاومت و بتن
الیافی ،بهتر است كه زمان اختالط طوالنیتر شود .براي اختالط
بتن هاي ویژه به فصل مربوطه مراجعه گردد.

 -8-4-5حداكثر زمان اختالط نباید بیشتر از سه برابر
زمانی كه قبال بعنوان حداقل زمان اختالط تعیین شده
است ،باشد.

اﻫ
ﻮ

 -8-4-5اگر بتن براي یک مدت طوالنی مخلوط شود ،به ویژه در
مورد مخلوطكن نیرویی ،یا مواردي كه سنگدانه ،سخت نبوده و
حداكثر اندازه اسمی سنگدانه ،زیاد است ،نه تنها كارایی بتن در
زمان تخلیه كاهش مییابد بلکه افت اسالمپ آن با گذشت زمان
نیز بیشتر میشود؛ بدلیل خرد شدن سنگدانه ،و افزایش مقدار پودر
سنگ و سایش بدنه مخلوط كن و افزایش دما و كاهش حباب هواي
عمدي ،حداكثر مدت زمان اختالط محدود شده است .در كامیون
مخلوط كن حداكثر تعداد چرخش دیگ (مجموع دوران كند و تند)
نیز باید به  300دور محدود شود.

ﯽ

 -8-4-6سطح داخلی مخلوطكن باید قبل از آغاز به
كار فرایند اختالط و در اولین پیمانه ،آغشته به مالت
شود یا  5تا  10درصد به وزن آب و مواد سیمانی و
ماسه اضافه شود.

 -3-4-6در پیمانه اول نمی توان به بتن با طرح مخلوط مورد نظر
دست یافت زیرا یک بخش از مالت آن به سطح دیواره مخلوطكن
می چسبد .بنابراین باید مقدار مناسبی از مالت بتن جهت جبران
این نقیصه در پیمانه اول اضافه گردد یا پس از ساخت و تخلیه یک
مالت ،بتن مورد نظر را ساخت.
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 -8-4-7ترتیب و آرایش ورود اجزاء به داخل مخلوط
كن به نحوي باشد كه باعث دشواري در دستیابی به
بتن همگن نگردد.
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ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 -3-4-7چون ترتیب و آرایش مناسب بارگیري مصالح به داخل
مخلوطكن بسته به نوع مخلوطكن ،زمان اختالط ،نوع و دانهبندي
سنگدانه ،مقدار آب ،مقدار سیمان و نوع افزودنیها تغییر میكند،
این امر باید با توجه به مشخصات بتن مخلوطشده و تطابق آن با
الزامات جدول  2تعیین شود .ورود سیمان و ماسه قبل از بقیه
مصالح می تواند باعث دشواري در اختالط خصوصا براي مخلوط
كن هاي گرانشی گردد .همچنین آرایش محل ورود سیمان،
سنگدانه ریز و درشت می تواند در دشواري اختالط و زمان دستیابی
به مخلوط همگن تاثیر بسزائی داشته باشد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 -8-4-8در مخلوط كن هاي ناپیوسته ،قبل از تخلیه
بتن پیمانه قبلی ،نباید مصالح پیمانه جدید وارد
مخلوطكن شود.

ﺮﺧ
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 -8-4-9مخلوطكنها باید بعد از اتمام هر نوبت كاري
و یا ایجاد وقفه طوالنی بین نوبت هاي بتن سازي،
شسته شوند.
 -8-4-10مخلوطكنهاي پیوسته باید مطابق الزامات
استاندارد ملی به شماره  ،6043باشند .زمانیكه
مخلوطكن پیوسته مورد استفاده قرار میگیرد ،بخش
اول بتن ساخته و تخلیه شده نباید استفاده شود.

 -3-4-10در مخلوط كن هاي پیوسته در شروع ساخت بتن و یا
تغییر طرح مخلوط ،به دلیل امکان تولید بتن با كیفیت نامطلوب،
نباید مورد استفاده قرار گیرند.

 -3-4-11باید سابقه كار روزانه همه مخلوطهاي
ساخته شده در كارگاه به طور تفصیلی و مشتمل بر
مشخصات بتن از جمله موارد زیر ،ثبت و نگهداري
شود:

 8-5-1كنترل تجهیزات باید اطمینان ایجاد نماید كه
تجهیزات ذخیرهسازي ،تجهیزات توزین و اندازهگیري،
مخلوطكن و ابزار كنترلی ،مانند اندازهگیري مقدار

اﻫ
ﻮ

بازرسي و كنترل تجهيزات توليد

ﯽ

 تاریخ و زمان اختالط و بتنریزي؛ مقادیر بکار رفته براي اختالط مصالح و نوع اجزاءبتن؛
 نتایج آزمایشهاي بتن تازه؛ دماي بتن و دماي محیط در هنگام بتنریزي؛ محل نهایی و حجم تقریبی بتنهاي ریخته شده درسازه.
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تفسير

متن
رطوبت موجود در سنگدانهها ،در شرایط كاركرد خوبی
قرار دارند و مطابق الزامات استاندارد باشند .تواتر
بازرسیها و آزمایشها براي تجهیزات در جدول  3ارائه
شده است.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

جدول  -2الزامات كارآمدی مخلوطكنها در توليد مخلوط همگن
حداكثر مجاز تغييرات ،درصد*

موضوعات
مقدار درشتدانه

6

مقاومت فشاري 7 ،روزه (میانگین نتایج سه آزمونه)

7/5

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

جرم حجمی بتن

0/8

20

مقدار هوا

30

مقدار اسالمپ

*مقدار اختالف بین نتیجه دو نمونه گرفته شده از حدود  %15و  %85بتن تخلیه شده از مخلوط كن تعیین می شود و سپس این اختالف بر مقدار متوسط
نتیجه دو نمونه تقسیم شده و به صورت درصد ارائه می گردد.

ردیف

تجهیزات

1

انباشته و مخزن سنگدانه

2

ﺮﺧ
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ي
ﺮا
ﻂﺑ
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جدول  -3تواتر كنترل تجهيزات

بازرسی/آزمایش

تواتر حداقل

هدف

بازرسی چشمی

براي اثبات تطابق با الزامات

 -یک مورد در هفته

بازرسی چشمی

براي اثبات اینکه تجهیزات توزین در
شرایط تمیز و عملکرد صحیح هستند.

 -روزانه

تجهیزات توزین
3

آزمایش تجهیزات توزین

براي تامین الزامات بند 3-3

 در زمان نصب به صورت دورهاي -در زمان تردید

4

بازرسی چشمی

براي اثبات اینکه تجهیزات اندازهگیري
تمیز و داراي عملکرد صحیح هستند

 -ابتداي كار روزانه

آزمایش تجهیزات اندازه گیري و
تخلیه كامل

براي تامین الزامات بند 3-3

 در زمان نصب*
 به صورت دورهاي بعد از نصب -در زمان تردید

براي تامین الزامات بند 3-3

 در زمان نصب به صورت دورهاي بعد از نصب -در زمان تردید

5

وسایل پیمانه(سنجش)
مواد افزودنی شیمیایی

7

تجهیزات اندازهگیري
مستمر مقدار رطوبت
سنگدانهها

سیستم پیمانه كردن
9

*

مقایسه مقدار واقعی با مقدار قرائت
شده توسط رطوبتسنج

براي اثبات مقادیر صحیح

 در زمان نصب به صورت دورهاي بعد از نصب -در زمان تردید

بازرسی چشمی

اثبات اینکه تجهیزات پیمانه كردن به
طور صحیح كار میكند

روزانه

مقایسه جرم واقعی اجزا بتن (روش
مناسب بسته به سیستم پیمانه كردن)
در یک پیمانه با جرم هدف و در
موردي كه پیمانه خودكار ثبت
می شود با توجه به جرم ثبت شده

براي وارسی تطابق

ﯽ

8

اﻫ
ﻮ

6

وسایل پیمانه آب

آزمایش تجهیزات اندازهگیري

*

*

 در زمان نصب به صورت دورهاي بعد از نصب در زمان تردید*
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10

تجهیزات آزمایش

واسنجی مطابقت با استاندارد مرتبط

براي وارسی تطابق

11

مخلوطكنها (شامل
كامیونهاي مخلوطكن)

بازرسی چشمی

وارسی سایش پره ها و دیگ

 به صورت دورهاي براي تجهیزات تعیین مقاومتفشاري ،حداقل یکبار در سال
 -به صورت دورهاي

*

* تواتر ،بسته به نوع تجهیزات و حساسیت آن در زمان استفاده و شرایط تولید كارخانه دارد.

ﻗﺎﺑ
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ﻏ
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 8-5انتقال بتن ،بتنريزی و تراكم
 -8-4-1كليات

كليات

مالحظات اصلی كه باید قبل از شروع بتنریزي در نظر گرفته شود

 8-6-1-1براي حصول بتن با كیفیت مورد نظر ،باید قبل از

شامل موارد زیر است:

شروع بتنریزي جزئیات برنامه انتقال بتن ،بتنریزي و تراكم

الف -برنامه زمانبندی بتن ريزی

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

برنامه زمانبندي بتنریزي باید با در نظر گرفتن عوامل مختلفی،

بتن مشخص و تائید شده باشد.

تهیه شود ،از جمله :نوع و شکل سازه ،ارتباط بتنریزي با سایر
عملیات اجراییپروژه و برنامه زمانبندي كلی پروژه ،حجم كل
بتنریزي ،روش تامین ،فاصله حمل و حجم بتن كه در هر مقطع

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

زمانی باید تامین شود و صعوبت اجرایی هر بخش.
ب – تجهيزات و نيروی انساني
نوع ،ظرفیت و تعداد ماشینآالت الزم براي انتقال بتن ،بتنریزي و
تراكم و همچنین نیروي انسانی باید با در نظر گرفتن مواردي مانند
وضعیت كارگاه ،نوع و شکل سازه ،فاصله حمل بتن ،ابعاد مقطعی

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

كه باید بتنریزي شود ،حجم بتنریزي مقطع ،دستورالعملهاي

بتنریزي ،آهنگ بتنریزي ،حجم بتن قابل تامین ،ظرفیت و تعداد
لرزاننده ها ،نوع مصالح و طرح مخلوط بتن تعیین شود.

ج  -مسيرهای انتقال بتن

مسیرهاي انتقال بتن باید به نحوي تعیین و انتخاب گردند كه
امکان انتقال سادهتر و سریعتر بتن بوجود آید و زمان و فاصله حمل

به حداقل ممکن برسد.

د – مقطع بتن ريزی ،محل درزهای اجرائي و روش آماده
سازی درزها

مقطع بتنریزي باید براساس حجم قابل بتنریزي در هر نوبت

تعیی ن شود .این حجم بر اساس حجم بتن قابل تامین ،برنامه

اﻫ
ﻮ

زمانبندي اجرا ،شکل مقطع ،ظرفیت بتن ریزي ،زمان مجاز
توقفها حین بتنریزي و موقعیت درزهاي اجرائی تعیین میگردد.

ﯽ

چنانچه به دلیل مالحظات اجرائی ،در نظر گرفتن درز اجرائی الزم
و در نقشهها مشخص نشده باشد ،محل آن باید با در نظر گرفتن

تنشها در مقطع ،مالحظات دوام و نحوه آرماتورگذاري در محل درز
و با تایید ناظر انتخاب شود و از انتخاب آن بصورت تصادفی و
براساس پیشرفت كار اجتناب نمود .جزییات در فصل قالب بندي و
درز ارئه شده است.
هـ  -ترتيب و نرخ بتن ريزی
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ترتیب و نرخ بتنریزي در هر مقطع باید با در نظر گرفتن شکل
سازه ،وضعیت تولید بتن ،ظرفیت بتنریزي ،توقف هاي مجاز،
تجهیزات موجود و همچنین مالحظات مربوط به رانش بتن در بدنه
قالب ها و سیستم نگهداري قالب انتخاب شود .در برخی سازهها
مانند سقفها ،تیرهاي یکسره و قوس ها عدم توجه به بارگذاري
ناشی از بار بتن تازه می تواند منجر به ناپایداري قالب و یا خرابی

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

سیستم نگهدارنده قالبها شود.

بتنريزی

با توجه به تغییر كیفیت بتن تازه در طول زمان پس از تولید آن،

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

زمان مجاز از ساخت بتن تا اتمام

 -4-2زمان مجاز از ساخت بتن تا اتمام بتنريزی

 8-6-2-1به عنوان یک زمان حداكثر مجاز (براي دماي
محیطی كمتر از  25درجه سانتیگراد) عملیات بتنریزي
(شامل انتقال ،بتنریزي و تراكم) باید حداكثر تا  2ساعت

بهتر است زمان انتقال بتن ،بتنریزي و تراكم به حداقل ممکن
برسد .در اغلب كارهاي اجرائی به دلیل محدودیت هاي مختلف،
امکان اتمام بتنریزي در یک زمان كوتاه وجود ندارد .این
محدودیت ها شامل محدودیت در انتقال بتن ،تولید بتن ،مسیرهاي

سانتیگراد این زمان باید به  1/5ساعت محدود گردد.

و درهمی آرماتورها و محدودیت در تجهیزات و نیروي انسانی

در صورت استفاده از وسایل حمل بتن بدون دیگ چرخان از

موجود ،می باشد .بنابراین ضروري است كه برنامه بتنریزي با در

محل تولید تا محل بتن ریزي ،زمان هاي فوق نیم ساعت

نظر گرفتن این محدودیتها تهیه گردد.

كاهش می یابد.

چنانچه در بتنریزي ،حداقل اسالمپ مورد نیاز ،با رعایت زمان

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

پس از ساخت بتن اتمام یابد .در دماي باالتر از  25درجه

انتقال ،موقعیت عضو سازه و همچنین محدودیت در تراكم ،انبوهی

مندرج در این آئین نامه تامین نشود ،باید زمان مجاز از ساخت تا

بتنریزي كاهش یابد و یا با تغییراتی در طرح مخلوط مانند اسالمپ
اولیه بیشتر و یا استفاده از مواد افزودنی دیرگیر این مشکل برطرف

شود.

استفاده از مواد افزودنی دیرگیر ،روش موثري براي جلوگیري از

كاهش (افت) اسالمپ میباشد و استفاده از مواد افزودنی روان
كننده براي بتن هایی كه به اسالمپ بیشتر نیاز دارند ،توصیه می

 8-6-3-1كليات

 8-6-3-1-1انتقال بتن از مخلوط كن تا محل نهایی بتن
باید چنان صورت گیرد كه از جدا شدگی یا از هدر رفت بتن
جلوگیري شود .همچنین انتقال بتن باید به نحوي باشد كه
حالت خمیري بتن بین بتن ریزيهاي متوالی از دست نرود.

 -4-3-1كليات

ﯽ

انتقال بتن

اﻫ
ﻮ

گردد.

جداشــدگی بتن و ایجاد درز ســرد ،دو پدیده نامطلوب در انتقال
بتن و بتن ریزي می باشد ،كه توجه به آن ضروري است.
انت قال بتن به دو بخش :انت قال از م حل تول ید بتن تا م حل بتن
ریزي ،و انتقال از محل بتن ریزي به درون قالب ،تقسیم بندي می
گردد .روش انتقال باید امکان تحویل بتن در محل نهایی با حفظ
كیفیت كه شـامل نسـبت آب به سـیمان ،اسـالمپ ،درصـد هوا و
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یکنواختی میباشــد را فراهم نماید .پارامترهاي مختلفی باید براي
انتخاب روش و تجهیزات منا سب انتقال بتن مد نظر قرار گیرد ،از
جمله طرح مخلوط بتن ،دسـترسـی ها ،نرخ تحویل بتن در محل،
محل ایســـتگاه تولید بتن و شـــرایط آب و هوایی .این پارامترها
تعیین كننده نوع مناســب و در عین حال اقتصــادي روش انتقال
بتن هستند.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 8-6-3-2انتقال بتن از محل توليد بتن تا محل بتن ريزی

 8-6-3-2-1هنگامیكه در بتنریزي از بتن آماده استفاده

گردد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

میشود ،ضوابط استاندارد ملی به شماره  6044باید رعایت
هنگامیکه بتن در مخلوط كن مركزي مخلوط می شود ،حجم
بتن نباید از  80درصد حجم كل دیگ كامیون مخلوطكن
تجاوز كند .بعد از افزوده شدن آب اولیه اختالط ،هیچ آبی

 -4-3-2انتقال بتن از محل توليد بتن تا محل بتن ريزی
انتقال بتن از محل تولید بتن تا محل بتن ریزي با روش هاي
مختلفی نظیر كامیون مخلوط كن ،تسمه نقاله ،جام بتن كه روي
كامیون و یا ریل حمل می گردد ،فرغون ،دامپر و كامیون حمل
بتن با و یا بدون هم زننده انجام میشود.
با توجه به محدودیت زمان تولید بتن تا اتمام بتن ریزي ،توصیه
می شود كه زمان ساخت تا تخلیه بتن به حداكثر یکساعت محدود

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

گردد .در غیر اینصورت براي زمان هاي بیشتر ،می توان از مواد

نباید به بتن اضافه گردد .چنانچه نیاز به افزایش روانی بتن

افزودنی دیرگیر استفاده نمود .در هر حال كل زمان ذكر شده از

در محل مصرف باشد با تایید دستگاه نظارت می توان از مواد

ساخت بتن تا اتمام بتن ریزي باید شرایط بند  2-4را تامین نماید.

روان كننده و یا دوغاب سیمان با نسبت آب به سیمان مساوي

در مواردي كه فاصله حمل زیاد است یا اسالمپ بتن باال میباشد،

یا كمتر از بتن اصلی استفاده نمود .در صورتیکه اسالمپ بتن،

بهتر است كه از كامیون حمل بتن با دور كم ،براي انتقال بتن

بیشتر از حد مجاز باشد ،با نظر دستگاه نظارت ،به كمک

استفاده نمود .در مواردي كه بتن با اسالمپ  5سانتی متر و یا كمتر

افزودن سیمان و در صورت لزوم ماسه ،نسبت آب به سیمان
و اسالمپ مورد نظر ،می تواند تامین گردد .پس از افزودن

مصالح جدید ،باید دیگ كامیون مخلوطكن  70دور با سرعت
تند بچرخد تا بتن همگن حاصل گردد .همچنین باید دقت
شود محدودیت حداكثر سیمان مصرفی نیز مراعات شود

براي فواصل كمتر از  10كیلومتر انتقال مییابد (یا كمتر از

یکساعت) میتوان از دامپ تراك یا جامی كه توسط ماشین حمل
میشود ،استفاده كرد كه در این حالت باید از عدم جداشدگی
اطمینان حاصل شود بگونه اي كه تغییرات در اسالمپ و درصد

هوا كم باشد.

اﻫ
ﻮ

باید اطمینان حاصل شود كه روش انتقال بتن امکان تخلیه

آسان بتن ،جلوگیري از جداشدگی در هنگام انتقال بتن و

ﯽ

حداقل تغییر در اسالمپ و درصد هوا مقدور می سازد.
 8-6-3-3انتقال بتن از محل بتن ريزی تا درون قالب

 -4-3-3-1انتقال بتن با پمپ

 8-6-3-3-1انتقال بتن با پمپ

بتن ریزي بکمک پمپ ،سرعت بتن ریزي نسبت به سایر روش ها

قبل از بتنریزي با پمپ ،جزئیاتی مانند نوع پمپ ،قطر لولهها،

افزایش می یابد ،كه البته نیازمند برنامه ریزي هاي الزم به منظور

مسیر لولهها و نرخ تخلیه بتن باید مشخص گردد .همچنین

تعیین نوع و تعداد پمپ ها ،طرح مخلوط مناسب و لوله گذاري

پمپ پذیري بتن باید طوري باشد كه امکان حمل و ریختن

صحیح می باشد.

بتن با سهولت میسر باشد.
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قطر لوله باید براساس نوع و كیفیت بتن ،حداكثر اندازه

پمپپذیري مناسب بتن شرط الزم براي بتنریزي با پمپ است.

سنگدانه ،وضعیت پمپ كردن ،ایمنی و نرخ پمپ كردن

بنابراین در طرح مخلوط بتن پمپی باید مالحظاتی از جمله وجود

انتخاب شود .موقعیت پمپ باید به نحوي انتخاب شود كه

خمیر كافی در بتن و افت اسالمپ ناشی از گذشت زمان تا شروع

حداقل طول و خم در لوله هاي پمپ وجود داشته باشد.

بتنریزي با پمپ و همچنین افت اسالمپ ناشی از پمپ كردن در

در انتقال بتن به وسیله پمپ ،باید نسبت حداكثر اندازه اسمی

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

سنگدانه به كوچکترین قطر داخلی لوله انتقال بتن ،از 0/33

كمتر باشد.

نظر گرفته شود .لذا قبل از شروع بتنریزي ،باید نوع ،موقعیت و
تعداد پمپها ،مسیر لولهها ،نوع و قطر لولهها ،نرخ تخلیه بتن و
سایر موارد مشخص شود.
شکل و درصد ذرات ریز موجود در ماسه نقش اساسی در پمپ

بتنریزي در مقطع و شرایط آب و هوائی انتخاب شود.

برخوردار است .درصد ذرات گذشته از الک  0/3میلی متر (شماره

تجهیزات پمپ باید طوري طراحی و تهیه گردد كه امکان بتن

 ) 50بین  15تا  30درصد و گذشته از الک  0/15میلی متر (شماره

ریزي پیوسته بوجود آید .زمانیکه احتمال قطع بتن به مدت

 )100بین  5تا  10درصد ،وزن ماسه توصیه می گردد.

نسبتا طوالنی در حین بتنریزي وجود دارد ،باید پیشبینی

قطر مناسب لولهها بعد از تعیین حداكثر اندازه سنگدانه ،ظرفیت

روشهائی براي جلوگیري از افت كیفیت بتن صورت گیرد.

بتنریزي و غیره تعیین میشود .توان مورد نیاز پمپ با افزایش قطر

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

تعداد و نوع پمپ باید براساس سرعت تخلیه بتن ،سرعت

پذیري بتن دارد .ماسه گرد گوشه براي بتن پمپی از ارجحیت

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

پمپ بتن باید بتواند فشار الزم براي انتقال بتن با توجه به

لولهها كاهش مییابد كه ممکن است مزیت محسوب شود ،ولی

طول لوله ها (افقی و عمودي) و نوع بتن را تامین نماید.

قبل از شروع بتن ریزي اصلی با پمپ ،الزم است از دوغاب یا

مالت به منظور لغزنده كردن سطوح داخلی لوله و با هدف
جلوگیري از گرفتگی لوله ها استفاده شود .این دوغاب یا مالت

باید دقت شود كه قطر باالتر لولهها منجر به صعوبت در جابجائی
لوله ها و در نتیجه كاهش بازدهی كل كار نشود .در بتن ریزي با

پمپ در اكثر موارد از لولههایی با قطر داخلی  100تا  125میلیمتر
استفاده میگردد .در بتنریزي با احجام زیاد ،از لوله با قطر 150

میلیمتر هم استفاده میشود.

نباید داخل قالب ریخته شود.

براي كاهش فشار پمپ و گرفتگی لوله ها باید با انتخاب مسیر

دقت شود لوله هاي انعطاف پذیر در فواصل نزدیک به پمپ

مناسب ،طول لوله ها و تعداد خمها را به حداقل ممکن كاهش داد.

استفاده نشود.

در نزدیکی خمها و یا در محل كاهش مقطع لوله ،آشفتگی جریان
و افت فشار رخ می دهد كه می تواند منجر به گرفتگی لوله ها شود.

در این موارد باید از خم با شعاع زیاد و از لوله هائی كه تغییر مقطع

تدریجی دارند استفاده نمود.

اﻫ
ﻮ

براي بوجود آوردن شرایط بتن ریزي پیوسته با پمپ ،باید قبل از

بتن ریزي ،با انجام بازرسی ،از تمیزي سطوح داخلی لوله هاي پمپ،

ﯽ

عدم پوسیدگی و سایر عیوب ،اطمینان حاصل شود و با در نظر
گرفتن ماشینآالت حمل كافی از محل تولید تا پمپ ،بتن بطور
مداوم تامین گردد .همچنین تجهیزات و نیروي انسانی الزم براي
شستشوي داخلی پمپ و باز و بسته كردن و جابجائی لوله ها در
نظر گرفته شود.
در زمان توقف عملیات پمپ كردن و با توجه به كاهش پمپپذیري
بتن با گذشت زمان ،تخلیه نکردن بتن داخل لولهها میتواند منجر
به گرفتگی در لولهها گردد .همچنین با توجه به احتمال كاهش
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كیفیت بتن در داخل لولهها ،الزامی است در توقف هاي طوالنی
نسبت به خالی كردن لوله ها اقدام گردد .این توقفها میتواند به
دلیل تغییر شیفت كاري ،بارندگی شدید در حین پمپ كردن و یا
دالیل دیگر اتفاق بیفتد.
از موارد دیگري كه ضروري است مد نظر قرار گیرد انتخاب مسیر
مناسب براي لولهها ،مهار كافی لولهها ،سکوي كار با موقعیت

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

مناسب میباشد.
انتخاب پمپ مناسب مهمترین شرط بتنریزي مطمئن و پیوسته
است .حداكثر توان پمپ از سابقه بتنریزي در سازههاي مشابه و
یا با آزمایش عملی قبل از بتن ریزي اصلی ،بدست میآید.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

اگر چه فشار مورد نیاز پمپ با كمک معادله زیر محاسبه میگردد،
اما انتخاب پمپ به نحوي انجام میشود كه این فشار از  80درصد
توان اسمی پمپ بیشتر نگردد.
(طول لوله معادل افقی) * (افت فشار در هر متر لوله افقی) =Pmax

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

افت فشار در هر متر لوله افقی براساس اطالعات موجود از میزان

سیمان ،نرخ بتن ریزي ،قطر لوله و اسالمپ بدست میآید .در شکل

 3-1 -4مقادیر معمول افت فشار براي بتن ،با حداكثر اندازه  20تا
 25میلیمتر نشان داده شده است .در صورت استفاده از حداكثر
اندازه سنگدانه  38میلیمتر میزان افت بدست آمده از نمودار فوق

باید  10درصد افزایش یابد .در صورتیکه عیار سیمان بیش از 400
كیلوگرم بر متر مکعب باشد ،افت فشار بیشتر خواهد بود ،در حالیکه

براي عیار  300تا  400كیلوگرم بر متر كعب افت فشار ممکن است
كمتر شود .استفاده از برخی افزودنی هاي پودري معدنی به افزایش
یا كاهش افت فشار منجر می شود .عدم مصرف مواد روان كننده

اﻫ
ﻮ

ب اعث افزایش شدید افت فشار در لوله هاي پمپ می گردد .دانه

بندي هاي نسبتا ریز و كمبود ذرات میانی ( 9/5 – 4/75میلی متر)

ﯽ

تاثیر قابل مالحظه اي در افت فشار دارد .وجود ماسه هاي تیزگوشه
و شکسته بویژه داراي پودر سنگ كم و فاقد ذرات ریزتر از 0/3
میلی متر باعث افزایش افت فشار می گردد.

این نمودار براي طول لوله افقی می باشـــد .براي محاســـبه طول
معادل لوله افقی در لوله هاي قائم ،خمها ،تغییر مقطع و لولههاي
منعطف از جدول 1-3-4استفاده میشود.
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ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

شکل  -1-3-4مقادیر تقریبی افت فشار براي بتن هاي با عیار
حدود  300كیلوگرم بر متر مکعب ،حداكثر اندازه سنگدانه  20تا

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 25میلیمتر و با مواد افزودنی هوازا و كاهنده آب
A=mm B=inch
جدول شماره  -1-3-4طول معادل لوله افقي
طول معادل

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

لوله افقی

قطر اسمی لوله

واحد

(متر)*

(میلیمتر)

یک متر

3

100

4

125

5

150

3

از  175به 150

یک عدد

ردیف

لوله قائم

لوله

مخروطی**

از  150به 125
از  125به 100

6

خم  90درجه با

یک عدد

خم لوله

شعاع نیم متر

20

هر عضو  5تا  8متري

لوله انعطاف
پذیر

* مقادير برای بتن های معمولي مي باشد.
تر تعيين مي شود.

اﻫ
ﻮ

** مقادير برای لوله مخروطي با طول يک متر و بر اساس قطر لوله كوچک

ﯽ

بازده حجمی یک پمپ با توجه به طرح مخلوط و خواص بتن تازه
متغیر می باشد و به دلیل تراكم پذیري بتن ،بازده واقعی از بازده
نظري كمتر میباشد .همچنین در هنگام بتنریزي زمان هایی براي
جابجایی لولهها و تراكم بتن صرف میگردد .بنابراین در هنگام

محاسبه نرخ جابجایی بتن با پمپ ،باید این زمان ها و بازده حجمی
بتن در نظر گرفته شود كه در نتیجه ظرفیت تخلیه بتن از پمپ
باید بیشتر از نرخ بتنریزي مقطع در نظر گرفته شود .تعداد پمپها
براساس ظرفیت مورد نیاز تخلیه بتن از پمپ ،ظرفیت تخلیه هر
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پمپ ،ابعاد بلوك ،حجم كل بتنریزي در مقطع ،ترتیب بتنریزي،
نرخ بتنریزي ،ظرفیت سیستم تولید بتن ،ظرفیت تراكم بتن ،تعداد
موقعیتهاي بتنریزي و غیره تعیین میگردد .براي بتنریزيهایی
كه باید بصورت پیوسته انجام شود ،توصیه اكید می گردد یک پمپ
اضافی (آماده بکار) در نظر گرفته شود.
در شرایطی كه انتظار میرود در هنگام بتنریزي با پمپ،

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

صعوبتهایی وجود داشته باشد ،توصیه می شود عملکرد پمپ،
فشار واقعی مورد نیاز و وضعیت تخلیه بتن از لوله بصورت عملی و
قبل از شروع بتن ریزي مورد آزمایش قرار گیرد.
برخی مواردي كه باید در برنامه ریزي براي پمپ كردن بتن به آنها

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

توجه بیشتري صورت گیرد به شرح زیر است.
الف -پمپ كردن بتنهاي با عیار كم یا زیاد؛
ب -پمپ كردن بتن هاي با اسالمپ كمتر از  8سانتیمتر؛
ج -پمپ كردن بتن با یا بدون مواد افزودنی هوازا یا كاهنده آب؛
د -بتنریزي در هواي سرد یا گرم؛

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د
هـ -بتنریزي از ارتفاع باال به پائین یا در طولهاي زیاد؛

و -بتنهاي سبکدانه ،پرمقاومت ،خودتراكم ،الیافی و سایر بتنهاي
خاص.

در این موارد انجام بتنریزي آزمایشی قبل از بتنریزي اصلی براي
اندازهگیري افت فشار واقعی و تغییر در كیفیت بتن پمپ شده

توصیه میشود .درصورت عدم امکان انجام آزمایش واقعی میتوان
از اطالعات پروژههاي مشابه استفاده نمود.

در پمپ كردن بتن بویژه در هواي گرم دماي بتن می توانند به

مقدار قابل مالحظه اي افزایش یابد .خنک كردن لوله پمپ بنحو

مقتضی بویژه در پمپاژهاي طوالنی توصیه می گردد.

جام باید به شکلی ساخته شده باشد كه جداشدگی در هنگام

در روش بتنریزي با جام ،بتن از دستگاه تولید بتن و یا وسایل

شیره بتن در هنگام بسته بودن در خروجی جام جلوگیري
شود.
در موارديكه در جام همزن وجود ندارد ،نگهداري طوالنی

انتقال بتن از محل تولید به محل بتن ریزي (نظیر انتقال از كامیون

ﯽ

بارگیري و تخلیه بتن به حداقل برسد .همچنین از خروج

اﻫ
ﻮ

 8-6-3-3-1بتن ريزی با جام

 -4-3-3-2بتن ريزی با جام

مخلوط كن به داخل یک جام و حمل جام به محل بتنریزي)
انتقال داده می شود .این روش به دلیل اینکه جام با حركت در
جهت افقی و عمودي میتواند بتن را به محل نهایی بتنریزي

برساند ،آسان و كاربردي است .همچنین این روش نیازمند افزایش

بتن در جام سبب بروز مشکالتی در تخلیه آن می گردد .جام

یا اصالح اسالمپ (مانند روش بتنریزي با پمپ) نمیباشد .براي

باید به نحوي باشد كه در صورت باز شدن دریچه تمامی بتن

حمل جام بطور معمول از جرثقیل استفاده میشود .توصیه می

بر اثر وزن خود ،تخلیه شده و سطح جام تمیز شود .شیب

شود تخلیه بتن از زیر و مركز جام صورت گیرد در صورتیکه بازشو
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جدار جام نباید از  60درجه كمتر باشد و اندازه دهانه آن باید

داراي خروج از مركز یا بصورت سرسره اي باشد ،احتمال جدا

از  8برابر حداكثر اندازه اسمی سنگدانه هاي بتن بزرگتر باشد.

شدگی در بتن بشدت وجود دارد.
اندازه خروجی در ارتباط با حداكثر اندازه اسمی و روانی بتن
مشخص می شود ،و بهتر است مقدار آن به مراتب بزرگتر از حداقل
اندازه ذكر شده باشد.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 8-6-3-3-1بتن ريزی با سرسره بتن (ناوه) و لوله (سرسره
قائم)

به عنوان یک قاعده كلی ،استفاده از لوله نسبت به سرسره

بتن ارجح است.

 -4-3-3-3بتن ريزی با سرسره
انتقال بتن با سرسره بتن احتمال جداشدگی را افزایش میدهد و
استفاده از بتن با اسالمپ باال كه براي تسهیل كار صورت می پذیرد،
وضعیت را نامطلوبتر میكند .بنابراین در حالت كلی استفاده از لوله

حدي باشد كه از جداشدگی جلوگیري شود و نباید از 2

نمی آید ،باید یا شیب افزایش پیدا كند و یا طرح مخلوط بتن تغییر

عمودي به  3افقی كمتر باشد .همچنین نباید از  3عمودي به

یابد .توصیه میشود قبل از اجراي بتن اصلی ،امکان انتقال بتن با

 2افقی بیشتر باشد.

سرسره با كیفیتی مناسب مورد آزمایش قرار گیرد .سرسره باید

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

وقتی سرسره بتن بکار گرفته میشود ،شیب سرسره باید به

توصیه میشود .در صورتیکه بتن بطور پیوسته از سرسره پایین

جداشدگی بتن گردد.

داشته باشد كه بر اثر نیروي قائم بتن در محل درزها از هم جدا

لوله می تواند صلب و یا انعطاف پذیر باشد .حداقل قطر لوله

نشود .در هنگام استفاده از سرسره بتن توصیه اكید می شود در

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

سازه سرسره و روش بکار گرفته شده نباید منجر به

طوري طراحی و ساخته شود كه در محل درزها استحکام كافی

باید در باال  8و در پایین لوله  6برابر حداكثر اندازه اسمی
سنگدانه باشد.

محدودیتی در مورد ارتفاع بتن ریزي با لوله وجود ندارد.

انتها از قیف قائم براي كاهش جداشدگی استفاده گردد .شکل

سرسره بهتر است نیم دایره و قطر آن از  8برابر اسمی سنگدانه ها

بیشتر باشد.

قبل و بعد از استفاده از سرسره بتن ،سطح سرسره باید با آب

شستشو شود.

در هنگام بتنریزي دهانه خروجی قیف باید حتیاالمکان به سطح
نهایی بتن نزدیک باشد .همچنین بتن بطور ناگهانی و با حجم زیاد

در یک محل ریخته نشود تا نیازي به جابجائی افقی بتن كه احتمال
جداشدگی را زیاد میكند ،نباشد .در صورتیکه در هنگام تخلیه،

 8-6-3-3-1ساير تجهيزات انتقال بتن

تمهیدات الزم براي جلوگیري از تغییر نسبت آب به سیمان
و روانی بتن بر اثر تابش آفتاب ،بارش باران و سایر شرایط آب
و هوایی در نظر گرفته شود .براي جلوگیري از جداشدگی بتن
در هنگام تخلیه باید از صفحات مانع و لوله هاي قیفی شکل

 -4-3-3-4ساير تجهيزات انتقال بتن

ﯽ

در صورت استفاده از تسمه نقاله براي انتقال بتن ،باید

اﻫ
ﻮ

جداشدگی اتفاق بیفتد بتن قبل از استفاده باید دوباره مخلوط شود.

در بتنریزيهایی كه بصورت پیوسته انجام میگیرد ،استفاده از
تسمه نقاله انتخاب مناسبی است .در صورت استفاده از چندین

تسمه نقاله ،این قطعات باید به نحوي چیده شوند كه اختالف تراز
بین آنها زیاد نباشد و همچنین شیب آنها به نحوي باشد كه از
جداشدگی جلوگیري شود .در حمل با مسافتهاي زیاد با تسمه

در انتهاي تسمه نقاله یا در بین راه و قبل از تخلیه در مقطع،

نقاله باید از پوششهاي مناسب استفاده شود ،تا تابش آفتاب و یا

استفاده كرد.

بارش باران و یا سایر عوامل جوي كیفیت بتن را تغییر ندهد.
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در صورت استفاده از وسایل حمل مانند فرغون (چرخ دستی)

همچنین در انتهاي تسمه نقاله با در نظر گرفتن تجهیزات مناسب

فاصله حمل نباید از  60متر و یا  300متر ،در صورت استفاده

(مانند تیغه) ،از برگشت مالت جلوگیري شود .چنانچه انتهاي تسمه

از یا دامپر (فرغون موتوري) تجاوز كند و در هر حال باید از

نقاله ثابت باشد ،در بتنریزي در مقاطع بزرگ ناچار به جابجایی

جداشدگی بتن جلوگیري شود.

افقی بتن می باشد كه میتواند موجب جداشدگی شود .بنابراین

استفاده از هر وسیله حمل ،چنانچه منجر به جداشدگی در

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

بارگیري و تخلیه نشود ،مجاز می باشد.

باید حتیاالمکان قطعه نهایی تسمه نقاله امکان جابجایی افقی را
داشته باشد.
در ت ابستان و زمستان امکان تغییرات شدید دما در حمل با تسمه
نقاله وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

بتن ريزی

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 8-6-4-1كليات

در بارندگی شدید بتن ریزي باید قطع گردد و سطح بتن
محافظت گردد .در بارندگی محدود (كمتر از  5میلیمتر بر

ساعت) چنانچه كیفیت سطح بتن اهمیت دارد باید باپوشش

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

موقت بتن ریزي را ادامه داد و یا بتن ریزي متوقف گردد.

به جز در محلهایی كه درز اجرایی پیشبینی شده ،بتنریزي
باید تا اتمام بتنمقطع بطور پیوسته ادامه یابد.

 8-6-4-2بتنريزی

بتنریزي باید به نحوي صورت گیرد كه موجب جابجائی قالب
و شبکه آرماتور از محل اولیه نشود.

 -4-4-2بتنریزي

به دلیل احتمال آسیب به شبکه آرماتورها و قالبها ،بتنریزي باید
با دقت انجام شود .همچنین نیروي انسانی آرماتوربند و قالببند،

نیاز به جابجایی آن به حداقل برسد .در صورت نیاز به

صورت آسیب احتمالی ،اقدامات الزم را انجام دهند.

جابجایی باید از عدم جداشدگی بتن اطمینان حاصل نمود.

با توجه به افزایش احتمال جداشدگی بر اثر جابجایی افقی بتن،

چنانچه جداشدگی بتن هنگام بتنریزي مشاهده گردد ،باید

باید تالش شود بتن ریزي در محل نهایی صورت گیرد.

بتنریزي متوقف و روش هاي مناسب براي حذف یا كاهش

در صورتیکه در حین بتنریزي جداشدگی شدید رخ دهد ،دستیابی

جداشدگی بتن بکار گرفته شود.

به كیفیت مناسب و با پیوستگی خوب ،حتی با دوباره مخلوط كردن

به عنوان یک قاعده كلی ،بتنریزي باید به نحوي انجام شود

بتن نیز مشکل است .بنابراین در چنین مواقعی ،بتنریزي باید قطع

ضخامت بتن در هر الیه باید به  50سانتیمتر محدود شود.
در صورتیکه كل ضخامت بتن  60سانتیمتر باشد می توان آن
را در یک الیه اجرا كرد.

ﯽ

كه سطح بتن تازه ریخته شده نسبتا تراز باشد .حداكثر

اﻫ
ﻮ

بتن بایستی تا حد امکان در محل نهایی خود ریخته شود تا

باید بطور آماده بکار در حین بتنریزي حضور داشته باشند كه در

و دلیل جداشدگی شناسایی و براي بتنریزي بعدي از بین برود.
براي بتن هاي ریخته شده باید تا حد امکان با دوباره مخلوط كردن،
مخلوط بتن یکنواخت گردد.
درزهاي اجرایی در اكثر مواقع یک نقطه ضعف در سازه محسوب
میشوند ،بنابراین باید با برنامهریزي مناسب و كنترل ماشینآالت
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در صورت بتن ریزي در چند الیه ،ضخامت الیه ها باید تقریبا

و مقطع بتنریزي ،درزهاي اجرایی در محل هاي از پیش تعیین

مساوي باشد و بتن الیه جدید با بتن الیه قبل پیوستگی كامل

شده قرار گیرد.

پیدا كند .بدین منظور لرزاننده درونی (خرطومی) باید به

براي دستیابی به بتن یکنواخت ،ضروري است كه بتن در الیه هاي

میزان  5تا  10سانتیمتر در الیه قبلی فرو برده شود.

افقی ریخته شود و بطور یکنواخت با لرزاننده متراكم گردد .در

محدوده بتنریزي ،ظرفیت بتنریزي و فاصله زمانی بین

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

بتنریزي الیهها باید به نحوي تعیین شود كه از بروز درز سرد
جلوگیري شود .براي شرایط معمول مقادیر داده شده در

بتنریزي در احجام زیاد ،توصیه میشود كه میزان بتن ریخته شده
در یک نقطه محدود شود .به این منظور باید تا حد امکان تعداد
نقاط تخلیه بتن در مقطع افزایش یابد و سطح نهائی بتن در تمامی
نقاط تقریبا در یک تراز نگاه داشته شود .هنگامیكه حجم بتن

برابر فاصله زمانی از اتمام تراكم الیه قبلی بتنریزي تا

ندارد و سطح بتن ناهموار خواهد شد .در مواقعی كه به ناچار نقاط

بتنریزي الیه جدید ،كه شامل زمان توقف بین بتنریزي دو

تخلیه بتن در مقطع محدود است ،باید سرعت بتنریزي به نحوي

الیه است میباشد.

تنظیم گردد كه امکان تراكم مناسب بتن بوجود آید.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

جدول  1-4-4باید مد نظر قرار گیرد .فاصله زمانی بین الیهها

ریخته شده در یک نقطه زیاد شود ،امکان تراكم مناسب بتن وجود

جدول  1-4-4حداكثرفاصله زماني بين بتنريزی دو اليه متوالي
دمای محيط

حداكثر فاصله زماني بين دو اليه

هنگامیکه حداكثر ضخامت الیه ،به  0/5متر محدود میشود،
جابجایی افقی بتن به حداقل میرسد .بنابراین محدوده  0/4تا 0/5
متر به عنوان یک ضخامت استاندارد مد نظر قرار میگیرد .در

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

باالي 25°c

 2ساعت

مواردي كه ضخامتهاي بیشتر براي یک الیه در نظر گرفته

 25°cیا كمتر

 2/5ساعت

میشود ،باید با انجام آزمایش ،عدم كاهش كیفیت بتن به اثبات
برسد و یا با روش هاي پیشنهادي ،كیفیت مناسب بتن تامین گردد.

در بتنریزي در قالبهایی با ارتفاع زیاد ،باید به كمک لوله و

در استفاده از بتن خودتراكم ،بتن ریزي در الیه هاي متعدد

یا تجهیزات دیگر ،بتنریزي حتیاالمکان نزدیک سطح انجام

موضوعیت ندارد.

شود .حداكثر فاصله از خروجی سرسره بتن ،لوله ،جام و دیگر

محدودیت فاصله زمانی بین الیهها به دلیل اطمینان از عدم ایجاد

تجهیزات تا سطح بتن ریزي  1/5متر است.

درز سرد بین الیهها باید رعایت گردد .براي جلوگیري از درز سرد،

نرخ ارتفاعی بتنریزي در شرایط معمول حداكثر  3متر در

باید فاصله زمانی بین الیهها با در نظر گرفتن مالحظاتی شامل نوع

ساعت می باشد.

چنانچه بتنریزي تیر و سقف (اعضاي افقی) بطور پیوسته با
تركهاي ناشی از نشست بتن باید ابتدا بتنریزي ستون و

بتن و روش تراكم ،مشخص گردد .به خصوص در هواي گرم و با
شدت تبخیر زیاد ،به دلیل گیرش سریعتر یا خشک شدگی زود

هنگام ،احتمال وقوع درز سرد بیشتر است ،زیرا نمی توان لرزاننده

اﻫ
ﻮ

دیوار و ستون (اعضاي قائم) انجام میشود ،براي جلوگیري از

بتن ،كارایی بتن ،فاصله زمانی بین ساخت تا اتمام بتنریزي ،دماي

خرطومی را در الیه زیرین فرو برد .همچنین در بتنریزيهایی با

در بتنریزي در مجاورت زمین باید ابتدا یک الیه بتن نظافت

دقت بیشتري صورت گیرد.

ریخته شود.

فاصیه زمانی بتن ریزي بین دوالیه ،بستگی به نوع سیمان ،میزان

از ریختن یک باره بتن ستون و تراكم یکباره پرهیز شود و

مصرف مواد افزودنی شیمیایی ،دماي بتن ،دماي محیط و برخی

ضابطه حداكثر ضخامت  50سانتیمتر باید رعایت گردد.

عوامل دیگر دارد .در مواقعی كه احتمال وقوع درز سرد زیاد است،

از پرتاب بتن بوسیله ادواتی مانند بیل باید اجتناب شود.

باید با در نظر گرفتن تدابیري مانند استفاده از مواد افزودنی

ﯽ

دیوار ،و سپس بتنریزي تیر و سقف انجام گردد.

حجم زیاد به دلیل طوالنی شدن زمان ساخت تا اتمام تراكم ،باید

شیمیایی دیرگیر و یا كاهش ارتفاع الیه بتنریزي یا افزایش توان
تولید ،حمل و ریختن بتن ،از وقوع آن جلوگیري كرد.
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در مواقعی كه بتن از ارتفاع زیاد (مانند بتن ریزي ستون و دیوار)
تخلیه میشود ،به دلیل برخورد بتن با قالب و آرماتوربندي،
جداشدگی اتفاق میافتد .همچنین این نوع بتنریزي میتواند
موجب باقی ماندن بتن خشک شده روي سطوح آرماتورها و قالب
در ارتفاع باالتر شود كه در بتنریزي الیه بعدي موجب عدم
پیوستگی بتن و میلگرد میشود .در چنین مواقعی باید با در نظر

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

گرفتن بازشو در ترازهاي پایینتر ( 1/5متري) و یا از لوله و یا
سرسره بتن براي نزدیک كردن خروجی بتن به سطح كار استفاده
نمود .بنابراین براي جلوگیري از جداشدگی بتن ،ارتفاع تخلیه باید
از قبل مشخص باشد تا تمهیدات الزم در این زمینه در نظر گرفته

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

شود.
بتنریزي بطور پیوسته و با سرعت ارتفاعی زیاد موجب افزایش
فشار بتن به قالبها می شود .همچنین میتواند موجب افزایش آب
انداختن به دلیل افزایش فشار شود كه در نتیجه چسبندگی بتن و
آرماتورها كاهش می یابد .سرعت بتنریزي باید براساس شکل

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

مقطع ،طرح مخلوط ،روش تراكم و سایر عوامل ،محدود گردد .بطور

معمول این سرعت  2تا  3متر (ارتفاعی) در ساعت تعیین میشود.
توصیه می شود نرخ ارتفاعی بتن ریزي در شرایطی مانند هواي

سرد و یا استفاده از دیرگیرها ،به  2متر در ساعت محدود گردد.

در برخی بتنریزيها مثال بتنریزي همزمان تیر و دال با ستون و

یا بتنریزي اعضایی مانند طرههاي داراي تغییر مقطع قابل توجه
ناگهانی ،به دلیل اختالف در ضخامت مقطع ،نشستهاي خمیري

متفاوت بوجود میآید .این اختالف نشست ،تمایل به ترك خوردگی
در محل این تغییر مقطع را افزایش میدهد .در چنین مواردي باید
ابتدا بتن ستونها ریخته شود و با یک وقفه زمانی ،اجازه نشست
به بتن داده شود و یا تراكم مجدد انجام گیرد ،سپس بتن تیر و

دما و طرح مخلوط بستگی دارد.

اﻫ
ﻮ

دال ریخته شود .این زمان حدود  1تا  2ساعت است كه البته به

ﯽ

با توجه به انبوهی میلگردها در مقاطع سازه اي ،به خصوص ستون

و دیوار برشی و محل تقاطع تیر و ستون ،امروزه به نظر می رسد
استفاده از بتن خود تراكم می تواند كمکی براي جاي دهی مناسب
بتن در اطراف میلگردها و گوشه هاي قالب باشد ،بنابراین توصیه
می گردد در صورت داشتن امکانات مناسب ،از بتن خود تراكم در
چنین مواردي استفاده شود .در این حالت بتن بصورت یکپارچه
ریخته می شود و نیازي به رعایت ضخامت حداكثر الیه بتن ریزي
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نیست ،اما بهتر است سرعت ارتفاعی بتن ریزي براي كاهش حفرات
هواي سطحی به همان  3متر در ساعت محدود شود.

تراكم

-4-5تراكم

لرزاننده قالب ممکن است براي برخی سازهها مانند دیوارهاي

است در عملیات تراكم نباید هواي عمدي ایجاد شده بطور قابل

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

اصوال لرزاننده هاي داخلی براي تراكم بتن ارجح هستند.

هدف از تراكم بتن ،خروج هواي ناخواسته از بتن می باشد .بدیهی

نازك كه استفاده از لرزاننده داخلی مشکل است ،بکار گرفته

شود.

بتن باید به نحوي متراكم شود ،كه هواي غیر عمدي

مالحظه اي خارج شود.
با توجه به تنوع و عملکرد لرزاننده ها ،انتخاب نوع لرزاننده مناسب
با توجه به نوع كار ،از اهمیت برخوردار می باشد .مشخصات لرزاننده
هاي داخلی و عملکرد آنها در جدول  1-5-4ارائه شده است.

بتن نیز قابل قبول باشد.

مناسب ،محل نصب و اتصال مناسب به قالب اهمیت دارد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

(ناخواسته) بتن كاهش یابد و پس از باز كردن قالب سطح

هنگامیکه از لرزاننده خارجی (بدنه) استفاده می شود ،انتخاب نوع

در هنگام تراكم با لرزاننده داخلی ،لرزاننده باید حدود  5تا

توصیه می شود با تعبیه سکو و تمهیدات الزم ،امکان مشاهده سطح

 10سانتیمتر در الیه قبلی فرو برود.

بتن در هنگام تراكم فراهم آید.

در نظرگرفته شود كه بتن به میزان كافی متراكم گردد.

نظر دوام و آب بندي نیز اهمیت دارد .بنابراین تراكم كافی در

لرزاننده باید بصورت عمودي در بتن فرو برده و سپس در

نزدیکی سطوح قالب باید انجام و از خروج بتن از محل درز قالب

همان حالت عمودي بیرون آورده شود.

جلوگیري گردد .همچنین نباید لرزاننده به قالب و یا میلگرد

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

فاصله فرو بردن و زمان لرزاندن در هر موقعیت باید به نحوي

كیفیت مناسب سطح نمایان بتن عالوه بر ایجاد نماي مناسب ،از

لرزاندن مجدد براي جلوگیري از ترك هاي ناشی از نشست

خمیري در بتن مسلح و بهبود كیفی بتن انجام می شود.
لرزاندن مجدد باید قبل از گیرش اولیه و تا حد امکان با تاخیر

چسبانده شود.

نفوذ لرزاننده درالیه قبلی به منظور یکپارچگی الیه ها متوالی بتن

ریزي ضروري است.

مدت زمان نگه داشتن لرزاننده در هر محل و بکار گیري آن در

وجود داشته باشد.

یکنواخت متراكم شود .زمان نگه داشتن و انتخاب فواصل باید به

لرزاننده باید به آرامی بیرون كشیده شود بگونه اي كه اثري

نیروهاي فنی آموزش داده شود .موارد مهم در متراكم كردن شامل

از محل فرو بردن لرزاننده باقی نماند.

موارد زیر است:

كفایت لرزاندن بتن با مشاهده اتمام خروج هوا و شروع به

لرزاننده داخلی باید تا حد امکان بصورت عمودي و با فواصل تقریبا

روزدن شیره بتن حاصل می گردد.

یکسان وارد بتن گردد .فواصل نباید از  1/5برابر شعاع تاثیر لرزاننده

حداكثر فاصله نقاط فروبردن لرزاننده داخلی  1/5برابر شعاع

بیشتر باشد .این فاصله به قطر ،تواتر و دامنه نوسان لرزاننده ،كارایی

اثر آن می باشد .اما در مجاورت قالب ها حداكثر فاصله از

بتن ،ابعاد عضو و تراكم میلگرد در عضو بستگی دارد .تصمیم گیري

ﯽ

قالب  0/75شعاع اثر آن می باشد.

اﻫ
ﻮ

انجام شود به شرط اینکه امکان فرو بردن و لرزاندن بتن هنوز

فواصل مختلف باید به نحوي تعیین گردد كه بتن تازه بطور

در خصوص انتخاب نوع ،مشخصات لرزاننده و مدت زمان لرزاندن،
باید با توجه به استعداد جداشدگی و خاصیت پركنندگی بتن
صورت گیرد.
پایان خروج هوا معموال با شروع به رو زدگی شیره بتن در سطح
همراه است و می تواند نشانه اي بر كفایت لرزاندن بتن باشد .از
عالئم شروع به رو زدن بتن ،براق شدن سطح بتن می باشد .این
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زمان با توجه به قدرت لرزاننده و كارایی بتن مصرفی حدود  5تا
 25ثانیه است .گاه كفایت لرزاندن ،با توجه به تغییر صداي لرزاننده
مشخص می شود كه نیاز به تجربه دارد.
آرام بیرون كشیدن لرزاننده از داخل بتن موجب می شود تا حفره
لرزاننده ،در داخل بتن باقی نماند (به ویژه در بتن هایی با كارایی
كم) .لرزاندن اضافی ممکن است موجب جداشدگی و یا از بین

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

رفتن حباب هاي عمدي (خواسته) شود.
از لرزاننده داخلی براي جابجایی بتن نباید استفاده كرد چون
موجب جدا شدگی می شود .از حركت لرزاننده بصورت افقی در
بتن اجتناب گردد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

نوع ،قطر و تعداد لرزاننده هاي الزم باید با توجه به حجم بتن ریزي
در واحد زمان ،ابعاد مقطع ،حداكثر اندازه سنگدانه ،اسالمپ بتن و
سایر عوامل به نحوي انتخاب شود كه تراكم مناسب و یکنواخت به
وجود آید.
زمان تراكم مجدد كه به معناي تراكم دوباره بتن بعد از تکمیل

ﺮﺧ
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ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

تراكم اول و پس از آب انداختن بتن است ،باید بطور دقیق انتخاب
شود .چنانچه تراكم مجدد در زمان مناسب انجام شود موجب

كاهش فضاهاي خالی ناشی از خروج آب رو زده و همچنین پر
كردن فضاي خالی زیر میلگردها و افزایش چسبندگی میلگردها به
بتن می گردد .بهترین عملکرد تراكم مجدد ،هنگامی رخ می دهد

كه تا حد امکان تراكم بتن به تاخیر بیفتد ،ولی در صورتی كه این
زمان بیش از حد به تاخیر بیفتد ،می تواند به ایجاد ترك در سطح

بتن منجر گردد .همچنین باید دقت شود كه تراكم مجدد از طریق

آرماتورها به بتنی كه زمان گیرش آن گذشته است یا بمقدار زیادي
سفت شده است ،منتقل نشود .در دال ها استفاده از ماله هاي

چرخان (هلیکوپتري) معموال چنین نقشی را ایفا می كنند.

اﻫ
ﻮ

شعاع تاثیر لرزاننده بدنه ،حداكثر  30سانتیمتر است .براي

دیوارهاي با ضخامت تا  60سانتیمتر به شرط اینکه از دو طرف

ﯽ

لرزانده شود و لرزاننده داراي شعاع اثر  30سانتیمتر باشد ،استفاده
از لرزاننده بدنه مجاز است .براي ضخامت هاي بیش از 60
سانتیمتر ،قسمت مركزي باید با لرزاننده داخلی متراكم شود.
با توجه به اینکه در قطعاتی مانند دیوار و ستون ،معموال رو زدن
شیره قابل مشاهده نمی باشد زمان الزم را می توان از مدت زمان

الزم براي تراكم بتن مشابه ،در اعضایی كه روزدن شیره قابل
مشاهده است برآورد نمود.
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 8-6پرداخت سطح بتن
 -5-1هدف از پرداخت سطح بتن ،صاف و هموار كردن و
تسطیح سطح نهایی بتن با توجه به درجه همواري (رده
پرداخت) مورد نظر و تأمین كیفیت مقاومت سایشی و دوام
مطلوب آن میباشد.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 -5-2مراحل پرداخت سطح بتن :تعداد مراحل پرداخت سطح
بتن به نوع و كیفیت سطح مورد نظر بستگی دارد.
 -5-2-1مرحله اول :شمشهگیري و رسانیدن تراز بتن به حد
مورد نظر (افقی یا شیبدار) پس از تراكم بتن
 -5-2-2مرحله دوم :استفاده از تخته ماله براي هموار كردن
سطح و فرو بردن سنگدانههاي درشت در بتن (تخته مالهزنی)
 -5-2-3مرحله سوم :استفاده از ماله براي ریزبافت كردن و
بستن منافذ ریز و آببندي و تراكم مناسب (مالهكشی) براي
لیسه اي كردن
 -5-2-4مرحله چهارم :زبر كردن یا جاروكشی و برسكشی و
مضرس كردن سطح (ایجاد بافت سطحی خاص)

ت -1-5درجه همواري سطح بتن در استانداردها و آیین نامه ها و
در مشخصات فنی ،آورده می شود .شیوه نادرست پرداخت سطح
می تواند اثر نامطلوبی را بر كیفیت سطح بتن باقی گذارد و آن را
در برابر شرایط محیطی سخت ،تضعیف كند.

ت  -2-5مرحله دوم ،همواره باید پس از مرحله اول انجام شود،
مرحله سوم در صورت لزوم پس از مرحله دوم قابل اجرا میباشد،
در غیر اینصورت مشکالتی براي سطح مورد نظر بوجود خواهد آمد.
الزاما براي همه سطوح نیاز به همه مراحل پرداخت بویژه مرحله
سوم و چهارم وجود ندارد .بهرحال مرحله اول و دوم الزامی خواهد
بود.

ﺮﺧ
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 -5-3مشکالت پرداخت سطح :معموال آب انداختن بتن و یا
خشکشدگی زیاد ناشی از تبخیر بتن تازه و جمعشدگی ناشی
از آن ،دو مشکل عمده در پرداخت سطح و تأمین كیفیت آن
میباشد كه در صورت عدم برخورد صحیح و اقدام به موقع،
میتواند مشکالتی را به وجود آورد.

اﻫ
ﻮ

ت  -3-5در صورتی كه استعداد آب انداختن بتن موجود باشد،
پس از ریختن و تراكم بتن و معموال به دنبال شمشهگیري اولیه،
رو زدن آب آغاز میشود .چنانچه در مرحله دوم و بویژه در مرحله
سوم پرداخت سطح (در صورت لزوم) ،بتن در حال آبانداختن
باشد و یا با آب رو زده پرداخت انجام گردد ،كیفیت سطح بتن از
نظر سایشی و دوام (پوستهشدگی ،پودر شدگی و  )...تضعیف خواهد
شد .در صورتی كه بویژه مرحله سوم پرداخت ،قبل از شروع به رو
زدن آب انجام شود ،كیفیت بسیار ضعیفی را شاهد خواهیم بود و
سطح بتن بزودي پوسته میشود و یا دچار پودرشدگی خواهد شد.
براي اجراي مرحله سوم الزم است بتن تا حدي سفت شود و آب
روزده جمع آوري گردد.

ﯽ

عمليات اجرايي پرداخت سطح
همانطور كه گفته شد مراحل مختلف پرداخت سطح در صورت
لزوم باید به ترتیب انجام شود.
 -5-4-1شمشهگیري و تراز كردن سطح :با استفاده از شمشه
و استفاده از نقاط یا نوار كنترل تراز سطح و با حركت دادن
شمشه بصورت ارهاي به سمت مورد نظر ،سطح بتن به تراز

ت  -1-4-5این مرحله معموال بالفاصله پس از تراكم بتن انجام
میشود .شمشه میتواند دستی یا مکانیکی باشد.
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دلخواه رسانیده میشود و پستی و بلندي سطح از بین میرود،
و سطح مورد نظر ،تا حدودي هموار میگردد.
 -5-4-2تخته مالهزنی :در این مرحله با استفاده از تخته ماله
دسته بلند یا دسته كوتاه ،سنگدانههاي درشت در بتن فرو
برده میشود و پنهان میگردد و ناصافیهاي مربوط به
شمشهگیري از بین میرود .تخته ماله دسته بلند میتواند
شیارهایی را بوجود آورد كه با تخته ماله دسته كوتاه حدف
میشود.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 -5-4-4زبر كردن ،برسكشی یا جاروكشی سطح :براي ایجاد
بافت سطحی خاص و بوجود آوردن ناهمواري الزم ،گاه نیاز به
زبر كردن ،برسكشی یا جاروكشی و گونیكشی سطح وجود
دارد .این مرحله پس از مالهكشی انجام میشود.
مقدار زبري و نوع بافت سطحی در نقشهها یا توسط مهندسین
مشاور و دستگاه نظارت مشخص میگردد.

ت 2-4-5تخته مالهها میتواند چوبی یا از آلیاژ فوالد منیزیمی
باشد .صاف كردن سطوح با تخته ماله منیزیمی براي بتنهاي غیر
حبابدار و با روانی زیاد مناسبتر است و سطح صافتر و با دوام
تري را نسبت به تخته ماله چوبی بوجود میآورد و كار با آن راحتتر
است .تخته ماله معموال داراي عرض  75تا  100میلیمتر و طول
 300تا  500میلیمتر است .فرد پرداخت كننده سطح در این حالت
باید از كفشهاي مخصوص عریض استفاده كند و یا در زیر زانوي
خود تختهاي را قرار دهد به نحوي كه بیش از  3میلیمتر در بتن
فرو نرود و جا نیندازد .تخته ماله را نباید كج نمود (از بغل یا سر و
ته) .در استفاده از تخته ماله نباید سطح را آببند كرد و زیاده از
حد صاف نمود و باید اجازه داد تا آب بتن بتواند خارج شود و رو
بزند .به نظر می رسد ماله هاي پالستیکی نباید براي تخته ماله
زنی استفاده شود زیرا اجازه نمی دهد آب بتن رو بزند.
ت  -3-4-5مالهكشی با فشار زیاد و حتی با كج كردن آن میتواند
انجام شود تا سطح متراكم ،صاف و لیسهاي حاصل گردد .مالهكشی
میتواند با مالههاي دستی و یا مکانیکی (بویژه چرخشی یا
هلیکوپتري) انجام شود .مالههاي دستی معموال از ورق فوالدي به
عرض  75تا  125میلیمتر و طول  250تا  500میلی متر ساخته
میشوند .هر چه بتن سفتتر باشد از مالههایی با عرض و طول
كوچکتر استفاده میشود تا فشار بیشتري اعمال گردد.
ت  -4-4-5گاه مرحله مالهكشی حذف و ایجاد بافت سطحی خاص
پس از تختهمالهزنی انجام میشود .برسكشی یا جاروكشی یا
گونهكشی باید در جهت مورد نظر انجام گردد.
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 -5-4-3مالهكشی :در صورت لزوم ،مالهكشی براي لیسه اي
كردن با ماله یا كمچه فوالدي ،همواره پس از تختهمالهزنی
انجام می شود بهرحال در این حالت باید روزدن آب بتن كامل
شده باشد و آب روزده تبخیر یا از سطح زدوده شود.

آئین نامه بتن ایران -بخش مصالح و مسائل اجرایی

عملآوري بتن به مجموعهاي از اقدامات یا تدابیري اطالق
میشود كه رطوبت و دماي مطلوب یا مورد نظر براي هیدراته
شدن سیمان و تداوم تامین گردد تا بتن به مقاومت و دوام
مطلوب دست یابد و آسیبی به آن وارد نشود .عمل آوري به
دو صورت عادي و تسریع شده تقسیم می شود.

ﯽ

كليات

اﻫ
ﻮ

 8-7عملآوری (نگهداری) بتن

ت– -1-6هیدراته شدن سیمان به رطوبت نیاز دارد اما دماي بتن
بر آهنگ آن اثرگذار است .در دماي كمتر از  5درجه سلسیوس
آهنگ هیدراته شدن تقریبا متوقف می شود.
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عملآوري عادي را میتوان به دو بخش تقسیم نمود.
 -6-2-1عملآوري اولیه (عملآوري حفاظتی یا محافظت):
در این مرحله بویژه در حالی كه بتن سخت نشده است یا
مراحل ابتدایی سخت شدن را میگذراند ،نیاز به تدابیر
حفاظتی براي جلوگیري از وارد شدن آسیب به آن را دارد.
 -6-2-2عملآوري نهایی (عملآوري رطوبتی یا مراقبت) :در
این مرحله به رطوبترسانی یا حفظ رطوبت بتن پرداخته
میشود ضمن آنکه حداقل دماي الزم براي تداوم هیدراته
شدن سیمان باید تأمین گردد.
 -6-3محافظت (عملآوري اولیه) :جلوگیري از آسیبها و
اثرات نامطلوبی همچون شسته شدن توسط جریان آب یا
تغییر كیفیت سطح در اثر رگبار ،خشکشدگی اولیه در اثر
وزش باد یا تابش مستقیم آفتاب ،یخزدن سریع در هواي بسیار
سرد و ایجاد لرزش و ضربه در بتن جوان (تازه سخت شده)
محافظت یا عملآوري اولیه نام دارد .بتن تازه و خمیري یا
جوان (تازه سخت شده) همواره باید از آسیبهاي بیرونی در
امان باشد .تدابیر و اقدامات الزم را باید بدین منظور در نظر
گرفته شود.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ
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ت -3-6-غفلت در اینموارد معموال به ایجاد ترك یا ایجاد نماي
ضعیف و نامطلوب و در كل به كاهش كیفیت بتن منجر میگردد.
بهرحال از شوكهاي حرارتی باید پرهیز گردد .ریختن بتن روي
سطوح بسیار سرد و یخ زده و در مجاورت قالبهاي خیلی سرد
(بویژه فلزي) و یا میلگردهاي سرد و یخزده و همچنین بتنریزي
در مجاورت قالبها و میلگردهاي داغ میتواند چنین شوكهاي
حرارتی بوجود آورد .چنانچه نماي سطح ،مهم باشد باید به كمک
وسایل مناسب از تماس نایلون با سطح بتن تازه ،جلوگیري شود.
ایجاد پوشش در سطح بتن ،مانند ورقه نایلونی ،براي جلوگیري از
آسیب رگبار و شسته شدن در اثر جریان آب ،جلوگیري از تبخیر
سریع در اثر وزش باد بویژه باد گرم و خشک .استفاده از مواد
شیمیایی كاهنده تبخیر ،عایقبندي حرارتی براي جلوگیري از
یخبندان سریع و زودهنگام در هواي خیلی سرد و یا جلوگیري از
وارد آمدن ضربه به بتن یا قالب و ممانعت از ایجاد لرزش در اثر
عوامل مختلف مانند حركت ماشینآالت سنگین ،غلتکها و غیره
در بتن تازه گرفته ،از جمله روشهاي حفاظتی محسوب میشود.
در مواردي كه آب انداختن بتن با روش هاي مختلفی به شدت
كاهش می یابد یا از بین می رود ،نیاز به حفاظت بیشتر در برابر
تبخیر وجود خواهد داشت .استفاده از پوزوالن هاي مختلف بویژه
دوده سیلیس یا استفاده از مواد سیمانی یا پودري زیاد در بتن یا
كاهش شدید نسبت آب به سیمان می تواند موجب حذف یا كاهش
شدید آب انداختن شود.
بتن خود تراكم یا بتن غلطکی از جمله این موارد نیز محسوب می
شوند.

اﻫ
ﻮ
ﯽ

مراقبت (عملآوری نهايي)
مراقبت یا عملآوري رطوبتی میتواند به سه روش انجام شود.
الف :رطوبترسانی

ت -6-4-در نسبت آب به سیمان كم ،پدیده خود خشک شدگی
و احتمال ترك خوردگی درونی بتن وجود دارد كه بویژه از دوام
بتن می كاهد .هر چند روشهاي عایقی (صرفا حفظ رطوبت) مجاز
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ب :صرفا حفظ رطوبت (عایقی)
پ :تركیب این دو باشد.
 -6-4-1روشهاي رطوبت رسانی :روشهاي رطوبترسانی
میتواند بصورت مستقیم و یا با واسطه باشد.
در تمام این روش ها ،بتن باید همواره در طول شبانه روز،
مرطوب بماند و از تر و خشک شدن آن جلوگیري شود.
 -6-4-1-1رطوبترسانی مستقیم میتواند به شیوههاي
آبپاشی ،بارانی ،پاشش غبار آب (ذرات ریز آب) و رسانیدن
بخار آب به سطح بتن انجام شود.
.
 -6-4-1-1-1غرقابسازي
هر چند كاربرد این روش عمدتا براي قطعات پیشساخته
میباشد اما امکان بکارگیري آن در برخی از قطعات و اعضاي
درجا نیز میسر است.

آئین نامه بتن ایران -بخش مصالح و مسائل اجرایی

شمرده میشود اما تا حد امکان بویژه براي بتنهایی با نسبت آب
به مواد سیمانی كمتر از  0/42توصیه نمیشود.
ت-1-4-6-انتخاب شیوه رطوبترسانی با توجه به شرایط عضو و
امکانات كارگاهی و صرفه و صالح فنی و اقتصادي صورت میگیرد.

ت -1-1-4-6-بدیهی است انتخاب شیوه رطوبترسانی مستقیم با
توجه به امکانات كارگاهی و نوع عضو و شرایط قرارگیري آن و
همچنین شرایط محیطی و اقتصادي پروژه انجام میشود.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

ت -1-1-1-4-6-مشکل خروج آهک هیدراته (هیدروكسید
كلسیم) از بتن در این روش میتواند با بکارگیري آهک هیدراته در
آب عملآوري (تا حد اشباع) ،جبران شود .خروج آهک از بتن بویژه
در مناطق خورنده بدلیل كاهش قلیائیت بتن مشکلزا خواهد بود.
بهرحال شیوه غرقاب سازي یک عمل آوري رطوبتی مطلوب است
زیرا آب همواره می تواند حفرات موئینه موجود را اشباع كند.
ت -2-1-1-4-6 -بهتر است اطراف عضو با ماسه ریز یا خاكهاي
رسی یا فتیله چتایی و غیره محصور شود تا آب در سطح بتن با
ضخامت مورد نظر بایستد .در ریختن آب روي سطح بتن باید دقت
شود تا سطح مزبور بویژه در ساعات اولیه پس از بتنریزي آسیب
نبیند و شسته نشود .از جمله مشکالت این روش نیاز به آب زیاد و
همچنین حل تدریجی آهک هیدراته خمیر سیمان سخت شده و
خروج آن از بتن ،بویژه در سنین اولیه میباشد كه به نفوذپذیرتر
شدن بتن و كاهش قلیائیت آن میانجامد .این روش براي مناطق
خورنده كلریدي مناسب نمیباشد .سفیدكزنی زیر سقف و تشکیل
بلورهاي كلسیت (كربنات كلسیم) و امالح دیگر باعث ایجاد نماي
نامطلوب میشود و براي دالهاي نازك سقف توصیه نمیشود.
ت -3-1-1-4-6-در آبپاشی بارانی و با قطرات درشت ،در نهایت
آب بصورت ثقلی رو به پایین حركت میكند و میتواند سطوح افقی
و قائم و حتی زیر سقف را خیس نماید .در استفاده از غبار آب یا
شیوه مهپاشی ،ذرات آب ،بسیار ریز هستند و در هوا میتواند معلق
بماند و به اطراف حركت نماید .گرانی تجهیزات و مسدود شدن
افشانکهاي آنها از جمله مشکالت شیوه مه پاشی است .وجود باد
میتواند در این شیوه عملآوري ،بصورت جدي اختالل ایجاد كند.
از مزایاي این شیوه ،افزایش رطوبت نسبی محیط اطراف بتن
میباشد و از شدت تابش آفتاب به سطح بتن نیز میكاهد و با ایجاد
خنکی در محیط ،در مجموع تبخیر از سطح بتن را به مقدار قابل
مالحظهاي كاهش میدهد .همچنین از مزایاي شیوه مه پاشی،
امکان بکارگیري آن بالفاصله پس از ریختن و تراكم بتن میباشد

 -6-4-1-1-2آب بستن روي بتن (ایجاد حوضچه)
ایجاد حوضچه آب كم عمق بر روي سطح بتن بویژه دالهاي
افقی یا سقف و شالودهها روش رایج براي رطوبترسانی
مستقیم به بتن است .وجود آب در سطح بتن و نشت آن به
داخل فضاهاي خالی و موئینه خمیر سیمان و بتن روش
مؤثري براي عملآوري رطوبتی است.

اﻫ
ﻮ
ﯽ

 -6-4-1-1-3انواع شیوههاي آبپاشی :آبپاشی میتواند
بصورت بارانی ،آبپاشی با قطرات درشت و آبپاشی با ذرات
ریز (غبار آب) یا مهپاشی انجام شود.
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زمانی میتوان از این شیوه استفاده نمود كه موجب شسته
شدن سطوح بتنی نشود.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 -6-4-1-1-4بخارآب :بخار آب با دماهاي مختلفی میتواند
براي عملآوري رطوبتی بکار رود .در صورتی كه دماي بخارآب
در مجاورت سطح بتن از حدود  45درجه سیلسیوس باالتر
رود شرایط عملآوري تسریع شده وجود خواهد داشت و
ضوابط مربوطه را باید رعایت كرد.
 -6-4-1-2شیوههاي رطوبترسانی غیرمستقیم (با ماده
جاذب)
در شیوههاي رطوبترسانی غیرمستقیم ،از یک ماده جاذب
آب به عنوان واسطه حفظ رطوبت و همچنین رطوبترسانی
استفاده میشود .هر چه میزان جذب آب در واحد سطح این
ماده بیشتر باشد براي عملآوري رطوبتی مناسبتر است.
 -6-4-1-2-1چتایی (پارچه كنفی) خیس :استفاده از یک یا
دو الیه چتایی خیس در سطوح افقی و یا حتی عمودي
میتواند مؤثر باشد .چتایی باید از نوع درجه  1با تاروپود بهم
چسبیده باشد به نحوي كه نور از آن براحتی عبور نکند.
همپوشانی چتاییها به میزان  0/1متر ضرورت دارد .همچنین
توصیه میشود در صورت استفاده از الیه دوم چتایی خیس،
این الیه عمود بر جهت الیه زیرین باشد .چتایی باید در تمام
مدت عملآوري ،بویژه در محیط گرم و خشک و داراي باد،
خیس نگهداشته شود.
در سطوح عمودي و افقی ،الیههاي چتایی باید تا حد امکان
به سطح بتن بچسبد و امکان عبور جریان هوا در زیر چتایی
از بین برود.
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و باعث شسته شدن سطح بتن نمیشود و بدین ترتیب از جمله
اقدامات مربوط به عملآوري حفاظتی (عملآوري اولیه) نیز به
حساب میآید.
ت -4-1-1-4-بهرحال بواسطه تماس بخار آب با سطح بتن ،عالوه
بر جلوگیري از خشکشدگی ،رطوبت سطح نیز تأمین میشود .در
این بند عمل آوري رطوبتی بخار آب مد نظر بوده است ضمن اینکه
بخار آب نقش پروراندن (عمل آوري حرارتی) را نیز می تواند ایفا
كند به شرط اینکه دماي بخار آب افزایش یابد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

ت -2-1-4-6-در مواردي كه نتوان آب الزم را براي رطوبترسانی
مستقیم فراهم نمود یا امکان تر و خشک شدن پیدرپی وجود
داشته باشد ،این شیوهها بکار میرود .فواصل آبدهی در این موارد
میتواند بیشتر شود و عملیات نگهداري رطوبتی با دغدغه كمتر
صورت پذیرد .بهرحال تروخشک شدن سطح بتن امري نامطلوب
است.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
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د

ت -1-2-1-4-6-چتایی در سطح افقی باید با استفاده از اجسام
سنگین (مانند میلگرد ،تیرچوبی یا لوله و غیره) در محل مورد نظر
تثبیت می شود و بهتر است این اجسام در محل همپوشانی استفاده
گردد تا موجب عدم جابجایی و بلند شدن الیههاي چتایی شود .در
پایان مدت عملآوري باید اجازه داد چتایی در همان محل (روي
بتن) خشک شود و از برداشتن چتایی خیس بالفاصله در پایان
عملآوري خودداري نمود تا دچار شوك ناگهانی رطوبتی نشود.
بهتر است چتایی نو در ابتدا شسته و آبکشی گردد تا اسیدهاي
گیاهی و مواد آلی آن حذف شود .از بکار بردن گونی شکر ،كود
شیمیایی و مشابه آن قبل از شستن با آب باید خودداري نمود .هر
چند محدودیت خنکی آب نسبت به سطح بتن میتواند همان 12
درجه سیلسیوس باشد اما در این مورد و سایر شیوههاي
غیرمستقیم ،میتوان آن را تا حد  20درجه سیلسیوس افزایش داد
زیرا آب خنک بطور مستقیم به سطح بتن برخورد نمیكند.

اﻫ
ﻮ
ﯽ

 -6-4-1-2-2بافته پنبهاي یا حصیر :حصیر طبیعی كه از
گیاهان تهیه شده باشد و بافته هاي پنبهاي یا سایر مواد جاذب
میتواند براي عملآوري رطوبتی غیرمستقیم بکار رود .این
مواد هرچه سنگینتر و ضخیمتر و داراي جذب آب بیشتر
باشند مفیدتر و كارآتر خواهند بود و تثبیت آنها سادهتر
میباشد .همپوشانی ،تداوم خیس بودن و تثبیت آنها و سایر
موارد مانند چتایی خیس است.

ت -2-2-1-4-6-بهتر است از حصیرهاي بافته شده از برگ نخل
یا نی تازه و سایر گیاهان تازه استفاده نشود تا اسیدهاي گیاهی و
مواد آلی آن در تماس با سطح بتن قرار نگیرد.
این موارد همانند چتایی یا سایر مواد جاذب خشک می تواند خطر
آتش سوزي را بوجود آورد.
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 -6-4-1-2-3كاه ،پوشال و خاك اره :موادي جاذب مانند كاه،
پوشال و خاك اره چنانچه خیس و داراي ضخامت كافی باشند
براي عملآوري رطوبتی مناسب هستند.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 -6-4-1-2-4ماسه یا خاك
خاك یا ماسه خیس نیز به عنوان یک ماده جاذب میتواند در
سطح افقی و گاه در سطوح عمودي (كنار شالوده) بکار رود.
بهرحال مواد زیانآور (بویژه یون سولفات یا یون كلرید) آن
نباید در حدي باشد كه به بتن جوان آسیب برساند .حداقل
ضخامت این مواد در سطح بتن  100میلیمتر توصیه میشود.

ت -3-2-1-4-6خیس نبودن این مواد باعث میشود تا نقش عایق
حرارتی را نیز ایفا كنند .تثبیت این مواد در سطح افقی بویژه در
هنگامی كه باد میوزد مشکل است .در سطوح عمودي نمیتوان به
تنهایی از این مواد استفاده نمود .حداقل ضخامت این مواد در سطح
بتن  75میلیمتر توصیه میشود.
سایر مواردي كه ذكر نشده است مشابه بند مربوطه به چتایی
میباشد .هم چنین استفاده از كاه و خاك اره چوب تازه به دلیل
احتمال داشتن اسیدهاي شیرههاي گیاهی مانند اسید تانیک و
تأثیر نامطلوب بر سطح بتن جوان و نارس توصیه نمیشود .تغییر
رنگ سطح بتن از جمله مشکالتی است كه با استفاده از این مواد
میتواند بوجود آید.
ت -4-2-1-4-6هرچه خاك و یا ماسه ریزدانهتر باشند ،آب را
بیشتر و طوالنی مدتتري حفظ میكنند .از خاكهاي حاوي مواد
آلی زیاد و خاك برگ و غیره نباید استفاده نمود .خاكهاي كشاورزي
بطور كلی مناسب نیستند .احتمال تغییر رنگ سطح بتن با استفاده
از برخی خاكها یا ماسههاوجود دارد.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
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د

روش جلوگيری از تبخير (حفظ رطوبت يا
عايقي رطوبت)
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اﻫ
ﻮ
ﯽ

هر چند روش جلوگیري از تبخیر براي بتنهایی با نسبت آب
به سیمان كم و پرمقاومت توصیه نمیشود اما در موارد
اضطراري و در شرایطی كه امکان بکارگیري صحیح و كامل
روشهاي رطوبترسانی وجود ندارد ،بکارگیري این روش
اجتناب ناپذیر است.
براي این منظور از چند نوع ماده پوششی مانع تبخیر میتوان
بهره گرفت .ورق نایلون ،كاغذهاي مسلح دوالیه قیردار و مواد
شیمیایی غشاساز از جمله مهمترین و رایجترین آنها در دنیا
هستند كه در ایران كاربرد ورق نایلون و مواد شیمیایی
غشاساز رایج گفته شود كه قالب نیز به نوبه خود می تواند
مانع تبخیر محسوب شود.
 -6-4-2-1ورق نایلون یا پلیاتیلن:
استفاده از این ورقها به دلیل سبکی و سهولت بکارگیري
بسیار رایج است و پس از بتنریزي میتوان از آن استفاده
نمود .حداقل ضخامت این ورقها باید  0/1میلیمتر و منطبق
بر مشخصات استاندراد  ASTM C171باشد.

ت -2-4-6-در این روش به دلیل هیدراته شدن سیمان و فاصله
گرفتن درجه اشباع حفرات مویینه خمیر سیمان از حالت اشباع،
پدیده خودخشک شدگی در بتن بوجود می آید كه موجب كند
شدن تركیب آب و سیمان و افزایش جمع شدگی در خمیر می
شود .چنانچه قالب قائم در اسرع وقت شل شود سطح بتن را می
توان رطوبت رسانی نمود.
استفاده از این روش و مواد جلوگیري كننده از تبخیر داراي مزایاي
زیر است.
 نیاز به رطوبترسانی ندارد و رطوبت را از بتن جذب نمیكند بکارگیري آنها سادهتر از بکارگیري چتایی ،ماسه ،كاه و پوشال وخاك اره و غیره (مواد جاذب آب) است.
 باعث تري و خشکی پیدرپی یا شوكهاي حرارتی نمیشود. -میتوان گاه آنها را قبل از گیرش بتن استفاده نمود.

ت -1-2-4-6-ورقه نایلونی میتواند شفاف (بیرنگ) ،سفید یا
حتی سیاه و رنگی باشد .نوع بیرنگ و سیاه براي هواي سرد كاربرد
بیشتري دارند.
این ورقههاي نایلونی (پالستیکی) را میتوان در سطوح افقی و حتی
عمودي بکار برد .در هر حال نباید جریان هوا در زیر آن وجود
داشته باشد .از طرفی قرار دادن مستقیم برگه نایلون روي بتن
خمیري و تازه میتواند نماي سطح آن را نامطلوب كند .الزم است
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همپوشانی  0/1متري ورقها الزم است .همچنین تثبیت آنها
با چارتراش چوبی یا میلهها و پروفیلهاي فوالدي بویژه در
محل همپوشانی ضرورت دارد.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ
ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

در دال هاي كف و در لبه آنها ،ورقه نایلونی را به میزان دو برابر
ضخامت دال در اطراف ادامه داد .تعریق در زیر نایلون و چکه كردن
آن میتواند به یکنواختی و یکرنگی سطح بتن لطمه بزند.
استفاده از نایلون براي سطوح افقی سادهتر از سطوح عمودي است
زیرا تثبیت آن سادهتر است .بهرحال برگههاي نایلونی با عرض كم
را میتوان دور ستونها یا دیوارها پیچید و شکل مطلوبتري را
بوجود آورد.
پارگی و سوراخ شدن ورقه نایلونی و عدم امکان ترمیم آنها مشکل
بزرگی محسوب میگردد.
در پهن كردن و برداشتن ورقههاي نایلونی باید احتیاط نمود تا
دچار پارگی و سوراخشدگی نشوند و بتوان از آنها دوباره یا چند باره
استفاده نمود.
ت -2-2-4-6-در پروژههاي خطی مانند راه و كانال ،سازههاي
مرتفع ،دبوارههاي عمودي و سازه هایی كه با قالب لغزان ساخته
میشوند بکارگیري شیوههاي رطوبترسانی مستقیم و غیرمستقیم
و حتی استفاده از ورقههاي پلی اتیلنی دشوار و گاه غیرممکن بنظر
میرسد.
براي انطباق ویژگیهاي این مواد با الزامات استاندارد  ،انجام
آزمایشهاي مندرج در استانداردهاي ملیشماره  3822ضررت دارد.
در این آزمایش قابلیت حفظ و نگهداري آب توسط این مواد مورد
ارزیابی قرار میگیرد.
برخی محلولهاي معدنی مانند سیلیکات سدیم و پتاسیم میتواند
براي عملآوري استفاده شود كه با آهک سطحی بتن واكنش می
دهد و سیلیکات كلسیم غیرمحلول در آب و مقاوم در برابر سایش
بوجود میآورد در حالی كه نمیتواند طبق استاندارد ملی شماره
 3822مورد آزمایش قرار گیرد و مسلما منطبق بر استاندارد ملی
به شماره  8288یا  ASTM C1315نمیباشد ،اما مصرف آن رایج
و بالمانع است.
الیه دوم مواد عمل آوري باید در زمانی كه الیه اول هنوز چسبناك
است اعمال گردد و همچنین تعجیل در اعمال الیه دوم توصیه
نمیشود .باید توجه داشت كه استفاده از مواد حاوي حالل غیرآبی
در محیط بسته توصیه نمی شود ،زیرا بخارات متصاعد شده میتواند
براي انسان زیانآور باشد.
نوع محلول در آب را میتوان قبل از روزدن آب یا پس از روزدن
آب بکار برد و مشکلی بوجود نمیآورد ضمن اینکه براي سالمتی
انسان نیز زیانبار نیست .در هواي گرم و خشک كه آهنگ تبخیر بر
آهنگ روزدن آب غلبه میكند بکارگیري این نوع مایع عملآوري
توصیه میشود ،زیرا پس از اعمال این مواد ،آب انداختن ادامه پیدا
میكند بنابراین مصرف مواد حاوي حالل غیرآبی توصیه
نمیگردد.
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 -6-4-2-2مواد شیمیایی غشاءساز مایع
یکی از روشهاي عملآوري مناسب از نوع جلوگیري از تبخیر،
استفاده از مواد شیمیایی مایعی است كه بر سطح بتن مالیده
یا پاشیده میشود و غشاي نازكی را بوجود میآورد تا مانع
تبخیر آب بتن گردد.
امروزه مواد شیمیایی غشاءساز براي عملآوري از مواد پلیمري
(رزینی) یا مومها تشکیل میشوند .این مواد به دو دسته
محلول در آب و غیرمحلول در آب (داراي حالل غیرآبی)
تقسیم می شود كه بکارگیري نوع محلول در آب به دالیل
مختلفی توصیه میگردد .از طرفی این مواد میتواند بصورت
بیرنگ (شفاف) ،سفید و خاكستري یا حتی رنگی تولید شود.
مصرف نوع سفید و خاكستري رایجتر است زیرا میتوان پس
از پاشیده شدن ،از پوشش كامل آنها بصورت چشمی اطمینان
حاصل نمود.
این نوع ماده عملآوري را باید پس از اتمام آب انداختن و
زدوده شده آب روزده بر روي سطوح افقی استفاده نمود و
گرنه زودهنگام پوسته و جدا میشود .بهرحال تأخیر زیاد و در
اعمال آن پس از خشک شدن سطح توجیهی ندارد.
مواد غشاءساز عملآوري باید با استاندارد ملی به شماره 8288
منطبق باشند تا بتوانند به وظایف خود از جمله كاهش تبخیر
آب بتن عمل نمایند.
برخی از مواد ویژه عملآوري وجود دارند كه باید الزامات
 ASTM C1315را برآورده كنند .این مواد عالوه بر وظیفه اصلی
خود میتوانند به افزایش مقاومت سطحی در برابر سایش،اسید
و غیره منجر گردند و یا مقاوم در برابر پرتوهاي فرابنفش
باشند.
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این مواد را در سطوح كوچک میتوان با قلم مو یا غلتک نقاشی
اعمال كرد اما در سطوح وسیعتر به كمک پیستوله یا وسایل
مشابه پاشیده میشود .توصیه میشود این مواد در دو الیه
عمود بر هم ،بر سطح مالیده یا پاشیده شوند تا پوشش بهتري
حاصل گردد .معموال بسته به زبري و صافی سطح بتن ،به 0/2
تا  0/35لیتر در هر متر مربع مایع عملآوري جهت پوشش
مناسب سطح نیاز است.
برخی تركیبات رزینی آلی با گذشت زمان بویژه در معرض نور
مستقیم خورشید از بین میروند و حضور آب این امر را تسریع
میبخشد .از بین رفتن تدریجی این مواد مشکلی را بوجود
نمی آورد و ریختن بتن را بر روي بتن قبلی یا در كنار آن در
درزهاي اجرایی سادهتر میكند زیرا چنانچه مواد عملآوري
چسبیده به سطح باقی بمانند (به دلیل نوع آنها یا نبودن در
معرض پرتو فرابنفش نور خورشید نبودن و یا عدم حضور آب)
الزم است در بسیاري از اوقات ،به كمک یک روش مکانیکی
یا شیمیایی این پوسته زدوده شود.
زمانی كه قالب بتن برداشته میشود بهتر است سطح بتن را
مرطوب كرد و سپس از مواد عملآوري بر روي این سطح
استفاده نمود .بهرحال آب اضافی این سطح باید از بین برود.
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معموال قبل از استفاده از مایع عملآوري با توجه به دستورالعمل و
توصیههاي سازنده آن باید این مواد را بخوبی هم زد و مخلوط كرد
تا بصورت همگن درآیند.
فشار هواي پاشش بین  2تا  7اتمسفر توصیه میشود (براي وسیله
پاششی دستی یا برقی).
مقدار پاشش یا اعمال مواد بر واحد سطح را میتوان با توجه به
شمارش تعداد ظروف خالی شده و سطح مربوطه محاسبه نمود .در
مواردي كه مشکل تأمین آب مناسب براي عملآوري احساس
میشود بکارگیري این مواد به ناچار توصیه میگردد .نباید پنداشت
كه بهترین شیوه عملآوري رطوبتی ،روشهاي صرفا جلوگیري از
تبخیر و استفاده از مواد مایع غشاءساز عملآوري است بویژه اگر
نسبت آب به سیمان كم و عیار سیمان زیاد باشد ،به دلیل پدیده
جمعشدگی خود به خودي و خودخشکشدگی بتن بهتر است
همواره رطوبت را به نحو مقتضی به بتن رسانید.
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 -6-4-3روشهای تركيبي
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 -6-4-4-1حداقل مدت عملآوري و نگهداري رطوبتی
(مراقبت) بتن به عواملی از جمله نوع مواد سیمانی ،آهنگ
كسب مقاومت ،دماي سطح بتن و هواي مجاور ،شرایط
محیطی پس از پایان دوره عملآوري و همچنین اهمیت بتن
و سازه بویژه از نقطه نظر دوام بستگی دارد .نسبت آب به
سیمان ،عیار مواد سیمانی و سطح مقاومت مورد نیاز بتن از
جمله عوامل دیگر میباشد كه اهمیت كمتري دارد .مدت

ﯽ

حداقل مدت عملآوری

اﻫ
ﻮ

روشهاي تركیبی همواره میتواند مزایاي هر دو روش
رطوبترسانی و صرفا جلوگیري از تبخیر را در برداشته و از
معایب آن بدور باشد.
استفاده از نایلون به همراه پوششهاي خیس و مواد جاذب
آب مانند گونی خیس ،رایجترین آنها محسوب میشود.
استفاده از نایلون و آبرسانی به زیر آن نیز میتواند مفید باشد.

ت -3-4-6-بهرحال گاه استفاده از روش تركیبی همزمان مقدور
نیست .براي مثال در صورت بکارگیري مواد شیمیایی عملآوري،
نمیتوان همزمان از رطوبت رسانی استفاده نمود.
از جمله روش هاي تركیبی ،ابتدا استفاده از روش هاي رطوبت
رسانی و سپس استفاده ازروش هاي جلوگیري از تبخیر می باشد
كه یک روش تركیبی غیر همزمان محسوب می شود.
بکارگیري آب كمتر و جلوگیري از تر و خشک نشدن پیدرپی از
جمله مزایاي روشهاي تركیبی است.

ت -1-4-4-6-رده هاي عمل آوري با توجه به موارد زیر مشخص
و انتخاب می شوند.
شرایط محیطی موجود بویژه در پایان مدت عمل آوري
اهمیت سازه یا بتن مورد نظر بویژه از نظر دوام
-

براي مثال ،با توجه به اهمیت بتن و سازه بتنی در شرایط محیطی
خلیج فارس و دریاي عمان كه دوام از اهمیت زیادي برخوردار است
حتی در شرایط محیطی متوسط نیز باید رده  4عمل آوري بکار

فصل هشتم –ساخت و اجراي بتن
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رود .در صورتیکه شرایط محیطی خوب باشد ،در ارتباط با دوام در
محیط خلیج فارس و دریاي عمان رده  3عمل آوري انتخاب می
شود ،بهرحال باید توجه داشت كه در اغلب پروژه ها ،در حاشیه
دریاي عمان و خلیج فارس شرایط محیطی حاكم از نوع متوسط یا
ضعیف می باشد.
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عملآوري در حالت عادي (تسریع نشده) در جدول ؟؟
مشاهده میشود .چنانچه دماي سطح بتن در طی این مدت
از  5درجه سلسیوس كمتر شود ،معادل آن را باید به مدت
عملآوري افزود .چنانچه حداقل مدت عمل آوري خاصی
توسط طراح پروژه مشخص نشده باشد از حداقل مدت توصیه
شده در این بند استفاده خواهد شد.
اهمیت عملآوري و توجه به شرایط محیطی پس از پایان
عملآوري بصورت ردههاي عملآوري در جدول ؟؟ ذكر شده
است.

رده

ﺘﻨﺎ
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جدول  -ردههای عملآوری
رده 1

رده 2

رده 3

رده 4

مدت (ساعت)

*12

-

-

-

درصد مقاومت فشاري مشخصه
 28روزه **

-

35

70

50
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* براي زمان گیرش بتن كمتر از  5ساعت و دماي سطح بتن بیش از 5
درجه سلسیوس می تواند رده عملآوري  1براي هواي مرطوب (شرجی)
بدون باد و آفتاب بکار رود.
جدول  -انتخاب رده عمل آوري
رده عمل
آوری

توضيحات و شرايط محيطي

1

صرفا براي عمل آوري اولیه

2

شرایط محیطی خوب پس از پایان عمل آوري (داراي رطوبت نسبی
میانگین هوا بیش از  80درصد و بدور از باد و تابش مستقیم آفتاب)

3

شرایط محیطی متوسط پس از مدت عمل آوري (داراي رطوبت نسبی
میانگین بین  40تا  80درصد یا گاه داراي باد و تابش مستقیم آفتاب)

4

شرایط محیطی ضعیف پس از پایان عمل آوري (رطوبت كمتر از  40درصد
یا داراي باد و تابش مستقیم آفتاب)

چنانچه در هر مورد ،شرایط رویاروئی گزندبار باشد ،یا اهمیت عضو بتنی از نظر دوام در
این شرایط بیشتر باشد ،رده عمل آوري  2یا  3را باید یک درجه افزایش داد.

بهرحال طراح پروژه باید رده عملآوري را مشخص نماید كه در این مورد،

اﻫ
ﻮ

نسبت سطح به حجم بتن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

ﯽ

حداقل مدت عملآوری برای ردههای مختلف عملآوری با توجه به دمای سطح بتن و روند كسب مقاومت آن
حداقل مدت عملآوری بر حسب روز برای روندهای كسب مقاومت بتن
دمای متوسط سطح بتن
(درجه سلسيوس)

سریع (تند) r ≤0/5

r= fc2/fc28
متوسط 0/5 > r ≤0/3

رده  2رده  3رده  4رده  2رده  3رده 4

* كند (آهسته) 0/3 > r ≤0/15
رده 2

رده 3

رده 4

t ≤ 25

1

2

3

2

3

5

3

5

6

25 ≤ t ≤ 15

1

2

5

3

4

9

5

7

12

15 ≤ t ≤ 10

2

3

7

4

7

13

8

12

21

10 ≤ t ≤ 5

3

4

9

5

9

18

11

18

30
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* چنانچه رشد مقاومت بتن كندتر باشد الزم است از شیوههاي مستقیم یا غیرمستقیم براي دستیابی به درصدي از مقاومت  28روزه
مورد نظر استفاده نمود.
** بنظر می رسد روابط حاكم براي محاسبه مدت هاي عمل آوري براي دماي متوسط بیش از  30درجه سلسیوس معتبر نباشد.
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 -6-4-4-2براي تعیین مدت عملآوري الزم است در طرح
مخلوط بتن ،نسبت مقاومت  2روزه به  28روزه مشخص گردد
تا آهنگ كسب مقاومت كه حاصل نوع مواد سیمانی ،عیار
سیمان و نسبت آب به سیمان و غیره میباشد روشن شود.
چنانچه گیرش بتن بیش از  5ساعت به طول انجامد باید مدت
اضافی گیرش را به مدت عملآوري اضافه نمود.

ت -2-4-4-6-چنانچه مقاومت نمونه آگاهی بتن بدست آید نیازي
به رعایت حداقل مدت عمل آوري مندرج در جدول مزبور نخواهد
بود .در صورتی كه رابطه همبستگی مقاومت بتن با بلوغ بتن نیز در
دست باشد می توان مدت عمل آوري را براي رده عمل آوري مورد
نظر بر اساس بلوغ بتن بدست آورد .بلوغ بتن طبق روابط مربوطه
(مانند ،سائول و یا رابطه آرنیوس) می تواند محاسبه و در نظر گرفته
شود.

 8-7-6-1كليات
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پروراندن بتن

 8-7-6-2روشهای پروراندن خشک
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فرایند هیدراته شدن سیمان با افزایش دماي آن تسریع
میشود .چنانچه دماي بتن كمتر از  5درجه سلسیوس شود،
هیدراته شدن سیمان بسیار كند میگردد .در هواي سرد نیاز
به افزایش دماي سطح بتن یا هواي مجاور آن احساس میشود
تا روند هیدراته شدن سیمان عادي گردد كه به آن پروراندن
عادي گفته می شود .گاه به دالیل اجرایی الزم است با افزایش
قابل توجه دماي بتن در مدت عملآوري ،دستیابی به مقاومت
مورد نیاز بتن در مدت كوتاهتري ممکن گردد .این عملیات را
پروراندن تسریع شده بتن مینامند.
چنانچه فقط دماي بتن باال رود ،آنرا پروراندن خشک مینامند.
در غیر اینصورت آن را پروراندن مرطوب گویند كه از
رطوبترسانی در آن استفاده میشود .همچنین روشهاي
پروراندن به دو صورت گرمارسانی و حفظ گرما میباشد.

اﻫ
ﻮ

روش گرمارساني خشک به كمک بخاری

ت -2-5-4-6-برخی از این روشها در كارگاه نیز كاربرد دارد در
حالی در اكثر موارد كاربرد این روشها در كارخانه هاي قطعات پیش
ساخته می باشد.
در دماي باالتر از  15درجه سلسیوس ،ممکن است بتن نیاز به
رطوبترسانی داشته باشد و به این موضوع باید توجه نمود.
روشهاي گرمارسانی خشک عبارتند از :استفاده از بخاريهاي
سوختی ،المنتها یا بخاريهاي برقی فندار یا بدون فن،
رادیاتورهاي آبگرم یا روغن داغ یا بخار داغ ،وسایل تشعشعی مانند
لولههاي روغن داغ یا المپهاي مادون قرمز ،استفاده از برق با ولتاژ
كم براي گرم كردن قالب فلزي یا میلگردها.

ﯽ

در این روشها باید دقت شود تا سطح بتن بطور كلی یا موضعی
خشک نشود و دچار تركخوردگی نگردد .همچنین باید توجه
كرد كه دماي بتن بصورت موضعی افزایش قابل توجهی پیدا
نکند.
روشهاي حفظ گرما با ایجاد یک عایق حرارتی در سطح بتن
انجام می گردد.

-

ت -1-5-4-6-توقف كامل هیدراته شدن سیمان در دماي -10
درجه سلسیوس اتفاق می افتد ولی از نقطه نظر مهندسی توقف
عملی در حدود دماي كمتر از  5درجه سلسیوس حاصل می گردد.
در عملآوري حرارتی (پروراندن) :تأمین دماي الزم براي دستیابی
به مقاومت و دوام مورد نظر در زمان می باشد .در حالی كه به تأمین
یا حفظ رطوبت نیز نیز براي تداوم هیدراته شدن سیمان توجه
خواهد شد .این عملآوري حرارتی میتواند بصورت تسریع شده یا
عادي باشد.

فصل هشتم –ساخت و اجراي بتن
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در رابطه با بکارگیري بخاريهایی كه مواد سوختنی را
میسوزاند باید به نکات زیر توجه نمود.
گازهاي ناشی از سوختن این مواد نباید در مجاورت و تماس
با بتن جوان و نارس قرار گیرد.
وسیله گرمایشی (بخاري) نباید در نزدیکی سطح بتن یا قالب
قرار گیرد و آنرا بصورت موضعی گرم كند.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ
-

روش گرمارساني خشک به كمک المنتها يا

بخاریهای برقي

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

در بکارگیري این بخاريها یا المنتها باید به تذكراتی كه
درباره استفاده از بخاريهاي سوختی داده شد (بجز تذكر اول)
توجه نمود ،تشعشع این بخاريها بسیار زیاد است و نزدیکی
آنها به بتن میتواند خطرناك و آسیبرسان باشد.

-

ت -3-2-5-4-6-بهرحال در این مورد نیز نزدیکی منبع حرارتی
به بتن یا قالب توصیه نمیشود .این روش از نظر مصرف انرژي
میتواند مناسب باشد.

روش گرمارساني خشک به كمک تشعشع

برق
چنانچه برقی با ولتاژ كمتر از  50ولت یا ترجیحا كمتر از 35
ولت را به قالب فلزي یا میلگردها وصل كنیم با توجه به شدت
جریان حاصله ،موجب گرم شدن قالب یا میلگردها میشود.

ﯽ

روشهای گرمارساني خشک به كمک جريان

ت -4-2-5-4-6-بهرحال فاصله این وسایل با سطح قالب بویژه
سطح بتن ،بسیار با اهمیت است و نباید خطري بتن را تهدید كند.
گاه این رو ش را از نظر مصرف انرژي بسیار مفید و مؤثر میدانند.
تعداد و فاصله آنها از سطح بتن یا قالب باید مشخص و تنظیم گردد.
بهتر است فاصله یک المپ  100واتی مادون قرمز از سطح بتن
بدون قالب كمتر از  500میلی متر و از سطح قالب ،كمتر از 250
میلی متر نشود.

اﻫ
ﻮ

از لولههاي حاوي روغن بسیار داغ یا لولههایی كه گاز طبیعی
در آن میسوزد و آنرا داغ و سرخ میكند میتوان به عنوان
وسایل تشعشعی استفاده نمود .با تنظیم جهت تشعشع
میتوان قالب و یا سطح بتن را گرم كرد .همچنین میتوان از
المپهاي مادون قرمز كه به كمک جریان برق كار میكنند
براي ایجاد گرمایش استفاده نمود.
-

ت -1-2-5-4-6-این بخاري ها موادي مانند گاز طبیعی ،گاز مایع،
نفت سفید ،گازوئیل ،مازوت ،چوب و خاك اره و غیره مصرف می
كنند.
گازهاي ناشی از سوختن كامل این مواد ،دي اكسید كربن ایحاد می
كند كه عامل اصلی كربناته شدن بتن است .كربناته شدن در بتن
مسلح می تواند به خوردگی زودرس میلگردها منجر شود .در بتن
غیرمسلح ،كربناته شدن اهمیت چندانی ندارد.
بنابراین الزم است این گازها توسط یک دودكش مناسب از محل
خارج شود.
چنانچه از بخاريهاي فندار استفاده شود توزیع بهتري از گرما
بوجود خواهد آمد.
ت -2-2-5-4-6-فاصله مناسب این وسایل گرمایشی با سطح بتن
بدون قالب حداقل  750میلی متر و براي سطوح قالب دار 500
میلی متر توصیه می شود.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 روش گرماییرسانی خشک به كمک رادیاتورهايگرمایشی
با استفاده از یک دیگ آبگرم یا دیگ بخار یا دیگ روغن داغ
میتوان سیال گرم یا داغ مزبور را درون لولهها یا رادیاتورهاي
مناسب در نزدیکی بتن یا در محفظه نگهداري بتن چرخاند و
دماي مناسب را در محیط بوجود آورد.

175

ت -5-2-5-4-6-این جریان انسان را نمیلرزاند و خطر پرتاب
كردن در اثر برق گرفتگی را نخواهد داشت .به این ترتیب در هواي
سرد و یا در مواردي كه نیاز به تسریع در كسب مقاومت وجود دارد
میتوان بتن را گرم نمود .در این مورد نیز خطر خشکشدگی ،بتن
را تهدید میكند و باید به این امر توجه شود.
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 8-7-6-3روشهای حفظ گرما (عايقي)

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

بهرحال بتن باید با دماي مناسبی در قالب ریخته شود و حتی
در هواي سرد نیز این حداقل دما مشخص شده است .هیدراته
شدن سیمان نیز به آزاد شدن گرما منجر میشود كه میتواند
به افزایش دماي بتن بیانجامد .هر چند عایقبندي سطح بتن
میتواند از اتالف گرماي موجود و گرماي حاصله تا حدودي
جلوگیري كند اما نباید پنداشت كه در هر شرایطی میتوان
دماي اولیه بتنریزي را حفظ نمود.
نوع عایق و ضخامت عایق در رابطه با حفظ گرما از اهمیت
زیادي برخوردار است.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 8-7-6-4روشهای پروراندن مرطوب

ت -6-2-5-4-6-دقت در همپوشانی لحاف عایق یا تختهها
(ورقهها) و حفظ آنها یا حفظ مواد فلهاي در سطح و خیس نشدن
آنها اهمیت دارد .خیس شدن عایقهاي حرارتی به شدت بر خواص
عایق بودن آنها اثر منفی میگذارد .استفاده از پوشش نایلونی یا
روكش آلومینیومی بر روي عایقها میتواند مفید باشد.
خرده چوب ،خاك اره ،پرلیت و غیره از جمله موادي هستند كه
بصورت فلهاي میتوانند بکار روند .میتوان از لحاف پشم شیشه یا
پشم سنگ و مشابه آنها نیز استفاده نمود .استفاده از ورقههاي
پلیاورتان منبسط شده ،پلیاستایرن منبسط شده (یونولیت)،
شیشه منبسط شده اسفنجی ،تخته چوبی یا چندال ،نئوپان و غیره
نیز امکانپذیر است و حسب مورد در سطوح افقی و یا قائم كاربرد
دارند.
ت -3-5-4-6-در همه شیوههاي پروراندن مرطوب میتوان
رطوبترسانی را به شکل آبدهی مستقیم یا پاشش آب و غیره
داشت.
بهترین شیوه ،استفاده از بخار آب با دماي مناسب است.
بهتر است بخار آب از پایین دمیده شود تا یکنواختی دما در ترازهاي
ارتفاعی عضو بتنی به نحو مناسبی تأمین گردد .همچنین توصیه
میشود بخار آب از نقاط مختلفی در طول عضو یا محفظه عملآوري
دمیده شود و صرفا از یک نقطه وارد نگردد تا توزیع گرمایی بهتري
ایجاد گردد.
در تماس قرار گرفتن بخار آب با قالب بتن را نمیتوان پروراندن
مرطوب تلقی كرد و نقش آن صرفا گرم كردن قالب و پروراندن
خشک میباشد .در مواردي كه باید دماي سطح بتن باالتر از 40
درجه سلسیوس باشد و عملآوري تسریع شده وجود دارد الزم است
به توصیههاي عملآوري حرارتی تسریع شده مراجعه گردد.
توصیه میشود كه مدت بخاردهی در مجموع از  18ساعت فراتر
نرود.
بهرحال در موارد خاص (مانند وجود پوزوالن و سرباره در بتن)
چنانچه نشان داده شود كه دماي باالتر در سطح بتن ،مشکالتی را
در ارتباط با دوام بتن و عملکرد آن بوجود نمیآورد میتوان از دماي
بیشتر نیز استفاده نمود.

ﺮﺧ
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چنانچه روش پروراندن با رطوبترسانی همراه گردد بهترین
نتیجه را خواهد داشت و احتمال آسیب دیدن بتن در اثر
خشکشدگی و جمعشدگی و تركخوردگی ناشی از آن و
همچنین كاهش جدي عمل هیدراته شدن مرتفع خواهد شد.
بخار آب باید چنان در محیط دمیده شود یا در تماس با سطح
بتن قرار گیرد كه تقریبا همه سطح را به یک مقدار گرم كند
و تنش حرارتی و گرماي موضعی بوجود نیاورد .بنابراین بهتر
است بخار آب گرم یا داغ بطور مستقیم بر سطح بتن دمیده
نشود.
دماي بخار بهتر است از  80درجه سلسیوس تجاوز نکند و
دماي سطح بتن باالتر از  70درجه سلسیوس نگردد.

آئین نامه بتن ایران -بخش مصالح و مسائل اجرایی

اﻫ
ﻮ
ﯽ

 8-7-6-5عملآوری حرارتي تسريع شده (پروراندن
تسريع شده)

در مواردي كه نیاز به كسب مقاومت سریع در مدت كوتاهی
وجود دارد .افزایش دماي عملآوري نقش بسیار چشمگیري
را ایفا میكند و كاربرد گستردهاي دارد.

ت -4-5-4-6-كاهش نسبت آب به سیمان و استفاده از
سیمانهاي با رده مقاومتی باالتر و با روند سخت شدن سریعتر و
یا مواد افزودنی مناسب ،از جمله اقدامات مهم در این رابطه است.
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در عملآوري حرارتی تسریع شده (در دماي بیش از  40درجه
سلسیوس) باید به نکاتی نظیر افزایش دما به بیش از  40درجه
سلسیوس ،نرخ افزایش دما ،حفظ دماي حداكثر و نرخ كاهش
دما توجه شود.
این موارد براي هر دو روش خشک و مرطوب كاربرد دارد.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

-

زمان شروع گرمارساني و باال رفتن دما از 40

درجه سلسيوس

براي رسیدن به حداكثر دماي مورد نیاز براي عملآوري
تسریع شده ،الزم است با نرخ خاصی ،دما را زیاد نمود .توصیه
میشود براي قطعات نازكتر از  300میلیمتر ،حداكثر نرخ
افزایش دما 25 ،درجه سلسیوس بر ساعت باشد .براي قطعات
ضخیمتر از  1800میلیمتر ،رعایت نرخ حداكثر  10درجه
سلسیوس در ساعت ضروري است.

ت -2-4-5-4-6-براي ضخامتهاي دیگر در حد فاصل این دو
میتوان از درونیابی استفاده نمود.
براي اینکه مدت زمان رسیدن به حداكثر دما تا حد امکان كاهش
یابد ،دماي اولیه بتن در هنگام بتنریزي بهتر است در حدود 30
درجه سلسیوس باشد .بدیهی است زیادتر بودن حداكثر دماي
عملآوري نیز ،زمان رسیدن به این حداكثر دما را افزایش میدهد.

-

نرخ افزايش دمای عملآوری تسريع شده

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
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-

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

الزم است دماي سطح بتن قبل از گیرش اولیه آن ،از 40
درجه سلسیوس باالتر نرود .بنابراین نیازمند به ایجاد یک
تأخیر در شروع عملآوري حرارتی تسریع شده خواهد بود.
این مدت را زمان تأخیر مینامند.
در صورتی كه این مورد رعایت نگردد احتمال كاهش كیفیت
دراز مدت بتن وجود دارد.

ت -1-4-5-4-6-زمان تأخیر ،تابع دماي اولیه بتن ،نوع مواد
سیمانی ،عیار سیمان ،دماي محیط مجاور و نسبت آب به سیمان و
افزودنیهاي بتن میباشد .توصیه میشود در یک بتن معین ،دماي
اولیه ترجیحا به حدود  30درجه سلسیوس برسد و دماي محیط
مجاور آن نیز در همین حدود باشد تا زمان تأخیر را بتوان به كمتر
از  2ساعت رسانید .زمان تأخیر معموال در محدوده  1تا  5ساعت
قرار دارد و زمان تأخیر زیاد میتواند اشکاالتی را در ساخت و
عملآوري بوجود آورد و زمان عملآوري تسریع شده را طوالنی
نماید.

حداكثر دمای عملآوری حرارتي تسريع شده

تسريع شده

اﻫ
ﻮ

-

نرخ كاهش دمای سطح بتن پس از عملآوری

ﯽ

هرچه حداكثر دماي عملآوري حرارتی افزایش یابد میتوان
طول مدت عملآوري را كاهش داد .توصیه میشود دماي
حداكثر براي عملآوري حرارتی تسریع شده در سطح بتن به
 70درجه سلسیوس محدود گردد.
در صورتی كه  SO3موجود در سیمان از  2درصد بیشتر شود
دماي حداكثر عملآوري به  60درجه سلسیوس محدود گردد.
دستیابی به دوام مناسب در برابر سایش و فرسایشها و
آسیبهاي ناشی از یخ زدن و آبشدنهاي پیدرپی و خوردگی
میلگردها و غیره ایجاب مینماید تا این محدودیتها رعایت
گردد.

ت -3-4-5-4-6-گاه با بکارگیري پوزوالنها و سربارههاي مختلف
میتوان این حداكثر دما را افزایش داد .بهرحال الزم است عملآوري
حرارتی تسریع شده در دماي باالتر از  70درجه سلسیوس بر روي
نمونه بتن مورد نظر اعمال گردد تا نشان داده شود كه آیا این
افزایش دما میتواند بر عملکرد بتن در شرایطمهاجم تأثیر منفی
چشمگیري باقی گذارد؟ در صورتی كه تأثیر حاصله ناچیز و نتیجه
كار در حد قابل قبول باشد افزایش دما بالمانع خواهد بود .هرحال
الزم است .در مواردي كه دوام بتن از اهمیت جدي برخوردار است
نسبت به انجام آزمایشهاي الزم اقدام شود.
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بهرحال الزم است پس از خاتمه نگهداري بتن در حداكثر
دماي مورد نظر ،نسبت به قطع یا كاهش گرمارسانی اقدام
نمود و بتن را بتدریج خنک كرد تا دماي سطح آن به دماي
محیط برسد .نرخ كاهش دما باید محدود گردد تا تركهاي
ناشی از شوك حرارتی یا تنشهاي حرارتی بوجود نیاید.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

حداكثر نرخ كاهش دماي سطح بتن نباید بیش از حداكثر نرخ

افزایش دما باشد.

آئین نامه بتن ایران -بخش مصالح و مسائل اجرایی

ت -4-4-5-4-6-چنانچه حداكثر دماي عملآوري حرارتی تسریع
شده زیاد و دماي محیط نیز كم باشد ،مدت الزم براي كاهش دماي
سطح بتن ،افزایش چشمگیري را بوجود میآورد .و از نظر اجرایی با
مشکالت خاصی روبرو خواهند شد.
در عملآوريهاي حرارتی تسریع شده ،اكثر تركهاي حاصله ،به
دلیل عدم رعایت نرخ مجاز كاهش دماي سطح بتن ایجاد میگردد
و دقت در این رابطه اهمیت ویژهاي دارد.
بهتر است دماي محیط افزایش یابد تا زمان خنک سازي كمتر شود.
گاه توصیه می كنند كه نرخ كاهش دما كمتر از نرخ افزایش دما
باشد

مقدمه
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بتنریزي زیر آب داراي روشهاي گوناگون میباشد .روش
بتنریزي با جام مخصوص ،بتنریزي با پمپ و لوله ،بتنریزي
با روش سنگدانه پیشآكنده و روش بتنریزي با لوله ترمی از
جمله روشهاي رایج بتنریزي در زیر آب میباشد .در این
بخش عمدتا به روش بتنریزي در زیر آب با كمک لوله ترمی
پرداخته میشود.

ت -1-7روش بتن ریزي با پمپ و لوله و بتن ریزي با روش سنگدانه
پیش اكنده در بخش بتن هاي ویژه آمده است و بسته به شرایط
موجود و دسترسی به امکانات مورد نیاز و رعایت مسایل اقتصادي،
از یکی از روش ها استفاده می شود.

توصیه می شود حداكثر اندازه سنگدانه براي بتن روان به 25
میلیمتر و براي بتن خودتراكم به  20میلیمتر محدود گردد.
مسلما این مقدار نباید از یک هشتم قطر داخلی لوله بزرگتر
باشد .دانهبندي مخلوط سنگدانه باید پیوسته و نسبتا ریزبافت
و ماسه مصرفی ترجیحا داراي ذرات ریز كافی باشد.

اﻫ
ﻮ

 8-8-2-1مشخصات سنگدانه و ساير مصالح مصرفي

ﯽ

در این روش باید همواره انتهاي لوله به مقدار كافی در بتن
ریخته شده قرار گرفته باشد و به هیچوجه از درون بتن خارج
نگردد یا بیرون كشیده نشود .در این نوع بتنریزي باید از یک
بتن روان با اسالمپ زیاد و ترجیحا خودتراكم بهره گرفت زیرا
امکان تراكم آن با وسایل تراكمی در زیر آب وجود ندارد.
در طول مدت بتنریزي ،لوله باید حتیاالمکان از بتن پر باشد
و بیش از یک چهارم آن از بتن خالی نماند.
اگر جریان آب به حدي باشد كه باعث شسته شدن بتن شود
نمیتوان از این روش استفاده نمود.

ت  -2-7بتن باید با توجه به حركت خود و جابجا كردن بتنهاي
قبلی ،به خروج هوا از بتن و تراكم آن كمک نماید.
در این روش بتن خروجی از انتهاي لوله وارد بتن ریخته شده قبلی
میشود و سطح بتن در تماس با آب ،باال میآید و آب پس زده
میشود .ریختن بتن در شمعها و سپرهاي آبدار باید با این روش یا
روش مناسب دیگر انجام شود .در صورتی كه قرار باشد بتن در یک
شمع یا سپر بدون آب ریخته شود می توان از ناوه سقوطی یا پمپ
و لوله بهره گرفت و نیازي به بتن ریزي با لوله ترمی وجود ندارد.
چنانچه به دلیل وجود جریان آب ،بتن شسته شود روش بتن ریزي
با سنگدانه پیش آكنده بکار می رود.
ت  -1-2-7بهتر است از ماسه گردگوشه استفاده شود .در روش
ملی طرح مخلوط نزدیکی به منحنی میانی ( )Bو حتی قرار گرفتن
در بین منحنی  Bو ( Cبویژه براي بتن خودتراكم) توصیه میگردد
(توان  nبین  0/4تا  0/3براي بتن روان و  0/3تا  0/2براي بتن
خودتراكم) .بتن باید بتواند در طول زمان حمل و بتن ریزي اسالمپ
و روانی كاف یداشته باشد .درصد حباب هواي توصیه شده در این
بتن ها  4تا  6درصد است .توصیه می گردد حتی در هواي خنک
نیز از مواد دیرگیركننده استفاده گردد .براي شروع بتنریزي ،اولین

فصل هشتم –ساخت و اجراي بتن
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پیمانه بتن میتواند حداقل اسالمپ  150میلیمتر را دارا باشد .بافت
ریزدانه سنگدانه و داشتن ذرات ریز كافی و حداقل عیار مواد
سیمانی براي جلوگیري از جداشدگی بتن و آب شستگی آن می
باشد.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

حداقل عیار مواد سیمانی  375 kg/m3و حداكثر آن براي
بتن روان  425 kg/m3و براي بتن خودتراكم 475 kg/m3
توصیه میشود.
در مواردي كه بتن مسلح میباشد حداكثر نسبت آب به مواد
سیمانی به  0/45محدود میشود و در سایر موارد حداكثر
نسبت آب به مواد سیمانی برابر  0/5خواهد بود .حداقل رده
بتن مسلح  C30و حداقل رده بتن غیرمسلح  C25خواهد
بود.
در بتنریزي باید از یک روانكننده یا فوقروانكننده دیرگیر
استفاده نمود .استفاده از مواد پوزوالنی،سرباره و پودر سنگ
نیز براي بهبود كارآیی و افزایش گرانروي و باال بردن دوام
توصیه میشود .استفاده از مواد لزجتزا براي جلوگیري از
جداشدگی و آبشستگی توصیه میشود .بکارگیري مواد
حبابزا نیز بویژه در بتن روان توصیه میگردد.
اسالمپ بتن روان در پاي كار باید بین  170تا  230میلیمتر
باشد و در صورت استفاده از بتن خودتراكم جریان اسالمپ در
پاي كار باید حداقل  550میلیمتر باشد.
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 8-8-2-2وسايل و تجهيزات مورد نياز
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لوله ترمی (ناودان) باید صلب و داراي اتصاالت آب بند و داراي
حداقل قطر داخلی  200میلیمتر و حداكثر  300میلیمتر
باشد .در تعمیر زیر آب ممکن است از لولههاي ترمی با قطر
كمتر از  200میلیمتر نیز استفاده نمود .بهرحال قطر لوله
باید حداقل  8برابر حداكثر اندازه اسمی سنگدانه مصرفی
باشد.
قیف مناسبی با حجمی معادل  5تا  15دقیقه بتنریزي براي
سهولت ریختن بتن در لوله و بعنوان یک مخزن موقت بکار
میرود و باید براحتی به لوله متصل و از آن جدا شود.
مجموعه لوله و قیف توسط جرثقیل یا باالبر ،نگهداري و در
زمانهاي مورد نظر بتدریج باال كشیده میشود.
یک توپی یا توپک براي شروع بتنریزي در ابتدا یا انتهاي لوله
بکار گرفته میشود و جدا كننده بتن و آب خواهد بود .متر،
سیم یا نخ وزنهدار (مانند شاغول) براي اندازهگیري عمق بتن
و یا سایر وسایل نقشهبرداري مناسب میتواند بکار رود .وسایل
حمل و ریختن بتن در قیف باید چنان باشند كه پیدرپی آنرا

 -7-2-2لولههاي ترمی باید براحتی به یکدیگر متصل و به سهولت
و سرعت از یکدیگر جدا شوند در حالی كه آببندي نیز برقرار باشد.
لوله ترمی را مدرج میكنند تا بتوان مشخص كرد كه چه طولی از
آن زیر سطح خاك یا آب و چه طولی از آن در بتن است.
قطر توپی یا توپک انعطافپذیر باید كمی بزرگتر از قطر داخلی لوله
باشد و با فشار به درون لوله رانده شود .جنس آن اسفنجی یا
الستیکی و یا پالستکی توپر یا توخالی میباشد .استفاده از سایر
مواد مشابه كه كارایی و عملکرد الزم را داشته باشند بالمانع است.
شرایط كارگاه باید چنان باشد كه بتوان بتن را به درون قیف ریخت
بنابراین وسیله حمل و بتن ریزي به داخل قیف لوله تر می باید به
مقدار كافی باالتر از قیف باشد تا مزاحمتی براي تخلیه بوجود نیاورد.
شرایط هواي گرم زمان تاخیر ممکن است الزم باشد به  15دقیقه
محدود گردد و در هواي سرد این زمان ممکن است بتواند بیشتر از
 30دقیقه باشد.
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تغذیه كنند و تأخیري بیش از  30دقیقه در بتنریزي بوجود
نیاید.
 8-8-2-3اجرا
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 در شروع بتنریزي سطح آب داخل و خارج قالب یا شمعو سپر باید در یک تراز باشد به نحوي كه حركت آب به سمت
باال مقدور نباشد.
 در آبهاي كم عمق ،توپی یا توپک را میتوان در انتهايلوله قرار داد و لوله را پایین برد و در كف قالب مستقر نمود،
در حالی كه در آبهاي عمیق باید توپی را در ابتداي لوله قرار
داد و لوله را براحتی به طرف پایین حركت داد در غیر
اینصورت تعادل لوله به هم میخورد مگر اینکه آن را بشدت
سنگین نمود.
 سپس باید بتن را توسط وسیله بتنرسانی ،درون قیفریخت و لوله را پر كرد .در صورتی كه توپک در باال قرار دارد
و با فشار بتن به پایین رانده نمیشود باید آن را با میله
مناسبی به پایین راند تا بتدریج توسط وزن بتن پایین رود.
 پس از آنکه توپک به انتها رسید و لوله و قیف پر شد ،بهآرامی لوله و قیف را كمی باال میكشیم تا توپک خارج شود.
بالفاصله براي اولین و آخرین بار لوله را پایین میآوریم تا بتن
درون قیف و لوله بصورت ناگهانی تخلیه نشود ضمن آنکه بتن
به قدر كافی دور لوله را پر كند.
 پس از آرامتر شدن تخلیه قیف و لوله ،همزمان با بتنریزيدرون قیف ،به آرامی در فواصل زمانی خاصی ،لوله و قیف را
باال میكشیم به نحوي كه جریان بتن همواره برقرار باشد و
انتهاي لوله به مقدار  1تا  1/5متر درون بتن قرار گیرد .از باال
كشیدن ناگهانی لوله و تخلیه سریع آن باید پرهیز شود و
گرنه بتن و آب با یکدیگر مخلوط میشوند.
 پس از اینکه بتن به تراز مورد نظر رسید باید بخشی ازبتن باالیی را برداشت و دور ریخت .بسته به نوع بتن و دقت
در بتنریزي ،این ضخامت بتن سست و دور ریختنی بین 0/3
تا  0/5متر میباشد .بهرحال باید به بتن همگن و خمیري
رسید .بنابراین الزم است بتنریزي تا ارتفاعی انجام شود كه
پس از حدف قسمت فوقانی ،تراز مورد نظر حاصل گردد.
 با توجه به سرعت تخلیه قیف و لوله یا با اندازهگیري عمقبتن و یا با روش محاسباتی میتوان مطمئن گردید كه عمق
مورد نظر لوله درون در بتن تامین شده است.
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ت-3-2-7-بهتر است براي كاهش احتمال جداشدگی از حداقل
روانی قید شده براي شروع كار استفاده گردد.
 در شمع ها و سپرها ممکن است بهجاي آب از گلحفاري یا دوغاب بنتونیت استفاده شود .همه مواردي كه براي
آب ذكر شده است براي گل حفاري نیز صادق می باشد.
 در صورتی كه عمق لوله درون بتن زیادتر شود جریانبتن به شدت كند می شود و احتمال انسداد لوله بیشتر می گردد
و بتن نیز متراكم نمی شود.
 در صورتی كه عمق لوله درون بتن كمتر از  0.6متر شودسرعت جریان بتن درون لوله به شدت زیاد می شود و بتن
خروجی از لوله می تواند به تالطم منجر گردد و در نتیجه آن،
بتن و آب مخلوط می شود و كیفیت بتن به شدت كاهش می
یابد.
 حداقل و حداكثر عمق لوله درون بتن عمدتا به روانیبتن نیز مرتبط می شود و مقادیر كامال ثابتی محسوب نمی شود.
 گاه ترجیح می دهند پس از سخت شدن بتن هايضعیف فوقانی ،آنرا تخریب كنند كه عملیاتی پر هزینه تر را در
پی دارد.
 حركت جانبی سریع لوله به اختالط آب و بتن می انجامدو باید از آن پرهیز نمود.
 هر چه روانی بتن كمتر باشد شیب ایستایی آن بیشترمی گردد و حركت بتن نیز به اطراف با سختی بیشتري همراه
خواهد بود.
 معموال حركت بتن به اطراف ،بتن را مستعد جداشدگیمی كند و باید سعی نمود با طرح مخلوط مناسب ،این استعداد
جداشدگی را كمتر كرد.
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 در حین بتنریزي نباید لوله را به اطراف حركت داد .درقطعات غیرمسلح و یا در مواردي كه مانعی براي حركت لوله
به اطراف وجود ندارد گاه الزم است براي پر كردن گوشه یا
تراز كردن سطوح شیبدار بتن درون قالب ،به آرامی لوله را به
اطراف برد.
 در صورتی كه از بتن روان استفاده شود با یک لوله میتوانانتظار داشت كه بتن در حدود  2تا  2/5متر به اطراف حركت
كند و سطح شیبداري را با شیب كم بوجود آورد .چنانچه از
بتن خودتراكم استفاده شود میتوان انتظار داشت بتن بسته
به كارایی آن در حدود  5تا  10متر به هر طرف جریان یابد.
بنابراین با یک لوله میتوان سطح بیشتري را بتنریزي نمود
و گرنه نیاز به استفاده از چند لوله ترمی وجود دارد كه
بتنرسانی به آنها و تراز كردن سطح بتن دشوار میگردد.
 حداكثر فاصله دو لوله ترمی براي بتن روان بسته به روانی 4تا  5متر و حداكثر فاصله دو لوله براي بتن خودتراكم10 ،
تا  20متر بسته به روانی آن میباشد.
 با باال بردن تدریجی قیف و لوله ،بتنرسانی با تراك میکسریا لوله پمپ زمینی و تسمه نقاله مشکل میشود .بنابراین باید
تراز قیف در ابتدا بیش از  3متر پایینتر باشد تا بتوان با حذف
یک لوله  3متري ،قیف را مجددا در تراز پایینتر قرار داد .این
عملیات نباید بیش از  15دقیقه طول بکشد.
 مصرف بتن خنک علیرغم بکارگیري مواد كندگیركنندهتوصیه میشود و بهتر است دماي بتن از  28درجه سلسیوس
در هنگام بتنریزي فراتر نرود.
 از آنجا كه مشاهده بتن ریخته شده در حین كار یا پس ازاتمام آن عمال غیرممکن میباشد بنابراین الزم است به نکات
ذكر شده در رابطه با مصالح و بتن مصرفی و روش صحیح
انجام كار توجه كافی مبذول شود و از افراد كارآزموده و
مجرب استفاده گردد .الزم به ذكر است كه در اغلب موارد،
ترمیم و یا تخریب امکانپذیر نمیباشد و حساسیت كار از این
نظر بسیار زیاد است.
 در صورتی كه از قالب براي ریختن بتن استفاده شود بایداز آببندي خوبی برخوردار باشد.
 در اغلب موارد نیازي به عملآوري بتن وجود ندارد و درمحیط آبدار ،كیفیت بتن به مرور زمان بهبود مییابد مگر
اینکه بخشی از آن در محیط غیرآبدار و دسترسی به آن براي
رطوبترسانی مقدور باشد.
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 در شرایطی كه بتن در آبهاي گرم مانند خلیج فارس یادریاي عمان ریخته می شود بهتر است دماي بتن را به  25درجه
سلسیوس محدود كرد.
 در بتن ریزي با لوله ترمی اهمیت تضمین كیفیتبمراتب بیشتر از كنترل كیفیت است.

اﻫ
ﻮ
ﯽ
 حركت معکوس لوله به سمت پایین همواره باعث افتكیفیت می باشد .بنابراین باید با اتخاذ تدابیر مناسب ،نیاز به
این عمل را از بین برد یعنی اقداماتی را به انجام رسانید تا انسداد
لوله بوجود نیاید.
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 در صورت انسداد لوله در حین بتنریزي میتوان لوله رابصورت ناگهانی و سریع به میزان  150تا  600میلیمتر باال
كشید و سپس آنرا سریع پایین برد تا انسداد برطرف گردد.
بهرحال در این عملیات ،سر لوله باید در بتن قرار داشته باشد.
 پایین بردن لوله توصیه نمیشود و بهتر است لوله هموارهبه تدریج و در هر نوبت به مقدار  150تا  300میلیمتر به
طرف باال حركت كند.
دستگاه نظارت باید دستورالعملهاي الزم را تهیه نماید .در
این دستورالعمل باید قطع بتنریزي و شروع مجدد آن و
عملیات الزم پیشبینی شود.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 8-9بتن ريزی در هوای سرد
كليات

دماي یخ زدگی بتن حدود  -1تا  -°2Cاست كه به نسبت آب به
سیمان و مواد افزودنی بستگی دارد .وقتی بتن در معرض دماي
حدود  °5Cیا كمتر قرار می گیرد ،واكنش هاي مرتبط با گیرش
و سخت شدن بتن در حد قابل توجهی كند می شود .بنابراین وقتی
بتن تحت بارهاي ساخت قرار می گیرد ،مشکالت ترك خوردگی و
تغییر شکل رخ می دهد .هرگاه در سنین اولیه بدلیل یخ زدگی
آسیبی به بتن وارد شود ،هرگز مقاومت و دوام مورد نظر را كسب
نمی كند ،حتی اگر پس از آسیب دیدگی ،حفاظت و عمل آوري
مطلوب اعمال شود.
حتی وقتی بتن در معرض آب نباشد ،بتن جوان می تواند تحت
یک چرخه یخ زدگی نیز دچار آسیب شود .درجه اشباع بتن تازه با
افزایش سن و تركیب شدن آب با سیمان در هنگام هیدراته شدن،
كاهش می یابد .در چنین شرایطی ،درجه اشباع كمتر از سطح
بحرانی می شود .سطح بحرانی اشباع وقتی است كه آب درون بتن
در حدي است كه یک چرخه منفرد یخ زدگی منجر به آسیب بتن
می شود .زمانی درجه اشباع بتن كمتر از سطح بحرانی می شود،
كه بتن مقاومت فشاري حدود  5 Mpaرا كسب می كند .این درجه
اشباع معموال كمتر از  80درصد است.
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در این فصل اقداماتی كه باید در هنگام اجراي بتن در هواي
سرد صورت گیرد ،ارائه شده است .با رعایت این موارد از
آسیب دیدگی بتن جوان به علت رویاروئی زود هنگام با
یخبندان جلوگیري میگردد .همچنین روند كسب مقاومت
در هواي سرد حاصل میشود.

 8-1ت كليات

اﻫ
ﻮ
ﯽ

تعريف شرايط هوای سرد
هنگامی كه دماي هوا كمتر از  °5Cباشد یا احتمال برود كه
در مدت حفاظت از بتن ،دماي هوا به كمتر از  °5Cبرسد،
شرایط هواي سرد حاكم است و الزامات این فصل باید رعایت
شود.

 2-8ت در تعریف موجود نیاز به پیش بینی وضـــعیت هوا وجود
دارد ،در حالیکه در تعاریف قبلی آبا ،وضـــعیت گذشـــته یا حال
مالك قرار گیري در شرایط هواي سرد مح سوب می شد .مدت
حفاظت از بتن ،رســـیدن به مقاومت  5مگاپاســـکال در بتن غیر
اشباع و یا  25مگاپاسکال در حالت اشباع می باشد ،مگر اینکه در
بتن هاي اشباع از مواد حباب زا استفاده شده باشد.

فصل هشتم –ساخت و اجراي بتن
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 8-3-1كلیه وسایل و تجهیزات بتن ریزي در هواي سرد ،باید
در كارگاه موجود باشند .این موارد شامل دماسنج ،پوشش
براي بتن و در صورت لزوم وسایلی براي محفوظ كردن فضاي
اطراف بتن و وسایل گرمایشی ،می باشند.
 8-3-2قبل از بتن ریزي باید شرایط آرماتور و قالب ها مورد
بازرسی قرار گیرند و نباید یخ و برف در سطح آنها مشاهده
شود .همچنین دماي هر نوع فلزي كه در تماس با بتن قرار
می گیرد ،باید قبل از بتن ریزي بیش از صفر درجه سلسیوس
باشد.
 8-3-3از ریختن بتن بر روي زمین یا بتن یخ زده باید
اجتناب شود و باید دماي آنها قبل از بتن ریزي به بیش از
صفر درجه سلسیوس افزایش یابد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

جدول  – 1-8حداقل دماي بتن

حداقل دماي بتن در
هنگام بتن ریزي و در
دوره حفاظت
حداقل دما پس از
مخلوط كردن:

13

بین
 0/3تا
0/9

10

بین
 0/9تا
1/8

7

بیشتر از
1/8

5

ﯽ

حداقل دماي بتن به درجه سلسیوس بر
اساس حداقل بعد مقطع بتنی )(mm
شرایط

 8-4-1ت هر چه حداقل بعد مقطع بتن بزرگتر باشد ،با سرعت
كمتري گرماي خود را از دست می دهد و در نتیجه افزایش دماي
بیشتري در بتن ناشی از گرما زایی آن رخ می دهد .بنابراین در
شرایط بتن ریزي در هواي سرد می توان براي مقاطع بزرگتر،
حداقل دماي كمتري را براي بتن ریزي در نظر گرفت.
اگر دماي بتن به میزان قابل توجهی بیشــتر از مقادیر ردیف  1در
جدول  1-8باشــد ،لزوما منجر به حفاظت طوالنی تر در مقابل یخ
زدگی نمی شود ،زیرا افت حرارت در اختالف دماي بیشتر ،افزایش
می یابد .منظور از اختالف د ما ،ت فاوت د ماي هوا و بتن اســـت.
همچنین با افزایش بیش از حد د ماي مخلوط بتن ،ن یاز به آب
بیشــتري در مخلوط وجود دارد و نرخ افت اســالمپ افزایش می
یابد .عالوه بر این ،افت ســـریع رطوبت از ســـطوح دال ها ممکن
است سبب ترك خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیري گردد.
توصـــیه می شـــود ،دماي بتن در هنگام مخلوط كردن و ریختن،
نزدیک به حداقل دماي مجاز باشـــد ،زیرا از مزایاي بهبود كیفیت
بتن در دماي پائین بتوان بهره گیري كرد.
حداقل دماي مخلوط بتن پس از ساخت آن ،به عوامل مختلفی از
جمله ،مدت حمل و معطلی و نوع وســـیله حمل ارتباط دارد .در
این جدول ،فرض شده است كه از كامیون مخلوط كن براي حمل
بتن به مدت یک ساعت استفاده شده است .بدیهی است ،اولویت
با رعایت حداقل دماي بتن در هنگام بتن ریزي خواهد بود.

اﻫ
ﻮ

 8-4-1حداقل دماي مجاز مخلوط بتن تابع دماي هوا و
حداقل اندازه مقطع بتن است .در جدول  1-8حداقل دماي
مخلوط بتن در هنگام مخلوط كردن و در زمان بتن ریزي و
دوره حفاظت ارائه شده است .طبق جدول  1-8مقاطع به
چهار رده از نظر ضخامت تقسیم شده اند .نباید در دماي
كمتراز  -°15Cبتن ریزي انجام شود ،مگر آن كه مهندسین
مشاور با رعایت تمهیدات خاص آن را مجاز بداند.
دماي مخلوط بتن در هنگام بتن ریزي نباید بیش از °11C
از دماهاي ذكر شده در ردیف  1و همچنین دماي بتن پس از
مخلوط كردن ،نباید بیش از  °8Cاز دماهاي ذكر شده در
ردیف  2جدول  1-8باالتر باشد.

كمتر از
0/3

 8-3-2و  -3-3-8عدم رعایت این بندها می تواند باعث كاهش
دماي بتن تازه ریخته شــده به پایین تر از مقادیر مشــخص شــده
براي حداقل دماي بتن در هنگام ریختن (جدول  )1-8گردد .در
صـــورتیکه با افزایش دماي اولیه بتن در هنگام ریختن ،بتوان از
بروز م شکل جلوگیري نمود ،ریختن بتن در تماس باقالب ،میلگرد
و یا فلزات مدفون یا ســـطح زمین و بتن یخ زده ،ممکن اســـت
توجیه پذیر باشد.
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دمای مخلوط بتن
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براي دماي هوا بیش
از 0°C
بین  0°Cتا -15°C
كمتر از-15 °C
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 -8-4-2براي كسب دماي بتن مخلوط شده طبق جدول -8
 ،1می توان از آب گرم براي ساخت مخلوط بتن استفاده كرد،
اما دماي آب مصرفی نباید بیش از  °80Cباشد .همچنین
باید بند  4-4-8نیز رعایت گردد.

آئین نامه بتن ایران -بخش مصالح و مسائل اجرایی

 -8-4-2براي محاسبه دماي مخلوط بتن می توان از رابطه زیر
استفاده كرد:
0.22TsWs  TgWg  TcWc   TwWw  TsWws  TgWwg 
Tm 
0.22Ws  Wg  Wc   Ww  Wws  Wwg 
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كه در آن:
 : Tsدماي سنگدانه ریز
 :Tgدماي سنگدانه درشت
 :Twدماي آب اختالط
 :Tcدماي سیمان
 :Wgوزن خشک درشت دانه
 :Wsوزن خشک ریز دانه
 :Wcوزن سیمان
 :Wwوزن آب اختالط
 :Wwgوزن آب موجود در درشت دانه
 :Wwsوزن آب موجود در ریزدانه
براي افزایش دماي بتن می توان مصالح دیگر غیر از آب مانند
سنگدانه ها را نیز ،حرارت داد .از آنجایی كه گرماي ویژه آب بیشتر
از مصالح دیگر است ،توصیه می شود كه در وهله اول ،آب مصرفی
مخلوط بتن گرم شود .همچنین گرم كردن آب از نظر اجرایی آسان
تر از گرم كردن مصالح دیگر است.

اﻫ
ﻮ

-8-4-5تغییرات دماي مخلوط بتن از پیمانه به پیمانه دیگر
باید به حداقل برسد .بنابراین دماي مخلوط بتن در هنگام
ساخت و در هنگام بتن ریزي باید كنترل شود .

 8-4-4ت برخورد آب داغ با سیمان ،به گیرش ناگهانی منجر می
گردد ،بنابراین ،افت شدید اسالمپ و همچنین كاهش كیفیت
مقاومتی و دوام را در درازمدت بوجود می آورد .بهتر است ،براي
رفع این مشکل از برخورد مستقیم آب داغ با سیمان جلوگیري
نمود.

ﯽ

 -8-4-3براي كسب دماي مورد نظر مخلوط بتن معموال گرم
كردن سنگدانه ها نیاز نیست .اما چنانچه حتی با استفاده از
آب گرم دماي بتن مورد نظر جدول  1-8حاصل نشود ،الزم
است نسبت به گرم كردن سنگدانه ها با وسایل مناسب اقدام
نمود .در صورتیکه سنگدانه ها یخ زده باشند الزم است با گرم
كردن ،نسبت به آب كردن یخ اقدام نمود.
 -8-4-4چنانچه از آب گرم براي ساخت مخلوط بتن استفاده
می شود ،باید ریختن مصالح به مخلوط كن به ترتیب،
سنگدانه و آب باشد و حداكثر دماي مخلوط سنگدانه و آب
در زمان اضافه كردن سیمان بیشتر از  40 °Cنباشد.

 -8-4-3ت معموال اگر دماي آب مخلوط ،حدود  60°Cباشد ،به
ندرت نیاز است كه دماي سنگدانه بیشتر از°15Cباشد.

 8-4-5ت براي محاسبه دماي بتن در هنگام مخلوط كردن ،با در
نظر گرفتن مقدار تقریبی افت دماي مخلوط بتن ،می توان از رابطه
زیر استفاده كرد:

Tm  Tp  0.25Tp  Ta t
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كه در آن:
 Taدماي هوا به درجه سلسیوس
 Tmدماي بتن پس از مخلوط شدن به درجه سلسیوس
 T pدماي بتن هنگام بتن ریزي به درجه سلسیوس
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 tفاصله زمانی از تولید بتن تا هنگام بتن ریزي به ساعت
رابطه باال ،براي انتقال بتن با كامیون مخلوط كن (تراك میکسر)
كاربرد دارد.
براي اجتناب از كاهش زیاد دماي مخلوط بتن در هنگام انتقال ،اگر
از كامیون مخلوط كن (تراك میکسر) استفاده شود ،توصیه می
گردد كه حداكثر زمان انتقال كامیون تا محل بتن ریزي  1/5ساعت
باشد.
در صورتیکه از كامیون مخصوص حمل بتن بصورت غیر پوشیده،
استفاده شود ضریب ثابت در رابطه باال به  0/17تغییر می یابد،
چنانچه وسیله حمل غیر چرخان و سرپوشیده باشد ،ایت ضریب
معادل  0/1خواهد بود.
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 8-5ت
 8-5-1ت -الزامات بتن ریزي در هواي سرد ،لزوما مانند الزامات
دوام در شرایط چرخه هاي یخ زدن و آب شدن ،نیست ،اما توصیه
موجود در جهت احتیاط ارایه شده است.

ساير الزامات و توصيه ها

 -8-9-6-1در هواي سرد ،آب ناشی از آب انداختن به مدت
طوالنی تر بر سطح بتن باقی می ماند .عملیات در هواي سرد
باید با دقت بیشتري بویژه براي سطوحی كه دراي تردد یا
سایش هستند انجام پذیرد.

اﻫ
ﻮ

اقدامات پس از بتن ريزی

 8-5-3در صورتیکه از مواد حباب زا در بتن استفاده شود ،دستیابی
به مقاومت  25مگاپاسکال در بتن اشباع ،ضرورت ندارد.

 8-6-1ت – در هواي سرد هرچند آب انداختن در فاصله زمانی
بیشتري از زمان تراكم اتفاق می افتد ،اما مقدار آب رو زده كمتر از
هواي معتدل یا گرم نیست .باقیماندن طوالنی مدت آب رو زده
عالوه بر خطر یخ زدن،زمان شروع به پرداخت را به مقدار قابل
توجهی به تاخیر می اندازد و مشکالت اجرایی بوجود می آورد.
استفاده از آب كمتر در مخلوط بتن در هواي سرد ،به این دلیل و
سایر دالیل دیگر ،اكیدا توصیه می شود.
 8-6-2ت – ایجاد آتش مستقیم بر روي بتن باعث می شود
ساختار محصوالت هیدراته شده تخریب شود .در هنگام گرم كردن

ﯽ

 8-9-5-1توصیه می شود ،براي بتن ریزي در هواي سرد
نیز ،بویژه در حالتی كه بتن در مدت عمل آوري اشباع می
شود ،از مواد حباب زا جهت ایجاد هواي عمدي در بتن
استفاده شود .مقدار هواي توصیه شده ،می تواند معادل مقدار
هواي جدول در فصل دوام باشد.
 -8-9-5-2نباید اجازه داد تا قبل از دستیابی به مقاومت
فشاري  5مگاپاسکال ،بتن غیر اشباع یخ بزند.
 -8-9-5-3از یخ زدن بتن تحت شرایط اشباع مربوط باید تا
رسیدن به دوران قبل از بهره برداري جلوگیري شود مگر آنکه
به مقاومت به مقاومت  25مگاپاسگال برسد.
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 -8-9-6-2بالفاصله پس از بتن ریزي ،حفاظت بتن با پوشش
عایق یا گرم كردن باید آغاز شود ،در صورتی كه الزم باشد از
روش گرم كردن براي محافظت بتن استفاده شود ،نیاز به
ایجاد فضاي بسته در اطراف بتن خواهد بود ،اما باید از روشن
كردن آتش بر روي عضو بتنی اجتناب شود ،چنانچه از وسایل
گرمازایی استفاده می شود كه گاز دي اكسید كربن تولید می
كنند ،باید گازهاي تولید شده با روش یا وسیله مناسب،
نظیرلوله دودكش به بیرون از فضاي بسته اطراف بتن هدایت
شود.
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حفاظت بتن

بتن ،باید از خشک شدگی سریع بتن اجتناب و گرما به صورت
یکنواخت بر سطح بتن اعمال شود.
گاز دي اك سید كربن می تواند با سرعت قابل توجهی بخش هاي
ســـطحی بتن تازه و جوان را كربناته كند ،این امر می تواند به
خوردگی سریعتر میلگردها كمک كند و عمر عضو را كاهش دهد.
در قطعات غیر مســـلح نیز كربناته شـــدن می تواند باعث جمع
شدگی بیشتر شود و احتمال ترك خوردگی را افزایش دهد.
در هواي سرد ،منظور از عمل آوري ،ایجاد پوشش عایق بر روي
بتن و یا گرم كردن بتن است .در محیط بسته ،اگر ایجاد گرما باعث
خشک شدن بتن می شود ،می توان از رطوبت رسانی با آب یا
بخار آب استفاده كرد.
 8-6-3ت – لبه ها و گوشــه هاي اعضــاي بتنی در معرض افت
دماي بی شتر و احتمال یخ زدگی ه ستند و باید توجه بی شتري به
این محل ها معطوف گردد.
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 -8-6-3براي مقایسه دماي بتن در طی مدت حفاظت با
حداقل دماي دوره حفاظت كه در جدول  1-8ارایه شده ،الزم
است دماي سطح بتن ،بویژه در نواحی بحرانی نظیر سطوح
قالب بندي نشده یا لبه ها و گوشه ها ،حداقل دو بار در هر
شبانه روز اندازه گیري و ثبت گردد.

آئین نامه بتن ایران -بخش مصالح و مسائل اجرایی

اﻫ
ﻮ

 8-7-1ت  -كسب مقاومت فشاري بتن در هواي سرد ،كندتر از
شرایط استاندارد (  °20Cو  100درصد رطوبت نسبی) است .بدین
منظور می توان با ارتباط دادن مقاومت فشاري نمونه هاي استوانه-
اي عملآوري شده در شرایط استاندارد در سنین مختلف اولیه ،با
بلوغ ،رابطه مورد نظر براي بتن موجود را بدست آورد .سپس با
استفاده از رابطه بلوغ ،براي بتن موجود در كارگاه ،بلوغ بدست آمده
را محاسبه نمود و مقاومت فشاري متناظر را تخمین زد.
همچنین می توان براي تخمین مقاومت فشاري بتن در كارگاه از
روشهاي غیر مخرب مانند آزمایش فراصوتی یا چکش برجهندگی
(اشمیت) استفاده نمود .ابتدا الزم است رابطه همبستگی مقاومت
فشاري و نتایج آزمایشهاي غیر مخرب (براي بتن موجود) بدست
آید ،سپس با استفاده از نتایج آزمایش هاي غیر مخرب بر روي بتن
موجود در كارگاه مقاومت فشاري آن را تخمین زد.
با استفاده از نمونه هاي آگاهی نیز كه در شرایط عمل آوري واقعی
نگهداري شده اند می توان بصورت محافظه كارانه مقاومت فشاري
بتن عضو را تخمین زد ،هرچند در این مورد شک هایی وجود دارد،
اما با توجه به شرایط موجود ،استفاده از این روش نیز در ایران ،
توصیه می گردد.
پس از مدت حفاظت بتن ،اگر دماي محیط بیشتر از  10°Cاست
و رطوبت نسبی محیط در حدي است كه احتمال خشک شدگی
شدید بتن وجود دارد ،می توان از روش عمل آوري با آب استفاده
كرد .در غیر اینصورت ،پس از گذشت مدت حفاظت ،باید از روش

ﯽ

 8-9-7-1پس از بتن ریزي الزم است دماي بتن حداقل 3
روز مطابق با حداقل دماي ردیف  1در جدول  1-8توسط
پوشش مناسب و در صورت لزوم ایجاد محفظه بسته و اعمال
گرمایش ،تامین شود .در صورتیکه با استفاده از آزمونه هاي
آگاهی یا بلوغ سنجی و یا روش هاي غیر مخرب ،بتوان نشان
داد كه بتن به مقاومت  5مگاپاسکال رسیده است ،می توان
حفاظت را خاتمه داد.
 8-7-2پس از دوره محافظت چنانچه دماي متوسط محیط
بیشتر از  5 °Cباشد ،عمل آوري متعارف به نحو مناسب طبق
بند ( ...فصل عمل آوري) اعمال گردد .چنانچه بعد از دوره
محافظت ،دماي محیط كمتر از  5درجه سلسیوس باشد الزم
است محافظت بتن تا رسیدن به مقاومت مورد نظر ،در اتمام
عمل آوري (طبق بند  ) ...تداوم یابد .حداقل دماي بتن در
این دوره می تواند بسته به انتخاب دستگاه نظارت كماكان
مطابق با حداقل دماي ردیف  1در جدول  1-8باشد یا این
كه بتن در دماي بیشتر از  °5Cنگهداري شود.

 8-7ت –
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عمل آوري عایقی رطوبتی مانند ،پوشش نایلونی و مواد شیمیایی
غشایی استفاده شود.
در دوره حفاظت باید پو شش عایق حرارتی منا سب ا ستفاده شود
تا دماي ذكر شده در ردیف  1در جدول  1-8حفظ شود .بنابراین
اگر دماسـنج ،دماي كمتر از مقادیر مذكور در جدول را نشـان می
دهد ،ن شانه نامنا سب بودن پو شش می با شد .لبه ها و گو شه ها
مستعد آسیب بیشتري در هواي سرد می باشند ،بنابراین ضخامت
پو شش در این ق سمت ها باید بی شتر با شد .اعمال پو شش باید
شامل سطوح قالب بندي شده و سطوح در معرض هوا باشد.
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افت دما پس از حفاظت
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در طی  24ساعت پس از اتمام مدت حفاظت از بتن ،باید
بتدریج از حفاظت كاسته شود تا بتن در معرض تغییرات
ناگهانی دما قرار نگیرد .براساس حداقل بعد بتن ،حداكثر افت
دما پس از  24ساعت بعد از خاتمه حفاظت باید مطابق با
جدول  2-8باشد.

جدول  2-8حداكثر مجاز افت دمای بتن بر اساس حداقل بعد
عضو بتني 24 ،ساعت پس از خاتمه حفاظت
(متر)

(درجه سلسيوس)

كمتراز0/3
0 /3تا 0/9
 0/9تا 1/8
بیشتراز 1/8

28
22
17
11

با توجه به اهمیت زمان قالب برداري در هواي سرد الزم است
به بند  ....فصل قالب بندي مراجعه گردد.

ﯽ

قالب برداری

-8-9ت در هواي سرد روند كسب مقاومت فشاري براي همه انواع
سیمان به ویژه براي سیمان هاي آمیخته كند می گردد .بنابراین
باید توجه ویژه اي به این امر در تعیین زمان قالب برداري نمود.

اﻫ
ﻮ

حداقل بعد عضو بتني،

حداكثر مجاز افت دما

 9-1-1معموال دماي بتن تولید شده در كارگاه حدود  2درجه
سلیسوس بیشتر از دماي محیط می باشد .لذا در دماي محیط باالتر
از  30درجه سلسیوس ،احتمال قرار¬گیري در شرایط بتن ریزي
در هواي گرم وجود دارد.
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شرايط هوای گرم

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 9-1-1هرگاه دمای بتن در زمان بتنریزی بیشتر از  º32Cباشد،
هوای گرم محسوب میشود و تدارکات ضروری برای ساخت بتن و
بتن ریزی در هوای گرم را باید فراهم کرد.
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بدیهی است در قطعات حجیم ممکن است بدلیل ایجاد تنش هاي
حرارتی ناشی از افزایش دماي بتن و گرادیان حرارتی ،نیاز به دماي
به مراتب كمتري وجود داشته باشد كه باید به آیین نامه شماره ...
«بتن حجیم» مراجعه شود.
دماي زیاد بتن اثرات نا مطلوب بر بتن تازه و سخت شده دارد.
بخشی از این اثرات به شرح زیر است:
 افت بیشتر روانی و خطر افزودن آب به مخلوط در كارگاه؛ افزایش آهنگ گیرش ،در نتیجه ایجاد مشکالت در انتقال،تراكم و پرداخت سطح بتن و خطر بیشتر در به وجود آمدن
درزهاي سرد (درز بین دو الیه بتن بدون پیوستگی)؛
 احتمال بیشتر ترك خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیري وحرارتی؛
 احتمال افزایش جمع شدگی ناشی از خشک شدگی؛ -احتمال كاهش مقاومت هاي مکانیکی و دوام.
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غیر از دماي بتن ،عوامل دیگري نیز مانند دماي زیاد هوا رطوبت
نسبی كم هوا ،سرعت زیاد باد ،ارتفاع زیاد از سطح دریا و تابش
مستقیم خورشید به تبخیر بیشتر از سطح بتن می انجامد .این
عوامل میتوانند باعث افزایش اثرات نامطلوب هواي گرم (دماي
هوا) به خصوص جمع شدگی خمیري و ترك خوردگی در سطح
بتن شوند.

تداركات برای ساخت بتن و بتن ريزی

 -9-3-1برای کاهش دمای مخلوط بتن ،الزم است از روش های
پیشگیرانه جهت جلوگیری از افزایش دمای مصالح اولیه (سیمان،
سنگدانه و آب) استفاده نمود .همچنین میتوان نسبت به خنک
کردن مصالح مصرفی اقدام کرد .آسانترین روش ،استفاده از آب
سرد و یا یخ در مخلوط بتن میباشد .چنانچه با استفاده از آب سرد
در ساخت مخلوط بتن نتوان دمای بتن را در حد مورد نظر کاهش
داد ،میتوان تا  75درصد آب مورد نیاز برای ساخت مخلوط بتن را

-9-3-1استفاده از آب سرد در ساخت مخلوط بتن می تواند تا
حدود C°4دماي مخلوط را كاهش دهد ،اما اثر كاهش دماي
مخلوط با استفاده از یخ بصورت مستقیم ،تا حدود  C°10میباشد.

ﯽ

ساخت بتن

اﻫ
ﻮ

کلیه مواد و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت بتن و بتن ریزی در
هوای گرم باید قبل از شروع عملیات فراهم شوند .در این فصل به
مواد و تجهیزات ضروری اشاره شده است.

فصل هشتم –ساخت و اجراي بتن
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با تراشه یخ یا یخ پولکی جایگزین کرد .اما نباید در پایان عملیات
مخلوط کردن بتن ،یخی در بتن مشاهده شود.
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 -9-3-2مصالح مصرفی شامل سنگدانه و مواد سیمانی و آب باید
تا حد امکان از دمای کمی برخوردار باشند.
بدیهی است ،دمای بتن پس از مخلوط کردن باید از حداکثر دمای
مجاز در ریختن کمتر باشد.
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-9-3-2در صورت امکان از سیلو با رنگ سفید براي نگهداري
سنگدانه و سیمان استفاده گردد و كیسههاي سیمان در انبار
سرپوشیده انبار شود .براي جلوگیري از افزایش دماي آب ،توصیه
می شود منابع یا مخازن آب و لوله هاي رابط در سایه قرار گیرند
و با مواد عایق پوشانده شوند .همچنین بهتر است مخازن آب در
زمین مدفون گردند .جهت جلوگیري از افزایش دماي سنگدانه ها،
ناشی از تابش مستقیم آفتاب ،توصیه می شود سنگدانه ها در زیر
سایبان مناسب قرار گیرند.
براي خنک كردن سنگدانه میتوان از پاشش آب بر سطح آن
استفاده كرد و اجازه داد تا آب سنگدانه تبخیر شود ،به هر حال در
صورتی كه بخشی از آب در سنگدانه ها باقی بماند ،باید آنرا در
تعیین مقدار آب مورد نیاز براي ساخت مخلوط منظور نمود.
دماي مخلوط بتن باید در حدي باشد كه پس از حمل و قبل از
ریختن ،از دماي مجاز ،تجاوز نکند.
براي محاسبه دماي مخلوط بتن بر مبناي وزن و دماي مصالح
مصرفی میتوان از رابطه ارائه شده در فصل بتنریزي در هواي سرد
استفاده كرد .اما اگر از یخ به عنوان بخشی از آب مصرفی استفاده
میشود ،براي محاسبه دماي مخلوط باید از رابطه زیر بهره گرفت:
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كه در آن:
وزن یخ به  kgاست.

بقیه پارامتر ها در رابطه فوق طبق فصل بتن ریزي در هواي سرد
می باشد.

اﻫ
ﻮ

 9-3-4برای جبران افت اسالمپ در هوای گرم نباید بیشتر از مقدار
آب طرح مخلوط بتن ،آب دیگری اضافه شود .با کاهش دمای
مخلوط بتن طبق بند  4-5می توان افت اسالمپ را کاهش داد.
برای طوالنیتر کردن مدت حفظ اسالمپ مخلوط بتن ،میتوان از
مواد کندگیر یا روان کننده یا کاهنده آب که خاصیت کندگیری دارند،
استفاده کرد.

9-3-4ت -مقدار آب مخلوط بتن باید به مقدار تعیین شده در
نسبت طرح مخلوط باشد و به هیچ وجه نباید براي جبران افت
اسالمپ بیشتر از آب تعیین شده ،به مخلوط آب اضافه گردد .زیرا
اضافه كردن آب منجر به افزایش نسبت آب به سیمان میشود و
در نتیجه باعث كاهش مقاومت هاي مکانیکی و دوام بتن میگردد.

ﯽ

 -9-3-3الزم است تمام وسایل ساخت بتن تا حد امکان در سایه
نگهداری شوند و با ریختن آب بر سطح یا درون مخلوطکن نسبت
به کاهش دمای آن اقدام شود .اما در هنگام ساخت مخلوط بتن،
نباید آب اضافی در مخلوطکن باشد.
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 9-4-1انتقال بتن با کامیون حمل بتن (تراک میکسر) باید به نحوی
باشد که حداکثر تعداد چرخش جام کامیون به حداکثر  300دور
محدود گردد .در صورتیکه قرار باشد عمل اختالط و حمل بصورت
توام انجام شود ،الزم است حداقل  70دور با سرعت چرخش تند
بتن را مخلوط کرد اما برای بقیه دورها ،سرعت چرخش جام باید
سرعت چرخش کند باشد .مدت انتقال بتن با کامیون مخلوط کن
بتن تا اتمام تخلیه بتن از کامیون نباید از یک ساعت بیشتر شود.
همچنین این مدت می تواند با مصرف مواد افزودنی کندگیر یا
سیمان های با دیرگیری و افت اسالمپ کم ،با مجوز دستگاه نظارت
افزایش یابد.
 9-4-2برای جلوگیری از گرم شدن بتن در حین انتقال ،باید از
دمای وسایل و تجهیزات حمل و ریختن بتن قبل از استفاده مانند
دیگ مخلوط کن با کمک آب یا چتایی خیس کاست .توصیه می
شود رنگ وسایل حمل و ریختن بتن مانند ،دیگ کامیون حمل بتن(
تراک میکسر) ،سفید یا رنگ روشن باشد.
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بتنريزی

 9-4-2ت – در هواي شرجی و گرم نمی توان انتظار داشت كه با
آب پاشی سطح بیرونی تراك میکسر و یا استفاده از گونی خیس
در سطح آن افت دماي قابل مالحظه اي حاصل شود .در این حالت
الزم است صرفا از آب خنک براي كاهش دماي دیگ مخلوط كن
استفاده نمود.
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 9-5-1حداکثر دمای مخلوط بتن در هنگام بتن ریزی باید به 32
درجه سلسیوس محدود شود مگر اینکه طراح پروژه ،دمای کمتری
را تجویز نماید.
 9-5-2در هنگامی که شرایط محیطی به نحوی است که احتمال
ترکخوردگی ناشی از جمعشدگی خمیری وجود دارد ،باید نسبت به
حفاظت سطح بتن به ویژه در دالها از تبخیر زیاد ،اقدام کرد .دمای
زیاد هوا و بتن ،رطوبت کم محیط ،سرعت زیاد باد و تابش مستقیم
آفتاب از عوامل مؤثر تشدید تبخیر آب از سطح بتن میباشد .استفاده
از پوشش نایلونی بر سطح بتن ،بدون آن که در تماس مستقیم با
بتن باشد ،یا استفاده از مواد غشاساز جلوگیری کننده از تبخیر پس
از اتمام پرداخت ،روش مناسب برای کاهش نرخ تبخیر است.

 -9-5-2نرخ تبخیر آب از سطح بتن را میتوان از رابطه 1-5
محاسبه كرد .اگر نرخ تبخیر در بتن هاي معمولی بیشتر از
 kg/m2/h 5/0باشد ،براي جلوگیري از ترك خوردگی خمیري
ناشی از تبخیر ،باید نسبت به حفاظت سطح بتن براي كاهش نرخ
تبخیر اقدام كرد ،بدیهی است چنانچه از بتن هاي با آب انداختگی
ناچیز مانند بتن هاي حاوي دوده سیلیسی یا بتن خودتراكم
استفاده شود ،شرایط حفاظتی باید تشدید گردد ،زیرا ممکن است
در نرخ تبخیر كمتر از  kg/m2/h 5/0نیز ترك خوردگی اتفاق
بیافتد.

كه در آن:
 Eنرخ تبخیر به kg/m2/h
 Rرطوبت نسبی تقسیم بر 100
 Taدماي هوا به درجه سلسیوس
 Tcدماي بتن به درجه سلسیوس
 Vسرعت باد به km/h
 9-6-3ت – وزن الیاف با توجه به حجم آن كه بصورت درصدي
از حجم بتن مطرح می گردد می تواند

فصل هشتم –ساخت و اجراي بتن

12/06/2018

 9-6-3در صورتی که نرخ تبخیر در حد زیاد است و امکان کاهش
نرخ تبخیر وجود ندارد ،میتوان از انواع الیاف به مقدار کم استفاده
کرد .استفاده از الیاف حتی به مقدار حدود  0/1تا  0/2درصد حجم
بتن میتواند بروز ترک ناشی از جمعشدگی خمیری را به تاخیر اندازد
و یا کاهش دهد .هر چند بکارگیری تمهیدات کاهش نرخ تبخیر
کمک بزرگی در کاهش احتمال ترک خوردگی است.
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 9-7-1ت -به روش هاي عمل آوري كه در بند  ...ارایه شده ارجاع
داده شود.

عملآوری
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 9-7-1در هوای گرم ،بهترین روش عملآوری برای دالها ،ایجاد
حوضچه آب بر سطح آنها است .همچنین استفاده از چتایی خیس
همراه با پوشش پالستیک بر روی آن در اعضای بتنی توصیه می
شود .چتایی باید در طول مدت عملآوری به طور مداوم خیس باشد،
اگر چتایی خشک و مجددا خیس شود ،دوره های خیس و خشک
شدن در سطح بتن رخ میدهد که عمل آوری صحیح محسوب
نمیشود.
 9-7-2میتوان از محلول شیمیایی غشاساز با رنگ روشن یا سفید
استفاده نمود .اما برای بتنهای پرمقاومت با نسبت آب به سیمان
کمتر از  ،0/42استفاده از روش های صرفا جلوگیری کننده از تبخیر،
مانند استفاده از پوشش نایلونی تنها ،و محلول شیمیایی غشاساز،
توصیه نمیشود ،مگر آن که استفاده از آنها توسط دستگاه نظارت
مجاز تشخیص داده شود.
 -9-7-3برای مدت عملآوری مورد نیاز ،به جدول  ...مراجعه شود.
در این جدول ،رده عمل آوری ،شرایط محیطی ،نوع سیمان و دمای
متوسط سطح بتن یا هوای مجاور ،در نظر گرفته شده است.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د
اﻫ
ﻮ
ﯽ

 9فصل نهم

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

بتنریزی در شرایط خاص و بتنهای ویژه
متن

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 9-1كليات

تفسير

 9-2بتن پر مقاومت

ت  -1-1-2با تو جه به این که بعضـــی از جداول و روابط براي
بتنهاي با مقاومت تا حدود  40مگاپا سکال معتبر ا ست و با توجه
به شــرایط مقاومتی معمول بتن در ایران ،در حال حاضــر مرز بتن
پرمقاومت در این آئیننامه  40مگاپا سکال در نظر گرفته می شود.
ممکن اســت در آینده نزدیک با رایجتر شــدن ســاخت بتنهایی با
رده باالتر از  40مگاپاســکال ،این مرز به  50مگاپاســکال یا باالتر
افزایش یابد .همچنین ،در ســاخت بتنهایی با مقاومت مشــخصــه
بیشـــتر از  40مگاپاســـکال به تمهیدات ویژهاي در زمینه انتخاب
مصــالح ،مصــرف افزودنیهاي شــیمیایی ،پوزوالنها و ســربارهها و
دقت در ساخت و كنترل كیفی نیاز ا ست ،بنابراین از این نظر نیز
میتوان هماكنون این مرز را منطقی محسوب نمود.

ﯽ

 -9-2-1-1بتن پر مقاومت بتنی است كه مقاومت مشخصه
آن در سن  28روز بیشتر از 40مگاپاسگال باشد.

ت  -3-1الزم است ،جلسات هماهنگی بین كارفرما ،مشاور ،پیمانکار
و كلیه دســـت اندركاران در مراحل مطالعات و اجراي پروژه برگزار
شود.
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 -9-1-1بتنهاي ویژه بتنهایی هســـتند كه مواد و مصـــالح
ت شکیل دهنده ،روش اجرا یا خواص تازه و سخت شده آنها با
بتنهاي متداول تفاوت قابل توجهی دارد.
 -9-1-2عالوه بر الزاماتی كه در این فصل براي بتنهاي ویژه
ارائه شده ا ست ،باید سایر ضوابط و الزامات این آیین نامه نیز
رعایت گردد .به عبارت دیگر ،فقط تفاوتها در این بخش ارائه
شــدهاســت و بخشهاي مرتبط با بتن متعارف همچنان الزامی
باقی میماند.
 -9-1-3در طراحی و اجراي بتنهاي ویژه نیاز به منابع انسانی
ماهر و آموزشدیده می با شد و همچنین ا ستفاده از تجهیزات
و و سایل خاص در آزمای شگاه و كارگاه ضروري ا ست .قبل از
شروع به اجراي بتنهاي ویژه ،این نیازها باید فراهم شود.

فصل نهم –بتن ریزي در شرایط خاص و بتن هاي ویژه 12/06/2018

متن

193

تفسير
 از این نوع بتن میتوان در ساخت اعضاء سازهاي مانند ستونها،دیوارهاي بر شی ،پو ستهها ،سازههاي ساحلی ،كفهاي صنعتی و
سازههاي بتنی پیشساخته و پیش تنیده استفاده نمود.

مصالح مصرفي
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 9-2-2-1سيمان

ا ستفاده از انواع سیمانهاي پرتلند و آمیخته ،در تولید بتن
پر مقاومت مجاز است.
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 9-2-2-2سنگدانهها

ت -1-2-2-در بکارگیري سیمانهاي آمیخته در بتن پر مقاومت،
همچون سیمان هاي پرتلند ،اطمینان از كسب مقاومت فشاري در
سن مقرر باید با حساسیت بیشتري مورد توجه قرار گیرد.
ت -2-2-2-در صورت تامین مقاومت و كارایی مورد نظر ،استفاده
از حداكثر اندازه سنگدانه بزرگتر مجاز است.
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اســتفاده از اندازه اســمی ســنگدانه تا حداكثر  20میلیمتر
توصیه میشود .استفاده از شن شکسته پر مقاومت با حداكثر
مقاومت سایشی  30درصد( ،رده  LA30مطابق استاندارد ملی
شماره  )302در ساخت این نوع بتنها توصیه میگردد.
 9-2-2-3افزودنيهای شيميايي و معدني

اﻫ
ﻮ
ﯽ

 9-2-3-1در این بتن ها اســـت فاده از فوق روانكن نده یا
كاهندههاي آب ممتاز ،الزامی است.
 -2-2-3-2با توجه به افت روانی قابل توجه این نوع بتن،
توصیه می شود از مواد دیرگیر كننده یا حفظ كننده روانی به
همراه مواد فوق روان كننده استفاده شود.
 -9-2-3-3ا ستفاده از هرگونه ماده افزودنی به شرطی مجاز
اســت كه در طرح مخلوط و ســاخت مخلوط آزمایشــی در
آزمایشــگاه و كارگاه ،نتایج عملکردي مطلوبی را بدســت داده
باشد.
 -9-2-3-4اســتفاده از مواد مکمل ســیمانی از جمله دوده
سیلیسی در بتنهاي پر مقاومت توصیه میشود.
 -9-2-3-5اســتفاده از محصــوالت آمادهاي تحت عنوان ژل
دودهســـیلیس یا محصـــوالت مشـــابه ،بدون اطالع از مواد
تشکیلدهنده و نسبتهاي آنها مجاز نمی باشد  .به هر حال،
در صــورت اطالع از موارد فوق نیز كنترل عملکرد ماده مزبور
ضرورت دارد.

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

تفسير

 9-3الياف فوالدی
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 -9-2-4-1ا ستفاده از الیاف فوالدي با نظر د ستگاه نظارت و
رعایت تمهیدات مندرج در بخش بتن الیافی ،در بتن هاي با
مقاومت باالتر از  65مگاپاســگال بویژه در مناطق داراي زلزله
با خطر نسبی زیاد و بسیار زیاد توصیه میشود.
 -9-2-4-2اســـتفاده از ســـایر انواع الیاف ،با در نظر گرفتن
عملکرد آنها از نظر مقاومتی و غیره بالمانع است.
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تعيين مقادير نسبتهای مخلوط (طرح
مخلوط)
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 9-3-1-1طرح مخلوط بتن هاي پر مقاومت باید بصـــورت
آزمایشگاهی تهیه شود .همچنین الزم است از عملکرد آن در
كارگاه نیز اطمینان حاصل شود.

ت  9-3-1-1توصیه میگردد در ساخت این نوع بتن ،از نسبت آب
به مواد سیمانی كمتر از  0/4استفاده گردد.
 مقدار مواد سیمانی براي كاهش گرمازایی و جمع شدگی و رعایتمسایل زیست محیطی و توسعه پایدار تا حد امکان باید محدود
گردد .توصیه میشود حداكثر مقدار سیمان پرتلند به  500كیلوگرم
بر متر مکعب و مواد سیمانی به  550كیلوگرم بر متر مکعب محدود
شود.
 در صورتی كه مقدار مواد سیمانی مصرفی بیشتر از  550كیلوگرمبر متر مکعب باشد ،باید تمهیدات الزم جهت كنترل جمع شدگی
صورت پذیرد.
 در تعیین نسبتهاي مخلوط باید دقت نمود اگر ابعاد عضو ،مطابقآیین نامه بتن حجیم ،نشریه شماره  344سازمان برنامه و بودجه،
بزرگ باشد ،ممکن است دما در هسته آن بشدت افزایش یابد .لذا
براي جلوگیري از كاهش مقاومت بتن و پدیده تاخیر در تشکیل
اترینگایت ،نباید دماي هسته بتن از  70درجه سلسیوس بیشتر
شود .همچنین باید تنشهاي حرارتی و ترك خوردگی ناشی از آن
در عضو بتنی كنترل گردد.
 درصورتی كه این نوع بتن كاربري خاصی داشته باشد ،باید طرحمخلوط بتن با همان هدف مورد نظر ،طراحی شود.
 جدول زیر به صورت راهنما در خصوص ردهبندي بتنهاي پرمقاومت و نسبتهاي آب به مواد سیمانی متناظر ارائه شده است و
صرفا جنبه راهنمایی دارد .در این جدول سیمان مصرفی در بتن
داراي رده مقاومتی  425در نظر گرفته شده است.
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جدول راهنماي طبقه بندي بتنهاي پرمقاومت
مشخصات
بتن
مقاومت
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(مگاپاسکال)
نسبت آب به
مواد سیمانی

مقاومت

مقاومت زیاد

خیلی زیاد
100-70

70-40
0/45 – 0/35

مقاومت
فوقالعاده
زیاد
بیشتر از
100

– 0/28

كمتر از

0/35

0/28

اجرا
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 9-4بتن اليافي

ت  -1-1-3كاربردهاي عمده ال یاف فوالدي شـــامل قطعات بتنی
پیشســاخته ،دالهاي بتنی متکی به شــمع در مناطق داراي خاك
ضــعیف (نظیر كف كارخانهها ،انبارها و زیرزمینها) و دالهاي بتنی
متکی به ستون میباشد.
 ا ستفاده از الیاف براي م سلح كردن دالهاي بتنی به دلیل دا شتنمزایایی از جمله كنترل تركهاي ناشی از جمعشدگی ،بهبود طاقت،
دارا بودن مقاومت كشـــشـــی باقیمانده ،كاهش نیروي انســـانی و
تجهیزات و همچنین سهولت اجراي آن ،راهکاري مناسب میباشد.
 در قطعات بتنی پیش ساخته ،ا ستفاده از آرماتور براي مقاومت دربرابر تنشهاي موضـــعی نظیر تنشهاي ناشـــی از بارهاي متمركز

ﯽ

 -3-1-1بتن الیافی نوعی ماده مركب اســت كه از ســنگدانه،
خمیر سیمانی و الیاف مجزا (ناپیوسته) ساخته می شود .الیاف
مورد استفاده میتواند از نوع فلزي ،پلیمري ،كربنی ،شیشهاي،
گیاهی و سلولزي یا تركیب چند نوع از این الیاف باشد .در این
بخش ،ع مدتا به ال یاف فوالدي پرداخ ته میشـــود و تن ها در
خصـــوص دالهاي بتنی و كفهاي صـــنعتی به كاربرد الیاف
پلیمري براي كنترل جمعشدگی بتن اشاره شده است.

ت  -3-4-2در صــورتی كه نیاز باشــد روانكننده در دو مرحله به
بتن افزوده شود ،باید قبل از اجرا ،عملکرد آن به صورت آزمای شی
در آزمایشــگاه و كارگاه ارزیابی شــده باشــد .همچنین باید كنترل
روانی قبل و بعد از افزودن فوقروانكننده در هر دو مرحله انجام
پذیرد.

اﻫ
ﻮ

كليات

ت  -2-4-2با توجه به نسبت آب به مواد سیمانی و بکارگیري مواد
افزودنی معدنی در این نوع بتن ،معموال جمعشدگی خود بخودي
آن زیادتر از بتنهاي معمولی است ،لذا رطوبت رسانی به آن براي
كاهش این نوع جمع شدگی اهمیت دارد.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 -2-4-1ضــروري اســت كنترل طرح مخلوط در اجراي این
نوع بتن از جمله رعایت نســـ بت آب به مواد ســـی مانی با
حساسیت بیشتري صورت گیرد.
 -2-4-2در این نوع بتن ،به خاطر نســـبت كم آب به مواد
ســیمانی و مصــرف زیاد ســیمان ،عمل آوري اهمیت زیادي
دارد .لذا اســتفاده از عملآوري مرطوب توصــیه میگردد .در
صــورت اســتفاده از انواع دیگر عمل آوري ،باید روش آن به
تائید دستگاه نظارت برسد.
 -2-4-3با تو جه به ا فت روانی قا بل تو جه این نوع بتن،
ممکن است افزودن مواد فوقروانكننده در دو مرحله ،ساخت
بتن و در پاي كار ان جام شـــود .افزودن این مواد در مرحله
ساخت بتن حتما باید در ای ستگاه مركزي ساخت بتن انجام
شود.

ت  -1-4-2اندازه گیري رطوبت سنگدانه ها باید بصورت مستمر و
ترجیحا بصـــورت خودكار انجام شـــود و با توجه به نتایج آن باید
اصالحات الزم در وزن سنگدانه و آب مصرفی اعمال گردد.
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ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

اعمالی هنگام تولید قطعات ،مناسب میباشد .اما در تنشهاي توزیع
شــده نظیر تنشهاي ناشــی از فشــار خاك و آبهاي زیرزمینی در
مرحله بهرهبرداري ،ال یاف ،عملکرد بهتري دارند .از آنجا كه معموال
هم تنشهاي موضعی و هم تنشهاي توزیع شده در قطعات پوشش
سازههاي زیر زمینی وجود دارند ،این قطعات را میتوان به صورت
یک سیستم تركیبی از آرماتور و الیاف تولید نمود.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 -3-1-2الیاف پلیمري بویژه الیاف پلیپروپیلن در اغلب اوقات
به منظور كنترل عرض ترك و ز مان تركخوردگی دال هاي
بتنی و كفهاي صــنعتی در ســنین اولیه و تركهاي ناشــی از
جمعشدگی خمیري (پالستیک) استفاده میشود.

مشخصات الياف

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 -3-2-1پیش از مصرف الیاف باید مشخصات الیاف شامل نوع
الیاف ،طول ،قطر یا نسبت طول به قطر (ضریب شکل) ،شکل،
بافت سطحی ،مدول اال ستی سیته و حداقل مقاومت ك ش شی
نهایی الیاف مشخص گردد.

ت  -1-2-3الیاف فوالدي معموال با مقاومت ك ش شی نهایی تا حدود
 1100مگاپاســکال در دســترس بمی باشــند و الیاف با مقاومتهاي
بیشــتر به صــورت خاص ،ســفارش داده میشــوند .طول معمول این
الیاف در محدوده  13الی  64میلیمتر و نسبت طول به قطر (ضریب
شــکل) آنها نیز در محدوده  30الی  100قرار دارد .الیاف فوالدي به
شکلهاي صاف ،موجدار ،قالبدار و با انتهاي برآمده تولید می شوند.
كاربرد مقدار طول الیاف فوالدي عالوه بر تعیین نسبت طول به قطر،
كنترل محدودیت بکارگیري آن در بتن مســـلح میباشـــد كه طول
الیاف نباید از ن صف فا صله آزاد آرماتورها و ن صف ضخامت پو شش
بتن روي آرماتورها بیشتر باشد.
الیاف پلیپروپیلن نیز به لحاظ هندس ـی در ســه گروه تکرشــتهاي،
چندرشتهاي و نواري جاي میگیرند.

تعيين مقادير نسبتهای مخلوط (طرح
مخلوط)

اﻫ
ﻮ
ﯽ

 -3-3-1م قادیر و نســـ بت هاي مخلوط بتن ال یافی با ید به
صـــورت خاص با توجه به شـــرایط پروژه و با در نظر گرفتن
مشــخصــات الیاف ،طبق بند  1-2-3تعیین یا از مخلوطهاي
اجرا شده در پروژههاي قبلی م شخص شود .در هر دو صورت،
م قادیر و نســـ بت هاي مخلوط با ید عالوه بر تأمین كارایی،
مقاومت فشاري و موارد دیگري نظیر طاقت خمشی و مقاومت
خمشی مورد نیاز را برآورده كند.
 -3-3-2در بتن الیافی ،با توجه به مقدار مصــرف الیاف ،طول،
قطر و شــکل الیاف ،كاهش روانی بتن دیده میشــود .از اینرو
باید بر اســاس مخلوطهاي آزمایشــی ســاخته شــده ،عالوه بر

ت  -1-3-3به هر حال ســاخت مخلوط آزمایشــی در آزمایشــگاه و
كنترل كارایی بتن و عملکرد آن از نظر مکانیکی ضرورت دارد.

ت  -2-3-3از دیگر اقدامات اصالحی به منظور دستیابی به روانی
مورد نظر بتن الیافی میتوان به استفاده از افزودنیهاي روانكننده و
برخی پوزوالنها نظیر خاكستر بادي اشاره نمود .همچنین كاهش
سهم شن و افزایش سهم ماسه در دستور كار قرار میگیرد.
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م صرف افزودنیهاي منا سب مانند روانكننده ،بافت دانهبندي
مخلوط سنگدانهها را نیز ریزتر نمود.

 وجود الیاف میتواند باعث افزایش آب انداختن بتن شود .همچنینبا كاهش حداكثر اندازه سنگدانه میتوان مقدار الیاف بیشتري را با
نگرانی كمتر در ارتباط با گلولهشدگی آنها بکار برد .الزم به ذكر است
كه گلولهشدگی الیاف به نوبه خود میتواند آب انداختن را نیز افزایش
دهد.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ
اجرا

 9-4-4-1قالببندی و آرماتورگذاری

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 -3-4-1-1به منظور كاهش مشکالت ناشی از بیرون زدن
الیاف فوالدي از گوشههاي قالب ،گوشهها و لبههاي تیز قالب
باید پخ شوند .راه حل دیگر ،بتونهكاري یا استفاده از نوارهاي
مخصوص در داخل گوشهها و لبههاي تیز قالب میباشد.
 -3-4-1-2در مواردي كه الیاف فوالدي همراه با شبکه آرماتور
یا شبکه مفتول جوش شده استفاده میشود ،فاصله آزاد
آرماتورها یا مفتولهاي جوش شده یا ضخامت پوشش بتن روي
آرماتور باید از دو برابر طول الیاف فوالدي بیشتر باشد.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 9-4-4-2افزودن الياف به مخلوط بتن

اﻫ
ﻮ

افزودن الیاف باید به یکی از سه روش زیر صورت گیرد:
 الیاف در ایستگاه مركزي بتن به جریان سنگدانه
پیش از ورود به مخلوطكن اضافه شود.
 الیاف در ایستگاه مركزي بتن به سنگدانه توزین شده
اضافه شود.
 الیاف در مرحله آخر پس از اختالط تمام اجزاي
تشکیلدهنده بتن به كامیون مخلوط كن اضافه
شوند.

ت  -2-4-3در روش اول ،الیاف را میتوان به صورت دستی یا از
طریق قیف مخزن الیاف به سنگدانههاي در حال حركت روي نوار
نقاله (بویژه درشتدانه) اضافه كرد یا آنها را روي نوار نقاله دیگري كه
به نوار نقاله حامل سنگدانه منتهی میشود ،ریخت .توصیه میشود
این روش بویژه براي الیاف فوالدي به صورت دستهاي (بستهاي) و
الیاف پلیپروپیلن تک رشتهاي بکار برده شود.
 در روش سوم ،الیاف با نرخ حدود  50كیلوگرم در دقیقه به داخلقیف كامیون مخلوط كن در حالی كه با سرعت حداكثر میچرخد،
اضافه میشود .سپس سرعت دیگ به سرعت متوسط براي اختالط
كاهش یافته و حداقل  50دور با این سرعت بچرخد .استفاده از این
روش زمانی مجاز است كه كامیون مخلوط كن بیش از دو سوم
ظرفیت اسمی خود بارگیري نشده باشد .توصیه میشود اسالمپ بتن
پیش از افزودن الیاف 25 ،الی  75میلیمتر (با توجه به مقدار الیاف
مصرفی) بیشتر از اسالمپ نهایی مورد نظر باشد ،زیرا با افزودن الیاف
از مقدار اسالمپ بتن كاسته میشود.

ﯽ

 9-4-4-3جايدهي بتن

حمل و جایدهی بتنهاي ال یافی می تواند با تجهیزات متداول
و با در نظر گرفتن نکات زیر انجام گیرد.
 -3-4-3-1با توجه به ضـــرورت افزایش شـــیب ناوه كامیون
مخلوط كن ،ممکن اســـت نتوان بتن الیافی را به خوبی تخلیه
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ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

كرد .بنابراین گاه نیاز به اســتفاده از یک ســکو براي اســتقرار
كامیون مخلوط كن میباشد.
 -3-4-3-2جام باید داراي قیفی با شیب تند و سطح داخلی
تمیز و هموار ،و حداقل اندازه دهانه بازشــو باید  300میلیمتر
یا  12برابر حداكثر اندازه سنگدانه باشد.
 -3-4-3-3براي پ مپ كردن بتن حاوي ال یاف فوالدي بل ند
(بی شتر از  50میلیمتر) به ویژه در مقادیر م صرف بیش از 50
كیلوگرم بر متر مکعب باید تمهیدات الزم در نظر گرفته شود.

ت  -2-3-4-3در صــورت انســداد بازشــو توســط الیاف و به منظور
تخلیه آسان بتن ،میتوان از لرزاننده بدنه روي جام استفاده نمود.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

ت  -3-3-4-3براي الیاف با طول كمتر از  50میلیمتر ،ضـــابطه
خاصی ارائه نشده است.
 براي الیاف با طول بیش از  50میلیمتر ،از لولههاي با قطر حداقل 125میلیمتر استفاده شود.
 طول لوله هاي انعطافپذیر پمپ تو صیه می شود تا حد امکان بهحداقل برسد.
 انتهاي شـــوت كامیون مخلوط كن حدود  300میلیمتر باالتر ازشبکه فلزي تعبیه شده بر روي قیف پمپ باشد .شبکه فلزي روي
قیف نباید هنگام پمپ كردن بتنهاي الیافی برداشـــته شـــود .با
اتصـــال یک لرزاننده كوچک به شـــبکه فلزي قیف میتوان عبور
جریان بتن الیافی از آن را تسهیل نمود.
 استفاده از سنگدانه با دانهبندي گسسته توصیه نمیشود. در مخلوطهاي بتن الیافی بســیار روان ،انتقال بتن به روش پمپاژچندان منا سب نمیبا شد .حداكثر مقدار ا سالمپ بتن الیافی براي
پمپ كردن برابر با  150میلیمتر توصیه میشود.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 9-4-4-4تراكم و پرداخت سطح بتن

آئین نامه بتن ایران -بخش مصالح و مسائل اجرایی

اﻫ
ﻮ
ﯽ

 -3-4-4-1ت مام روش هاي تراكم و پردا خت بتن معمولی با
اع مال تغییرات جزئی ،براي بتن ال یافی نیز قا بل اســـت فاده
میباشد.
از تجهیزات مکانیکی نیز میتوان براي پرداخت بتنهاي الیافی
اســتفاده نمود .تیغهها و صــفحات در طول مدت مالهكش ـی تا
حد امکان موازي با سطح نگه دا شته شوند ،زیرا شیبدار بودن
آنها با زاو یه ز یاد موجب ظاهر شـــدن ال یاف در ســـطح بتن
میگردد.
 -3-4-4-2در كف هاي بتنی در صـــورت ن یاز به زبر كردن
ســطح بتن ،ابزارهاي مورد اســتفاده نباید موجب باال آمدن و
ظاهر شدن الیاف شوند .براي زبر كردن سطح نباید از چتایی
استفاده شود.

ت  -1-4-4-3براي متراكم كردن بتن و فرو بردن ال یاف موجود در
سطح دالهاي بتنی از شم شه لرزان و یا شم شه لیزري ا ستفاده
میشـــود .به منظور ای جاد ســـطحی هموار و بســـتن پارگی ها و
بازشـــدگی هاي موجود در ســـطح بتن از ابزارهاي پرداخت فلزي
انعطافپذیر مانند تخته ماله دسته بلند ،ماله با دو لبه گرد و برنده و
شمشه روسازي استفاده می شود .مالههاي چوبی سبب كنده شدن
الیه ســطحی بتن و در نتیجه بیرون آمدن الیاف شــده و به همین
دلیل كاربرد آنها توصیه نمیگردد.
كشیدن چتایی سبب بلند شدن و ظاهر گشتن الیاف در سطح بتن
میگردد.
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 9-4-4-5عملآوری

 -3-4-5-1براي عملآوري بتنهاي الیافی و حفاظت در برابر
یخبندان و دماهاي زیاد یا كم ،باید همان تمهیدات بتنریزي
در هواي سرد و گرم در بتن معمولی اجرا شود.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

ت  -1-5-4-3از آنجا كه بتن هاي ال یافی غالبا به صـــورت مقاطع
نازك و داراي مواد ســـیمانی ز یادي هســـتند ،بیشـــتر در معرض
تركخوردگی نا شی از جمع شدگی خمیري قرار میگیرند .بنابراین
به منظور جلوگیري از این آســیبدیدگی ،بهتر اســت بتنریزي در
سایه و به دور از تابش خورشید و وزش باد انجام شود.

آزمايشهای بتن اليافي

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 -3-5-1آزمایش هاي خاص بتن حاوي ال یاف فوالدي مربوط
به تعیین شکلپذیري بتن میباشد كه عبارتند از:
الف -آز مایش هاي تیر بتنی براي تعیین م قاو مت خمشـــی
باقیمانده (طبق اسـتاندارد ملی ایران به شـماره  )17207و در
برخی موارد براي تعیین طا قت (طبق اســـ تا ندارد ASTM
)C1609؛
ب -آزمایشهاي دال بتنی براي تعیین طاقت و ظرفیت جذب
انرژي (طبق استاندارد .)ASTM C1550

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د
اﻫ
ﻮ
ﯽ
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 9-5بتن خود تراكم
ت  -1-4شکل پذیري ،یک خا صیت بتن تازه ا ست كه ن شانه تغییر
شکل آسان مخلوط تحت نیروي ثقل و وزن مخلوط است.

كليات

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

بتن خودتراكم قابلیت جاري شدن زیاد بدون جداشدگی و آب
انداختن را دارد كه در قالب ،حتی با تراكم زیاد آرماتور ،با وزن
خود بدون نیاز به ابزار خاص ،پخش و متراكم میشود .از
مهمترین خصوصیات بتن خود تراكم ،شکل پذیري زیاد با حفظ
پایداري مطلوب است.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

كارايي

مصالح مصرفي

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

كارایی بتن خودتراكم با بتن معمولی بسیار متفاوت است و
خواص كارایی بتن خودتراكم شامل موارد زیر است كه با تعیین
نسبتهاي مناسب مخلوط این خواص باید تأمین شوند:
 قابلیت پركنندگی قابلیت عبور -پایداري

ت -2-4-قابلیت پركنندگی نشان دهنده توانایی جاري شدن بتن
تازه در تمام فضاي قالب ،تحت وزن خود می باشد.
 قابلیت عبور ،مربوط به آسانگذري بتن از تمام موانع مانندمیلگردها است ،بدون آن كه انسداد رخ دهد.
 پایداري بتن نشـان دهنده قابلیت حفظ همگنی مخلوط در هنگامجاري شـــدن و گیرش اســـت .پایداري شـــامل دو نوع دینامیک و
اســتاتیک میشــود .پایداري دینامیک به مفهوم عدم جداشــدگی
مخلوط در هنگام بتنریزي اســـت .پا یداري اســـتات یک مربوط به
مقاومت بتن در مقابل آبانداختن ،جداشـــدگی اجزاء و نشـــســـت
خمیري یا پالستیک پس از بتنریزي است .به عبارت دیگر ،پایداري
دینامیک ،مقاومت بتن تازه در مقابل جداشـــدگی در زمان حركت
مخلوط بتن اســت و پایداري اســتاتیک ،مقاومت بتن تازه در مقابل
جداشدگی در حالت ایستا است.

 -4-3-2ماده افزودني فوق روان كننده

ت -2-3-4-معمول ترین نوع افزودنی فوق روان كننــده كــه در

 -4-3-1سيمان و مواد سيماني

اﻫ
ﻮ

استفاده از انواع سیمان و مواد افزودنی معدنی شامل سرباره و
مواد پوزوالنی مجاز است.

ت  -1-3-4مواد پوزوالنی طبیعی مان ند زئول یت و انواع توف ها یا
خاكســترهاي آتشــفشــانی و مواد پوزوالنی مصــنوعی ماننده دوده
ســیلیس ،متاكائولن ،خاكســتربادي و خاكســتر پوســته برنج قابل
استفاده می باشد.

ﯽ

در ساخت بتن خود تراکم باید از ماده افزودنی شیمیایی فوق روان
کننده استفاده شود.

ساخت بتن خود تراكم استفاده میشود بر پایه انواع پلیكربکسیالت
اترها اســـت .هرچند میتوان از فوق روانكنندههاي پایه نفتالینی و
مالمینی نیز استفاده نمود.
 براي حفظ قابلیت پركنندگی و عبور كردن مخلوط بتن خودتراكمالزم است از ماده افزودنی فوق روان كننده استفاده كرد.

 -4-3-3پودر سنگ (پر كننده معدني غير فعال)

ت -3-3-4-توصیه می شود كه ذرات پودر سنگ ،كوچکتر از 150

استفاده از انواع پودر سنگ بویژه پودر سنگ آهک مجاز است.
عدم رعایت مقدار مجاز رد شده از الک  75میکرومتر (الک نمره
 )200در ساخت بتن معمولی كه در استاندارد مربوطه ذكر

میکرومتر ( 0/150میلیمتر) باشند و بیش از  70درصد پودر ،از الک
 75میکرومتر (الک نمره  )200عبور كند.
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شده است ،بشرطی مجاز است كه پودر رد شده از الک 75
میکرومتر از نظر مواد زیانآور (رس و شیل) مطابق مقادیر مجاز
ارایه شده در استاندارد ملی ایران به شماره  302باشد.

 برخی از انواع پودر سنگ ها می توانند فعال باشند و منجر به ایجادواكنش در بتن خودتراكم گردند.
 براي افزایش گرانروي مخلوط بتن میتوان از پودرســـنگ یا مادهافزودنی اصالح كننده گرانروي ،یا تركیبی از هر دو استفاده كرد.
ت  -4-3-4توصــیه میشــود ترجیحا از ماســه گردگوشــه به همراه
ذرات كافی ریزتر از  0/3میلیمتر استفاده گردد.
 توصــیه میشــود در روش ملی طرح مخلوط بتن ،توان رابطه فولرتامسون اصالح شده ،بین  0/35تا  0/1بسته به بافت دانه دانهبندي
ریزي مطلوب بتن و روانی آن انتخاب شود.

 -4-3-5ماده افزودني اصالحكننده گرانروی

ت  -5-3-4این مواد تحت نام مواد نگ هدارنده آب در اســـتاندارد
 2930ایران وجود دارد .نام مخفف این مواد نیز  VMAیا VEA
میباشد.
 براي افزایش گرانروي مخلوط بتن میتوان از پودرســـنگ یا مادهافزودنی اصالح كننده گرانروي یا تركیبی از هر دو استفاده كرد.
 گاه در حین اجرا و در صورت م شاهده جدا شدگی میتوان از اینمواد نیز استفاده نمود تا جداشدگی و آب انداختن بتن مهار گردد.
ت  -4-4براي افزایش گرانروي بتن ،اگر از پودر سنگ كوچکتر از
 150میکرومتر استفاده میشود ،بهتر است مقدار آن بین  50تا
150كیلوگرم در هر مترمکعب بتن باشد .بدیهی است در صورتیکه
پودر سنگ مصرفی حاوي ذرات درشت تري باشد این مقدار میتواند
افزایش یابد و الزم است ذرات درشتتر را جزو سنگدانه مصرفی
محسوب نمود .این مقدار فقط جنبه راهنمایی دارد و باید تمام
الزامات مربوط در نظر گرفته شود.

 -4-3-4سنگدانه

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

از همه انواع سنگدانه قابل استفاده در بتن معمولی میتوان در
بتن خود تراكم استفاده كرد .حداكثر اندازه سنگدانه مصرفی به
 20میلیمتر محدود میشود .بافت دانهبندي مخلوط سنگدانه
باید بسیار ریز باشد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

ماده افزودنی اصالحكننده گرانروي براي افزایش گرانروي و
پایداري مخلوط بتن استفاده میشود .براي آگاهی از نیاز به
كاربرد این ماده به بند  4-4مراجعه شود.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

تعيين مقادير نسبتهای مخلوط (طرح
مخلوط)

مقادیر و نسبتهاي مخلوط بتن خودتراكم مشابه بتن معمولی،
باید براساس مقاومت و دوام مورد نظر هر پروژه تعیین شود.
درعین حال ،در تعیین نسبتهاي مخلوط ،باید خصوصیات
رئولوژي (رفتارشناسی) و كارایی و نتایج آزمایشها مطابق با
بند  5-4در نظر گرفته شود.

آزمايشهای بتن تازه خودتراكم

اﻫ
ﻮ

خودتراكم ،استفاده از دستگاه رئومتر است كه محدوده هایی براي آن
پیشنهاد شده است .ولی هنوز استانداردهاي الزم و حدود مجاز نتایج

ﯽ

 -4-5-1روش هاي آز مایش بتن تازه خود تراكم براي تعیین
رئولوژي و كارایی باید مطابق با ا ستانداردها ،شامل مواردي به
شرح زیر باشد:
 جریان اسالمپ و ( - T50استاندارد ملی ایران )11270 شــاخص چشــمی پایداري بتن خود تراكم (اســتاندارد ملیایران )11270
 آزمایش حلقه ( Jاستاندارد ملی ایران )11271 قیف  Vشکل (استاندارد ملی ایران )3203-9 آزمایش جعبه ( Lاستاندارد ملی ایران ) 3203-10 مقاومت در برابر جداشدگی بتن با الک (استاندارد ملی ایران)11-3203

ت -1-5-4-روش دقیق براي تعیین پارامترهاي رئولوژي بتن

آن در منابع معتبر تدوین نشده است ،اما محدودههایی براي
پارامترهاي آن پیشنهاد گردیدهاست.
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 پایداري بتن (روش ستون) (استاندارد ملی ایران )12255 مقاومت در برابر جداشدگی بتن خود تراكم با استفاده ازآزمون نفوذ (استاندارد ملی ایران )19387

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

شکل -نمودار پيشنهادی برای بتن خودتراكم

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

در شکل فوق ،محدوده قابل قبول براي تنش جاري شدن بین  0تا 60پاسکال و براي گرانروي بین  10تا  120پاسکال ثانیه میباشد.
محدوده مطلوب براي تنش جاري شدن بین  0تا  20پاسکال و براي
گرانروي بین  50تا  70پاسکال ثانیه پیشنهاد شدهاست.
 براي سهولت ،از آزمایشهاي جایگزین رئومتر براي تعیینپارامترهاي رئولوژي بتن خودتراكم استفاده میشود .تفسیر نتایج

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

آزمایشها و محدودههاي توصیه شده براي دستیابی به بتن خودتراكم
به شرح زیر است كه البته درباره تفسیر نتایج و محدودههاي توصیه

شده زیر هتوز توافق كاملی وجود ندارد:

 جریان اسالمپ :معموال مقدار جریان اسالمپ بین  550تا 750
میلیمتر است .مقدار بیشتر نشانه حركت بهتر بتن خودتراكم تحت
وزن خود میباشـــد و میتواند ســـریعتر قالب را پر كند .در موارد
خاص ،با حداكثر اندازه  12/5میلیمتر یا كمتر و بافت دانهب ندي
فوقال عاده ریز میتوان به جر یان اســـال مپ تا  850میلیمتر نیز
دست یافت.

اﻫ
ﻮ

 :T50 زمان طوالنیتر آزمایش  T50نشانه زیاد بودن گرانروي بتن
اســت .اگر مقدار  T50مســاوي یا كمتر از  2ثانیه باشــد ،به مفهوم
گرانروي كم مخلوط و بیشـــتر از  5ثان یه به معنی گرانروي ز یاد
مخلوط اســت .گرانروي خیلی كم ،احتمال جداشــدگی را افزایش
میدهد.

ﯽ

 شــاخص چشــمی پایداري :چنانچه نتیجه این آزمایش صــفر تا
یک باشد مناسب است و مقادیر بیشتر قابل قبول نخواهد بود.

 حلقه  :Jآزمایش حلقه  Jبه دو صــورت انجام میشــود .در روش
اســـتاندارد ملی  11271قطر پخششـــدگی مخلوط در آزمایش
جریان ا سالمپ و با آزمایش حلقه  Jمقای سه می شود .این تفاوت
باید از  50میلیمتر كمتر باشــد و توصــیه میگردد براي قطعات پر
میلگرد به  25میلیمتر محدود شود .در روش دیگر (روش اروپایی)
اختالف ارت فاع بین دو طرف حل قه ا ندازهگیري میگردد .در این
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حالت ،بهتر اســـت این اختالف از  10میلیمتر تجاوز نکند .هرچه
اختالف ارتفاع كمتر باشد ،نشانه قابلیت عبور بیشتر مخلوط است.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 قیف :Vنتی جه قیف  Vكه نشـــا نه گرانروي و جر یان پذیري
مخلوط بتن اســـت ،اگر كمتر از  8ثانیه باشـــد به مفهوم قابلیت
منا سب پركنندگی میبا شد .چنانچه نتیجه این آزمایش كم با شد
(كمتر از  3ثانیه) ممکن است به جداشدگی منجر شود.
 جعبه  :Lن سبت بد ست آمده در آزمایش جعبه  Lنباید كمتر از
 0/8باشـــد و نســـبت  1به معنی قابلیت پركنندگی و عبور كردن
كامال مطلوب میباشد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 آزمایش مقاومت در برابر جدا شدگی با الک :اگر نتیجه آزمایش
كمتر از  20در صد با شد ،ن شاندهنده مقاومت منا سب مخلوط در
مقابل جداشدگی است.

 آزمایش پایداري بتن به روش ســـتون جداشـــدگی :اگر مقدار
جداشــدگی كمتر از  10درصــد باشــد ،نتیجه آزمایش قابل قبول
است.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 آزمایش پایداري به روش نفوذ :نتیجه كمتر از  10میلیمتر
مطلوب و كمتر از  25میلیمتر قابل قبول است.

 -4-6-1تمام الزاماتی كه در اجراي بتن معمولی در این آیین
نامه ذكر شده است ،براي بتن خودتراكم نیز باید رعایت شود.
اما حساسیت مخلوط بتن خودتراكم به تغییرات جزئی مصالح
از نظر كیفی و كمی ،بیشتر از بتن معمولی است .بنابراین
الزامات فصل اجراي این آیین نامه باید با دقت بیشتر اعمال
شوند.

ﯽ

اجرا

اﻫ
ﻮ

 -4-5-2در تعیین نسبتها و مقادیر مخلوط بتن ،استفاده از
مجموعه آزمایشهاي زیر كافی به شمار میرود .همچنین
استفاده از آزمایشهاي دیگر می تواند در دستور كار قرار گیرد.
 جریان اسالمپ T50 ،و شاخص چشمی پایداري؛ آزمایش حلقه J؛ آزمایش قیف  Vیا جعبه ( Lحسب مورد) یکی از آزمایشهاي جداشدگی (پایداري) بتن(حسب مورد).
 -4-5-3در كنترل بتن در كارگاه در حین اجرا ،كافیست از
آزمایش جریان اسالمپ و شاخص چشمی پایداري استفاده
گردد .به هرحال ،استفاده از آزمایشهاي دیگر به منظور كنترل
بتن در كارگاه مانعی ندارد.
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 -4-6-2از آنجایی كه معموال بتن هاي خودتراكم چسبنده
هستند ،براي پرداخت سطح بتن توصیه میشود كه از ابزار
چوبی استفاده نشود و از ابزارهاي فلزي مانند ماله فلزي استفاده
گردد.
 -4-6-3فشـــار جانبی قالب براي بتن خودتراكم باید برابر با
فشار هیدرواستاتیک طبق فرمول  1-4محاسبه شود.
𝑃 = 𝜌𝑔ℎ
()4-1

ت - 2-6-4بافت چوبی ابزار پرداخت ،سبب كنده شدن و قلوه كن
شدگی سطح بتن چسبنده میشود .اما ابزارهاي فلزي به دلیل بافت
صاف ،بدون اشکال میباشند.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

متن

تفسير

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

كه در آن؛
 =Pفشار جانبی (،)KPa
𝜌= چگالی بتن (، )Kg/m3
𝑔 = ثابت گرانش ()9/8 m2/s
 =hارتفاع بتن ( )mكه اگر بتنریزي در یک مرحله در كل
ارتفاع قالب انجام میشود ،برابر با ارتفاع قالب است.
اگر آه نگ ارت فاعی بتنریزي بیش از  5 m/hrباشـــد و یا
مخلوط بتن از پایین قالب پمپ شــود ،احتمال افزایش فشــار
جانبی بیشتر از فشار هیدرواستاتیک وجود خواهد داشت.
اگر دستگاه نظارت تشخیص دهد یا انجام آزمایش ،نشان دهد
كه ف شار جانبی قالب متفاوت از رابطه  1-4ا ست ،میتوان در
طراحی قالب از آن مقدار فشار جانبی استفاده كرد.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 -4-6-4مدت مورد نیاز براي مخلوط كردن بتن خودتراكم
طوالنیتر از بتن معمولی است .مدت اختالط و ترتیب ریختن
مصالح به درون مخلوطكن باید بر اساس تجربه تعیین گردد.

اﻫ
ﻮ
ﯽ

 -4-6-5طول مجاز حركت افقی بتن خودتراكم با پایداري خوب باید
به  10متر محدود شود .در شرایطی كه پایداري در حد قابل قبول
باشد ،این طول ممکن است به  5متر محدود گردد .چنانچه مطالعات
كافی نشان دهد كه حركت افقی با طول بیشتر از مقادیر اشاره شده،
منجر به ناهمگنی و جداشدگی و افزایش هواي محبوس بتن نمی-
شود ،میتوان طول مجاز حركت افقی بتن خودتراكم را افزایش داد.
 -4-6-6ارتفاع مجاز سقوط آزاد بتن بسته به مشخصات بتن میباشد
و گاه تا  5متر مجاز است .افزایش ارتفاع ریختن آزاد بتن بدون ناوه
سقوطی منجر به افزایش هواي حبسشده در بتن و ایجاد حفرات
سطحی در مجاورت قالب میشود.

ت  -4-6-4بر اساس مخلوطهاي آزمایشی ،باید روشی براي ترتیب
ریختن مصـــالح به درون مخلوطكن و همچنین مدت اختالط در
تولید بتن م شخص گردد تا تغییرات پیمانه به پیمانه بتن به حداقل
برسد.
 با توجه به نوع و مقدار مواد ســـیمانی و روانی بتن ،مدت اختالطبین  1تــا  2دقیقــه پس از ریختن آخرین جزء بتن در دیــگ
مخلوطكن میباشد.
ت  -5-6-4با افزایش طول حركت افقی بتن ،احتمال جداشـــدگی
دینامیکی افزایش مییابد و ممکن اســت هواي محبوس نیز افزایش
یابد.

ت  -6-6-4استعداد جداشدگی با كاهش گرانروي افزایش مییابد و
با كمک ناوه ســقوطی ،ارتفاع ریختن بتن داراي محدودیت خاصــی
نمیباشد.
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متن

تفسير

 -4-6-7بهترین روش تخلیه بتن خودتراكم ،پمپ كردن آن از تراز
پایین قالب عمودي است.

ت  -7-6-4باید محل منا سبی براي ات صال لوله پمپ به قالب تعبیه
شود و باید بتوان در پایان پمپ كردن ،آن را م سدود و لوله پمپ را
جدا نمود.
 با پمپ كردن بتن خود تراكم از تراز پایین قالب عمودي ،هوايكمتري در بتن باقی میماند و نماي مطلوبتري حاصل میگردد.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 -4-6-8توصیه میشود بتن خود تراكم از یک نقطه در دال،
تیر یا دیوار ریخته شود و محل آن تغییر نکند.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 -4-6-9بدلیل خشک شدگی سریع سطح بتن خودتراكم ،الزم
است حفاظت اولیه از سطح بتن براي جلوگیري از تبخیر ،در
اسرع وقت انجام شود تا سطح بتن ،ترك نخورد.

كليات

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 9-6بتن پاششي

ت  -9-6-4از آنجا كه بتن خودتراكم نباید آب انداختن مشـــهودي
داشته باشد ،سطح آن ممکن است خیلی زودتر از بتنهاي معمولی
خ شک شود و ترك بخورد .بویژه در مناطق خ شک یا مناطق گرم و
خ شک و یا در صورت وزش باد و تابش م ستقیم آفتاب ،م شکالت
بی شتري ایجاد می شود و بالفا صله پس از ریختن بتن باید اقدامات
مقتضی را به انجام رسانید.

 -5-1-1بتن پاششی ،بتنی است كه با دستگاههاي مخصوص
پاشش بتن بر روي سطوح ،پاشیده میشود تا الیههاي متراكم،
خود نگهدار و باربر ایجاد گردد.

اﻫ
ﻮ

 -5-1-2این نوع بتن به دو صورت تر و خشک قابل اجرا است.
اســـت فاه از هر یک از این دو روش با تو جه به م حدودیت و
مزا یاي آن ها و ام کا نات موجود توســـط طراح پروژه انت خاب
میشود.

ت  -1-1-5این بتن با عناوین دیگري همچون بتن پا شیدنی یا بتن
پاشــیده نیز شــناخته میشــود .در مواردي كه شــکل كار پیچیده یا
قالب بندي مشـــکل و پر هزینه باشـــد یا در تعمیر و بهســـازي
ســاختمانها و پلها و پایدارســازي گودها و تونلها ،از این نوع بتن
استفاده میشود .استفاده از این نوع بتن به تجربه ،تجهیزات مناسب
و كارگران فنی متخ صص به ویژه در امر بتنپا شی نیاز دارد .اجراي
بتن بهصــورت ســطوح منحنی شــکی و قوســی با این روش كاربرد
روزافزون یافته است.
ت  -2-1-5در بتن پاششی خشک ماده چسباننده ،سنگدانهها و در
صــورت لزوم مواد افزودنی خشــک به طور كامل مخلوط و به داخل
دستگاه تغذیه كننده مکانیکی مخصوص یا بتنپاش ریخته می شود.
مخلوط از طریق د ستگاههاي مجهز به و سایل اندازهگیري ،با ف شار
هوا به داخل شیلنگ و اف شانک منتقل می شود .در اف شانک ،آب (با
افزودنی یا بدون افزودنی) به مخلوط خشک اضافه و با فشار به سطح
مورد نظر پاشیده میشود.
 در بتن پاشــشــی تر ،مواد تشــکیل دهنده و آب و افزودنی (درصورت لزوم) به طور كامل مخلوط می شوند و سپس توسط دستگاه
پاشش بر سطوح مورد نظر پاشیده میشود.
 روش خشــک به علت ارزانی تجهیزات و آشــنایی بیشــتر مجریان،رواج بیشـــتري دارد ا ما از همگنی كمتر و گرد و غ بار بیشـــتري
برخوردار است.

ﯽ
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متن

روش تر ،بتن همگنتري را بــه وجود میآورد و براي تعمیر درمناطق خورنده و براي دستیابی به دوام ،بیشتر توصیه میشود.

مصالح مصرفي
اســتفاده از انواع ســیمان آمیخته بدلیل ایجاد حالت خمیري بهتر و
حفظ آب بیشتر ،توصیه میگردد.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 9-6-2-1سيمان

از انواع سیمان پرتلند و آمیخته میتوان در ساخت بتن
پاششی استفاده كرد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 9-6-2-2سنگدانه

دانهبندی پيشنهادی تركيب سنگدانهها برای بتن پاششي
درصد تجمعي عبوری

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 -5-2-2-1حداكثر اندازه ســنگدانه مصــرفی به  20میلیمتر
محدود میشــود ،هرچند توصــیه میشــود این مقدار از 12/5
میلیمتر تجاوز نکند.
 -5-2-2-2مخلوط سنگدانه در شت و ریز باید از مقدار كافی
ذرات ریز برخوردار با شند تا برگ شت و هدر رفت م صالح كمتر
گردد.

ت  -1-2-2-5اســتفاده از حداكثر اندازه بزرگتر به برگشــت و هدر
رفت بیشتر مصالح منجر می شود .همچنین ،بافت دانهبندي مخلوط
سنگدانه باید تا حد امکان ریز یا خیلی ریز باشد.

اندازه الک

 12/5میلیمتر

دانه بندی1

دانهبندی 2

-

100

 9/5میلیمتر

100

100-90

 4/75میلیمتر (نمره )4

100-95

85-70

 2/4میلیمتر (نمره )8

98-80

70-50

 1/2میلیمتر (نمره )16

85-50

55-35

 600میکرومتر (نمره )30

60-25

35-20

 300میکرومتر (نمره )50

30-10

20-8

 150میکرومتر (نمره
)100

10-2

10-2

اﻫ
ﻮ
ﯽ
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 9-6-2-3مواد پودری معدني

از انواع مواد پودري معدنی فعال شامل ،سربارهها و پوزوالنها
و مواد پودري غیر فعال مانند پودرســـنگ میتوان اســـتفاده
نمود.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ
 9-6-2-4مواد افزودني شيميايي

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

در اغلب موارد ،میتوان از افزودنیهاي زودگیركننده مخصوص
بتن پاششی ،بویژه در روش خشک استفاده نمود .در روش تر،
از افزودنیهاي روانكننده نیز میتوان استفاده كرد.

تعيين مقادير نسبتهای مخلوط (طرح

طرح مخلوط بتن پاششی باید توسط پیمانکار براي دستیابی به
مقاومت مورد نظر یا مشخصات مورد نیاز دیگر تهیه شود.
مشخصات دیگري كه ممکن است توسط مشاور تعیین شوند
عبارتند از:

ت  -4-2-5براي اســـت فاده از افزودنی هاي زودگیركن نده در بتن
پاششی تر بهتر است كه این مواد به وسیله شیلنگی كه به افشانک
متصل ا ست ،به مخلوط اضافه شود ،زیرا افزودن این مواد به بتن تر
قبل از انتقال به اف شانک ،ممکن ا ست منجر به گیرش سریع بتن و
انســـداد لوله ها شـــود .مگر اینکه از مواد زودگیر كننده پودري در
مخلوط خشک ،استفاده گردد.
در ب سیاري از موارد تو صیه می شود از زودگیركنندههایی كه قلیایی
نیستند استفاده شود ،تا ایمنی نفرات رعایت گردد.
ت  -3-5مقدار مواد سیمانی در بتن پا ش شی معموال بین  375تا
 550كیلوگرم در متر مکعب میبا شد .مقدار مواد سیمانی مورد نیاز
تابع حداكثر اندازه سنگدانه و بافت دانهبندي آن ا ست .براي كاهش
برگشت مصالح و افزایش انسجام بتن پاششی ،مقدار مواد سیمانی را
میتوان افزایش داد كه می تواند به جمعشــدگی بیشــتر نیز منجر
گردد.

حداقل و حداكثر مقدار مواد سیمانی
حداكثر نسبت آب به مواد سیمانی
مقاومت خمشی
طاقت
مقاومت اولیه كوتاه مدت
نفوذپذیري
جذب آب

ارزيابي قبل از ساخت
 -5-4-1با ید ق بل از اجراي پروژه ،م طال عات و آز مایش هاي
كافی در خصوص مشخصات مواد و مصالح ،نسبتهاي مخلوط
بتن پاششی ،كیفیت بتن ،روش اجرا و عملکرد مسئول پاشش
توسط پیمانکار انجام شود و به تایید دستگاه نظارت برسد.
 -5-4-2مصالح ،نسبتهاي مخلوط ،تجهیزات ،فرآیند ساخت
و مسئول پاشش بهگونهاي انتخاب شوند كه ضمن دستیابی به

ﯽ

چسبندگی به بستر

اﻫ
ﻮ










ت  -3-2-5معموال استفاده از مواد پودري معدنی فعال یا غیر فعال
منجر به افزایش چ سبندگی بتن و به تبع آن كاهش برگ شت و هدر
رفت مصــالح میشــود .همچنین با جایگزینی بخشــی از ســیمان
مصرفی با مواد پودري فعال ،میتوان مصرف سیمان را كاهش داد.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

مخلوط)

207

ت  1-4-5در این مرحله ،مصـــالح ،نســـبتهاي مخلوط ،تجهیزات،
فرآیند ساخت و متصدیان پاشش ارزیابی و انتخاب میشوند.

ت  -2-4-5بخشــی از بتن در هنگام پاشــش ،به دلیل برگشــت و
ریزش مصالح هدر میرود .اتالف مصالح به دلیل مسائل اقتصادي و
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م شخ صات مکانیکی و دوام و سایر خوا ستهها ،مقدار م صالح
هدر رفته در بتن پاشــشــی به حداقل برســد .دســتگاه نظارت
میتواند معیاري براي حداكثر مقدار مصـــالح هدر رفته تعیین
كند.

محیط زیســتی مطلوب نیســت ،زیرا مجددا نمیتوان از این مصــالح
براي عملیات پاشش استفاده كرد.
براي سطوح قائم ،حداكثر هدر رفت براي  25در صد و براي سطوح
افقی باالسر ،حداكثر تا  40درصد توصیه می شود .براي سطوح افقی
رو به پائین نمی توان مقدار هدر رفت را بدرستی تعیین نمود.
ت  -3-4-5عالوه بر نســـبت هاي مخلوط ،ج هت پاشـــش نیز در
كیفیت بتن پا ش شی ،تأثیر گذار ا ست .به همین دلیل باید پانلهاي
آزمایشی براي سطوح كف ،سقف ،قائم و مایل به طور جداگانه تهیه
و آزمایش شوند.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 -5-4-3براي ارزیابی كیفیت بتن پاششی ،پانلهاي آزمایشی
بتن پاششی باید مطابق استاندارد ملی شماره  18717-1تهیه
شـــوند .این پانل ها باید براي هر طرح مخلوط بتن ،هرج هت
پاشش و هر مسئول پاشش ،تهیه شوند .به عبارت دیگر ساخت
پانلهاي آزمایشی باید منطبق با شرایط واقعی در پروژه باشد.
این پانلها باید مطابق اســتاندارد ملی شــماره  18717-1در
شــرایط كارگاهی عملآوري شــوند ،و براي انجام آزمایشهاي
الزم به آزمایشگاه منتقل گردند.
 -5-4-4آزمونه هاي مربوط به بتن پا ش شی سخت شده باید
به صـــورت مغزه ها یا منشـــورهاي برش خورده از پانل هاي
آزمایشــی مطابق با اســتاندارد ملی ایران به شــماره 12306
ته یه و بر روي آن ،آز مایش هایی مان ند م قاو مت فشـــاري،
مقاومت خمشـــی و غیره بر حســـب الزامات فنی پروژه انجام
شـــود .در رابطه با قطر و ســـایر ابعاد آزمونهها به اســـتاندارد
مربوطه مراجعه شود .این آزمونهها باید فاقد میلگرد باشند.
 -5-4-5درصــورت اســتفاده از الیاف در بتن پاشــشــی ،باید
ضـــوابط مربوط به بتن الیافی مطابق بند  3نیز در نظر گرفته
شود.
 -5-4-6باید پانلهاي آزمایشــی دیگري براي بررســی كیفیت
دربرگرفتن میلگرد با بتن پاشـــشـــی و كیفیت ظاهري بتن
پا ش شی مطابق ا ستاندارد ملی شماره  18717-1تهیه شوند.
در این پانلها ،باید میلگرد كار گذا شته شود ،به طوریکه قطر
و نحوه قراردهی آنها ن شان دهنده شرایط میلگردگذاري پروژه
باشـــد .از این پانل ها باید مغزه هایی تهیه شـــود به طوریکه
میلگرد را قطع كند .دســتگاه نظارت باید با مشــاهده ظاهري
مغزه ها به خصـــوص نواحی اطراف میلگرد ها ،كیف یت بتن
پاشــشــی اجرا شــده را بررســی كند .براي این آزمایش ،قطر
مغزه ها باید حداقل  95میلیمتر و ارتفاع آن برابر ضـــخامت
پانل باشد.
 -5-4-7اگر پانل آزمای شی مطابق با بند  6-4-5مردود شود،
یک پانل دیگر می تواند تهیه و آزمایش شـــود .اگر این پانل

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

ت  -5-3-5براي بررسی مقاومت فشاري ،از آزمونههاي مغزه و براي
مقاومت خمشـــی ،از آزمونههاي منشـــوري برش خورده اســـتفاده
می شود .گاه مغزهها یا سایر آزمونههاي داراي میلگرد براي مشاهده
جداشدگی یا اطمینان از پر شدگی زیر آرماتورها و سایر موارد ،مورد
استفاده قرا میگیرد.

ت  -5-4-5اســتفاده از بتن الیافی در بتن پاشــشــی متداول اســت.
الیاف معموال ســـبب بهبود خواص مکانیکی مانند مقاومت در برابر
ضربه ،طاقت و مقاومت خمشی میشود.

اﻫ
ﻮ
ﯽ
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مورد قبول باشـــد ،كار میتواند ادامه پ یدا ك ند .در غیر این
صورت ،باید فرآیند ساخت ،نسبتهاي مخلوط ،مسئول پاشش
یا تجهیزات پاشــش در جهت اصــالح تغییر یابند .كار پس از
دستیابی به نتایج اولیه مطلوب میتواند ادامه پیدا كند.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

ارزيابي و پذيرش در حين ساخت

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 -5-5-1براي هر طرح مخلوط بتن پاشــشــی ،به ازاي هر 30
متر مکعب بتن یا  150متر مربع سطح پاشیده شده (هر كدام
كه تعداد نوبت هاي نمونهبرداري بیشتري را بدست دهد) ،باید
حداقل یک نوبت نمونهبرداري براي آزمایش مقاومت فشـــاري
انجام شود.
-5-5-2در هر نوبت كاري ،باید حداقل یک مرتبه نمونهبرداري
براي آزمایش مقاومت فشاري انجام شود.
 -5-5-3نمونهبرداري میتواند از محل بتن اجرا شده یا از پانل-
هاي آزمایشی (تهیه و نگهداري شده مطابق با استاندارد ملی
شماره  )18717-1انجام شود .این پانلها باید مطابق استاندارد
ملی شماره  18717-1در شرایط كارگاهی عملآوري شوند ،و
آزمونههاي اخذ شده براي انجام آزمایشهاي الزم به آزمایشگاه
منتقل شود.
 -5-5-4آزمونهها باید به صـــورت مغزه با منشـــور مطابق با
استاندارد ملی ایران به شماره  12306تهیه و آزمایش شوند.
 -5-5-5چنانچه نمونهبرداري از محل بتن اجراشـــده انجام
می شود ،محل مغزه یا منشور برش خورده نباید با بتن پاششی
پر شــود ،بلکه باید با بتن معمولی با مشــخصــات مشــابه بتن
پاششی اجرا شده ،پر گردد و محل پر شده طبق ضوابط فصل
عمل آوري ،عملآوري شود.
 -5-5-6هر نمونه برداري مقاومت فشــاري شــامل ســه مغزه
می باشـــد .براي ارزیابی مقاومت فشـــاري ،مغزه هایی كه از
پانلهاي آزمایشــی اخذ میشــوند باید داراي حداقل قطر 75
میلیمتر باشــند .مگر اینکه طراح پروژه مشــخصــات دیگري را
ذكر كرده باشد.
 -5-5-7متو سط مقاومت ف شاري یک مجموعه سه تایی مغزه
به دست آمده از هر پانل آزمایشی یا محل بتن اجرا شده ،باید
بیشتر یا مساوي  85درصد مقاومت مشخصه باشد و مقاومت
هر مغزه كمتر از  75درصد مقاومت مشخصه نباشد.

ت  -1-5-5نمونهبرداي به منظور كنترل كیفیت بتن اجرا شــده در
پروژه انجام میگیرد .براي نمونهبرداري بمنظور ان جام آزمایش هاي
دوام از هر  150متر مک عب بتن یا هر  750متر مربع ســـطح (هر
كدام كه تعداد نوبت هاي نمونهبرداري بیشتري را بدست دهد) ،باید
حداقل یک نوبت نمونهبرداري انجام شود.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

ت  -3-5-5توصــیه میشــود جهت جلوگیري از آســیب رســانی به
سازه ا صلی ،از پانلهاي آزمای شی نمونهبرداري ب صورت مغزه یا تیر
بریده شده انجام شود.

اﻫ
ﻮ

ت  -6-5-5به هر حال نســبت ارتفاع به قطر مغزه باید حداقل برابر
 1باشد.

ﯽ
ت  -7-5-5ضـــوابط پذیرش مربوط به بتن معمولی كه در ب ند....
آمده است ،براي بتن پاششی موضوعیت ندارد.
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 -5-5-8بر حســب ضــرورت ،معیارهاي پذیرش دیگري غیر از
مقاومت فشـــاري مانند ضـــخامت ،مقاومت خمشـــی ،دوام و
چ سبندگی به ب ستر براي بتن میتواند تو سط م شاور تعیین
شود .همچنین ،در مواردي كه بتن پا ش شی به صورت تر اجرا
میشــود ،مشــاور میتواند الزاماتی براي نمونهگیري و ارزیابی
بتن ،قبل از پاشش مانند درصد هوا ،اسالمپ و دماي بتن تازه
و مقاومت بتن سخت شده و غیره ،مقرر كند.

ت  -8-5-5مشــاور میتواند آزمایشها و معیارهاي پذیرش دیگر را
با توجه به آئیننامههاي معتبر تعیین كند.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

متن

تفسير

اجرا

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 9-6-6-1آمادهسازی محل بتن ريزی

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 -5-6-1-1چنانچه بتن پا ش شی بر روي خاك یا سنگ یا هر
سطح جاذبی اجرا شود ،باید سطح آن بالفاصله قبل از پاشش
مرطوب شود و به صورت اشباع با سطح خشک درآید.
 -5-6-1-2چنانچه بتن پاششی بر روي سطوح بتنی یا مصالح
بنایی اجرا می شود ،كلیه بخشهاي س ست و معیوب و آغ شته
به آلودگی كه سبب عدم چ سبندگی می شوند ،باید بردا شته
شوند .بالفاصله قبل از پاشش ،باید سطوح مرطوب شوند و به
حالت تقریبا اشــباع با ســطح خشــک برســند .همچنین ،الزم
است سطوح صیقلی ،مضرس گردند.
 -5-6-1-3ســطوح میلگردها باید عاري از بتن ســخت شــده
قبلی و آلودگیهایی باشـــند كه مانع چســـبندگی آن به بتن
پاششی میگردند.
 -5-6-1-4قالب هاي پروژه باید داراي مقاومت كافی در برابر
تغییر شکلهاي زیاد و اتکاي كافی با شند تا در طول پا شش
ثابت باقی بمانند.
 -5-6-1-5باید میلگردها به گونهاي نصـــب شـــوند كه بتن
پا ش شی به خوبی اطراف میلگردها را در بر بگیرد .فا صله آزاد
بین میلگردها نباید از  50میلیمتر كمتر باشد.
 -5-6-1-7براي دستیابی به ضخامت مورد نظر توسط مسئول
پاشــش ،باید از میلههاي راهنما یا هر وســیله مناســب دیگري
استفاده شود.

ت  -1-1-6-5آب اضافی را میتوان با هواي پرفشار از سطح زدود.

ت  -2-1-6-5گاه ممکن است بهجاي اشباع سازي سطح با آب ،از
دوغاب حاوي التکس یا اپوكسی استفاده كرد.
ســطح مورد نظر را میتوان با وســایل دســتی یا ماســهپاشــی یا آب
پرفشار ،زبر و خشن نمود.

ت  -3-1-6-5زنگ و بتن سخت شده روي میلگردها را میتوان با
آب پرف شار یا ما سهپا شی پاك كرد .چربیها باید با مواد منا سب یا
بخار آب زدوده شوند.

اﻫ
ﻮ
ﯽ
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 9-6-6-2عمليات پاشش

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 -5-6-2-1از همان نســبتهاي مخلوط ،تجهیزات و مســئول
پا ش شی ،در پروژه ا ستفاده شود كه در مرحله ارزیابی قبل از
ساخت (بند  )4-5تأیید شدهاند.
 -5-6-2-2نور و تهویه كافی باید براي انجام عملیات پاشــش
تأمین شود.
 -5-6-2-3بتن پا ش شی باید ابتدا در گو شهها و تورفتگیها و
همچنین از سمت پایین به باال اجرا شود.
 -5-6-2-4سرعت تخلیه مصالح درون دستگاه پاشش و فشار
هوا در افشانک دستگاه باید یکنواخت باشد تا جریانی پایدار و
مداومی براي بتن درحال پا شش ایجاد شود .سرعت پا شش و
فاصــله افشــانک باید به گونهاي باشــد كه تراكمی مطلوب با
حداقل مصالح هدر رفته تأمین شود.
 -5-6-2-5بتن باید به صورت عمود بر سطح و در گو شهها
باید در راستاي نیمساز گوشهها پاشیده شود .همچنین حركت
موضــعی افشــانک به هنگام پاشــش باید به صــورت دایروي یا
بیضوي با قطر كوچک باشد.
 -5-6-2-6بتن پا ش شی باید به گونهاي اجرا شود كه اطراف
میلگرد را به خوبی در بر گیرد و پوشــش با ضــخامت الزم به
دســت آید .پاشــش باید از پشــت میلگردها شــروع شــود و با
افزایش ضـــخامت بتن پاشـــیده شـــده ،میلگردها ،درون بتن
مدفون شود.
 -5-6-2-7بتن پاشـــشـــی خشـــک باید تا  45دقیقه پس از
اختالط مصالح ،پاشیده شود .در بتن پاششی تر ،ضوابط مانند
بتن معمولی است.
 -5-6-2-8در صورت ریزش و انبا شته شدن بتن پا ش شی در
محل هایی از قالب ،باید قبل از پاشـــش بتن در این نواحی ،با
فشار هوا یا وسایل مناسب دیگر این مواد زدوده شوند.
 -5-6-2-9باید در صـــورت وزش باد شـــدید به نحوي كه بر
جهت جریان پاشــش تاثیر بگذارد ،عملیات پاشــش بتن قطع
شود.
 -5-6-2-10از مصـــالح ریزش كرده و برگشـــته در عملیات
پاشش بتن نباید مجددا استفاده شود.

ت  -1-2-6-5كیفیت بتن پا ش شی اجرا شده به شدت واب سته به
عملکرد مسئول پاشش است.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

ﺮﺧ
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ت  -5-2-6-5براي پاشیدن بتن به زیر میلگردها ،افشانک بهصورت
مایل درمیآید.

ت  -6-2-6-5در غیر این صورت كیفیت بتن پ شت میلگرد منا سب
نخواهد بود و بتن بی شتري هنگام پا شش هدر میرود و امکان ترك
خوردگی در سطح بتن و در محاذات میلگرد افزایش مییابد.

اﻫ
ﻮ
ﯽ
ت  -10-2-6-5توصیه می شود به دلیل مالحظات محیط زیستی و
اقتصــادي ،با انجام مطالعات كافی ،از مصــالح هدر رفته به صــورت
بازیافتی در بتنهاي كم اهمیت و غیر ســازهاي اســتفاده شــود .این
مواد داراي سیمان و سنگدانه ریز كمتري ه ستند و در صورت لزوم
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باید اصالح شوند و در ا سرع وقت به كار روند تا حالت خمیري خود
را از دست ندهند.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 -5-6-2-11باید تخلخل موجود در سطح بتن پا ش شی اجرا
شده قبل از سخت شدن و اجراي الیههاي بعدي با ماله كشی
برطرف شــود .بتن پاشــشــی ،قبل از اجراي الیه بعدي باید به
اندازه كافی سفت شده باشد .اگر بتن پاششی اجرا شده سخت
شده باشد ،قبل از اجراي الیه بعدي ،سطح آن از مصالح سست
و موادي كه ممکن ا ست چ سبندگی آن را به الیه بعدي دچار
مشــکل كند زدوده شــود و به صــورت تقریبا اشــباع با ســطح
خشک درآید.
 -5-6-2-12دماي بتن پاشــشــی نباید بیشــتر از  32درجه
سانتیگراد با شد و دماي سطوح پا شش و میلگردها در هنگام
پا شش نباید بی شتر از  40درجه سانتیگراد با شد ،مگر آنکه
مطالعات قبلی نشــان دهد كه كیفیت الزم در دماهاي بیشــتر
قابل دستیابی است.
 -5-6-2-13چنانچه دماي محیط كمتر از  5درجه سانتیگراد
باشــد ،باید عملیات پاشــش متوقف شــود یا تمهیداتی براي
محافظت از بتن پا ش شی در حال اجرا ،انجام شود .همچنین،
بتن پا ش شی نباید بر روي سطوح یخ زده اجرا شود .چنانچه
شرایط هواي سرد طبق تعریف بند......برقرار با شد ،دماي بتن
درهنگام پاشــش باید مطابق بند ......باشــد .به هر حال ،دماي
بتن پاشـــشـــی در هنگام پاشـــش نباید كمتر از  10درجه
سانتیگراد باشد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ
ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
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 9-6-6-3پرداخت سطح

اﻫ
ﻮ

ت  -1-3-6-5شمشه باید داراي لبه تیز و برنده چاقویی باشد تا به
بتن اجرا شده ف شار وارد نیاید و دچار قلوه كنی ن شود .به هر حال
براي شـــمشـــه گیري باید از میله یا میخ هاي راهنما جهت ایجاد
ضخامت الزم بهر گرفته شود.

ﯽ

پرداخت ســطح بتن با توجه به نظر مشــاور میتواند به یکی از
دو حالت زیر باشد:
 -5-6-3-1با فت طبیعی :در این نوع پردا خت ،ســـطح بتن
پا ش شی ماله ك شی نمی شود و بتن بافت سطحی طبیعی خود
را دارا میبا شد .در این حالت ،سطح بتن میتواند با شم شه
مناسب تسطیح گردد.
 -5-6-3-2سطح ماله كشی شده :در این نوع پرداخت ،پس از
ت سطیح بو سیله شم شه ،سطح بتن با ماله پرداخت می شود تا
بافتی صاف پیدا كند .بتن پاششی باید به اندازهاي سفت شده
باشد كه مالهكشی سبب ریزش آن نشود.

ت  -2-3-6-5به هر حال ،ســطح بتن باید آنقدر خمیري نیز باشــد
كه امکان پرداخت با ماله میسر باشد.
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 9-6-6-4عملآوری و نگهداری

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 -5-6-4-1در مواردي كه متوســط دماي محیط بیشــتر از 5
درجه ســـانتیگراد باشـــد ،براي عملآوري رطوبتی به بند...
مراجعه شود .به هر حال م شاور باید رده عملآوري مورد نظر
را مشخص نماید.
 -5-6-4-2در مواردي كه متوســـط د ماي محیط كمتر یا
مســاوي  5درجه ســانتیگراد باشــد ،شــرایط نگهداري همانند
الزامات نگهداري بتن معمولی در هواي سرد خواهد بود.
 -5-6-4-3با تایید م شاور ،چنانچه رطوبت ن سبی هوا بیش از
 80درصد باشد و بتن در معرض تابش مستقیم آفتاب و وزش
باد نباشد ،عملآوري میتواند در هوا انجام شود.

ت  -1-4-6-5براي برر سی كفایت عملآوري ،میتوان از نمونههاي
آگاهی نیز استفاده كرد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 9-7بتن سبکدانه سازهای

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

كليات

-6-1-1بتن سبک سازهاي معموال داراي چگالی در محدوده
 1200تا  2000كیلوگرم بر مترمکعب میباشد و مقاومت
فشاري آن نیز بیش از  16مگاپاسکال میباشد.

سنگدانه مصرفي

ﯽ

بر اساس استاندارد ملی به شماره
-6-2-2
 ،1-14875به هر سنگدانهاي كه چگالی دانهاي كمتر از 2000
كیلوگرم بر مترمکعب و یا چگالی تودهاي كمتر از 1200
كیلوگرم بر مترمکعب داشته باشد ،سبکدانه اطالق میشود.

اﻫ
ﻮ

 -6-2-1سبکدانه جزء اصلی بتن سبک سازهاي است و توجه
به ویژگیهاي سبکدانههاي مصرفی در ساخت بتن مناسب،
بسیار مهم است.

ت  -1-1-6با توجه به خصوصیات مصالح مصرفی ،چگالی و مقاومت
فشاري متفاوتی میتوان از بتنهاي سبک انتظار داشت.
اكثر بتنهاي سبک سازهاي از خانواده بتنهاي سبکدانه میباشند؛
به همین دلیل اغلب از عبارات بتن سبکدانه و بتن سبک سازهاي
براي بیان این مفهوم استفاده میشود.
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 -6-2-3ویژگیهاي سبکدانههاي سازهاي در استاندارد ملی
ایران به شماره  4985و  14875 -1آورده شده است.

ت  -3-2-6با این وجود ،الزم به ذكر است كه همه سبکدانههاي ذكر
شده در استاندارد ملی به شماره  ،14875-1ممکن است براي
استفاده در بتنهاي سازهاي مناسب نباشد.
 یکی از خصوصیات بسیار مهم ،دانهبندي سبکدانه است .دانهبنديمصالح باید در محدوده مجاز باشد و مدول نرمی مصالح موجود در
كارگاه با مدول نرمی مصالح طرح مخلوط نباید بیش از  0/2تفاوت
داشته باشد.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

متن

تفسير

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 -6-2-4زمانیکه مخلوطی از سنگدانههاي معمولی و سبک
مورد استفاده قرار میگیرد ،كنترل دانهبندي مخلوط سنگدانه
باید بر اساس روش حجمی صورت گیرد.
 -6-2-5میتوان از تركیب سنگدانه با وزن مخ صوص معمولی
و سبکدانه براي ساخت بتن سبک سازهاي استفاده كرد كه به
آن بتن نیمهســـبکدانه اطالق میشـــود .درصـــورتیکه همه
سنگدانهها از سبکدانهها ت شکیل شده با شد ،بتن مزبور تمام
سبکدانه محسوب می شود.

ت  -5-2-6در این حالت چگالی بتن بیشتر از حالتی كه تمام
سنگدانه ها سبک باشند میگردد و معموال مقاومتهاي بیشتري
بدست میآید.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

تعيين مقادير نسبتهای مخلوط (طرح
مخلوط)

 -6-3-1كلیات تعیین نسبتهاي مخلوط بتن سبکدانه مشابه
طرح مخلوط بتن با چگالی معمولی است؛ با این تفاوت كه عالوه
بر پارامترهاي متداولی كه در طرح مخلوط بتن معمولی مورد
توجه قرار میگیرد ،چگالی نیز باید در طراحی در نظر گرفته
شود.

 -6-4-1بر روي سبکدانهها باید قبل از استفاده در كارگاه،
آزمایشهاي دانهبندي و چگالی دانهها و چگالی تودهاي انجام
شود و بر اساس نتایج مورد استفاده در طرح مخلوط ،مورد تایید
قرار گیرند.
 -6-4-2با توجه به تغییرات زیاد رطوبت سبکدانهها ،باید
همواره رطوبت سنگدانه كنترل گردد.

ﯽ

اجرا

اﻫ
ﻮ

 -6-3-2با توجه به مقایسه نتایج چگالی بتن بدست آمده و
بتن طراحی شده ،باید نسبتهاي مخلوط اصالح گردند.

ت  -1-3-6چگالی بتن سبک سازهاي بسیار متغیر میباشد (1200
تا  2000كیلوگرم بر مترمکعب) و این تغییرات بر خواص مکانیکی و
نسبتهاي اختالط تاثیر بسزایی دارد .در نتیجه ،ارائه طرح مخلوطی
ثابت و مناسب بسیار مهم است .مشخص كردن و كنترل كردن نسبت
آب به سیمان در بتنهاي سبکدانه كاري دشوار است زیرا سبکدانهها
عمال در بسیاري از بتنها به صورت اشباع با سطح خشک نیستند.

ت  -2-4-6با توجه به تغییر شدید رطوبت سبکدانهها قبل و بعد
از ساخت بتن ،تعیین نسبت آب به سیمان و نیز آب مورد نیاز طرح،
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تفسير

 -6-4-3پیمانه كردن مصالح سبکدانه میتواند به صورت
حجمی یا وزنی انجام گیرد.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 -6-4-4فرایند اختالط در بتن ســبکدانه مشــابه بتن معمولی
است و میتوان آن را در اغلب مخلوطكنهاي رایج تولید كرد.

 -6-4-5روش انتقال بتن سبکدانه به محل بتن ریزي تقریبا
مشابه با بتن معمولی قابل انجام است .همچنین باید تمهیدات
الزم جهت حفظ كارپذیري انجام شود.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

كار دشواري است .یکی از راهکارها ،استفاده از سبکدانه هاي اشباع
است.
ت  -3-4-6روش متداول در كشـور روش وزنی اسـت .در این روش
به دلیل تغییر مداوم چگالی ســـبکدانهها ،براي دســـتیابی به حجم
مطلوبی از بتن ،باید چگالی سبکدانه ها هر از چندگاهی (در صورت
شـــک در تغییر) اندازه گیري شـــود .روشهاي مختلفی در مراجع
براي توزین در شت دانههاي سبک و ریزدانههاي سبک ارائه شده
است.
ت  -4-4-6زمان اختالط بتن سبک نسبت به بتن معمولی تا حدي
بیشتر است.
با توجه به احتمال خرد شــدن ســبکدانهها در حین اختالط ،باید
دقت بیشتري در انتخاب نوع مخلوط كن انجام شود.
ت  -5-4-6افت روانی بتن سبکدانه بیشتر از بتن معمولی میباشد.
جذب آب تو سط سبکدانهها بویژه در شتدانههاي خ شک میتواند
افت روانی زیادي را در طول زمان بوجود آورد .در نتیجه الزم اســت
كه ســـبکدانههاي درشـــت قبل از اختالط بتن ،پیشمرطوب و تا
حدودي اشباع گردند.
براي جلوگیري از خ شک شدن بتن در اثر جذب آب سبکدانه ،الزم
است تا بتن با كمترین فشار عملی به محل استفاده منتقل شود.
ت  -6-4-6در صــورت عدم پیشمرطوب ســازي ســبکدانهها ،در
هنگام انتقال و پمپ كردن ،فشــار موجود ،باعث راندن آب به درون
منافذ ســبکدانه و ســفت شــدن ســریع بتن ســبکدانه میشــود.
همچنین ،با ا ستفاده از مواد ا صالحكننده گرانروي یا نگهدارنده آب
میتوان بر این مشکل غلبه كرد.
براي ثابت ماندن مشخصات بتن در زمان پمپ كردن ،استفاده از
سبکدانه با جذب آب بیش از  20درصد یا مقاومت كمتر از 2
مگاپاسکال توصیه نمیشود.
 قطر لوله پمپ كمتر از  125میلی متر توصیه نمیشود. با افزایش فشار ،مقدار آب جذب شده توسط سبکدانه به سرعتافزایش مییابد كه میتواند سبب انسداد لوله پمپ شود.
ت  -7-4-6با توجه به سبک بودن سنگدانه هاي بتن سبک ،در
صورت جایدهی نامناسب بتن یا در صورت استفاده بیش از اندازه از
لرزاننده ،ممکن است سبکدانهها به سطح بتن نزدیک شوند و بتن
ناهمگنی بوجود آید.

 -6-4-6در پمپ كردن بتن سبکدانه نیاز است تا دقت بیشتري
نسبت به بتن معمولی بکار رود .باید تمامی خطوط انتقال تمیز،
لیز شده و هم قطر باشند .همچنین باید از كاهش ناگهانی قطر
در قسمتها مختلف پمپ و لوله ،اجتناب نمود.

اﻫ
ﻮ

 -6-4-8پرداخت سطحی بتن سبکدانه بدلیل احتمال وجود
سبکدانهها در سطح ،باید با دقت بیشتري نسبت به بتن معمولی
انجام گیرد.

ﯽ

 -6-4-7عملیات جایدهی و تراكم باید با دقت بیشتري نسبت
به بتن معمولی انجام گردد.

ت  -8-4-6براي جلوگیري از نامسطح شدن سطح بتن سبکدانه در
هنگام پرداخت ،استفاده از سبکدانههایی با حداقل مقاومت 2
مگاپاسکال توصیه میشود.
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تفسير

 -6-4-9عملآوري در بتن سبکدانه باید با دقت و حساسیت
بیشتري نسبت به بتن معمولی انجام شود.

 بهتر است كه عملیات پرداخت با فاصله زمانی از بتنریزي انجام،تا از قلوهكن شدن سبکدانهها جلوگیري شود.
-6-4-9ت – گاه اعتقاد بر این است كه بدلیل وجود رطوبت محبوس
شده در سنگدانهها ،پدیده عمل آوري درونی رخ میدهد ،و به بهبود
كیفیت بتن منجر میشود.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ
 9-8بتن سنگين
كليات

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 -7-1-1بتن سنگین بتنی است كه چگالی خشک شده آن در
گرمخانه بیش از  2600كیلوگرم برمترمکعب است.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

ت  -1-1-7تفاوت این نوع بتن با بتن معمولی ،در چگالی زیاد و
همچنین نوع و جنس سنگدانههاي آن براي كاهش میزان تشعشع
عبوري از آن است .همچنین این نوع بتن بدلیل چگالی زیاد ،در
ساخت دیوارهاي حایل ،سدهاي وزنی ،لولههاي مغروق و وزنههاي
بتنی میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
 نفوذناپذیري در برابر پرتوهاي هستهاي مهمترین مشخصه سپرهايحفاظتی بتنی سنگین است .پایداري حجمی و عدم كاهش حجم
بتن و عدم تركخوردگی آن نیز از جمله مشخصههاي مهم دیگر آن
است.
 -پرتوهاي عبوري عموما شامل نوترون ،پروتون ،آلفا ،بتا ،ایکس و

گاما هستند .در مورد حفاظت در برابر پرتوهاي نوترونی عالوه بر
چگالی زیاد ،نیاز به وجود برخی از عناصر خاص مانند آهن نیز می-
باشد.

مصالح مصرفي
 9-8-2-1سيمان

اﻫ
ﻮ

 -7-2-1-1انواع ســیمانهاي پرتلند و آمیخته مورد اســتفاده
در بتنهاي متعارف ،براي اســـتفاده در بتنهاي ســـنگین نیز
قابل استفاده میباشند.

ت  -1-1-2-7بهمنظور جلوگیري از ایجاد گرماي زیاد هیدراتهشدن
و افزایش آهنگ آن و همچنین ایجاد تركهاي ناشی از آن ،توصیه
میشود از سیمانهاي زود سختشونده و افزودنیهاي زودگیر یا زود
سختكننده استفاده نشود ،مگر آنکه دماي بتن توسط سیستمهاي
سرمایشی ،كه بهطور ویژه طراحی شدهاند ،كنترل شود.
ت  -2-1-2-7بکارگیري هر دو ترفند به همراه پیشســـرمایش یا
پسسرمایش بتن توصیه میشود.

ﯽ

 -7-2-1-2در اعضـــاي بتنی حجیم باید از ســـیمان هاي با
گرماي هیدراته شــدن متوســط یا كم یا كاهش عیار ســیمان
استفاده كرد.
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 9-8-2-2سنگدانه سنگين (سنگيندانه)

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 -7-2-2-1عمدهترین ویژگی سنگدانههاي مصرفی در بتنهاي
سنگین ،چگالی زیاد آنها است .این مورد شامل سنگدانههاي
درشت و ریز میشود ،با این وجود چگالی سنگدانههاي درشت
از اهمیت بیشتري برخوردارند .ضوابط مربوط به میزان مجاز
مواد زیانآور در سنگدانهها ،و نیز میزان مجاز سنگدانههاي
پولکی و سوزنی ،مشابه بتنهاي معمولی است.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 -7-2-2-2از آنجا كه معادن سنگیندانهها معموال بهاندازۀ
معادن سنگدانههاي متعارف ،یکنواخت نیست ،باید در مراحل
تولید ،كنترل كیفی مناسب اعمال شود.
 -7-2-2-3ضوابط الزامی چگالی و تركیب شیمیایی سنگین-
دانههاي مصرفی براي سپرهاي محافظ پرتو ،در استانداردهاي
 ASTM C638و  ASTM C637مشخص گردیدهاند.
 -7-2-2-4سنگیندانههاي درشت مصرفی در بتنهاي
سنگین ،كه بهصورت پیشآكنده اجرا میشوند ،باید حداقل 98
درصد بر روي الک  9/5میلیمتر باقی بمانند و به میزانی كه
توسط دستگاه نظارت تعیین میگردد ،عاري از قطعات فلزي
نازك ،پولکی ،و یا سوزنی باشند.
 -7-2-2-5سنگیندانههاي فوالدي یا چدنی باید داراي حداقل
چگالی  7500كیلوگرم بر مترمکعب باشند و همچنین تمیز و
عاري از هرگونه پوشش خارجی ،مانند گریس ،روغن ،تركیبات
حاصل از عملیات فلزكاري ،كرمات روي ،پوستة سست زنگ
فلز ،و گرد و غبار باشند.

ت  -1-2-2-7متداولترین سنگدانههاي مصرفی در بتن عبارتند از:
مگنتیت ،ایلمنیت ،باریت ،فروفسفر ،هماتیت ،سرپانتین ،لیمونیت،
برات ،بوكسیت ،برنفریت ،و سنگدانههاي فوالدي یا چدنی.
 براي ساخت سپرهاي محافظ پرتوهاي نوترونی ،میتوان ازسرپانتین و لیمونیت ،كه هر دو از سنگهاي معدنی هیدروژندار
هستند ،استفاده كرد .در سپرهاي محافظ پرتوهاي نوترونی ،در
شرایطی كه دماي محیط بهرهبرداري زیاد است میتوان از
سنگدانههایی از جنس برات ،بوكسیت ،و برنریت استفاده كرد.
 چنانچه صرفا از سنگدانههاي درشت سنگین استفاده شود ،چگالیآنها باید از  3/4بیشتر باشد .بدیهی است ،در صورتیکه از سنگدانه
درشت و ریز سنگین استفاده شود ،چگالی سنگدانهها میتواند كمتر
از  3/4نیز باشد.

اﻫ
ﻮ

 -7-2-3-1در بتنهاي سنگین میتوان از مواد افزودنی
شیمیایی استفاده كرد .این مواد باید منطبق بر ضوابط استاندارد
ملی شمارۀ  2930ایران باشند.
 -7-2-3-2عدم حبابزایی براي بتنهاي محافظ پرتوهاي
رادیو اكتیو الزامی است.

ﯽ

 -7-2-3مواد افزودني شيميايي

ت  -3-2-2-7برخی از مشخصات متعارف سنگیندانههاي مصرفی
براي سپرهاي محافظ پرتو ،در  ACI 304.3Rدرج گردیدهاند.
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متن

آئین نامه بتن ایران -بخش مصالح و مسائل اجرایی

تفسير

تعيين مقادير نسبتهای مخلوط (طرح
مخلوط)

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 -7-3-1براي تعیین نسبتهاي مخلوط اجزاي بتنهاي
سنگینی كه بهصورت متعارف یا پیشآكنده اجرا میشوند ،می-
توان از روشهاي مذكور در روش ملی طرح مخلوط و راهنماي
آن استفاده كرد.

اجرای بتن بهصورت متعارف

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

ت -2-4-7-بتنهاي سنگین معموال در قالب ،جریان پیدا نمیكنند
و لذا باید آنها را با كمترین میزان ارتعاش لرزاند.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 -7-4-1این روش زمانی میتواند بهكار گرفته شود كه اسالمپ
بتن كمتر از  90میلیمتر باشد و سنگیندانههایی با چگالی
خیلی زیاد بکار نرود.
 -7-4-2در بتنهاي سنگین ،لرزانندهها داراي محدودۀ موثر ،و
یا شعاع عملکرد كمتري هستند ،بنابراین باید فاصله نقاط
فروبردن لرزاننده را كمتر در نظر گرفت .همچنین ،بتن سنگین
را نباید توسط لرزاننده در درون قالب از نقطهاي به نقطة دیگر
جابهجا كرد.
 -7-4-3حداكثر ضخامت مجاز هر الیة بتنریزي در هر مرحله
درون قالب حدود  300میلیمتر است.
 -7-4-4چنانچه براثر تراكم ،یک الیة دوغاب بر روي بتن جمع
شود ،این الیة دوغاب را باید پس از تکمیل تراكم هر الیه و تا
هنگامی كه الیة مورد نظر هنوز حالت خمیري دارد ،از روي
سطح آن جمعآوري كرد.

ت  -1-4-7در این نوع اجرا ،اختالف چگالی سنگدانه درشت و ریز و
همچنین خمیر سیمان میتواند عاملی جدي در افزایش استعداد
جداشدگی بتن باشد.

ت  -4-4-7در این نوع بتن ،اســتعداد جداشــدگی اجزا در هنگام
ریختن زیاد اســـت .جداشـــدگی اجزاي این نوع بتن ،به طور عمده
ناشی از تفاوت در چگالی اجزاي آن است .از آنجا كه این جداشدگی
تاثیر منفی در بتنهاي محافظ در برابر پرتو دارد ،توجه كافی به این
مساله اهمیت دارد.

اجرای بتن بهصورت پيشآكنده

اﻫ
ﻮ

 -7-5-2طرح مخلوط مالت با سنگدانههاي ریز باید بهگونهاي
باشد كه امکان تزریق آن در بین سنگدانههاي درشت وجود
داشته باشد.

ﯽ

 -7-5-1زمانی كه بکارگیري روش اجراي متعارف به دلیل
جداشدگی ،وجود نداشته باشد و نتوان بتن با روانی كم را اجرا
نمود ،به اجبار باید از روش پیشآكنده استفاده كرد.

ت  -1-5-7در این روش ابتدا سنگیندانههاي درشت در قالب ریخته
و از طریق لولههاي تزریق ،مالت با فشار مناسب به داخل حفرات بین
شن رانده میشود.
 قطعات فوالدي ،بهدلیل قیمت زیاد آنها ،معموال بهندرت بهتنهاییبهعنوان سنگدانههاي درشت در بتنهاي سنگین بهكار میروند.
 استفاده از برخی از سنگدانههاي ریز سنگین ،نظیر فروفسفر ،دردوغاب موجب آبانداختگی بیش از حد و در عین حال موجب تولید
دوغابی میشود كه پمپ كردن آن بیشازحد مشکل است.
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 -7-5-3بهدلیل محدودیتهاي قرارگیري بتن در داخل قالب،
حداكثر اندازۀ اسمی سنگدانه درشت در بتن سنگین مسلح
نباید بیشتر از  38میلیمتر درنظر گرفته شود .همچنین،
حداكثر اندازه اسمی سنگدانه درشت نباید از  20میلیمتر كمتر
باشد.
 -7-5-4براي سهولت در تزریق مالت الزم است كه دانهبندي
سنگدانههاي درشت نسبتا یکنواخت باشد و شکل آن بهتر است
تیزگوشه (شکسته) انتخاب شود.

ت  -3-5-7در بتن غیر مسلح ،ا ستفاده از حداكثر اندازههاي بیشتر
با رعایت محدودیتهاي هندسی امکانپذیر است.
 حداكثر اندازه اسمی سنگدانه درشت در تعمیر ممکن است تا 20میلیمتر كاهش داده شود.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

متن

تفسير

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 -7-5-5حداكثر اندازه اسمی سنگدانه ریز در مالت تزریق نباید
از یک دهم حداقل اندازه اسمی سنگدانه درشت بیشتر شود.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

ت  -4-5-7بهتر است نسبت حداكثر اندازه اسمی سنگدانه درشت
به حداقل اندازه اسمی آن از  3تجاوز نکند .با این شرط و با استفاده
از شن شک سته ،ف ضاي تزریق بی شتر ،و عمل تزریق ،سادهتر انجام
خواهد شد.
ت  -5-5-7در بتنهاي غیر مسلح داراي سنگدانه درشت با حداكثر
اندازه اســـمی  150میلیمتر و حداقل اندازه اســـمی  50میلیمتر،
حداكثر اندازه اســمی ســنگدانه ریز مالت به  4/75میلیمتر محدود
می شود .در بتنهاي م سلح داراي سنگدانه در شت با حداكثر اندازه
اســمی  38میلیمتر و حداقل اندازه اســمی  12/5میلیمتر ،حداكثر
اندازه اسمی سنگدانه ریز مالت  1/2میلیمتر میباشد .براي حداكثر
اندازه اســمی درشــتدانه  25میلیمتر و حداقل اندازه اســمی 9/5
میلیمتر ،حداكثر اندازه اســـمی ســـنگدانه ریز مالت به  1میلیمتر
محدود می شود .به هر حال ،چنانچه از ما سه ریزي ا ستفاده شود،
عمل تزریق مالت تســهیل میشــود ،اما نیاز به آب ،مواد ســیمانی و
روانكننده افزایش مییابد.
ت  -6-5-7روانی مالت داراي سنگدانه ریز با حداكثر اندازه ا سمی
 2/4میلیمتر طبق اســـتاندارد ملی به شـــماره  17510اندارهگیري
میشــود و بســته به طول لولهها ،فاصــله لولهها و فشــار تزریق و
همچنین فضــاي خالی البالي شــن ،مدت زمان پیشــنهادي براي
تخلیه قیف  18تا  26ثانیه میباشــد ،هرچند كه مقادیر تا  35ثانیه
نیز بکار رفته است.
ت  -7-5-7این امر ،باعث اتصــال بهتر خمیر ســیمان به ســنگین
دانه ها و ایجاد جریان مناســـب مالت درون فضـــاهاي خالی بین
سنگین دانه ها میشود.

 -7-5-6مالت تزریقی باید بطور كافی روان باشد ،نسبت آب
به مواد سیمانی مالت در واقع همان نسبت آب به مواد سیمانی
بتن خواهد بود.

اﻫ
ﻮ

ﯽ

 -7-5-7در بتن هاي ســـنگینی كه بهروش پیشآك نده اجرا
میشـــو ند ،با ید پیش از ریختن ســـن گدا نه درون قا لب،
سنگدانههاي در شت را بهخوبی ش ست ،تا عاري از ذرات ریز و
چسبیده به سطح شوند.
 -7-5-8بتن پیش آكنــده می توانــد از نوع معمولی (غیر
سنگین) باشد .در این نوع بتنها نیز تمام موارد ذكر شده براي
بتن ســنگین از پیش آكنده ،باید رعایت شــود به جز ،الزامات
مربوط به سنگین دانهها.

 10فصل دهم
كنترل و پذیرش بتن

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

تفسير

متن

 10-1ضوابط ارزيابي و پذيرش بتن در كارگاه

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

كليات

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 10-1-1-1پذیرش بتن از نظر كیفیت بتن تازه :بتن تازه باید
داراي مشخصات قابل قبول مندرج در مشخصات فنی خصوصی
پروژه باشد .رعایت محدوده روانی مجاز ،محدوده درصد هواي
مجاز ،محدوده دماي مجاز و مشخصات ظاهري ضروري است تا
بتن تازه مورد پذیرش قرار گیرد.
 10-1-1-2پذیرش بتن از نظر نحوه اجرا :عملیات اجرایی
شامل آماده سازي محل بتن ریزي .ریختن ،پخش و جاي دادن،
تراكم ،پرداخت و عمل آوري بتن ،باید طبق این آیین نامه یا
مشخصات فنی انجام شود در غیر اینصورت ،بتن مورد پذیرش
قرار نمی گیرد و از نظر كیفیت ،بتن مورد تردید خواهد بود.
 10-1-1-3پذیرش بتن از نظر مقاومت فشاري (انطباق با رده
و مقاومت مشخصه فشاري) :پذیرش مقاومت فشاري بتن در
كارگاه بر اساس نتایج مقاومت فشاري نمونه هاي برداشته شده
از بتن تازه مصرفی صورت می پذیرد .نمونه برداري از بتن باید
بصورت تصادفی در طول مدت مصرف بتن انجام گردد .تهیه
آزمونه ها و نگهداري آنها در شرایط استاندارد طبق استاندارد
ملی بشماره  3205و یا  1608-2انجام می شود.

ت  -1-1-1-10موارد ظاهري شامل :عدم همگنی بتن (جداشدگی)،
آب انداختن ،عدم پخش الیاف ،وجود كلوخه و غیره می باشد.

اﻫ
ﻮ

ت -3-1-1-10-نمونه برداري طبق نظر و درخواست ناظر انجام می
شود .نمونه برداري باید بصورت غیرگزینشی باشد و به زمان خاص یا
روانی خاصی وابسته نباشد .بدیهی است بتن هایی كه از نظر ظاهر و
روانی در محدوده قابل قبول نیستند نباید مصرف شوند و نمونه گیري
از آنها موضوعیت ندارد .بهرحال ایجاد ضابطه خاص در نمونه برداري
مانند شرایط خاص جوي و نظایر این نیز قابل قبول نمی باشد زیرا
مبانی آماري ضوابط پذیرش مقاومتی یا دوام را مخدوش می كند.
پذیرش بتن ممکن است در برخی موارد از نظر مقاومت خمشی،
كششی و غیره مورد نیاز باشد .در این صورت باید ضوابط مربوطه در
مشخصات فنی پروژه ذكر شود.

ﯽ

 10-1-1-4پذیرش بتن از نظر دوام :پذیرش بتن از نظر دوام
در كارگاه بر اساس نتایج آزمایش هاي دوام براي نمونه هاي
برداشته شده از بتن تازه صورت می پذیرد .تهیه آزمونه ها و
نگهداري آنها در شرایط استاندارد طبق استاندارد ملی بشماره
 3205و یا  1608-2انجام می شود.

ت -2-1-1-10-برخی از این موارد را نمی توان با انجام آزمایش بر
روي بتن ،كنترل نمود و الزم است موارد اجرایی بصورت كامل و
صحیح رعایت گردد و دستگاه نظارت ،مسئولیت كنترل و پذیرش را
به عهده دارد.

ت-4-1-1-10-به تفسیر بند پذیرش بتن از نظر مقاومت فشاري مراجعه
گردد
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تفسير

محل و تواتر نمونه برداری

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 10-1-2-1محل و تواتر نمونه برداري براي پذیرش بتن تازه
براي تعیین ویژگی هاي بتن تازه ،حداقل تعداد نوبت هاي نمونه
برداري ،همان نوبت هاي نمونه برداري در محل نهایی مصرف
قبل از ریختن ،براي تعیین مقاومت فشاري بتن خواهد بود.
دستگاه نظارت مجاز به نمونه برداري در نوبت هاي بیشتر با
توجه به بروز هر گونه شک یا تغییرات ظاهري در بتن تازه
خواهد بود .در این حالت نمونه برداري می تواند از تراك میکسر
یا سایر وسایل حمل بعد از تخلیه حدود  300لیتر بتن ،انجام
گیرد.
در نوبت هاي نمونه برداري مقاومتی از بتن آماده ،الزم اســـت
نمونه برداري بتن تازه طبق ا ستاندارد ملی ایران به شماره -1
 3201از وسیله حمل بتن باشد.

ت-1-2-1-10-گاه الزم است از بتن آماده قبل از اضافه نمودن
افزودنی یا آب نمونه گیري شود و كیفیت آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
بهرحال براي بتن هاي مصرفی در پروژه ،باید نمونه برداري از بتن
مصرفی پس از افزودن آب یا هر نوع افزودنی (در صورت مجاز بودن)
در محل نهایی مصرف قبل از ریختن آن در سازه انجام گیرد .بتن
آماده معموال باید با توجه به نیاز پروژه از نظر روانی براي پمپ كردن
ارسال گردد اما گاه بتن آماده با روانی كمتر از حد مورد نیاز به پاي
كار می رسد و الزم است به نحو مقتضی روانی آن بیشتر گردد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 10-1-2-2محل و تواتر نمونه برداری مقاومتي

 10-1-2-2-1در صورتی كه هدف از نمونه برداري مقاومتی،
انطباق بر رده یا مقاومت مشخصه باشد ،نمونه برداري بتن از
محل نهایی مصرف ،قبل از ریختن در عضو مورد نظر انجام می
شود.
 10-1-2-2-2نمونه برداري از هر سازه براي هر نوع و هر
رده بتن انجام می گردد و پذیرش نیز براي این نوع و رده بتن
در هر سازه بصورت جداگانه انجام می شود.

ت -1-2-2-1-10-در این مورد نباید از وسیله حمل بتن ،نمونه گیري كرد
مگر اینکه وسیله حمل مورد نظر همان وسیله ریختن بتن در عضو باشد.

اﻫ
ﻮ

ت-2-2-2-1-10-در صورتیکه از دو یا چند نوع بتن مختلف (سبک.
سنگین ،حبابدار ،الیافی و خودتراكم هم چنین بدون افزودنی و با افزودنی)
در یک سازه استفاده شود ،نمونه برداري و انطباق هر یک با رده مورد نظر،
جداگانه باید انجام شود .هم چنین در صورت بکارگیري از دو یا چند رده
مقاومتی یا مقاومت هاي مشخصه مختلف در یک سازه ،ضوابط نمونه برداري
براي هر یک بصورت جداگانه اعمال می شود.
بلوك هاي مختلف مشابه یکدیگر ،سازه هاي مختلف و جدا از یکدیگر تلقی
می شود و ضوابط و تواتر نمونه برداري براي هر یک از آنها بصورت جداگانه
كاربرد دارد ،حتی اگر بتن آنها از یک واحد تولید بتن و در یک زمان تأمین
گردد .بهرحال سازه هاي جداگانه ،سازه هایی هستند كه تجزیه و تحلیل و
طراحی آنها جداگانه انجام می شود.
بدیهی است باید بین انطباق مقاومتی بتن آماده با رده مورد نظر و انطباق
مقاومتی بتن مصرفی در یک سازه تفاوت قائل شد .در صورتی كه خریدار
بتن آماده مسئولیت تغییراتی را در بتن آماده با افزودن آب یا افزودنی
بپذیرد ،نیاز به نمونه گیري هاي جداگانه وجود ندارد.
ت -3-2-2-5-6-دستگاه نظارت با توجه به اهمیت سازه و عدم وجود
یکنواختی مطلوب در ساخت بتن می تواند مقادیر بتن براي نمونه برداري
از بتن هایی با حجم پیمانه كمتر از یک متر مکعب را كاهش دهد ،تا تعداد
نوبت هاي نمونه برداري بیشتر گردد و در صورتی كه یکنواختی وجود داشته

ﯽ

 10-1-2-2-3در صورتی كه حجم هر پیمانه (اختالط) بتن
در پاي كار یک متر مکعب باشد تواتر نمونه برداري بصورت زیر
خواهد بود .هر كدام تعداد نوبت بیشتري را بدست دهد مالك
خواهد بود.
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الف :هر  30مترمکعب بتن؛
ب :هر  150متر مربع سطوح دال و دیوار (یک وجه دال و
دیوار)؛
پ :هر  100متر طول تیر و كالف در صورتی كه جدا از
سایر قطعات بتن ریزي شوند؛
ت :هر  60متر طول ستون.
در صورتی كه حجم هر پیمانه (اختالط) بتن در پاي كار بیشتر
یا كمتر از یک متر مکعب باشد می توان مقادیر فوق را به همان
نسبت افزایش یا كاهش داد .بهرحال این نسبت نباید از  3بیشتر
و از یک سوم كمتر شود.
مقادیر فوق در صورتی كه بتن داراي گواهینامه خاص یا پروانه
استاندارد و سابقه مناسبی باشد ،برقرار خواهد بود ،در غیر
اینصورت این مقادیر نصف خواهد شد.
در صورتی كه سابقه بتن در كارگاه به دلیل عدم انطباق با رده،
توسط دستگاه نظارت نامناسب تشخیص داده شود ،تواتر سخت
گیرانه بکار میرود (دو برابر شدن تعداد نوبت ها یا نصف شدن
مقادیر فوق) .در صورتی كه مجددا انطباق با رده ،تأیید گردد
تواتر معمولی بکار گرفته می شود.
 10-1-2-2-4در یک سازه براي هر نوع و هر رده بتن در هر
نوبت كاري روزانه ،حداقل یک نوبت نمونه برداري باید انجام
شود.
 10-1-2-2-5در یک سازه براي هر نوع و هر رده بتن،
حداقل  6نوبت نمونه برداري (صرفنظر از حجم یا سطح بتن
سازه) ضرورت دارد.

باشد می توان از تواتر سخت گیرانه صرفنظر نمود .وقتی بتن با تراك میکسر
حمل می شود حجم هر پیمانه ،همان حجم بتن تراك میکسر خواهد بود و
چنانچه براي مثال در هر نوبت  6متر مکعب بتن حمل شود ،احجام مرتبط
با تواتر نمونه برداري در  3ضرب می شود .چنانچه هر نوبت ساخت بتن نیم
متر مکعب باشد و در یک وسیله خاص این حجم بتن حمل شود ،می توان
مقادیر تواتر نمونه برداري را با توجه به نظر دستگاه نظارت در  0/5ضرب
نمود.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ
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اﻫ
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10-1-2-3

ﯽ

 10-1-2-2-6در صورتی كه كل حجم هر نوع یا هر رده بتن
در یک سازه از  30مترمکعب كمتر باشد مشروط بر اینکه به
تشخیص دستگاه نظارت دلیلی بر رضایتبخش بودن كیفیت
مقاومتی بتن وجود داشته باشد ،می توان از نمونه برداري
مقاومتی و آزمایش آن صرفنظر كرد.

ت 5-2-2-1-10-بندهاي مربوط به تواتر نمونه برداري براي ساخت
قطعات پیش ساخته و منفرد اعتبار ندارد و براي سازه هاي درجا ریخته
معتبر می باشد ،مگر اینکه دستگاه نظارت تشخیص دهد كه از این ضوابط
می توان در اینگونه موارد نیز بهره برد.
ت 6-2-2-1-10-استفاده از بتن آماده استاندارد یا بتن داراي گواهینامه
خاص از مراكز ذیصالح یا بتن داراي سابقه مناسب مقاومتی و یا بکارگیري
طرح مخلوط داراي سابقه مناسب (به شرط عدم تغییر اجزاي بتن) می تواند
دلیل مناسبی بر رضایت بخش بودن كیفیت بتن تلقی شود .بهرحال دستگاه
نظارت با مسئولیت خود از درخواست نمونه برداري و انجام آزمایش می
تواند صرفنظر نماید.

محل و تواتر نمونه برداری برای آزمايش

های دوام
 10-1-2-3-1در مورد محل نمونه برداري ،مطابق ضوابط
نمونه برداري مقاومتی عمل می گردد .در صورت ارائه ضوابط
خاصی در مورد دوام در مشخصات فنی ،نیاز به نمونه برداري
وجود دارد.

ت 1-3-2-1-10-در مواردي كه الزامات خاصی در مورد دوام در مشخصات
فنی ذكر شده است باید روش نمونه برداري و نوع نمونه ها توسط مهندس
مشاور مشخص گردد .با تو÷جه به نوع آزمایش مورد نظر در ارتباط با دوام،
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معموال روش نمونه برداري و تهیه آزمونه ها و آماده سازي آنها در استاندارد
مربوطه مشخص می گردد.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 10-1-2-3-2نمونه برداري از هر سازه براي هر نوع و هر
رده بتن از نظر دوام انجام می شود و پذیرش آن از نظر دوام
نیز بر این منوال خواهد بود .در صورتی كه مهندسین مشاور
ضابطه اي براي تواتر نمونه برداري آزمایش هاي دوام ارائه كرده
باشد باید رعایت شود ،در غیر اینصورت نیاز به نمونه برداري و
آزمایش وجود ندارد.
 10-1-2-3-3در صورتی كه حجم هر پیمانه (اختالط) بتن
در پاي كار یک متر مکعب باشد تواتر نمونه برداري بصورت زیر
خواهد بود ،هر كدام تعداد نوبت بیشتري را بدست دهد مالك
می باشد.
الف :هر  200متر مکعب بتن (از هر نوع و هر رده دوام
براي هر سازه)؛
ب :هر  1000متر مربع سطح دال و دیوار؛
پ :هر  400متر طول تیر و كالف در صورتی كه جدا از
سایر قطعات بتن ریزي شوند؛
ث :هر  200متر طول ستون.
در صورتی كه حجم هر پیمانه (اختالط) بتن در پاي كار بیشتر
یا كمتر از  1متر مکعب باشد می توان مقادیر فوق را به همان
نسبت افزایش یا كاهش داد .بهرحال این نسبت نباید بیشتر از
 2یا كمتر از نصف شود.
مقادیر فوق در صورتی كه بتن داراي گواهینامه خاص یا پروانه
استاندارد و سابقه مناسبی باشد ،برقرار خواهد بود ،در غیر
اینصورت این مقادیر نصف خواهد شد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

ت-3-3-2-5-6-چنانچه حجم وسیله حمل بیش از  2متر مکعب باشد از
هر  400متر مکعب بتن یا هر  2000متر مربع سطح دال و دیوار یا هر 800
متر طول تیروكالف و هر  400متر طول ستون یک نوبت نمونه برداري
(شامل چند آزمونه) انجام می شود اما اگر همین بتن داراي گواهینامه خاص
یا پروانه استاندارد و سابقه مناسب نباشد احجام و مقادیر تواتر نمونه برداري
مجددا نصف می شود.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
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ﻓﻘ
د

 10-1-3-1ضوابط پذيرش بتن تازه

 10-1-3-1-1چنانچه در مشخصات فنی پروژه ضوابط خاصی
براي پذیرش بتن تازه مطرح نشده باشد ضوابط زیر باید بکار
گرفته شود.
أ -چنانچه فقط بیشینه مقدار اسالمپ بتن قید شده باشد
الزم است از این مقدار تجاوز نگردد و كاهش آن تا میزان 50

ﯽ

10-1-3

ضوابط پذيرش بتن در كارگاه

اﻫ
ﻮ

 10-1-2-3-4در یک سازه براي هر نوع و هر رده بتن از نظر
دوام .حداقل  3نوبت نمونه برداري ضرورت دارد.
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درصد (پس از گرد كردن به عدد صحیح كوچکتر ،با تقریب 5
میلی متر) مجاز می باشد ،مشروط بر اینکه كارآیی مورد نظر
تأمین شود و امکان بکارگیري بتن ،وجود داشته باشد.
ب -چنانچه فقط اسالمپ هدف بصورت متوسط ذكر شده
باشد ،رواداري آن  ± 30درصد (پس از گرد كردن به
نزدیکترین عدد صحیح با تقریب  )5mmخواهد بود .بهرحال
حداكثر اسالمپ نباید از  210میلی متر بیشتر شود.
ت -چنانچه فقط بیشینه مقدار جریان اسالمپ قید شود الزم
است از این مقدار بیشتر نگردد و كاهش آن تا میزان  15درصد
(پس از گرد كردن به عدد صحیح كوچکتر با تقریب )10mm
مجاز می باشد مشروط بر اینکه از محدوده جریان اسالمپ
بتن خودتراكم خارج نگردد .در غیر اینصورت می توان مخلوط
بتن را طبق بند (فصل اجرا) اصالح نمود.
ث -چنانچه جریان اسالمپ هدف بصورت متوسط ذكر شود،
رواداري آن  ±10درصد (پس از گرد كردن به نزدیکترین عدد
صحیح با تقریب  )10mmخواهد بود .مشروط بر اینکه از
محدوده جریان اسالمپ بتن خودتراكم خارج نگردد.
ج -چنانچه حداقل یا حداكثر درصد هوا قید شود رعایت آن
الزم است و در صورتی كه مقدار درصد هوا بدون ذكر حداقل
یا حداكثر اعالم شود رواداري آن  ± 20درصد مقدار ذكر شده
خواهد بود.
ح -چنانچه حداقل یا حداكثر دماي مجاز بتن ذكر شود
رعایت آن ضرورت خواهد داشت و اگر دماي بتن بدون ذكر
حداقل یا حداكثر اعالم شود رواداري آن  ±2درجه سلسیوس
خواهد بود.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 در صورتیکه رده اسالمپ طبق استاندارد  12284-1ایران قید شود،اسالمپ بتن باید در محدوده مورد نظر آن رده اسالمپ قرار گیرد و
رواداري هاي ذكر شده موضوعیت نخواهد داشت .اعتبار نتایج
آزمایش اسالمپ در محدوده  10تا  210میلی متر است .بنابراین اگر
رواداري هاي ذكر شده عددي را در خارج این محدوده بدست دهد
معتبر نخواهد بود.

ﺮﺧ
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ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

مقاومتي)

ﯽ

 10-1-3-2-1در یک سازه و براي هر نوع و هر رده مقاومتی
بتن ،انطباق بر رده مورد نظر زمانی وجود دارد كه هر دو شرط
زیر برقرار باشد:
الف :میانگین نتایج هر سه نمونه متوالی مقاومت فشاري بتن
كمتر از مقاومت مشخصه مورد نظر نباشد.
ب :هیچیک از نتایج مقاومت فشاري بتن كمتر از  90درصد
مقاومت مشخصه مورد نظر نباشد.

اﻫ
ﻮ

 10-1-3-2ضوابط پذيرش مقاومتي بتن (انطباق با رده

 براي درصد هواي كمتر از  5درصد ،رواداري مجاز  ± 25درصدمقدار مزبور خواهد بود.

ت -1-2-3-5-6-با توجه به ضوابط فوق ،احتمال اینکه بتنی بر
اساس روابط مقاومت هدف طرح مخلوط ،طراحی و در كارگاه ساخته
شود و كمتر از مقاومت مشخصه باشد 1 ،تا  2درصد خواهد بود.
چنانچه براي مثال فقط  6نمونه گیري موجود باشد هر سه نمونه
متوالی عبارتست از (1و2و2( ،)3و3و3( ،)4و4و4( ،)5و5و ،)6بدین
ترتیب میانگین نتایج هر سه نمونه متوالی باید كمتر از مقاومت
مشخصه نباشد .الزم است نتایج نمونه ها با توجه به تاریخ و ساعت
نمونه برداري مرتب گردد و سپس مورد استفاده قرار گیرد .از نتیجه
هیچ نمونه اي نباید صرفنظر كرد مگر اینکه دالیل و مستنداتی در
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 10-1-3-2-2منظور از نتیجه مقاومت فشاري هر نمونه،
میانگین نتایج حداقل دو آزمونه استوانه اي به قطر حدود 150
میلی متر و ارتفاع حدود  300میلی متر براي سن  28روز یا
هر سن مقرر شده دیگر براي مقاومت مشخصه می باشد .در
صورتی كه از آزمونه هاي استوانه اي به قطر حدود  100میلی
متر و ارتفاع حدود  200میلی متر استفاده شود میانگین نتایج
حداقل سه آزمونه بعنوان نتیجه هر نوبت نمونه برداري در سن
 28روز یا هر سن مقرر دیگر گزارش خواهد شد.
براي ارزیابی كیفیت مقاومتی بتن ،قبل یا بعد از موعد مقرر،
می توان یک آزمونه دیگر را براي هر سن ،مورد آزمایش قرار
داد.
 10-1-3-2-3در صورتی كه بیشترین اختالف مقاومت
آزمونه ها كمتر از  15درصد میانگین آنها باشد ،میانگین مزبور
گزارش می گردد .در غیر اینصورت چنانچه فقط دو آزمونه
موجود باشد نتیجه آن نوبت نمونه برداري از فهرست نتایج
حذف می شود مگر اینکه بتوان نشان داد كه نتیجه كمتر بدلیل
وجود یک نقص در نمونه برداري یا قالب گیري و نگهداري و
آزمایش آن آزمونه می باشد .در این حالت نتیجه كمتر حذف
و نتیجه بیشتر بعنوان نتیجه نمونه برداري گزارش می شود.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

دست باشد كه نشان دهد نتایج این نمونه (یا آزمونه هاي آن) اعتبار
و صحت كافی را دارا نمی باشد.
ت-2-2-3-5-6-در صورتی كه آزمونه هاي مکعبی  150میلی متري
تهیه و مورد آزمایش قرار گیرد ،الزم است نتایج ان به نتایج استوانه
اي تبدیل گردد .تعداد آزمونه هاي مکعبی  100میلی متري ،باید
حداقل  3عدد باشد .تبدیل نتایج می تواند مطابق جدول  ....خواهد
بود .بدلیل تغییرات نتایج استوانه  100میلی متري و مکعب 100
میلی متري الزم است حداقل سه آزمونه مورد استفاده قرار گیرد .در
صورتی مقاومت فشاري در سنین دیگر نیز مبناي قضاوت خاصی قرار
می گیرد ،تهیه و آزمایش دو آزمونه با قطر یا بعد  150میلی متر یا
سه آزمونه با قطر یا بعد  100میلی متر ،براي هر سن ضروري خواهد
بود .توصیه می شود به دلیل وجود نقص هاي احتمالی در آزمونه ها،
تعداد آنها بیشتر از حداقل ذكر شده باشد تا بتوان در صورت نیاز ،از
آنها استفاده نمود.
ت  3-2-3-5-6توصیه می شود در چنین حالتی آزمونه سوم مورد
آزمایش قرار گیرد و سپس نتیجه اي كه بیش از  7/5درصد مقدار
میانگین با مقدار میانگین نتایج موجود اختالف دارد ،حذف و میانگین
نتایج باقیمانده ،بشرط اینکه اختالف نتایج آنها با میانگین از 7/5
درصد میانگین بیشتر نباشد ،محاسبه و گزارش شود .در صورتی كه
تعداد آزمونه ها در یک سن بیشتر از سه آزمونه باشد نیز می توان
مانند حالتی كه نتیجه سه آزمونه در دست می باشد عمل نمود.
در اغلب اوقات كاهش نتایج و ایجاد اختالف زیاد بین مقاومت آزمونه
ها ،حاصل وجود نقص یا نقایص خاصی در مراحل نمونه برداري،
ریختن در قالب ،تراكم ،خارج كردن از قالب ،نگهداري استاندارد اولیه
و نگهداري نهایی (از نظر دما و رطوبت) ،جابجایی و حمل ،كالهک
گذاري و آزمایش مقاومت فشاري و هم چنین لب پریدگی و غیره
می باشد .در بیشتر این موارد ،كاهش مقاومت ایجاد می شود.

جدول  -تبديل مقاومت مکعبي  150ميلي به استوانه قطر  150ميلي متر

اﻫ
ﻮ

مقاومت فشاري استوانه
استاندارد MPa

20

25

30

35

40

45

50

55

60

ﯽ

مقاومت فشاري مکعبی
 150میلی متري MPa

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

65

70

* براي تبدیل مقاومت مکعبی كمتر از  25 MPaبه استوانه استاندارد ،مقدار آن بر  1/25تقسیم می شود.
** به ترتیبی كه ذكر شد براي مقاومت هاي بین اعداد ذكر شده در جدول ،كافی است  5 Mpaاز نتیجه مکعبی كم شود تا نتیجه استوانه اي حاصل گردد.
 *** .در صورت استفاده از مکعب  100میلی متري ،تبدیل آن به استوانه  100میلی متري مشابه جدول فوق خواهد بود .هرچند مقاومت مکعب  100و
 150میلی متري و هم چنین مقاومت استوانه  150و  100میلی متري با یکدیگر تفاوت دارند ،اما تبدیل آنها ضرورت ندارد و صرفا از حداقل سه آزمونه
كوچکتر بجاي حداقل دو آزمونه بزرگتر استفاده می شود .بهرحال حداقل قطر آزمونه استوانه اي باید از سه برابر حداكثر اندازه اسمی كمتر نباشد و براي
آزمونه مکعبی باید از  3/5برابر حداكثر اندازه اسمی كمتر نباشد.
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ت -4-2-3-5-6-عدم انطباق بتن با رده یا مقاومت مشخصه نمی
تواند به تنهایی دلیلی براي تخریب عضو یا قطعه مورد نظر و یا سازه
باشد .همواره یک سوي بررسی بتن كم مقاومت ،می تواند پذیرش
سازه اي بتن از نظر تأمین مقاومت باشد .تعمیر و تقویت و یا تخریب
بتن و سایر اقدامات مقتضی می تواند پس از این بررسی ،در دستور
كار قرار گیرد.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 10-1-3-2-4در صورتی كه ضوابط پذیرش مقاومتی بتن یا
انطباق بر رده حاصل نگردد .بتن منطبق بر رده نمی باشد .اگر
فقط ضابطه «الف» برقرار نباشد (یعنی رابطه «ب» برقرار است)،
می توان آن را از نظر سازه اي پذیرفت ،اما باید با اصالح طرح
مخلوط و یا دقت در ساخت بتن از تکرار آن جلوگیري كرد .در
صورتی كه ضابطه «ب» برآورده نشود الزم است بررسی بتن
كم مقاومت در دستور كار قرار گیرد .بهرحال در بررسی بتن
كم مقاومت ،امکان پذیرش بتن از نظر سازه اي (تأمین مقاومت
سازه اي) وجود دارد.
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ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

ضوابط پذيرش بتن از نظر دوام

 10-1-3-1نتیجه آزمایش دوام در هر نوبت نمونه برداري،
میانگین نتایج حداقل سه آزمونه در سن  28روز یا هر سن مقرر
شده دیگر در مشخصات فنی براي دوام می باشد .شکل و ابعاد
آزمونه ها را روش استاندارد آزمایش مورد نظر مشخص می كند.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

ت -1-3-3-5-6-ممکن است نتایج دوام در سنین بیشتر از 28
روز مورد نیاز باشد كه مشخصات فنی پروژه آن را مشخص می كند
و به آن بطور كلی دوام مشخصه می گویند .از آنجا كه دوام و
آزمایش هاي آن به شکل هاي مختلفی وجود دارند ،طراح و نگارنده
مشخصات فنی در صورت لزوم باید به صراحت معیارهاي دوام بتن
پروژه را مشخص نماید كه همان دوام مشخصه نام دارد.

ﯽ

 10-1-3-4در صورتی كه ضوابط پذیرش بتن از نظر دوام
برآورده نشود ،بتن منطبق با دوام مشخصه نمی باشد.
 10-1-3-5اگر فقط ضابطه «الف» برقرار نباشد می توان با
اغماض آن را پذیرفت اما باید با اصالح طرح مخلوط و یا دقت
در ساخت بتن از تکرار آن جلوگیري نمود.
 10-1-3-6در صورتی كه ضابطه «ب» برقرار نشود بررسی
بتن كم دوام ضرورت خواهد داشت.

ت -3-3-3-5-6-الزم است نتایج نمونه ها با توجه به تاریخ نمونه
برداري مرتب گردد و سپس بکار رود .از نتیجه هیچ آزمونه یا نمونه
اي نباید بدون دلیل صرفنظر نمود .در معیارهاي دوام گاه حداقل و
گاه حداكثر مالك می باشد بنابراین در ضوابط مورد نظر بیشتر و یا
كمتر بودن مالك می باشد .در شرط «الف» در صورتی كه معیار دوام
بصورت حداكثر باشد ،نباید بیشتر از آن ،و در صورتی كه معیار
بصورت حداقل مطرح گردد ،نباید كمتر از آن باشد .در شرط «ب»
چنانچه معیار دوام بصورت حداكثر مطرح شود ،نتیجه هر نمونه نباید
از  1/25برابر آن و در صورتی كه بصورت حداقل بیان شود ،نتیجه
هر نمونه نباید از  80درصد آن كمتر گردد.

اﻫ
ﻮ

 10-1-3-2اختالف مجاز نتایج حاصله از آزمایش آزمونه هاي
دوام را مشخصات فنی پروژه تعیین می كند.
 10-1-3-3چنانچه ضابطه پذیرش خاصی در مشخصات فنی
مطرح نشده باشد ،در یک سازه براي هر نوع بتن و هر رده دوام،
انطباق بر رده مورد نظر (دوام مشخصه) زمانی وجود دارد كه
هر دو شرط زیر برقرار باشد.
الف :میانگین نتایج هر سه نمونه متوالی دوام بتن نباید كمتر
از معیار حداقل دوام و یا بیشتر از معیار حداكثر دوام مشخصه
باشد.
ب :هیچیک از نتایج آزمایش دوام نباید بیش از  1/25برابر
معیار حداكثر و یا كمتر از  80درصد معیار حداقل دوام مشخصه
باشد.
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 10-2بررسي بتن كم مقاومت
كليات

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

 10-2-1-1در صورتی كه با توجه به مقاومت نمونه هاي عمل
آمده در شرایط استاندارد ،مشخص شود كه انطباق با رده
مقاومتی یا مقاومت مشخصه مورد نظر وجود ندارد و بتن مزبور
غیرقابل قبول است ،بررسی هاي زیر انجام می شود تا مشخص
گردد كیفیت بتن می تواند از نظر سازه اي مورد قبول یا پذیرش
قرار گیرد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 10-2-1-2روش تحليلي اول  -چنانچه با استفاده از تحلیل
موجود سازه و بازبینی طراحی (تحلیل مقاطع همسان سازي
شده) بتوان نشان داد كه ظرفیت باربري سازه به ازاي مقاومت
كم بتن موجود در همه اعضاي سازه ،قابل قبول می باشد،
مقاومت بتن موجود از نظر تأمین مقاومت سازه پذیرفته می
شود .مشروط بر اینکه ضوابط مقاومت بتن طبق بندهاي ......
(فصل كیفیت مقاومتی بتن) برآورده شود .در غیر اینصورت
روش تحلیلی دوم را می توان بکار گرفت.

ت -1-6-6-بررسی بتن كم مقاومت در وهله اول بصورت تحلیلی
(طی دو مرحله) می تواند انجام شود .در صورتی كه در این مراحل
تحلیلی ،پذیرش سازه اي بتن حاصل نگردد یا بنا به دالیلی امکان
بررسی تحلیلی وجود نداشته باشد ،می توان به سراغ روشهاي مبتنی
بر آزمایش رفت .روش مغزه گیري و روش بارگذاري از این نوع می
باشند.
روشهاي دیگري را نیز می توان در جهت حفظ سازه بتنی و پذیرش
بتن كم مقاومت از نظر سازه اي بکار گرفت .بهرحال قبول و پذیرش
بتن از نظر سازه اي رافع مسئولیت پیمانکار نمی باشد و در هر صورت
نشان دهنده آنست كه كیفیت بتن ساخته شده در كارگاه مطابق
مشخصات فنی پروژه نبوده است.
ت -2-6-6 -با در نظر گرفتن مقاومتی كمتر از مقاومت مشخصه كه
بتوان مقاومت موجود بتن را منطبق با آن تلقی نمود و با استفاده از
تحلیل موجود سازه و صرفا با دقت در طراحی مقاطع همسان سازي
شده ،ممکن است نشان داد ،كه ظرفیت باربري سازه قابل قبول است.
بکارگیري سطح میلگرد واقعی كه معموال بیشتر از مقدار محاسباتی
است ،احتمال پذیرش سازه اي بتن را بیشتر می كند .در این روش
تحلیلی باید خمش ،برش و خیز عضو و هم چنین كفایت وصله هاي
پوششی با توجه به مقاومت فشاري بتن كنترل گردد .مقاومت كم
بتن مورد استفاده در روابط طراحی مقاطع ،همان كمترین مقاومتی
نیست كه منجر به عدم انطباق بر رده یا مقاومت مشخصه شده است
بلکه مقاومتی كمتر از مقاومت مشخصه است ،كه اگر بعنوان مقاومت
مشخصه بکار می رفت ،انطباق بر آن با توجه به نتایج موجود نمونه
هاي بتن حاصل می گردید .در این روش تحلیلی الزم نیست مشخص
شود كه بتن كم مقاومت در كدام عضو یا اعضا ریخته شده است.
ت -3-6-6در روش دوم تحلیلی ،الزم است تحلیل مجدد سازه بر
اساس واقعیت هاي موجود (ابعاد ،ضریب ارتجاعی و سایر مشخصات)
انجام شود و بدون همسان سازي اعضاي سازه ،طراحی مجدد براي
همه اعضا و قسمت هاي مشکوك به داشتن بتن كم مقاومت صورت
گیرد.
در این روش صرفا بتن كم مقاومت براي قسمت هایی از سازه منظور
می شود كه احتمال می رود در آن اعضا ریخته شده باشد در حالی
كه براي سایر اعضا ،مقاومت مشخصه بتن یا مقاومت موجود (بیش
از مقاومت مشخصه براي سایر اعضا) را باید در نظر گرفت.
بدیهی است در روش دوم ،احتمال پذیرش بتن از نظر سازه اي معموال
به مراتب بیشتر از روش اول خواهد بود .در این جا نیز مقاومت كم

اﻫ
ﻮ

ﯽ

 10-2-1-3روش تحليلي دوم  -چنانچه با تحلیل مجدد سازه
و هم چنین طراحی مجدد آن ،صرفا با فرض وجود بتن كم
مقاومت در قسمت هاي مورد نظر ،بتوان نشان داد ظرفیت
باربري سازه قابل قبول می باشد ،كیفیت مقاومتی بتن از نظر
سازه اي مورد پذیرش قرار می گیرد ،مشروط بر اینکه ضوابط
مقاومتی بتن طبق بندهاي( ......فصل كیفیت مقاومتی بتن)
رعایت گردد.
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بتن ،متناظر با مقاومت مشخصه اي است كه مقاومت موجود نمونه
هاي بتن را می توان منطبق با آن دانست .مدارك كارگاه شامل تاریخ
نمونه گیري و گزارش بتن ریزي روزانه ،می تواند نشان دهد كه بتن
كم مقاومت در چه عضو یا اعضایی ریخته شده است .در این روش
نیز باید كنترل خمش ،برش ،خیز و كفایت وصله هاي پوششی انجام
شود.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ
 10-2-1-4روش مغزه گيری

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 10-2-1-4-1با مغزه گیري از اعضایی كه احتمال وجود بتن
كم مقاومت در آنها داده می شود می توان پذیرش سازه اي بتن
را مشخص نمود .حداقل سه مغزه از هر منطقه مشکوك به
داشتن بتن كم مقاومت باید تهیه و آزمایش گردد .مغزه ها را
باید طبق استاندارد ملی بشماره  12306تهیه و آماده سازي
نمود .مغزه هایی كه تحت آزمایش مقاومت فشاري قرار می
گیرند باید فاقد میلگرد باشند .سرو ته این مغزه ها باید بریده،
ساییده و یا كالهک گذاري شوند.
دلیل مغزه گیري می تواند شک دستگاه نظارت به نحوه ریختن
بتن در عضو ،تراكم و عمل آوري آن نیز باشد ،هر چند نمونه
هاي تهیه و عمل آوري شده در شرایط استاندارد انطباق با رده
را برآورده كرده باشد.
 10-2-1-4-2آزمایش مقاومت فشاري مغزه ها نباید زودتر از
 48ساعت پس از تهیه آن و آخرین مرطوب سازي و دیرتر از
 7روز پس از اخذ آن انجام شود مگر اینکه در مشخصات فنی،
زمان دیگري قید شود .از نظر رطوبتی ،مغزه ها را می توان
بصورت خشک شده در هوا و یا غرقاب شده مورد آزمایش
مقاومت فشاري قرار داد .در حالتی كه سازه در زمان بهره
برداري در شرایط مرطوب یا اشباع قرار گیرد ،الزم است مغزه
ها حداقل به مدت  40ساعت در آب غرقاب گردند و پس از
كالهک گذاري و یا ساییدن سروته آن ها ،مورد آزمایش
مقاومتی قرار گیرند .چنانچه قرار باشد سازه در زمان بهره
برداري مرطوب نشود ،مغزه ها باید به مدت  7روز در هوایی با
رطوبت نسبی كمتر از  60درصد و دماي ( )21 ± 6درجه
سلسیوس خشک گردند و پس از كالهک گذاري و یا ساییدن
سروته آن ها ،آزمایش شوند.

ت -1-4-6-6مغزه ها باید ترجیحا از نقاطی در منطقه مشکوك
گرفته شود تا ضعف اساسی در ایمنی و بهره برداري عضو بوجود
نیاورد و محل آن باید در اسرع وقت ترمیم گردد .محل دقیق مغزه
گیري می تواند توسط دستگاه نظارت به كمک آزمایش هاي
غیرمخرب مانند چکش اشمیت یا دستگاه هاي فراصوتی بصورت
مقایسه اي انتخاب شود.
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ت -2-4-6-6شرایط رطوبتی مغزه در زمان آزمایش مقاومت فشاري،
بر نتیجه حاصله تأثیر می گذارد و كمترین نتیجه در حالت اشباع
بدست می آید .آزمونه هاي عمل آمده در شرایط استاندارد كه براي
انطباق با رده مورد نظر یا مقاومت مشخصه بکار گرفته می شود ،باید
در شرایط اشباع مورد آزمایش قرار گیرد ،اما مغزه ها باید در شرایط
رطوبتی ذكر شده آزمایش شوند .مقاومت فشاري مغزه ها باید با توجه
به نسبت ارتفاع به قطر آن (پس از كالهک گذاري یا ساییدن) تصحیح
گردد .بهرحال این نسبت نباید از  1كمتر شود .بجز در مواردي كه
طراح پروژه در مشخصات فنی اجازه می دهد .قطر مغزه نباید كمتر
از  94میلی متر باشد ،بهرحال قطر مغزه باید از سه برابر حداكثر
اندازه اسمی سنگدانه بتن كمتر نباشد مگر اینکه طراح پروژه اجازه
دهد این نسبت تا حد  2كاهش یابد .الزم نیست كه به دلیل تغییر
قطر مغزه نسبت به قطر  150میلی متر ،تصحیح خاصی انجام شود،
بشرط آنکه قطر آن  94میلی متر یا بیشتر باشد.
گاه به دلیل محدودیت هاي خاص مانند نازك بودن عضو و یا فاصله
كم میلگردها ،الزم است قطر مغزه كاهش یابد .در این حالت چنانچه
دستگاه نظارت این كاهش قطر را مجاز بداند الزم است درباره تصحیح
نتایج مقاومت فشاري بدلیل قطر كمتر از  94میلی متر اظهار نظر
نماید .مقاومت مغزه هاي با قطر كمتر ،معموال داراي نوسانات بیشتري
هستند و به نسبت ارتفاع به قطر نیز حساس تر می باشند.
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 10-2-1-4-3تصحیح مقاومت فشاري مغزه ها به دلیل نسبت
ارتفاع به قطر ،طبق استاندارد ملی بشماره  12306بصورت زیر
انجام می شود .این ضریب در مقاومت فشاري بدست آمده از
مغزه ها ضرب می گردد.
این ضرایب در شرایط خشک و مرطوب براي بازه مقاومتی 14
تا  42مگاپاسکال و بتن هایی با چگالی عادي تا  1600كیلوگرم
بر متر مکعب اعتبار دارد .براي مقاومت هاي بیش از 70
مگاپاسکال ،این ضرایب به مراتب بیشتر خواهند بود.
تصحیح نسبت ارتفاع به قطر مغزه

جدول

ضریب تصحیح
مقاومت فشاري

0/98

0/96

0/93

0/87
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نسبت طول یا ارتفاع
مغزه به قطر

1/75

1/50

1/25

1/00

ت  3-4-6-6بهتر است طول مغزه در محدوده  1/9تا  2/1برابر قطر
آن باشد .در صورتی كه طول مغزه بیشتر از  2/1برابر قطر آن است،
طول آن باید چنان كاهش یابد كه پس از ساییدن یا كالهک گذاري
در بازه فوق قرار گیرد .چنانچه طول مغزه مساوي یا كمتر از 1/75
برابر قطر مغزه باشد نیاز به تصحیح وجود دارد.
می توان از طریق درون یابی ،ضریب تصحیح را براي نسبت هاي
دیگر ارتفاع به قطر مغزه بدست آورد.
این ضرایب تصحیح به مقدار مقاومت ،ضریب ارتجاعی و شرایط
رطوبتی بتن وابسته اند و در این جدول صرفا مقادیر متوسطی ارایه
شده است.
براي تصحیح مقاومت مغزه هایی با قطر كمتر از  94میلی متر ،ضرایب
قابل اعتمادي گزارش نشده است بنابراین طراح پروژه می تواند
ضریب خاصی را در نظر بگیرد و یا در غیر اینصورت از همان ضریب
 1استفاده شود .توصیه می شود وقتی از مغزه هایی با قطر كمتر از
 94میلی متر استفاده می شود بجاي حداقل  3مغزه ،از حداقل چهار
مغزه استفاده گردد.
ت-4-4-6-6براي قضاوت درباره كیفیت بتن سازه در حال احداث
(پذیرش یا عدم پذیرش و انطباق با رده) به هیچوجه نباید از آزمایش
هاي غیرمخرب یا نیمه مخرب دیگر استفاده نمود ،مگر اینکه طراح
پروژه در مشخصات فنی قید كرده باشد .در این حالت ارزیابی بتن از
نظر مقاومتی وقتی امکان پذیر است كه همبستگی نتایج آن از قبل
با نتایج مقا ومتی مغزه ها یا آزمونه هاي قالب گیري شده مشخص و
بدین ترتیب نتایج حاصله واسنجی شده باشند .هم چنین باید
واسنجی دستگاه ،طبق استانداردهاي معتبر بطور كامل نیز انجام
شود .همه این عملیات و آزمایش ها باید توسط مهندس ذیصالح
هدایت شود و همواره روش مغزه گیري از اعتبار بیشتر براي قضاوت
درباره كیفیت بتن سازه و بررسی بتن كم مقاومت برخوردار است.
براي اطالع بیشتر می توان به  ACI228-Rمراجعه نمود.
استفاده از ضریب  0/85براي میانگین نتایج مغزه ها بدلیل تفاوت در
نوع بتن ریزي ،تراكم و عمل آوري بتن درون عضو سازه و آزمونه
هاي عمل آمده در شرایط استاندارد و هم چنین كاستی هاي ناشی
از فرآیند مغزه گیري منظور شده است .هم چنین ضریب  0/75براي
هر مغزه به دالیلی مشابه فوق اعمال می گردد .بهرحال باید دانست
كه براي یک بتن ،هیچ رابطه مشخص و منحصر بفردي بین نتایج
مغزه حاصله از عضو و آزمونه هاي عمل آمده در شرایط استاندارد كه
از بتن همان عضو تهیه شده باشد وجود ندارد.
توصیه می شود براي اطالعات بیشتر به  ACI 214.4Rمراجعه
شود.
مغزه ها همواره مقاومت بتن موجود در عضو سازه را بدست می دهند
ولی مقاومت آزمونه هاي عمل آمده در شرایط استاندارد ،استعداد
كسب مقاومت را به نمایش می گذارند .به همین دلیل در این مورد
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 10-2-1-4-4چنانچه میانگین مقاومت فشاري مغزه ها كمتر
از  85درصد مقاومت فشاري مشخصه و مقاومت فشاري هر
مغزه نیز كمتر از  75درصد مقاومت فشاري مشخصه نباشد،
می توان مقاومت بتن مشکوك (كم مقاومت) را از نظر سازه اي
پذیرفت.
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الزم نیست سن خاصی براي مغزه گیري جهت بررسی بتن كم
مقاومت مشخص گردد .بدیهی است كه زمان یا سن مغزه گیري
بیشتر از سن مقاومت مشخصه خواهد بود .اما نیازي به تبدیل مقاومت
مغزه در این سن ،به مقاومت بتن در سن مقرر براي مقاومت مشخصه
احساس نمی گردد و اصوال چنین امري ضرورت ندارد.
هر چند مقاومت بتن مغزه به محل و جهت مغزه گیري در عضو سازه
ارتباط دارد ،اما توصیه خاصی در این رابطه وجود ندارد و معیار
پذیرش مقاومت بتن از نظر سازه اي در مبحث مغزه گیري تغییر
نمی كند و صرفا می تواند در انتخاب محل و جهت مغزه گیري
توسط دستگاه نظارت اثرگذار باشد.
معموال مقاومت بتن در پایین اعضاي بتنی (مانند دیوار و ستون) به
شرطی كه دچار جداشدگی یا آب انداختن نشده باشد بیشتر از
مقاومت قسمت هاي باالیی آن است .هم چنین جهت مغزه گیري
نیز در مق اومت بتن موثر است .معموال مقاومت مغزه هایی كه در
جهت بتن ریزي تهیه می شوند بیشتر از مقاومت مغزه هایی می باشد
كه عمود بر جهت بتن ریزي اخذ شده اند .براي مثال چنانچه در یک
دال (تاوه) یا تیر بتنی ،مغزه گیري عمود بر سطح افقی تاوه یا تیر
باشد ،مقاومت آن بیشتر از مقاومت مغزه هایی است كه موازي با
سطح افقی تهیه شده اند.
ت -4-4-6-6-چنانچه سازه یا عضو مورد نظر از اهمیت و حساسیت
ویژه اي برخوردار باشد و یا دستگاه نظارت در مشخص كردن ناحیه
مشکوك و یا نقاط مشکوك براي مغزه گیري یا در ارتباط با مراحل
و جهت مغزه گیري و آماده سازي ،كالهک گذاري و ساییدن و بریدن
سروته مغزه ها و یا آزمایش آنها شک كند ،اقدام به تهیه و آزمایش
حداقل سه مغزه دیگر از ناحیه مشکوك توجیه دارد.
بهرحال چنانچه نتایج مغزه ها نشان دهد كه بتن با در نظر گرفتن
معیارهاي پذیرش سازه اي ،قابل قبول است نیازي به بکارگیري
روشهاي تحلیلی براي مشخص كردن كفایت ظرفیت باربري سازه
وجود ندارد .دارا بودن  85درصد مقاومت مشخصه براي میانگین
نتایج مغزه ها و  75درصد مقاومت مشخصه براي یک مغزه ،حاكی از
آن است كه مشکلی براي باربري عضو و یا سازه وجود ندارد زیرا این
ضرایب عمال در ضرایب ایمنی مقاومت عضو منظور شده است و در
آن مستتر می باشد.
ت-5-6-6-آزمایش بارگذاري نمی تواند كیفیت بتن را از نظر
مقاومتی مشخص كند بلکه می تواند مشخص نماید كه آیا این اعضاي
خمشی با توجه به ابعاد آنها ،كیفیت بتن موجود ،قطر ،نوع و محل
قرارگیري میلگردهاي درون بتن می توانند باربري الزم را داشته
باشند؟ بهرحال طراحی محافظه كارانه ،اجراي بتن با ابعاد بیشتر یا
مصرف میلگرد بیشتر و با مقاومتی باالتر و غیره می تواند موجب
گردد علیرغم مصرف بتن كم مقاومت ،عضو مورد نظر بتواند از ظرفیت
باربري مناسبی برخوردار باشد .بنابراین تفکیک صحت طراحی،

 10-2-1-4-5در صورتی كه دستگاه نظارت در مورد نتیجه
مغزه ها شک كند می تواند اقدام به تکرار مغزه گیري نماید تا
دقت بیشتري اعمال گردد.
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بارگذاري  -در صورتی كه ظرفیت باربري سازه همچنان مورد
تردید باقی بماند و نتوان مقاومت بتن را از نظر سازه اي
پذیرفت ،می توان آزمایش بارگذاري را بر روي اعضاي خمشی
مشکوك انجام داد .آزمایش بارگذاري باید طبق فصل ( 27جلد
دوم) انجام شود و معیارهاي پذیرش مربوطه را برآورده نماید.
در این حالت می توان مقاومت عضو را از نظر سازه اي مورد
پذیرش قرار داد.
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سایر اقدامات  -چنانچه انجام آزمایش بارگذاري بر روي عضو
مورد نظر ممکن نباشد و یا نتیجه قابل قبولی از آزمایش حاصل
نگردد و كیفیت مقاومتی بتن از نظر پذیرش سازه اي همچنان
در پرده ابهام باقی بماند ،می توان اقدامات دیگري را به مرحله
اجرا گذاشت تا سازه از نظر عملکرد مقاومتی ،پذیرفته شود .این
اقدامات بشرح زیر می تواند انجام شود:
الف-بکارگیري مقاومت مغزه در محاسبات تحلیلی روش اول
و دوم؛
ب  -تقویت سازه؛
پ -كاهش بارهاي مرده و زنده (با روش تغییر در كاربري
سازه ،تغییر نقشه ،تغییر مصالح مصرفی و جزییات مربوط به
آن)؛
ت -تركیبی از موارد فوق.

صحت اجرا و مصرف مصالح مناسب و منطبق با خواسته هاي پروژه
از یکدیگر ،توسط آزمایش بارگذاري مقدور نمی باشد و نیاز به
مطالعات بیشتر و جدي تري دارد.
آزمایش بارگذاري باید بگونه اي انجام شود كه مشخص كند آیا عضو
مشکوك می تواند در زیر بارهاي آزمایش رفتار قابل قبولی را به
نمایش گذارد؟ مجددا تاكید می گردد كه این روش ،مربوط به اعضاي
خمشی می باشد و براي اعضاي فشار و یا فشاري – خمشی باید از
روش هاي تحلیلی یا مغزه گیري استفاده نمود.
ت -6-6-6 -ممکن است در مرحله مغزه گیري ،مقاومت مغزه ها در
حد پذیرش سازه اي بتن نباشد .در این حالت قبل یا بعد از بارگذاري
(بسته به تشخیص دستگاه نظارت) می توان طبق روش اول یا دوم
تحلیلی از مقاومت متوسط مغزه ها تقسیم بر  0/85و یا كمترین
مقاومت مغزه تقسیم بر ( 0/75هر كدام كوچکتر باشد) بعنوان
مقاومت مشخصه در روابط محاسباتی تحلیل یا طراحی مقطع
استفاده نمود .چنانچه بتن از نظر سازه اي مورد پذیرش واقع شود
نیاز به ادامه بررسی بتن كم مقاومت وجود ندارد.
یکی از اقدامات قابل قبول ،تقویت سازه یا عضو ضعیف مورد نظر می
باشد .با توجه به روشهاي مختلف تقویت كه از نظر كارفرما و طراح
پروژه مشکلی را از نظر بهره برداري بوجود نمی آورد ،می توان سازه
یا عضو مورد نظر را تقویت نمود و مقاومت بتن موجود را از نظر سازه
اي پذیرفت.
از دیگر اقدامات ،در این مرحله می توان به تغییر بارهاي مرده عضو
مورد نظر از طریق تغییر در نقشه تیغه بندي یا مصالح مصرفی در آن
یا كاهش بار مرده كف سازي از طریق كاهش ضخامت یا تغییر مصالح
مصرفی و در مجموع سبک سازي سازه اشاره كرد .تغییر بارهاي زنده
نیز می تواند از طریق تغییر در شرایط بهره برداري منطقه ضعیف
انجام شود.
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ت -1-7-6-مانند مقاومت ،این بررسی می تواند بصورت تحلیلی یا
توأم با آزمایش انجام شود و یا با اقدامات خاصی امکان پذیرش بتن
در سازه از نظر دوام فراهم آید .بهرحال این پذیرش ،رافع مسئولیت
پیمانکار نمی باشد.
افزایش نسبت آب به سیمان اغلب باعث كاهش دوام و افزایش
نفوذپذیري بتن می گردد .ممکن است كم یا زیاد بودن سیمان نسبت
به حد مجاز و یا مصرف سنگدانه ها و یا سیمان نامناسب نیز به بروز
مشکل در دوام و نفوذپذیري بیانجامد.

ﯽ

 10-3-1-1چنانچه نتایج آزمایش هاي نمونه هاي بتن عمل
آمده در شرایط استاندارد ضوابط انطباق بر رده مورد نظر دوام
را برآورده نکند ،الزم است بررسی هاي زیر انجام شود تا
مشخص گردد كه آیا می توان كیفیت بتن از نظر دوام را در
عضو مورد نظر با توجه به شرایط موجود و حاكم بر آن مورد
قبول یا پذیرش قرار داد؟

اﻫ
ﻮ

كليات

12/06/2018

232

 10-3-1-2روش تحليلي  -در صورتی كه بتوان نشان داد كه
نتایج ویژگی هاي بتن موجود از نظر الزامات دوام در عضو مورد
نظر می تواند با توجه به شرایط عضو و شرایط حاكم بر آن از
نظر محیطی و عوامل زیان آور موجود ،قابل قبول باشد ،بتن
كم دوام مورد پذیرش قرار می گیرد.

آئین نامه بتن ایران -بخش مصالح و مسائل اجرایی

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

ت -2-7-6-چنانچه نتایج آزمایش هاي دوام ،ضعفی را نشان داده
باشد و انطباق با رده مورد نظر دوام حاصل نشده باشد ،امکان دارد
بتوان آن را در عضو مربوطه پذیرفت .براي مثال چنانچه از نظر مقابله
با نفوذ یون كلرید ،بتن ضعیفی در دست باشد ،اما بتوان نشان داد
كه به دلیل ضخامت پوشش بتنی موجود بر روي میلگردها و یا شرایط
و موقعیت عضو مورد نظر در سازه ،عمر پیش بینی شده در حد قابل
قبولی می باشد ،می توان این بتن را پذیرفت .این مثال می تواند
براي كربناته شدن بتن نیز صادق باشد .هم چنین ممکن است دوام
در برابر یخ زدن و آب شدن پی درپی یا سولفات ها و غیره مطرح
گردد كه بسته به ماهیت شرایط حاكم و عضو مورد نظر ،امکان
پذیرش بتن می تواند فراهم گردد.

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 10-3-1-3مغزه گيری

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

 10-3-1-3-1در صورتی كه آزمونه هاي تهیه و عمل آوري شده
در شرایط استاندارد ،انطباق بر رده دوام مورد نظر را نداشته
باشد یا شکی در روش ریختن ،تراكم و عمل آوري و آزمایش
این آزمونه ها و یا بتن هاي ریخته شده در سازه وجود داشته
باشد ،می توان با مغزه گیري از عضو یا اعضاي مشکوك و
ضعیف ،آزمونه هایی را تهیه كرد و مورد آزمایش هاي الزم قرار
داد.
 10-3-1-3-2حداقل سه مغزه از هر ناحیه مشکوك باید تهیه
شود و مورد آزمایش قرار گیرد.
 10-3-1-3-3اصول حاكم بر مغزه گیري معموال همان اصول
ذكر شده در استاندارد ملی بشماره  12306می باشد ،مگر اینکه
آزمایش دوام مورد نظر ،اعمال ضابطه خاصی را ایجاب نماید.

اﻫ
ﻮ

 10-3-1-3-5نتایج مغزه ها در صورت نیاز باید تصحیح شود
و ضوابط زیر باید برآورده گردد مگر اینکه در مشخصات فنی
پروژه ضابطه دیگري داده شده باشد.

ﯽ

 10-3-1-3-4از آنجا كه در اغلب موارد ،كیفیت سطحی بتن
در آزمایش هاي دوام از اهمیت زیادي برخوردار است ،شرایط
آماده سازي مغزه باید متناسب با روش آزمایش و شرایط
رویارویی عضو مورد نظر با عوامل آسیب رسان باشد و باید نظر
طراح پروژه مورد توجه قرار گیرد.

ت-3-3-7-6-در برخی موارد رعایت حداقل قطر  94میلی متر
ممکن است ضرورت نداشته باشد اما بهرحال رابطه حداكثر اندازه
اسمی سنگدانه و قطر مغزه باید رعایت گردد .هم چنین ممکن است
در برخی موارد رعایت نسبت ارتفاع به قطر مغزه نیز موضوعیت
نداشته باشد.
ت -4-3-7-6-در بسیاري از آزمایش هاي دوام ،سطح بتن به عنوان
اولین جبهه مقابله با عوامل آسیب رسان تلقی می گردد و اهمیت
زیادي دارد .بنابراین نمی توان سطح مغزه را برید .نفوذ یون كلرید،
كر بناته شدن ،سایش یا یخ زدن و آب شدن ،نفوذ آب و رطوبت و
گازها ،حمله مواد زیانبار مانند سولفات ها از جمله مواردي هستند
كه كیفیت سطحی بتن براي آنها بیش از كیفیت درونی بتن اهمیت
دارد .بنابراین توصیه می شود ،كه سطح بیرونی مغزه كه در معرض
شرایط محیطی حاكم قرار دارد عالمت گذاري گردد تا مورد استفاده
قرار گیرد و حذف نشود.
ت-5-3-7-6-فرض می شود كه نقیصه هاي روش ریختن ،تراكم،
پرداخت و عمل آوري بتن تا حد مندرج در این بند براي بتن موجود
در عضو سازه قابل قبول باشد .در اغلب آیین نامه ها چنین تغییراتی
در كیفیت بتن موجود قابل پذیرش تلقی شده است .برخالف مقاومت،
معیارهاي دوام گاه بصورت حداقل و گاه بصورت حداكثر تعریف شده

فصل دهم – كنترل و پذیرش بتن

12/06/2018

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

الف :میانگین نتایج مغزه ها نباید از  0/80معیار حداقل آزمایش
دوام مشخصه كمتر یا از  1/25برابر معیار حداكثر آزمایش دوام
مشخصه بیشتر شود .؛
ب :نتیجه هیچیک از مغزه ها نباید از  0/67معیار حداقل
آزمایش دوام مشخصه كمتر یا از  1/5برابر معیار حداكثر
آزمایش دوام مشخصه بیشتر شود.
در اینصورت بتن موجود در عضو مشکوك ،از نظر دوام پذیرفته
خواهد شد.
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است .بنابراین با توجه به ماهیت آزمایش و معیار آن ،هر ضابطه
بصورت كمتر یا بیشتر از دوام مشخصه مطرح شده است.

 10-3-1-4ساير اقدامات

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 10-3-1-4-1در صورتی كه در هیچیک از روشهاي تحلیلی
و مغزه گیري نتوان بتن موجود را از نظر دوام پذیرفت ،می توان
با استفاده از روش هاي خاصی مانند بکارگیري پوشش هاي
محافظ سطحی یا اصالحات و ترمیم هاي سطحی ،عملکرد بتن
عضو را از نظر دوام به سطح قابل قبولی رسانید .نتیجه عملکرد
این تدابیر باید بر اساس نتایج آزمایشگاهی و یا میدانی به اثبات
برسد.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

ت -4-7-6-امروزه راهکارهاي مختلفی براي ارتقاي كیفی سطح بتن
و حتی ارتقاي كیفیت بتن درونی وجود دارد .بسیاري از این راهکارها
هزینه بر و زمان بر می باشند .بنابراین بهتر است با دقت در تهیه
طرح مخلوط و رعایت حاشیه ایمنی از نظر دوام و هم چنین دقت در
ساخت و اجراي بتن ،نیاز به این راهکارها را منتفی نمود.
بدیهی است گاه چنین تدابیر و راهکارهایی نمی تواند بصورت
درازمدت و در طول عمر پیش بینی شده ،عملکرد مناسبی داشته
باشد و تجدید یک یا چندباره این پوشش ها و هم چنین ترمیم ها و
اصالحات سطحی در این مدت ،ممکن است اجتناب ناپذیر باشد.

 10-4نمونه های آگاهي و كنترل كفايت عمل آوری
كليات

 10-4-1-1گاه هدف از نمونه گیري از بتن و قالب گیري و
عمل آوري آن ،انطباق با رده مورد نظر مقاومتی یا دوامی نمی
باشد ،بلکه مقصور آن است كه كیفیت بتن در سن خاص یا
كفایت عمل آوري مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم الزم و
مقتضی اخذ شود.

ت 8-6-2-با تهیه معموال  2تا  4آزمونه مکعبی یا استوانه اي از بتن
مصرفی پروژه ،می توان مشخص نمود چه مدتی با اعمال شرایط
نگهداري مشابه عضو مورد نظر به خواسته هاي مندرج در مشخصات
فنی (مانند مقاومت فشاري یا سایر ویژگی هاي مکانیکی و دوام) می
توان دست یافت .با انجام آزمایش بر روي یک یا دو آزمونه می توان
دریافت كه زمان مورد نظر فرا رسیده است یا خیر؟ در صورتی كه
خواسته مورد نظر حاصل نگردد ،الزم است با نگهداري و عمل آوري
بیشتر و آزمایش یک یا دو آزمونه دیگر دریافت كه چنین خواسته
اي حاصل شده است.

ﯽ

 10-4-2-1نمونه آگاهی شامل یک یا چند آزمونه است كه
براي آگاهی یافتن از كیفیت بتن مصرفی پروژه در سنی خاص
تهیه و آزمایش می شود .این آزمونه ها طبق استاندارد ملی
ایران بشماره  3205یا  1608-2تهیه ،اما در همان شرایطی كه
عضو مورد نظر قرار دارد ،نگهداري و عمل آوري می شوند.
به كمک نتایج این آزمونه ها و مقایسه با معیارها و مشخصات
فنی خاص می توان زمان باز كردن قالب ها ،زمان اعمال پیش
تنیدگی ،مدت زمان عمل آوري اعم از عادي یا تسریع شده ،و
مدت حفاظت در هواي سرد را تعیین كرد.

اﻫ
ﻮ

نمونه آگاهي

12/06/2018

234

آئین نامه بتن ایران -بخش مصالح و مسائل اجرایی

این آزمونه ها تفاوت خاصی با آزمونه هاي عمل آمده در كارگاه براي
كنترل كفایت عمل آوري ندارد اما زمان آزمایش این آزمونه ها
اختیاري است در حالی كه زمان آزمایش آزمونه هاي كنترل كفایت
عمل آوري همان سن مقاومت مشخصه ( 28روز یا سن مقرر دیگر)
می باشد.

ﻗﺎﺑ
ﯿﺮ
ﻏ

كنترل كفايت عملآوری

ﺘﻨﺎ
اﺳ
ﻞ

 10-4-3-1در صورتی كه دستگاه نظارت در ارتباط با مدت یا
شیوه عمل آوري بتن سازه مشکوك باشد الزم است قبل از
اجراي سازه ،آزمایش هایی براي كنترل كفایت عملآوري انجام
گردد .این آزمایش ها بر روي بتن عملآوري شده در شرایط
استاندارد و هم چنین عمل آوري شده در شرایط واقعی
كارگاهی انجام می شود.
تهیه و عملآوري آزمونه در شرایط استاندارد و شرایط واقعی
كارگاهی طبق استاندارد ملی بشماره  3205یا  1608-2انجام
می شود.

ﺮﺧ
ﻧﻈ
ي
ﺮا
ﻂﺑ
ﻓﻘ
د

ت -1-3-6-8آزمونه ها باید داراي شکل و ابعاد یکسان باشند .مدت
و شیوه عمل آوري مورد نظر باید براي آزمونه هاي نگهداري شده در
شرایط واقعی كارگاهی ،اعمال گردد .اما عمل آوري آزمونه هاي عمل
آمده در شرایط استاندارد صرفا تابع دستور استاندارد مربوطه خواهد
بود و به شیوه و مدت عمل آوري كارگاهی ارتباطی نخواهد داشت.
الزم به ذكر است پس از عمل آوري كارگاهی ،آزمونه ها تا سن
مقاومت مشخصه در همان محل و در شرایطی كه براي سازه وجود
خواهد داشت ،نگهداري می شوند ،در حالی كه آزمونه هاي عمل آمده
در شرایط استاندارد تا سن مقاومت مشخصه در حوضچه آب یا اتاق
مرطوب نگهداري می گردند.
ت-2-3-6-8-شرط دوم كفایت عمل آوري نیاز به نتایج آزمونه هاي
عمل آمده در شرایط استاندارد ندارد و مقایسه با مقاومت مشخصه
بتن در دستور كار قرار گرفته است.

 10-4-3-2آزمونه هاي عملآوري شده در شرایط استاندارد
و واقعی كارگاهی باید از یک پیمانه بتن طبق استاندارد ملی
بشماره " 3201-1نمونه برداري از بتن تازه" برداشته شود.
تعداد آزمونه ها براي این هر یک از شرایط ،حداقل سه آزمونه
می باشد كه در مجموع حداقل  6آزمونه خواهد شد.
 10-4-3-3در صورتی كه مدت و شیوه عمل آوري قابل قبول
نباشد الزم است با تغییر مدت یا شیوه عمل آوري و یا هر دو،
آزمایش مزبور دوباره انجام شود تا امکان رد یا قبول كفایت
عمل آوري فراهم گردد.

اﻫ
ﻮ
ﯽ

