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 1فصل اول

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

كليات

ت  1كليات

متن اصلي

1-1

هدف

تفسير/توضيح
ت 1-1

هدف

ﻣ ﻮر

 1-1-1هدف اين آييننامه ارايه حداقل ضوابط و مقرراتي
است كه با رعايت آنها ميزان مناسبي از ايمني ،قابليت
بهرهبرداري و پايايي سازههاي موضوع آييننامه تامين ميشود.

خ۶

2-1

دامنه كاربرد

ت  2-1دامنه كاربرد

/۲

 1-2-1ضوابط و مقررات اين آييننامه ،بايد در طرح ،محاسبه،
اجرا و كنترل مشخصات مواد تشکيلدهنده و كيفيت اجراي
سازههاي بتني متعارف رعايت شوند .دو بخش اول آييننامه،
حاوي ضوابط و مقررات مربوط به سازههاي بتن آرمهاي است
كه با سنگدانههاي معمولي و سيمان پرتلند يا سيمان آميخته
ساخته ميشوند و مقاومت مشخصه آنها حداقل برابر 16
مگاپاسکال (نيوتن بر ميليمتر مربع) ميباشد.
 2-2-1ضوابط و مقررات اين آييننامه تا جايي كه كاربرد
داشته باشند بايد در مورد سازهها و قطعات خاص از جمله
موارد زير نيز رعايت شوند .ساير ضوابط و مقررات ويژه اين
سازهها موضوع بخشهاي بعدي اين آييننامه خواهند بود :
الف -سازهها يا قطعات بتني ساده و كم آرماتور.
ب -سازهها يا قطعات بتن آرمه ساخته شده با سنگدانههاي
سبك يا سنگين.
پ -سازهها يا قطعات بتن آرمه ساخته شده با بتن متخلخل
يا بتن اسفنجي.
ت -سازهها يا قطعات بتن پيش تنيده.
ث -سازهها يا قطعات بتن پيش ساخته.
ج -سازهها يا قطعات بتن آرمه با نيمرخهاي نورد شده فوالدي.

۷/
۱۲
۱۳
۹
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3-1

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

چ -سازهها يا قطعات بتني اليافدار.
ح -سازهها يا قطعات بتن آرمهاي كه در معرض دماي زياد
قرار ميگيرند.
خ -سازههاي خــاص نظير مخازن سياالت ،سيلوها ،سدها،
سازههاي مقاوم در برابر انفجار،
نيروگاههاي هستــهاي ،دودكشها ،پلها و نيز سازههايي نظير
قوسها و پوستهها كه در طراحي
آنها ضوابط ويژه حاكم است.

مباني

ت  3-1مباني

ﻣ ﻮر

 1-3-1پايايي سازهها با منظور داشتن شرايط رويارويي در
طراحي و انتخاب شکل قطعـات متناسب با اين شرايط،
مراعات مشخصات فني اجرايي از قبيل كيفيت و حداقل مقدار
سيمان ،كيفيت آب ،نسبت آب به سيمان ،نوع و كيفيت
سنگدانهها ،حداكثر مقدار مواد زيانآور در مواد تشکيلدهنده
بتن ،نسبتهاي اختالط ،شرايط ريختن و جا دادن بتن ،عمل
آوردن و مراقبت بتن ،ضخامت پوشش بتن و درزهاي
ساختماني ،تامين ميشود.

خ۶

/۲

4-1

واحدها

۷/
۱۲

عاليم و اختصارات

۱۳
۹

 1-4-1در اين آئين نامه واحدهاي اندازه گير ،سيستم بين
المللي  ،SIمتر ،ثانيه ،كيلوگرم جرم ،و نيوتن است .واحدهائي
كه در اين آئين نامه مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از:
 طول :متر
 زمان :ثانيه
 جرم :كيلوگرم جرم
 وزن :نيوتن
 تنش و فشار :نيوتن بر متر مربع (پاسکال)

5-1

ت  4-1واحدها

ت  5-1عاليم و اختصارات

 1-5-1عاليم و اختصارات مورد استفاده در اين آييننامه بطور
كلي با پيروي از عاليم و اختصارات متحدالشکل مورد تاييد
سازمان بينالمللي استاندارد ( )ISOانتخاب شدهاند.

6-1

استانداردها و متون مرتبط با آييننامه

ت  6-1استانداردها و متون مرتبط با آييننامه

فصل اول – كليات
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 1-6-1در مواردي كه بيــن مفاد اين آييننامــه و ساير
آييننامهها ،آيين كاربــردها و مشخصات فني اجرايــي
منتشـرشده توسط دفتر امو رفني و تدوين معيارهاي سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور يا موسسه استاندارد و تحقيقات
صنعتي ايران تفاوتي باشد ،مشخصات ،ضوابط و مقررات داده
شده در اين آييننامه اولويت دارند و نافذ خواهند بود.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ
ﻣ ﻮر
خ۶
/۲
۷/
۱۲
۱۳
۹

 2فصل دوم
مقررات كلي ارايه و تصويب طرح و نظارت

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

ت2

متن اصلي

1-2

ارايه طرح و محاسبه ،نقشهها و

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

مدارك فني

ﻣ ﻮر

 1-1-2نقشههاي اوليه سازههاي بتن آرمه بايد بر مبناي
نقشههاي معماري ،كه در آن تمامي اندازهها ،ارتفاعها ،و
ساير ويژگيهاي اصلي ساختمان به وضوح تعيين شده است،
تهيه شوند .يك نسخه از نقشههاي معماري مذكور كه
مبناي محاسبات سازه بتن آرمه قرار گرفته و به امضاي
مهندس محاسب رسيده باشد بايد به نقشههاي سازه بتن
آرمه ضميمه و به مقامات رسيدگي كننده تحويل شود.
 2-1-2همراه با نقشههاي اوليه سازه بتن آرمه ،كه براي
تصويب ارايه ميشوند ،بايد دفترچه محاسبات فني شامل
نکات زير ارايه شود.
الف -ويژگيهاي اصلي به طور اختصار و معرفي ساختمان از
نظر نوع بهرهبرداري ،محل اجرا ،تعداد طبقات و ارتفاع.
ب -فرضها و مطالعات انجام شده در مورد مقاومت خاك،
سطح آب زيرزميني و ساير عوامل مربوط به ژئوتکنيك در
صورت لزوم.
پ -ويژگيهاي مصالح مورد استفاده در ساختمان از قبيل
فوالد و سيمان مصرفي در بتن و مقاومتهاي مشخصه بتن
در سنين استاندارد يا مراحل تعيين شده براي اجرا ،كه
طراحي براساس آنها انجام پذيرفته است.
ت -فرضهاي محاسباتي از نظر مقادير بارها و سربارها اعم
از بارهاي قائم و نيروهاي ناشي از برف ،باد ،زلزله و به طور
كلي هر نوع بار و سرباري كه در محاسبه منظور شده است.
ث -كروكي پالنها و قابهاي بارگذاري شده.

خ۶
/۲
۷/
۱۲
۱۳
۹

فصل دوم – مقررات كلي ارايه و تصويب طرح و نظارت
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

ج -روشهاي مورد استفاده براي تحليل و طراحي و تنشها و
ضرايب ويژهاي كه مبناي محاسبه قرار گرفتهاند.
چ -نام ساير آييننامههاي سازگار كه در محاسبات مورد
استفاده بودهاند.
ح -جزييات عمليات محاسباتي با افزودن كروكيها و
توضيحات الزم و مشخص كردن نتايج اصلي محاسباتي به
صورت واضح و روشن ،بطوريکه رسيدگي به محاسبات تا
حد امکان آسان باشد .در صورت به كار بردن روشهاي
رايانهاي بايد مشخصات و مبناي برنامههاي مورد استفاده،
فرضها ،دادههاي اوليه و نتايج بدست آمده ضميمه دفترچه
محاسبه شوند.
 3-1-2بسته به مورد سه نوع نقشه براي اجراي ساختمانها
تهيه ميشوند:
 1-3-1-2نقشههاي محاسباتي ،كه در آنها هندسه كلي
سازه ،ابعاد مقاطع و سطح مقطع عرضي فوالد مشخص
شدهاند .اين نقشهها فاقد جزييات كامل اجرايي هستند و
بايد قبل از شروع به اجرا ،به نقشههاي اجرايي تبديل شوند.
 2-3-1-2نقشههاي اجرايي ،كه عالوه بر اطالعات
نقشههاي محاسباتي ،شامل جزييات اجرايي سازه از قبيل
قطر ،تعداد و طول ميلگردها ،محل قطع و وصله كردن آنها،
نوع وصلهها و نظاير آن هستند ،بطوريکه اجراي سازه به
كمك اين نقشهها بدون ابهام ميسر باشد .نقشههاي اجرايي
سازههاي بتن آرمه با رعايت شرايط زير بايد توسط مهندس
محاسب صالحيتدار تهيه و به مقامات رسيدگي كننده
تسليم شود:
الف -نقشهها بايد به طور واضح و با مقياس قابل قبول تهيه
شوند.
ب -مقاومت خاك مبناي محاسبه و نيز ويژگيهاي
مکانيکي بتن و فوالد بايد ذكر شود.
پ -ابعاد و موقعيت تمام قطعات سازهاي ،موقعيت و ابعاد
تمامي بازشوها و سوراخها بايد در نقشهها داده شوند.
ت -جزييات و مقاطع الزم براي تهيه نقشههاي كارگاهي،
قطر ميلگردها ،محل خم ،قطع و وصله كردن آنها و
اندازههاي مربوط ،بايد داده شوند .قسمتي از اين اطالعات
را ميتوان در جدول ميلگردها قيد كرد.

ﻣ ﻮر
خ۶
/۲
۷/
۱۲
۱۳
۹
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

ث -ضخامت پوشش بتن روي ميلگردها ،قطر بزرگترين
سنگدانه قابل مصرف در بتن و حداكثر نسبت آب به سيمان
بايد در نقشهها داده شوند.
ج -موقعيت درزهاي انقطاع ،انبساط و اجرايي و جزييات
آنها در نقشهها داده شوند.
چ -تهيه جدولهاي ميلگردها و تعيين وزن فوالد مصرفي
به تفکيك هر نوع ميلگرد ،جزو وظايف طراح ساختمان در
قبال كارفرماست ،ولي تسليم آن براي اخذ پروانه ساختمان
ضرورت ندارد مگر موقعي كه قسمتي از اطالعات مربوط به
ميلگردها در نقشههاي اجرايي قيد نشده و تنها در اين
جداول ذكر شده باشد.
 3-3-1-2نقشههاي كارگاهي ،كه متناسب با شرايط هر
سازه و سازندگان آن ،با استفاده از جزييات داده شده در
نقشههاي اجرايي ،و با مقياس بزرگ ،براي قسمتهاي خاص
و حساس سازه تهيه ميشوند .اين نقشهها بايد بر اساس
نيازهاي كارگاه ،همزمان با عمليات اجرايي تهيه شوند و به
تاييد دستگاه نظارت برسند.

ﻣ ﻮر
خ۶

۷/
۱۲

 1-2-2اجراي عمليات بتن آرمه بايد تحت نظر مهندسان
واجد شرايط انجام گيرد .توصيه ميشود كه تا حد امکان
نظارت عاليه توسط مهندس محاسب يا افراد صالحيتداري
كه نمايندگي او را دارند انجام پذيرد.

/۲

2-2

نظارت و بازرسي

ت  2-2نظارت و بازرسي

۱۳
۹
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 2-2-2دفتري بنام دفتر كارگاه بايد همواره ،در كارگاه
موجود باشد و در آن موارد زير درج شوند:
الف -كيفيت و نسبتهاي اختالط مصالح بتن.
ب -تاريخ قالببندي ،آرماتورگذاري ،بتنريزي و
قالببرداري.
پ -شرايط جوي ،از قبيل دما و بارندگي.
ت -نتايج آزمايشهايي كه روي نمونههاي مختلف انجام
ميشوند.
ث -هرگونه بار قابل توجه اعمال شده بر كفهاي تمام شده،
ديوارها و ساير اعضا در حين ساخت.
ج -پيشرفت كلي كار.
پرونده گزارشهاي روزانه حاوي اطالعات فوق ميتواند
جايگزين دفتر كارگاه شود.

ﻣ ﻮر
خ۶

 3-2-2در مواقعي كه دما كمتر از  5درجه سلسيوس
(سانتيگراد) و يا بيشتر از  30درجه سلسيوس (سانتيگراد)
باشد درج ارقام كامل مربوط به دما در دفتر كارگاه ضرورت
قطعي دارد .در اين گونه موارد بايد تمامي تدابيري كه براي
حفظ بتن از سرما و گرما به كار برده شده است در دفتر
كارگاه منعکس شود.

/۲
۷/
۱۲

 5-2-2چنانچه ضمن اجراي كارهاي ساختماني و در نتيجه
بازرسي ساختمان (يادآوري  )1مالحظه شود كه كارها طبق
نقشههاي اجرايي انجام نيافته يا در اجراي بعضي از
قسمتهاي كار اصول فني مراعات نشده است بازرسان
ساختمان بايد مراتب را به مسؤول كارگاه تذكر دهند و در
صورتيکه معايب موجود احتمال بروز خطري براي ساختمان

۱۳
۹

 4-2-2دفتر كارگاه (يا پرونده گزارشهـــاي روزانه) شامل
اطالعات مذكور بايد هر روز به امضاي مهندس مسؤول و
ناظر كارگاه برسد و در تمام مدت اجراي عمليات ساختماني
در محل كارگاه باشد ،بطوريکه موقع مراجعه بازرسان
ساختمان بتوان در اختيار آنان قرار داد.
ايــن دفتر بايد بعد از اتمام عمليات ساختماني همراه با
نقشههاي اجرايي نهايي ،نزد صاحـب كار (نظير اسناد
مالکيت) حفظ و نگهداري شود .ضبط و نگهداري اين
اطالعات به صورت رايانهاي براي ساختمانهاي مهم الزامي
است.
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

داشته باشند ،از كميسيون فني بدوي (يادآوري  )2تقاضاي
رسيدگي فوري كنند.
كميسيون فني بدوي بالفاصله در كارگاه تشکيل ميشود و
در صورت لزوم دستور توقف تمام و يا قسمتي از كار را صادر
و موضوع را براي رسيدگي قطعي به كميسيون فني نهايي
ارجاع ميكند .كميسيون فني نهايي به موارد مربوط
رسيدگي ميكند و در صورت لزوم به بررسي محل ،برداشت
جزييات و ابعاد اعضا به صورت ساخته شده ،و انجام
آزمايشهاي الزم براي ارزيابي كيفيت مصالح مصرفي و
ايمني اقدام و تصميم مقتضي اتخاذ ميكند.
يادآوری ( )1بازرسان ساختمان ،ماموران و مقامات

ﻣ ﻮر

صالحيتداري هستند كه بموجب قوانين و آييننامههاي
كشور و شهرداري محل اختيار بازرسي طرح و اجراي كار را
دارند و به طور كلي افرادي هستند كه مسؤوليت نظارت
عالي فني و كنترل اعمال ضوابط اين آييننامه را بر عهده
دارند.

خ۶

يادآوری ( )2اعضاي كميسيونهاي فني بدوي و نهايي به

ت  3-2آزمايش بارگذاری

۱۳
۹

 1-3-2هر گاه شرايط و وضع ساختمان طوري باشد كه
بازرسان ساختمان نسبت به ايمني آن ترديد داشته باشند،
و ارزيابي ايمني از طريق انجام محاسبات فني به رفع ابهام
و ترديد منجر نشود ،بازرسان ميتوانند از طريق كميسيون
فني بدوي و تصويب كميسيون فني نهايي دستور آزمايش
بارگذاري تمام ساختمان و يا قسمتي از آن را كه مشکوك
است صادر كنند.
 2-3-2آزمايش بارگذاري بايد تحت نظر كميسيون فني
بدوي پس از گذشت حداقل  8هفته از زمان اجراي قسمت
يا موضع مورد نظر به عمل آيد .مگر آنکه طراح و صاحب
كار با آزمايش قطعات در سن كمتر موافقت كنند .در
صورتيکه اجراي ساختمان توسط پيمانکار يا پيمانکاراني

/۲

3-2

آزمايش بارگذاری

۷/
۱۲

موجب قوانين و آييننامههاي كشور و شهرداري محل
تعيين خواهند شد و در غياب آنان كارفرما با موافقت
دستگاه نظارت افرادي را از بين مهندسان خبره انتخاب
خواهد كرد.
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تفسير/توضيح

متن اصلي

4-2

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

انجام پذيرد تقاضاي تقليل سن آزمايش بايد با موافقت آنان
همراه باشد.
آزمايش بارگذاري بايد بنحوي انجام گيرد كه در صورت بروز
خرابي ،امنيت جاني افراد آزمايش كننده و سالم ماندن
تجهيزات تامين شده باشد.

تصويب روشهای خاص طراحي يا اجرا

ﻣ ﻮر

 1-4-2اگر براي تحليل و طراحي ،ارزيابي ايمني ،يا اجراي
سازههاي موضوع اين آييننامه روشهاي جديد ابداع و
پيشنهاد شوند كه كاربرد آنها در اين آييننامه پيشبيني
نشده باشد يا كامال" منطبق بر ضوابط اين آييننامه به شمار
نيايد ،ولي اعتبار آنها از طريق توجيه علمي ثابت شده
باشــد ،ابداع كنندگان اين روشها ميتوانند از دفتر امور
فنــي و تدوين معيــارهاي سازمـــان
مديريت و برنامهريزي كشور درخواست كنند كه رسيدگي
به مساله به يك هيأت فني متشکل از كارشناسان دفتر و
حداقل سه نفر از خبرگان مربوط ارجاع شود.
هيأت فني پس از بررسي پرونده و در صورت لزوم انجام
آزمايشها و تدوين توجيهات نظري ،نسبت به قبول يا رد
روش پيشنهادي اظهار نظر خواهد كرد و در صورت قبول،
محدوده كاربرد و شرايط و ضوابط مربوط را تعيين و ارايه
خواهد داد .ضوابط و مقررات اعالم شده بوسيله اين هيأت،
اعتباري در حد ضوابط اين آييننامه خواهند داشت .ارزيابي
ايمني قطعات خاص از طريق آزمايش و بدون انجام محاسبه
نيز ،مشروط به تصويب روش و شرايط آزمايش بوسيله
هيأت فني ،ميتواند قابل قبول باشد.

ت  4-2تصويب روشهای خاص طراحي يا اجرا

خ۶
/۲
۷/
۱۲
۱۳
۹

 3فصل سوم
ت3

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

مواد و مصالح بتن
متن اصلي

1-3

كليات

 3ت  1-3ويژگيهای مصالح تشکيلدهنده
ت 1-1-3

ﻣ ﻮر

1-1-3

ويژگيهای مصالح تشکيلدهنده

تفسير/توضيح

خ۶

 1-1-1-3مصالح مورد استفاده در توليد بتن بايد بهگونهاي
انتخاب و بهكار گرفته شود كه ضوابط طراحي و عملکرد
سازهاي عمر بهرهدهي بااليي داشته و شکل ظاهري قطعات را
با توجه به شرايط محيطي تامين كند.
 2-1-1-3كليهي مواد و مصالح مصرفي در بتن بايد منطبق
با الزامات ارايه شده در استانداردها بوده و مدارك و مستندات
صحهگذاري آن نگهداري شود.

كليات

/۲

۷/
۱۲

 4-1-1-3انتخاب مصالح مناسب بهلحاظ اطمينان از عملکرد
كوتاهمدت و درازمدت آن اهميت بسياري دارد .بنابراين در
مواردي كه امکان ارزيابي تاريخچهي عملکرد بتن و مصالح
بهكار رفته در آن مقدور است و عملکرد مورد قبولي را نشان
ميدهد ،استفاده از آن مصالح و بتن بالمانع است .در غير اين
صورت بايد با انجام آزمايشهاي كنترل كيفيت ،انطباق
خواص مواد و مصالح با الزامات مورد نظر را اثبات كرد.
همچنين بهمنظور اطمينان از يکنواختي خواص مواد و مصالح

۱۳
۹

 3-1-1-3الزامات اين آئيننامه جهت افزايش ايمني ،دوام و
پايداري سازه در شرايط اقليمي و منطقهاي (مطابق فصل
ششم) بوده و در مواردي كه الزاماتي ارايه نشده بايد از ديگر
منابع و مدارك معتبر ملي ،بينالمللي و مشخصات خصوصي
پروژه استفاده نمود.

ت  2-1-1-3منظور از استانداردها ،در وهلهي اول استانداردهاي
ملي است و در صورت برآورده نکردن الزامات طراحي ،با توجه به
مشخصات خصوصي پروژه ،به ساير استانداردهاي معتبر بينالمللي
مراجعه ميشود.
ت  3-1-1-3در مورادي كه عالوه بر الزامات ارايه شده در اين
آئيننامه ،در مشخصات خصوصي پروژه نيز الزاماتي ذكر شده باشد،
نبايد الزامات يا مقادير ذكر شده در مشخصات خصوصي با موارد
اين آئيننامه متناقض بوده و يا الزامات سهلگيرانهتري داشته باشد.
همچنين در صورت عدم الزامات يا مشخصاتي در اين آئيننامه و
منابع بينالمللي ،رعايت الزامات ذكر شده در مشخصات خصوصي
پروژه الزامي است.
ت  4-1-1-3عملکرد كوتاه مدت در علم بتن و اجرا گاه مرتبط با
مدت زمان عمليات اجرايي بتن و يا دورهي اجراي پروژه است .در
صورتي كه عملکرد درازمدت نيز داراي مفاهيم مختلفي است .گاه
عملکرد درازمدت با عمر مفيد بتن يا سازه بتني در ارتباط است و
گاه دورهي بهرهبرداري مدنظر قرار ميگيرد .براي مثال ممکن است
زمان گيرش سيمان يا بتن در انتخاب آنها نقش داشته باشد و يا
دوام سيمان خاصي در دورهي بهرهبرداري مورد نظر باشد .در مورد
سنگدانهها نيز ميتوان مثالهايي را در مورد عملکرد كوتاه مدت،
مانند نقش آنها در كارايي بتن يا عملکرد دراز مدت ارائه كرد.
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بايد با آزمايشهاي كنترل ،كيفيت متواتر مشخص شده و
نتايج آنها كنترل ،ثبت و نگهداري شود.
 5-1-1-3دستگاه نظارت ميتواند عالوه بر آنچه در مدارك و
مشخصات فني اجرايي پيشبيني شده است ،آزمايشها و يا
تواتر ديگري را براي هر يك از مصالح مورد استفاده در بتن
درخواست نمايد تا از تطابق خواص مصالح با مشخصات الزامي
اطمينان حاصل شود.
 6-1-1-3دستگاه نظارت بايد تا خاتمهي دورهي تضمين و
حداقل تا يكسال پس از پايان كار هر پروژه ،سوابق كامل
نتايج آزمايشهاي انجام شده را نگهداري و به كارفرما تحويل
دهد.

مانند سايش يا واكنشزايي با قلياييها يا پايايي در برابر يخ زدن و
آب شدن.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ﻣ ﻮر

 7-1-1-3با توجه به دامنهي كاربرد اين آئيننامه كه محدود
به سازههاي متعارف (طبق بند  )1-2ميشود ،الزامات مربوط
به برخي از مواد و مصالح ارايه نشدهاست .بنابراين چنانچه
استفاده از چنين مواد و مصالحي در سازه پيشبيني شده است
 ،بايد بر اساس نظر مشاور و يا دستگاه نظارت الزامات مربوط
به انتخاب ،كنترل كيفيت و نکات اجرايي بر مبناي يکي از
استانداردها و آئيننامههاي ملي يا بينالمللي معتبر رعايت
گردد.

خ۶
/۲

ت  1-2-1-3با توجه به تاثير مشخصات فيزيکي ،شيميايي و
مکانيکي سيمان بر خواص بتن تازه و سختشده ،بهويژه عملکرد
درازمدت بتن در شرايط محيطي مهاجم ،الزم است عالوه بر كنترل
مشخصات سيمان با الزامات استانداردهاي مربوطه ،در انتخاب نوع
سيمان مناسب با توجه به شرايط محيطي و كاربري سازه اقدام
شود.

۱۳
۹

 1-2-1-3انتخاب مشخصات سيمان مصرفي كه بر اساس
يکي از استانداردهاي زير كنترل و تائيد شده است ،بايد بر
اساس شرايط محيطي ،نوع كاربري ،ابعاد عضو و ديگر شرايط
تعيين شود.
• استاندارد ملي ايران بهشمارهي  :389ويژگيهاي سيمان
پرتلند؛
• استاندارد ملي ايران بهشمارهي  :17518-1سيمان  -قسمت
 -1ويژگيها؛
• استاندارد ملي ايران بهشمارهي  :16481سيمان پرتلند
زئوليتي -ويژگيها؛
• استاندارد ملي ايران بهشمارهي  :3432ويژگيهاي سيمان
پرتلند پوزوالني؛
• استاندارد ملي ايران بهشمارهي  :3517ويژگيهاي
سيمانهاي سربارهاي؛

۷/
۱۲

2-1-3

سيمان

ت 2-1-3

سيمان

29/01/2019
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

• استاندارد ملي ايران بهشمارهي  :4220سيمان پرتلند
آهکي-ويژگيها؛
• استاندارد ملي ايران بهشمارهي  :2931سيمان سفيد-
ويژگيها و معيارهاي انطباق؛
• استاندارد ملي ايران بهشمارهي  :11571-1سيمان پرتلند
مركب-ويژگيها.
 2-2-1-3با توجه به اينکه در حال حاضر ،طبقهبندي و
الزامات سيمان پرتلند خاكستري در كشور ،از دو مرجع
مختلف تبعيت ميكند ،الزم است در انتخاب نوع و مشخصات
آن بر اساس الزامات دوام و موارد زير دقت شود.

ت  3-2-1-3بر اساس استاندارد ملي ايران به شمارهي ،389
سيمانهاي پرتلند به پنج نوع :سيمان پرتلند نوع ( 1معمولي با
ردههاي مقاومتي  425 ،325و  ،525براي كليهي كارهاي عمومي)،
پرتلند نوع ( 2اصالح شده نوع  ،1با گرمازايي كمتر و مقاومت بيشتر
در مقابل تهاجم سولفاتها) ،پرتلند نوع ( 3با آهنگ سريع رشد
مقاومت و گرمازايي بيشتر) ،پرتلند نوع ( 4با آهنگ كند رشد
مقاومت و گرمازايي بسيار كم) و سيمان پرتلند نوع ( 5با مقاومت
زياد در مقابل تهاجم سولفاتها و عموما گرمازايي) تقسيم ميشود.
ممکن است مشخصات فيزيکي و شيميايي يك سيمان بتواند با
مشخصات استاندارد دو يا سه نوع سيمان انطباق حاصل كند.
بنابراين الزم است بررسي ويژگيهاي سيمان با توجه به مشخصات
مورد نياز براي آن منطقه گزندبار در دستور كار قرار گيرد.

ﻣ ﻮر

 3-2-1-3مطابق استاندارد ملي ايران بهشمارهي ،389
سيمانهاي پرتلند به انواع  1تا  5و مطابق با استانداردهاي
ملي ايران بهشمارههاي  4220 ،3517 ،3432و 16481
بهترتيب به سيمانهاي آميخته پوزوالني ،سيمانهاي آميخته
سربارهاي ،سيمانهاي پرتلند آهکي و سيمانهاي زئوليتي
تقسيمبندي شده و بر حسب نياز و كاربريهاي مختلف
انتخاب و طبق استانداردهاي مرتبط كنترل ميشود.

ت  2-2-1-3استاندارد ملي ايران بهشمارهي  17518-1بر اساس
مرجع اروپايي تدوين شده و تا حدود زيادي نگرش اين استاندارد
بر مبناي عملکرد سيمان است تا مشخصات فيزيکي ،مکانيکي يا
شيميايي آن .بنابراين در انتخاب و استفاده از سيمانهايي مطابق با
اين استاندارد ،بايد شناخت كافي از عملکرد سيمان مورد نظر در
شرايط محيطي يا اقليمي وجود داشته باشد.

خ۶

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹

 4-2-1-3در استاندارد ملي ايران بهشمارهي 17518-1
سيمانها به پنج گروه اصلي و به بيش از  35نوع تقسيم
ميشود .از آنجائيكه تاريخچهي عملکرد برخي از اين
سيمانها در كشورمان و حتي در ديگر كشورها بهخوبي
مشخص نيست ،لذا استفادهي برخي از اين نوع سيمانها در
شرايط رويارويي مختلف (به عنوان مثال :محيطهاي در
معرض يون كلريد و يا سولفات) بايد با توجه به الزامات
جدول 6-2و جدول ( 6-8فصل ششم) باشد .استفاده از
سيمانهاي گروه ( CEM II, III, IV, Vطبق استاندارد ملي
ايران بهشمارهي  )17518-1در شرايط محيطي مهاجم (طبق
جدول  ) 6-1در صورتي مجاز است كه اثبات شود آن نوع
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

سيمان بر اساس نتايج آزمايشگاهي مستند و يا تاريخچهي
عملکرد مثبت ،در شرايط محيطي و اجرائي مشابه بالمانع و
مؤثر است.
 5-2-1-3استفاده از هر يك از پنج گروه سيمان CEM I,
( II, III, IV, Vمطابق طبقهبندي فصل دوام) ،با در نظر گرفتن
ردهي مقاومتي ،آهنگ كسب مقاومت و ميزان تركيب  C3Aو
ديگر الزامات اجرايي (مانند :الزامات حمل و ريختن ،زمان
بازكردن قالب ،نوع و مدت زمان عملآوري) مجاز است.

ﻣ ﻮر

ت  5-2-1-3بر اساس استاندارد ملي ايران به شمارهي 17518-1
سيمانها به پنج گروه اصلي تقسيم ميشوند .سيمان پرتلند گروه
 ،)CEM I( 1مانند ساير گروهها از نظر ردهي مقاومتي ميتواند در
سه ردهي  42/5 ،32/5و  52/5 N/mm2توليد شود .همچنين از
نظر آهنگ كسب مقاومت نيز سه ردهي  N ،Lو  Rبراي آن وجود
دارد كه بهترتيب بيانگر رشد مقاومت اوليهي كم ،عادي و سريع آن
است.
اين گروه از سيمانها از نظر درصد تركيب  C3Aنيز به پنج گروه
تقسيم ميشوند .ردهي  CEM Ι-0محدوديتي براي درصد C3A
ندارد و در چهار ردهي ديگر بسته به مقدار مقاومت مورد نياز ،براي
مقابله با تهاجم سولفاتها و يا مقاومت توام سولفات و كلريد ،بين
صفر تا  10درصد طبقهبندي ميشود.
سيمان گروه  )CEM II( 2شامل سيمانهاي پرتلند آميخته بوده
و بسته به نوع مادهي جايگزين سيمان (انواع پوزوالن و يا سرباره)
و درصد جايگزيني ،به  19دسته تقسيم ميشود .شايان ذكر است
اين نوع سيمانها نيز همانند سيمانهاي گروه  1ميتوانند از نظر
ردهي مقاومتي و همچنين آهنگ كسب مقاومت به ردههاي مشابه
گروه مذكور تقسيم شوند.
گروه  )CEM III( 3شامل سيمان سربارهاي است و با توجه به
ميزان جايگزيني (بين  36تا  95درصد) به پنج دسته تقسيم مي
شود.
در گروه  )CEM IV( 4سيمانهاي پوزوالني با بيش از  45درصد
جايگزيني و در گروه  5سيمان مركب با درصد جايگزيني  20تا 64
درصد قرار دارند .سيمانهاي گروه  4 ،3و  5نيز ميتوانند ردههاي
مقاومتي و آهنگ رشد متفاوتي داشته باشند؛ اگرچه نسبت به
سيمانهاي گروه  1و  2محدوديت دارند.
ت  6-2-1-3اگرچه تا انجام تحقيقات كافي و با توجه به شرايط
محيطي و اجرايي كشور استفاده از سيمانهاي گروه  4 ،3 ،2و 5
( )CEM II, III, IV, Vبايد مبتني به نتايج آزمايشگاهي و يا
ميداني باشد.

خ۶

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹

 6-2-1-3در مواردي ممکن است به داليلي مختلف،
گزينهايي جز استفاده از سنگدانههاي داراي پتانسيل
واكنشقليائي در اعضا و قطعاتي با رطوبت كافي براي بروز اين
واكنش (مانند شالوده ساختمآنها ،ديوار برشي ،ستون و
تيرهاي محيطي ساختمان در ترازهاي منفي يا زير زمين و
 )...وجود نداشته باشد .در اين شرايط ميتوان از راهکارهاي
كنترل واكنش قليائي ،از جمله استفاده از سيمانهاي
آميختهي مناسب يا سيمانهايي با قلياي معادل كمتر از 0/6
درصد براي سنگدانههايي كه قابليت واكنش «قليائي
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

سيليسي» دارند يا  0/4درصد براي سنگدانههايي كه قابليت
واكنش «قليائي كربناتي» دارند (به بند  3-1-3-3و فصل
دوام ،بند  6-4-7مراجعه شود) استفاده كرد .استفاده از
سيمانهاي آميخته و يا سيمانهاي كمقليا بهعنوان تنها
گزينهي كنترل واكنش قليائي ،تنها در صورتي مجاز است كه
تامين قلياييها از منابع ديگر (به جز سيمان) وجود نداشته
باشد و همچنين بر اساس نتايج تاريخچهي عملکرد سيمان
آميخته يا سيمان كمقليا با سنگدانهي مورد نظر و يا نتايج
آزمايشگاهي ،اثبات شود كه سيمان مورد نظر (آميخته يا كم
قليا) ميتواند واكنشهاي مخرب سنگدانهي واكنشزا را
كنترل و به حد مجاز كاهش دهد.
 7-2-1-3درصورتيكه بهدليل مالحظات دوام (طبق فصل
ششم) و يا كنترل گرماي هيدراته شدن و آهنگ رشد
مقاومت ،نياز به استفاده از سيمانهاي آميخته و يا مواد
جايگزين سيمان باشد ،بايد بر اساس نتايج آزمايشگاهي و يا
بررسي عملکرد كوتاهمدت و درازمدت ،تاثير استفاده از سيمان
آميخته يا مواد جايگزين سيمان در بهبود رفتار و عملکرد بتن
به تائيد دستگاه نظارت برسد.
 8-2-1-3استفاده از سيمان پرتلند سفيد براي ساخت بتن
بالمانع است.
 9-2-1-3چنانچه بنا به ضرورت الزم است از دو يا چند نوع
سيمان در بتن استفاده شود ،بايد بر اساس مطالعات
آزمايشگاهي و بررسي عملکرد كوتاهمدت و درازمدت،
استفادهي همزمان از چند نوع سيمان در يك بتن به تائيد
دستگاه نظارت برسد.

ﻣ ﻮر
خ۶

/۲

۷/
۱۲

 1-3-1-3مشخصات سنگدانههاي مورد مصرف در بتن بايد
بهگونهاي باشد كه بتوان با آنها بتني با مقاومت ،دوام كافي
در شرايط محيطي مهاجم و با كارايي و رواني مناسب ساخت.
 2-3-1-3سنگدانههاي بتن بايد الزامات اجباري استاندارد
ملي ايران بهشمارهي  302را برآورده نمايند.

ت  9-2-1-3چنانچه عملکرد بتن از نظر دوام مطرح نباشد ،استفاده
از چند نوع سيمان در يك بتن مانعي ندارد .همچنين مقصود از دو
يا چند نوع سيمان ،دو يا چند كارخانهي مختلف نيست.

ت 3-1-3

۱۳
۹

3-1-3

سنگدانهها

ت  8-2-1-3استفاده از سيمان سفيد بنايي در ساخت بتن مجاز
نيست.

سنگدانهها

ت  2-3-1-3سنگدانههاي بزرگتر از  4/75ميليمتر را سنگدانهي
درشت (كه عموما شن گفته ميشود) و سنگدانههاي كوچكتر از
 4/75ميليمتر را سنگدانهي ريز (كه بهطور معمول ماسه ناميده
ميشود) مينامند.
طبق تعريف «بزرگترين اندازهي اسمي سنگدانه «معموال عبارت
است از اندازهي كوچكترين الکي كه حداكثر  10درصد وزني
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

ﻣ ﻮر

سنگدانه روي آن باقي بماند (يا  90درصد سنگدانهها از آن عبور
كنند) .كوچكترين اندازهي اسمي سنگدانه معموال بزرگترين الکي
است كه حداقل  90درصد سنگدانه روي آن باقي ميماند يا
بهعبارت ديگر حداكثر  10درصد سنگدانه از آن ميگذرد .با مراجعه
به استاندارد ملي ايران به شمارهي  302مشاهده ميشود كه در
تعريف بزرگترين اندازهي اسمي ،مقادير  90درصدي كه در اين جا
مورد اشاره قرار گرفت ،بين  85تا  95درصد در نوسان است.
در صورتيكه دانهبندي سنگدانهها با منحنيهاي ارائه شده در
استاندارد ملي ايران انطباق كامل نداشت ،طي بررسيها و
آزمايشهايي ميتوان با آن سنگدانهها ،بتني را توليد و اجرا نمود
كه الزامات مورد نظر را برآورده نمايد .اين بتن بايد شرايط زير را
دارا باشد :در طول مدت حمل ،ريختن (و يا انتقال با پمپ) و تراكم
انسجام خود را از دست نداده ،دچار جداشدگي نشود و همچنين
مقاومت و دوام مورد نياز را تامين كند .از آنجا كه اثبات اين موارد
نيازمند انجام آزمايشهاي متعددي است ،توصيه ميشود از
سنگدانههايي استفاده شود كه الزامات استاندارد ملي ايران به
شمارهي  302را برآورده مينمايند.
از آنجائيكه وجود مواد ريزدانهتر از  0/6ميليمتر ( 600ميکرومتر)
در سنگدانههاي ريز در انسجام و قوام بتن و همچنين پمپپذيري
بتن اهميت دارد ،بايد حتياالمکان سعي شود در فرآيند توليد
سنگدانههاي ريز اين دسته از دانهها حذف نشوند .در غير اينصورت
توصيه ميشود با استفاده از مواد ريزدانهي مناسب فقدان اين دسته
از ذرات جبران گردد .توجه شود كه وجود بيش از حد ذرات ريز
باعث افزايش نياز به آب و احتمال افزايش جمعشدگي در بتن
خواهد شد.
سنگدانههايي با چگالي كم و جذب آب زياد (بهطور معمول بيش از
 3/5درصد براي ماسه و  3/0درصد براي شن) ميتواند نشان
دهندهي تخلخل زياد و مقاومت كم سنگدانه باشد .استفاده از
سنگدانههايي با مقاومت كم باعث افزايش نياز به مواد چسباننده يا
كاهش در نسبت آب به مواد سيماني خواهد شد .افزايش ميزان
خمير احتمال افزايش جمعشدگي و تركخوردگي بتن را بهدنبال
دارد .بر اين اساس توصيه ميشود در موارديكه بتن در
معرضچرخههاي متوالي يخزدن و آبشدن قرار دارد ،از
سنگدانههايي با مقاومت كم و تخلخل زياد استفاده نشود.
اگرچه براي استفاده از سنگدانههاي ريز شکسته يا تيزگوشه در بتن
منعي وجود ندارد ،ولي بايد توجه شود كه استفاده از اين سنگدانهها
ميتواند نياز به آب يا مواد روانكننده (يا فوقروانكننده) را براي
دستيابي به رواني مورد نظر افزايش دهند .شکل ذرات شکسته كه
ميتواند متاثر از جنس سنگ مادر و يا فرآيند خردايش باشد ،تاثير

خ۶

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹
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تفسير/توضيح

متن اصلي

زيادي بر نياز به آب بتن حاوي سنگدانههاي ريز شکسته يا تيزگوشه
دارد .بايد توجه داشت بدليل كمبود منابع سنگدانهي ريز گردگوشه،
دسترسي به آن ممکن است دشوار باشد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 3-3-1-3در موارديكه بتن مورد استفاده در سازههاي
مشمول اين آئيننامه در مدت قابلمالحظهاي از بهرهبرداري،
رطوبت خود را حفظ كرده و يا در معرض رطوبت يا آب محيط
اطراف قرار ميگيرد( ،مانند پيساختمانها ،ديوار برشي،
ستون و تيرهاي محيطي ساختمان در ترازهاي منفي يا زير
زمين) ،انجام مطالعات شناسائي قابليت واكنش قليائي
سنگدانهها (سيليسي يا كربناتي) الزامي است .در اين خصوص
انجام بررسيهاي سنگشناسي (مطابق استاندارد ملي ايران،
شمارهي  ،)13552آزمايشهاي تسريع شده (مالت منشوري،
مطابق استانداردهاي ملي ايران ،شمارههاي  8753و
 ،)17106درازمدت (منشور بتني ،مطابق استاندارد ملي ايران،
شمارهي  ،)8149استوانهي سنگي (مطابق استاندارد ملي
ايران ،شمارهي  )7656و استاندارد تغيير طول منشورهاي
بتني ناشي از واكنش قليايي كربناتي (مطابق استاندارد
 )ASTM C1105و بنا به مورد بايد مد نظر قرار گيرد.
 4-3-1-3سنگدانهها از نظر دوام در برابر آتش و واكنشهاي
شيميائي مخرب نيز اهميت دارند و بنا به مورد بايد در نظر
گرفته شود.

ﻣ ﻮر
خ۶

/۲

ت  4-3-1-3مشخصات سنگدانههاي درشت ميتواند بر مقاومت
در برابر آتش بسيار موثر باشد .توصيه ميشود از سنگدانههاي
گرانيتي ،كوارتزي و كوارتزيتي در اين موارد استفاده نشود.
استفاده از سنگدانههايي كه واكنشهاي شيميايي مخربي به غير از
موارد بند  3-1-3-3را در بتن ايجاد ميكنند (مانند موارد زير)
مجاز نيست ،مگر آنكه بر اساس نتايج آزمايشگاهي يا تاريخچهي
عملکرد درازمدت اثبات شود كه راهکارهاي جلوگيري از واكنش
مخرب نتايج رضايت بخشي داشته است.

۷/
۱۲

۱۳
۹

 سنگدانههاي حاوي برخي از سولفيدها از جمله پيريت،
پيروتيت و ماركازيت؛
 سنگدانههاي حاوي برخي از سولفاتها؛
 سنگدانههاي حاوي آهك زنده ( )CaOيا اكسيد منيزيم
( )MgOآزاد.

4-1-3

سبکدانه

 1-4-1-3سبکدانهها را بر اساس نحوهي ايجاد ميتوان به دو
دستهي طبيعي و مصنوعي تقسيم كرد .نوع طبيعي در
طبيعت وجود دارد و فقط با انجام عمليات مکانيکي مانند
شکستن ،دانهبندي و نظاير آن آماده عرضه ميشود .نوع

ت 4-1-3

سبکدانه

ت  1-4-1-3خصوصيات سبکدانهها وابسته به جنس و ساختار
متخلخل ،مواد اوليه و فرآيند توليد است .سبکدانههاي طبيعي مانند
پوميس ،اسکوريا يا توف مواد آتشفشاني هستند كه از سرد شدن و
نيز هوازده شدن گدازههاي آتشفشاني بوجود آمدهاند .همچنين
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مصنوعي محصوالت جانبي يا زائد صنايع مختلف هستند و با
انجام عمليات خاص و حرارتي بر روي مصالح طبيعي يا
مصنوعي فرآوري ميگردند.

كلوخههاي دياتومهاي بهعنوان سبکدانهي طبيعي غير آتشفشاني
شناخته ميشوند.
سبکدانهي مصنوعي شامل سربارهي متخلخل (اسفنجي) ،رس
منبسط شده يا پوك ،خاكستر بادي همجوش شده ،شيل يا سنگ
لوح منبسط شده ،شيشه يا سيليس اسفنجي است .همچنين پرليت
را ميتوان سبکدانهي مصنوعي قلمداد كرد .خرده آجر و سفال هم
ميتوانند از جملهي سبکدانهها محسوب شوند .دانههاي پليمري و
پالستيکي نيز از اين جمله هستند ،مانند دانههاي پلياستايرن
منبسط شده.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ت  3-4-1-3استاندارد ملي ايران به شمارهي  4985خصوصيات
سبکدانهها را براي استفاده در بتن سبك سازهاي ارايه ميدهد .دو
نوع اصلي سبکدانه در اين استاندارد توضيح داده شده است:
 سبکدانههاي تهيه شده از انبساط و همجوش كردن
محصوالتي مانند سرباره ،رس ،دياتومه ،خاكستربادي ،شيل و
سنگ لوح؛
 سبکدانههاي طبيعي فراوري شده ،مانند پوميس ،اسکوريا و
توف.
استاندارد ملي ايران به شمارهي 14875-1سبکدانههايي با منشأ
معدني و با چگالي دانهاي معادل يا كمتر از  2000كيلوگرم بر
مترمکعب و يا چگالي انبوهي فلهاي معادل يا كمتر از 1200
كيلوگرم بر مترمکعب را در بر ميگيرد.
اين سبکدانهها شامل :سبکدانههاي طبيعي ،دانههاي تهيه شده از
مواد طبيعي ،محصوالت فرعي فرايندهاي صنعتي و يا سبکدانههاي
بازيافت شده هستند.
استاندارد ملي ايران به شمارهي  7657به معرفي سبکدانههاي
مصرفي در بلوكهاي بنايي براي كاهش چگالي آنها ميپردازد و
شامل سه نوع اصلي سبکدانه است:
 سبکدانههاي تهيه شده از انبساط و همجوشكردن محصوالتي
مانند سرباره ،رس ،دياتومه ،خاكستر بادي ،شيل و سنگ لوح؛
 سبکدانههاي تهيه شده از فراوري مواد طبيعي مانند پوميس،
اسکوريا و توف؛
 سبکدانههاي تهيه شده از سوزاندن محصوالت نهايي
ذغالسنگ و يا كك.

ﻣ ﻮر

 2-4-1-3سبکدانهها بر اساس كاربرد به دو دستهي
سبکدانهي سازهاي و غير سازهاي تقسيم ميشود.
 3-4-1-3مشخصات سبکدانهها بسته به كاربرد مورد نظر بايد
مطابق استانداردهاي ملي مربوطه زير باشد:
 استاندارد ملي ايران به شمارهي  -4985سبکدانه براي
بتن سازهاي
 استاندارد ملي ايران به شمارهي  -14875-1سبکدانه
براي بتن ،مالت و گروت
 استاندارد ملي ايران به شمارهي  -7657سبکدانه براي
بلوكهاي بنايي بتني

خ۶

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹
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متن اصلي
5-1-3

تفسير/توضيح
ت 5-1-3

سنگدانههای درهم ،بازيافتي و

سنگدانههای درهم ،بازيافتي و بازفرآوری
شده

بازفرآوری شده

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 1-5-1-3سنگدانههای درهم

 1-1-5-1-3به سنگدانههاي مخلوط ريز و درشت،
سنگدانههاي درهم 1گفته ميشود.

ت  1-5-1-3سنگدانههای درهم

ﻣ ﻮر

ت  1-1-5-1-3مخلوطهايي كه از بستر رودخانه و يا زمين طبيعي
برداشت ميشود ،سنگدانههاي درهم ناميده شده و با سنگدانههايي
كه از مخلوط كردن دانههاي ريز و درشت در هنگام ساخت بتن
بهكار ميرود ،متفاوت است.
گاه در برخي بتنهاي كماهميت و يا بتنهاي سازهاي با
مقاومتهاي كمتر از  16مگاپاسکال ،اجازهي مصرف به اين نوع
مخلوط درهم داده ميشود ،اما بايد توجه داشت كه در هنگام انبار
كردن و مصرف دچار جداشدگي نشده و دانهبندي مورد نياز حاصل
گردد.

خ۶

 2-1-5-1-3سنگدانههاي درهم را نميتوان براي توليد
بتنآرمه بهكار برد .همچنين نبايد آن را در ساخت بتنهاي
غير مسلح با اهميت متوسط به باال استفاده نمود.

ت  2-5-1-3سنگدانههای بازيافتي

 2-5-1-3سنگدانههای بازيافتي

حداقل جرم مخصوص ()kg/m3

2100

1700

حداكثر ظرفيت جذب آب (درصد)

7

10

حداكثر مقدار آجر و سفال (درصد)

10

30

حداكثر مقدار قير (درصد)

1

5

حداكثر مواد سبك (درصد)

2

2

حداكثر شيشه و ساير مواد (درصد)

1

2

حداكثر سولفات
(برحسب  SO32-محلول در آب)

0/7

0/7

۱۳
۹

تركيبات

نوع الف

نوع ب

/۲

جدول  3-1الزامات سنگدانههای بازيافتي بر اساس دسته بندی آنها

۷/
۱۲

 1-2-5-1-3سنگدانههاي بازيافتي (حاصل از خرد كردن
قطعات بتن بدون فوالد) ،ضمن برآورده نمودن مشخصات
سنگدانههاي معمولي ،بايد الزامات جدول  3-1را نيز با توجه
به دستهبندي ارايه شده برآورده كنند.

 2-2-5-1-3سنگدانههاي بازيافتي مطابق جدول3-2
بهعنوان جايگزين سنگدانهي درشت در بتن قابل مصرف
هستند .در هر حال ،استفاده از سنگدانهي بازيافتي نوع «الف»
1 - All-in-Aggregates
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تفسير/توضيح

متن اصلي
در رده مقاومتي بيش از  C40و نوع «ب» در بتنهاي با رده
مقاومتي بيش از  C16مجاز نيست.
جدول 3-2مقدار مجاز مصرف سنگدانههای بازيافتي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

حداكثر جايگزيني
(درصد جرمي)

شرايط رويارويي

نوع الف

نوع ب

بتن بدون تماس با رطوبت

50

50

بتن در معرض كربناته شدن (كامال خشك يا كامال
تر يا به ندرت خشك)

30

20

بتن در معرض كربناته شدن (غيراشباع يا چرخه
خشك و تر) و بتن در معرض خوردگي كلريدي
(ناحيه اتمسفر)
بتن در معرض يخبندان (شرايط اشباع متوسط
بدون مواد يخزدا) بتن در شرايط حملهي
شيميايي ماليم

30

ﻣ ﻮر

ساير موارد

0

0

0

خ۶

 1-3-5-1-3سنگدانههاي بازفراوري شده (حاصل از
شستشوي بتن تازه و يا خردايش قطعات بتني بدون فوالد)،
در صورتي قابل مصرف در بتن سازهاي است ،كه فقط همان
توليد كننده در محصوالت خود از اين سنگدانهي بازفراوري
شده استفاده كند.
 2-3-5-1-3در صورتيكه اين نوع سنگدانه بهصورت ريز و
درشتدانه جدا نشده باشد ،فقط اجازهي جايگزيني  5درصد
وزني كل سنگدانههاي بتن داده ميشود؛ و درصورتي كه جدا
شده باشد نيز حداكثر به  15درصد از كل سنگدانههاي بتن
محدود ميشود.

ت  1-3-5-1-3براي مثال ،سنگدانههاي بازفراوري شده از
شستشوي كاميون مخلوطكن صرفا در همان كارخانهي بتن آماده
قابل استفاده است و امکان خريد و فروش آن وجود نخواهد داشت.

/۲

 3-5-1-3سنگدانههای بازفراوری شده

ت  3-5-1-3سنگدانههای بازفراوری شده

۷/
۱۲

 1-6-1-3آب مورد مصرف در ساخت بتن و عملآوري بايد
مطابق با الزامات ارائهشده در اين بخش و يا استاندارد ملي
ايران بهشمارهي  14748باشد.
 2-6-1-3الزامات ارائهشده براي آب ،شامل آب بهكار رفته در
ساخت بتن ،يخ مورد مصرف براي سرد كردن بتن يا اجزاي
آن ،آب آزاد موجود در سنگدانه ،آب مورد مصرف در كاميون

۱۳
۹

6-1-3

آب

ت 6-1-3

آب
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

حمل بتن و آب بهكار رفته در ساخت مواد افزودني شيميايي
يا دوغابسازي مواد افزودني معدني است.
 3-6-1-3در مواردي كه از آب آشاميدني براي ساخت و
عملآوري بتن استفاده ميشود ،اگر آب مزه يا بوي مشخصي
نداشته ،تميز و صاف بوده و همچنين شواهدي از تاثير منفي
آن بر مشخصات بتن يافت نشود ،نيازي به انجام آزمايشهاي
كنترل كيفيت نيست.
 4-6-1-3استفاده از آب بازيافتشدهي كارخانههاي توليد
بتن ،بهتنهايي و يا در تركيب با آب آشاميدني يا آب چاه ،در
توليد بتن آرمه به شرطي مجاز است كه مطابق
بند 3-1-6-1باشد.

ت  4-6-1-3پيشنهاد ميگردد ،حداكثر مقدار مواد شيميايي آب
تركيبي به مقادير جدول ت  1-3محدود گردد:
جدول ت  1-3تركيبات شيميايي آب تركيبي

ﻣ ﻮر

مواد شيميايي

محدودهی مجاز

ASTM C 114

كلريدppm ،

خ۶

حداكثر ميزان يون
 براي بتن پيشتنيده ،عرشه پل
و موارد مشابه
 براي ديگر بتنها در شرايط
مرطوب يا قطعات مدفون

سولفات بر حسب

ppm ،SO4

/۲

ميزان قليائيت معادل

روش آزمايش

500
1000
3000

ASTM C 114

600

ASTM C 114

ppm ،Na2O+0.658K2O

مجموع مواد

۷/
۱۲
۱۳
۹

 5-6-1-3در صورتي ميتوان از آبي كه مطابق با الزامات
بندهاي  3-1-6-3 ،3-1-6-1و  3-1-6-4نيست استفاده
كرد كه حاوي مواد مضر مؤثر بر :گيرش ،سختشدن ،مقاومت،
آهنگ رشد مقاومت ،تغيير حجم ،خوردگي ميلگرد و كارائي
بتن نباشد .بدين منظور ميتوان با ساخت نمونه مالت و خمير
سيمان شاهد با آب مقطر يا آب آشاميدني و مقايسهي آن با
مالت و خمير سيمان حاوي آب مشکوك مورد نظر ،موارد زير
را كنترل نمود .توجه شود كه طرح مخلوط تا حد امکان مشابه
طرح مخلوط بتن كارگاهي بوده و در مخلوط شاهد و مخلوط
مورد آزمايش يکسان باشد:
 مقاومت  7روزهي نمونهي حاوي آب غير آشاميدني يا غير
استاندارد بايد حداقل  90درصد مقاومت فشاري مالت شاهد
باشد.
 زمان گيرش خمير سيمان حاوي آب مشکوك مورد نظر
نبايد زودتر از يك ساعت و ديرتر از  1/5نسبت به مخلوط
شاهد باشد.

جامدppm ،

50000

ASTM C 1603
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تفسير/توضيح

متن اصلي
 نبايد نتيجهي انبساط بهدست آمده از آزمايش سالمت
سيمان در آزمون ساخته شده با آب مشکوك مورد نظر ،از حد
مجاز انبساط يا انقباض استاندارد سيمان مورد نظر بيشتر
باشد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

7-1-3

مواد افزودني شيميايي

 1-7-1-3تعريف

ت  1-7-1-3تعريف
ت  1-1-7-1-3تعريف مواد افزودني در بسياري از آييننامهها
براي مواد افزودني معدني و شيميايي است .معموال مقدار مصرف
مواد افزودني شيميايي بر حسب مورد از چند صدم درصد وزن مواد
سيماني تا حداكثر  5درصد وزن مواد سيماني ميباشد .اين مواد بر
خالف مواد افزودني معدني جايگزين سيمان نمي شوند .در صورت
استفاده و نياز به افزودني شيميايي ،بايد به پايهي شيميايي آن
توجه شده و صرفا به نامهاي تجاري اكتفا نشود.

ﻣ ﻮر

 1-1-7-1-3افزودنيهاي شيميايي به مواد محلول در آب
گفته ميشود كه به مقدار كمتر از  5درصد وزني مادهي
سيماني به بتن تازه در حين اختالط يا بالفاصله قبل از
اختالط ،جهت اصالح خواص بتن تازه و يا سختشده اضافه
ميشود.

ت 7-1-3

مواد افزودني شيميايي

خ۶

 2-1-7-1-3مواد افزودني شيميايي بايد با مشخصات ذكر
شده در استانداردهاي زير مطابقت داشته باشد:
 مادهي افزودني كاهندهي آب يا روانكننده مطابق
استاندارد ملي ايران بهشمارهي 2930؛
 مادهي افزودني فوقكاهندهي آب يا فوقروانكننده مطابق
استاندارد ملي ايران بهشمارهي 2930؛
 مادهي افزودني نگهدارندهي آب مطابق استاندارد ملي
ايران بهشمارهي 2930؛
 مادهي افزودني حبابساز مطابق استاندارد ملي ايران به-
شمارهي 2930؛
 مادهي افزودني زودگيركننده مطابق استاندارد ملي ايران
بهشمارهي 2930؛
 مادهي افزودني زودسخت كننده )تسريعكنندهي زمان
سختشدگي(مطابق استاندارد ملي ايران بهشمارهي 2930؛
 مادهي افزودني ديرگيركننده مطابق استاندارد ملي ايران
بهشمارهي 2930؛
 ماده افزودني كاهندهي ميزان جذب آب مطابق استاندارد
ملي ايران بهشمارهي 2930؛
 مادهي افزودني كاهندهي آب يا روانكننده يا
ديرگيركننده مطابق استاندارد ملي ايران بهشمارهي 2930؛

/۲
۷/
۱۲
۱۳
۹

29/01/2019
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 ماده افزودني فوق كاهندهي آب يا فوقروانكننده يا
ديرگيركننده مطابق استاندارد ملي ايران بهشمارهي 2930؛
 مادهي افزودني كاهندهي آب يا روانكننده يا زودگيركننده
مطابق استاندارد ملي ايران بهشمارهي 2930؛
 مادهي افزودني اصالح كنندهي گرانروي مطابق استاندارد
ملي ايران بهشمارهي 2930؛
 موادهي افزودني بازدارندهي خوردگي آرماتورها مطابق
استاندارد .ASTM C1582
 3-1-7-1-3عملکرد و تاثير افزودنيهاي شيميايي بر خواص
بتن تازه و سختشده بايد قبل از مصرف و با توجه به نتايج
آزمايشگاهي به تاييد دستگاه نظارت برسد .همچنين با توجه
به تغيير شرايط محيطي دركارگاه ،بويژه تغيير دماي محيط،
الزم است عملکرد مواد افزودني مورد بررسي قرار گيرد.

ﻣ ﻮر

ت  3-1-7-1-3برخي از مواد شيميايي خواص چندگانهاي دارند.
به اين مفهوم كه استفاده از برخي مواد افزودني شيميايي موجب
بهبود خواص بتن تازه ،بتن سختشده و يا هر دو مي گردد .اما در
عين حال ممکن است اين مواد باعث كاهش مقاومت فشاري و يا
افزايش جمعشدگي ناشي از خشك شدن نيز بشوند .انطباق بر
استاندارد موجب بينيازي از آزمايشهاي عملکردي بر طرحهاي
مخلوط كارگاهي در شرايط واقعي اجرايي نيست .الزم به ذكر است
كه همهي آزمايشهاي مندرج در استاندارد روي مخلوطهاي
خاصي از بتن يا مالت انجام ميشود كه ارتباطي با مخلوطهاي مورد
استفاده در كارگاه ندارد .همچنين سيمان مورد استفاده در
آزمايشهاي استاندارد ممکن است به هيچ وجه همان سيمان پروژه
نباشد.
ت  4-1-7-1-3در صورت استفاده از چند نوع ماده افزودني
شيميايي در يك طرح مخلوط ،بايد نحوهي اختالط آنها و اثر
متقابل آنها بر عملکرد يکديگر به تاييد دستگاه نظارت برسد.
بديهي است در صورت تغيير هر يك از مصالح مصرفي بويژه سيمان،
بررسي مجدد سازگاري افزودنيها بايد انجام گردد.

خ۶

/۲

۱۳
۹

 5-1-7-1-3كلريد كلسيم و يا مواد افزودني شيميايي حاوي
يون كلريد نبايد در ساخت بتن آرمه استفاده شود.
 6-1-7-1-3اضافه كردن مواد افزودني شيميايي (بهصورت
محلول) به مواد سيماني خشك مجاز نيست.

۷/
۱۲

 4-1-7-1-3سازگاري مواد افزودني شيميايي مصرفي بايد
با ساير مصالح مصرفي در بتن (بويژه سيمان) ،به تاييد دستگاه
نظارت برسد.

 2-7-1-3انواع مواد افزودني شيميايي

ت  2-7-1-3انواع مواد افزودني شيميايي

 1-2-7-1-3مواد افزودني كاهندهي آب يا روانكنندهي
كاهندههاي آب و يا روانكنندهها ،موادي هستند كه ميتوانند
مقدار آب الزم مخلوط بتن را براي رسيدن به يك رواني معين
در مقايسه با بتن شاهد كاهش دهند و يا امکان افزايش رواني
مخلوط را بدون نياز به تغيير در نسبت آب به مواد سيماني

ت  1-2-7-1-3مواد افزودني كاهندهي آب يا روانكننده
افزودنيهاي روانكننده هم بهشکل مايع و هم بهشکل پودري وجود
دارند .معموال توصيه ميشود تا اين مواد بهصورت محلول در بتن
استفاده شوند .باتوجه به مقدار كم مصرف آنها ،بايد تجهيزات
اختالط و نحوهي مصرف بهگونهاي باشد كه مواد كامال مناسب و
دقيق و يکنواخت در مخلوط پخش شوند .روش ساده و مناسب
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فراهم نمايند .اين افزودنيها كيفيت بتن را براي رسيدن به
مقاومتي معين با مقدار سيمان كمتر امکانپذير ميكنند.

مصرف اين مواد اضافه نمودن آنها در پايان مراحل اختالط است.
همچنين توصيه ميشود تا حدامکان تجهيزات اتوماتيك براي
پيمانه كردن و افزودن به مخلوط بتن بهكار رود .در صورت افزودن
بهصورت دستي ،يکي از بهترين روشها جهت اطمينان از پخش
يکنواخت در مخلوط آن است كه ابتدا اختالط اوليه سيمان،
سنگدانه و  50تا  70درصد آب انجام شده و سپس مادهي افزودني
به مابقي آب اضافه و محلول حاصل به مخلوط افزوده شود .نحوهي
افزودن مواد روانكننده ممکن است باعث رواني متفاوت در
مخلوطهاي بتن با نسبت اجزاي مشابه شود .مصرف بيش از اندازهي
افزودني روانكننده ميتواند باعث تأخير زياد در زمان گيرش،
كاهش مقاومت اوليه و افزايش مقدار هواي بتن شود.
معموال استفاده از افزودنيهاي كاهندهي آب ،مقدار آب اختالط را
بسته به تركيبات مواد افزودني از  5تا  12درصد كاهش ميدهد.
مقدار معمول استفاده (بهصورت محلول و بسته به ميزان مواد جامد)
در حدود  0/2تا  1درصد وزن مواد سيماني است و معموال مقادير
بيشتر ،موجب كندگيري بتن ميشود.
با توجه به تاثير اين مواد بر زمان گيرش ،روانكنندهها به سه
دستهي كاهندهي آب معمولي ،كاهندهي آب كندگيركننده و
كاهندهي آب زودگيركننده تقسيم ميشوند.
تركيب شيميايي و مشخصات فيزيکي سيمان مصرفي ممکن است
بر روي عملکرد ماده افزودني روانكننده تأثير بگذارد .تحقيقات
نشان ميدهد كه نسبت  C3Aبه  C3Sو مقدار  C3Aبر تأثير مواد
افزودني روانكننده مؤثر است .همچنين برخي مواد پوزوالني
طبيعي و دودهي سيليس در مقايسه با سيمان معمولي نياز به مقدار
بيشتري از اين مواد براي رسيدن به رواني معين دارند.
در بعضي موارد ممکن است دانهبندي ،شکل ،بافت و خواص فيزيکي
و تركيبات معدني سنگدانهها بر عملکرد اين مواد اثر داشته باشند.
دماي هوا و دماي ساخت بتن بر عملکرد اين مواد تاثير دارد؛ لذا
قبل از مصرف بايد مقدار دقيق آن در شرايط محيطي واقعي تعيين
گردد.
بعضي از انواع روانكنندهها بسته به غلظت و نوع تركيب ،مقادير
زيادي هوا در بتن ايجاد ميكنند كه بايد به آن توجه شود .مقدار
هواي اين بتنها بايد با اصالح روانكننده كنترل شود.
در صورت مصرف اين مواد بهعنوان مواد كاهندهي آب ،آب
انداختگي كاهش مييابد .چنانچه اين مواد بهعنوان روانكننده
استفاده شوند و نسبتهاي مناسب اجزاء مخلوط بتن انتخاب نشود
و يا دانهبندي سنگدانهها مناسب نباشد ،احتمال افزايش آب
انداختگي وجود دارد.
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 2-2-7-1-3مواد افزودني فوق كاهنده آب يا فوقروانكننده،
فوق روانكنندهها موادي هستند كه امکان افزايش رواني يك
مخلوط بتني را در نسبت آب به مواد سيماني ثابت و يا امکان
كاهش مقدار آب را براي رسيدن به يك مقدار رواني مشابه با
مخلوط شاهد را با تأثير بيشتر در مقايسه با روانكنندهها
فراهم ميكنند.

ﻣ ﻮر

در مواردي كه افزودنيهاي كاهندهي آب خاصيت ديرگيري دارند،
توصيه ميشود زمان بازكردن قالبها و عملآوري متناسب
ديرگيري اعمال شده توسط مصرف افزودني افزايش يابد.
ت  2-2-7-1-3مواد افزودني فوق كاهندهي آب يا فوق روانكننده
فوق روانكنندهها معموال بهصورت محلول در آب هستند .جهت
مصرف اين مواد معموال آنها را به آب طرح ،يا در مراحل پاياني
اختالط به مخلوط اضافه ميكنند .اضافه كردن در مراحل پاياني
اختالط ،سبب عملکرد بهتر اين مواد ميشود .اين مواد گاهي به
شکل پودر مصرف شده و قبل از اضافه كردن آب مخلوط ،به سيمان
يا سنگدانه اضافه ميشود .در اين حالت اين مواد پودري در
مالتهاي خشك آماده و يا بتنهاي خشك كه آب مخلوط در محل
بتنريزي اضافه مي گردد ،بهكار ميرود.
معموال استفاده از افزودنيهاي كاهندهي قوي آب ،مقدار آب
اختالط را بسته به تركيبات مواد افزودني بيش از  12درصد (در
برخي موارد تا  35درصد) كاهش ميدهد.
در ساخت بتنهايي با كارايي معمولي و نسبتهاي آب به مواد
سيماني كم و بتنهاي روان و خودتراكم ميتوان از اين مواد استفاده
نمود.
مدت اثر اين مواد موقتي است و طول مدت اثر آن بسته به نوع و
تركيب شيميايي اين مواد متغير است.
با توجه به پايهي شيميايي مادهي افزودني ،مقدار هواي بتن ممکن
است افزايش يابد .همچنين درصورت عدم سازگاري مادهي افزودني
با مواد مصرفي در بتن (مانند نوع سيمان مصرفي) ،ممکن است
درصد هواي زيادي ايجاد شود .در اين حالت بايد صحت و سالمت
مصالح و افزودني شيميايي مصرفي بازبيني شود.
در برخي موارد ،افت رواني بتنهاي حاوي اين مواد بيشتر از بتن
شاهد است.
توجه شود كه استفاده از اين افزودنيها براي بهبود خواص بتن تازه
و يا خواص بتن سختشده است و نميتوان تمامي مشکالت بتن را
با كمك اين مواد رفع نمود .اگر مشخصات بتن (دانهبندي و مقدار
مواد سيماني) مناسب نباشد ،استفاده از اين مواد ميتواند موجب
آب انداختگي ،جداشدگي و جمعشدگي بيشتر گردد.
نفوذپذيري بتن بهطور مستقيم با جذب مويينه كه متأثر از نسبت
آب به مواد سيماني است ،ارتباط دارد .لذا با استفاده از مواد
كاهندهي قوي آب ،نفوذپذيري بتن به مقدار زيادي كاهش مييابد.
تناسب نادرست اجزاء بتن ممکن است در بتنهاي با اسالمپ كم
آشکار نباشد ،اما در بتنهاي روان با اسالمپ زياد اين نقصها و
كمبودها اهميت پيدا ميكنند و ميتوانند سبب جداشدگي و يا آب
انداختگي شوند .بههمين علت است كه جداشدگي در بتنهاي روان
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 3-2-7-1-3مواد افزودني حبابساز
افزودنيهاي حبابساز موجب ايجاد حباب هواي پايدار در بتن
طي فرايند ساخت آن ميشود تا بدين وسيله مقاومت در برابر
چرخههاي يخزدن و آبشدن افزايش يابد .افزودني جبابساز
ميتواند باعث كاهش نفوذ آب در بتن و كاهش آب انداختن
و جداشدگي گردد .استفاده از افزودني حبابساز فقط
درصورتي مجاز است كه امکان كنترل ميزان هواي ايجاد شده
در بتن وجود داشته باشد.

كه با افزودنيهاي كاهندهي قوي آب ساخته ميشوند ،بيشتر قابل
مشاهده است .يك راه براي اطمينان از عدم جداشدگي ،افزايش
سنگدانههاي ريز و توجه به دانهبندي سنگدانه و مواد ريز بتن است.
بسياري از موارد ذكر شده براي روانكنندهها در مورد فوق
روانكنندهها نيز صادق است (مانند سازگاري ،عملکرد و هوازايي).
ت  3-2-7-1-3مواد افزودني حبابساز
حبابهاي عمدي با اندازهاي در حدود  50تا  500ميکرومتر بايد
بهصورتي يکنواخت در خمير سيمان پخش شده و حداكثر فاصله
مناسب آنها از يکديگر ،طبق منابع مختلف ،در حدود  200تا 300
ميکرومتر باشد.
هواي محبوس غيرعمدي در بتن كه بهصورت اتفاقي بهوجود
ميآيد ،اندازهاي در حدود  0/5تا  10ميليمتر دارد و موجب كاهش
مقاومت و دوام آن ميگردد.
مقدار هواي عمدي ايجاد شده ،به نحوه و مدت اختالط بتن ،شيوهي
حمل و ريختن بتن بستگي دارد.
هواي ايجاد شده توسط افزودنيهاي ديگر ،مانند برخي روانكننده
يا فوق روانكنندهها ،ابعاد بزرگتري دارد و به دوام بيشتر و كاهش
نفوذپذيري بتن نميانجامد.
درصد هوا و توزيع اندازهي حبابهاي توليد شده در بتن حبابدار
متأثر از عواملي مانند :ماهيت (طبيعت و جنس) و مقدار افزودني
مصرفي ،ماهيت و مقدار مصالح مصرفي در بتن حبابدار (دانهبندي،
شکل سنگدانهها ،سيمان ،مقدار خمير ،ميزان مواد آلي) ،مقدار آب
و سيمان مصرفي ،اسالمپ يا رواني بتن (رواني بيشتر ،حباب
بيشتر) و روش اختالط ،حمل ،تراكم ،شرايط اجرايي بتن و برخي
از ويژگيهاي سيمان مانند ريزي و ميزان مواد قليايي است.
با توجه به شرايط محيطي همچون يخزدن ،آبشدن و يا ساير
شرايط موجود در حين بهرهبرداري ،در هر آييننامهاي درصد حباب
هواي الزم مشخص ميشود .مقدار حباب هواي الزم در بتن معموال
به حداكثر اندازهي سنگدانهي مصرفي ارتباط دارد .معموال هرچقدر
خمير سيمان بتن كمتر باشد ،درصد حباب هواي الزم در بتن نيز
كمتر است .در حالي كه عمال ممکن است درصد حباب هوا در خمير
سيمان ثابت باشد .هر چقدر شرايط محيطي حادتر شود ،درصد
حباب هواي الزم بتن بيشتر ميشود .با كاهش حداكثر اندازهي
سنگدانهي بتن ،درصد حباب هواي الزم افزايش مييابد.
مصرف مواد حبابساز در يك نسبت آب به مواد سيماني ثابت،
كارايي و رواني بتن را بيشتر ميكند .حتي هنگامي كه تحت
شرايطي رواني يکسان است ،بتن حاوي مواد حبابساز كارايي و
چسبندگي بيشتري از بتن مشابه و فاقد حبابساز دارد .چنانچه
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مقدار سيمان زياد (بيشتر از  375كيلوگرم بر متر مکعب) باشد،
بتن بهشدت چسبناك شده و پرداخت سطح آن مشکل ميشود.
وجود حبابهاي عمدي در بتن همانند وجود حبابهاي غيرعمدي،
مقاومت بتن را كاهش ميدهد ،اما مقدار كاهش يکسان نخواهد بود.
به ازاي هر يك درصد حباب هواي عمدي در بتن عمال بيش از 3
درصد مقاومت كاهش مييابد؛ در حالي كه به ازاي هر يك درصد
حباب هواي غيرعمدي كه بهدليل عدم تراكم كافي ايجاد ميشود،
بيش از  5درصد مقاومت كاهش مييابد .اگر مقدار سيمان در بتن
متوسط تا زياد باشد ،امکان كاهش مقاومت ناشي از وجود حباب
هواي عمدي افزايش مييابد .هر چند بايد گفت اگر به كمك مواد
حبابساز از مقدار آب اختالط كاسته شود ،مقدار نسبت آب به مواد
سيماني نيز كاهش مي يابد و بخشي از كاهش مقاومت جبران
ميشود (با فرض مقدار سيمان و رواني ثابت).
نفوذپذيري بتن سختشده با وجود حبابهاي ريز و پخش در خمير
سيمان (ناشي از مواد حبابساز) كاهش مي يابد كه در افزايش دوام
بتن مؤثر است.
در مالتها و بتن ،وجود حباب باعث افزايش قابليت نگهداري آب
ميشود و جمعشدگي ناشي از خشکي مالت و بتن سخت نيز
كاهش مييابد .به اين ترتيب شاهد تركخوردگي كمتر و افزايش
دوام خواهيم بود.
مصرف بيش از اندازهي حبابساز باعث تخلخل بيشتر و كاهش
وزن بتن ميشود.
با توجه به اينکه درصد هواي توليدشده بايد در محدودهي معيني
باشد ،كنترل آن بسيار مهم است.
با توجه به اينکه مقادير مصرف اين ماده در مقايسه با ساير مواد
افزودني شيميايي بسيار كم است ،لذا دقت و نحوهي اندازهگيري
مقدار آن ميتواند تاثير بسزايي بر مقدار هواي ايجاد شده بگذارد.
ت  4-2-7-1-3مواد افزودني زودگيركننده و زود سخت كننده
در استاندارد ملي ايران به شمارهي  ،2930مواد زودگير كننده و
زودسخت كننده داراي مشخصات جداگانهاي هستند ،هرچند
ممکن است يك ماده شيمايي خاص بتواند هر دو نقش را نيز ايفا
كند .نکتهاي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه مواد زودگير
كننده نقطهي انجماد آب داخل بتن را به ميزان چشمگيري كاهش
نميدهند و لذا اطالق نام "ضديخ" بر آنها نادرست است.
زودگيركنندهها اثر چنداني بر كارايي اوليه و مقدار هواي بتن ندارند.
اما ممکن است افت كارايي بهوجود آورند كه بايد در طرح مخلوط
بتن به آن توجه نمود .مقدار مصرف بستگي به نوع و تركيب
شيميايي تسريع كننده ،نوع سيمان مصرفي ،مقادير اجزاء مخلوط
بتن ،دماي ساخت بتن و بتنريزي ،دماي عملآوري و  ...دارد .مقدار
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 4-2-7-1-3مواد افزودني زودگيركننده و زودسخت كننده
زودگيركننده (تسريعكنندهها) با تسريع روند آبگيري سيمان
موجب كاهش زمان گيرش (زودگيري) ،افزايش آهنگ كسب
مقاومت (زودسختشدن) و يا هر دو ميشوند .تسريع كنندهها
در عمليات بتنريزي در هواي سرد مورد استفاده قرار
ميگيرند .همچنين در كليه شرايطي كه كاهش زمان گيرش
و تسريع در كسب مقاومت اوليه نياز است نيز استفاده
ميشوند .در بتنريزي در هواي سرد ،زودگيركنندهها
ميتوانند زمان گيرش را به حالت عاديتري برگردانند و از
كاهش شديد مقاومت اوليه تا حدودي جلوگيري كنند و مدت
عملآوري و قالببرداري را كاهش دهند .در ساخت قطعات
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پيش ساخته ،پيشتنيده و پاششي براي افزايش مقاومت اوليه
و يا اعمال پيشتنيدگي بهويژه در قطعات پيشكشيده
ميتوان اين افزودنيها را بهكار برد.

مصرف دقيق بايد توسط آزمايشگاه و با در نظرگرفتن شرايط
محيطي واقعي مشخص شده باشد.
زودگيركنندهها به شکل جامد پودري يا مايع بهكار ميروند .بايد
دقت داشت بعضي از زودگيركنندهها بهطور مستقيم با سيمان در
تماس نباشند ،زيرا ممکن است باعث گيرش ناگهاني شوند .بنابراين
توصيه مي شود اين مواد ابتدا به آب مخلوط اضافه شده و سپس با
ديگر اجزاء مخلوط تركيب شوند .در صورتيكه انواع ديگري از مواد
افزودني نيز استفاده شود ،بايد بهصورت جداگانه و طبق توصيههاي
سازنده و آزمايشگاه به مخلوط اضافه شوند ،مگر اينکه از عملکرد
مناسب آنها اطمينان حاصل شده باشد.
زودگيركنندهها بر اساس عملکرد و كاربردشان به چهار گروه اصلي
تقسيم ميشوند-1 :تسريعكنندهي گيرش-2 ،زودسختكننده-3 ،
زودگيركنندهي بتن پاششي و -4آنيگيركننده .ممکن است در
برخي موارد در عملکرد اين چهار گروه اصلي همپوشانيهايي وجود
داشته باشد .الزم به ذكر است كه استفاده از آنيگير كنندهها در
بتنآرمه مجاز نيست و در كارهاي آببندي به محض قطع نشتي
بايد مالت يا بتن ترميمي اصلي اجرا شود.
زودگيركنندههاي مناسب براي بتن پاششي ،ميتوانند خاصيت
بازي ،خنثي ،يا اسيدي داشته باشند.
كلسيم كلرايد اولين زودسختكنندهاي است كه مورد استفاده قرار
گرفته است .امروزه اين ماده به دليل تسريع خوردگي آرماتورهاي
فوالدي ،در بتن آرمه قابل استفاده نيست .از زودسختكنندههاي
بدون كلرايد ميتوان به فرمات كلسيم ،نيتريتها و نيتراتها اشاره
كرد .بسياري از فوقروانكنندهها ،بهويژه پلي كربوكسيالتها ،روند
كسب مقاومت را نيز شتاب ميدهند.
افت رواني در اثر استفاده از اين مواد بيشتر از بتن شاهد است.
زودگيركنندهها سرعت و مقدار آبانداختگي بتن را كاهش
ميدهند.
ت  5-2-7-1-3مواد افزودني كندگيركننده
با توجه به ميزان كندگيري الزم ،طرح مخلوط بتن و مقدار افزودني
كندگيركننده بايد مشخص شود .به هرحال مقدار مصرف معموال
در محدودهي توصيه شده توسط توليدكننده است ،زيرا مصرف
بيش از حد كندگيركننده ممکن است اخالل جدي در گيرش
بهوجود آورده و به آب انداختن و روانشدن بتن منجر شود و حتي
ممکن است بتن را غيرقابل مصرف نمايد .افزايش زمان گيرش
بهميزان بيش از  4ساعت توصيه نميشود.
نوع ،مقدار و مرحلهاي كه اين مواد به مخلوط اضافه ميشوند از
عوامل تاثيرگذار بر ميزان كندگيري است.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ﻣ ﻮر

خ۶

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹

 5-2-7-1-3مواد افزودني كندگيركننده
كندگيركنندهها موادي هستند كه با كنترل و ايجاد تأخير در
هيدراتهشدن اجزاء سيمان ،سرعت گيرش را كاهش داده و
بدون تأثير بر خواص مکانيکي طوالني مدت بتن ،سبب
افزايش مدت زمان گيرش سيمان ميشوند .اين افزودنيها
بيشتر براي جبران اثرات هواي گرم در تسريع گيرش بتن
استفاده ميشوند و با افزايش مدت زماني كه بتن داراي كارايي
مناسبي است ،جايدهي و تراكم را تسهيل ميكنند.
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متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

ﻣ ﻮر

 6-2-7-1-3مواد افزودني اصالح كننده گرانروي
مواد افزودني اصالح كننده گرانروي از جمله موادي هستند
كه با تغيير خاصيت رئولوژي خمير سيمان از طريق افزايش
گرانروي (لزجت) خميري ،باعث توليد بتني با كاربردهاي ويژه
ميشوند .از جمله كاربردهاي اين دسته از مواد افزودني
ميتوان به استفاده در ساخت بتن خودتراكم ،بتنريزي در زير
آب و روان مالت (گروت) تزريقي اشاره كرد.

به علت عمل كندگيركنندگي ،مقاومت يك روزهي بتن كاهش مي
يابد .ولي اثر اين مواد در مقاومت فشاري درازمدت ناچيز است.
هنگام استفاده از اين مواد ،بايد عملآوري و محافظت ،به علت
استعداد زياد ترك خوردگي ناشي از جمعشدگي بتن و آب انداختن
صورت گيرد.
بهعبارت ديگر ،درصورتي كه تبخير از سطح بتن زياد باشد و از مواد
كندگيركننده در بتن استفاده شود ،ممکن است احتمال
تركخوردگي افزايش يابد.
ت  6-2-7-1-3مواد افزودني اصالح كننده گرانروي
مواد اصالح كننده گرانروي بهصورت پودري يا بهصورت مايع موجود
هستند .معموال در هنگام توليد بتن ،مواد اصالح كننده گرانروي را
بعد از اضافه كردن سيمان به مخلوط اضافه ميكنند .مقدار مصرف
معموال در حدود  0/1تا  1/5درصد وزن مواد سيماني ،بسته به نوع
و ميزان مواد جامد است .در مواردي كه مقاوم در برابر آب شستگي
مطرح است و يا بنا بر نوع و درصد مواد جامد ،اين مقدار ميتواند
افزايش يابد.
از آنجايي كه مقدار استفاده از اين مادهي افزودني اندك است ،بايد
مقدار آن به دقت توزين شود.
مواد افزودني اصالح كننده گرانروي با توجه به پايهي شيميايي
موجب بهبود خواص بتن از جمله كاهش جداشدگي ،كاهش خطر
آبانداختگي ،جبران ضعف دانهبندي ،بهخصوص كمبود ريزدانه در
ماسه و قابليت خودترازي نيز ميشوند.
استفاده زياد از حد (بيش از مقدار توصيه شده) از مواد اصالح كننده
گرانروي ميتواند اثرات منفي مانند ،كاهش كارايي اوليه ،ديرگيري،
افزايش حباب هوا و دشواري در تميزكردن تجهيزات اجرايي و
كاهش مقاومت فشاري را به همراه داشته باشد.
ت  7-2-7-1-3مواد افزودني بازدارندهي خوردگي
از آنجايي كه يکي از داليل اصلي خوردگي آرماتورها نفوذ مواد
خورنده مانند يونهاي كلريد به داخل بتن است ،لذا با كاهش
نفوذپذيري بتن از طريق روشهايي چون كاهش نسبت آب به مواد
سيماني ميتوان به اين هدف رسيد .اين روش را معموال بازدارندهي
خوردگي نميدانند.
برخي از مواد بازدارندهي خوردگي ميتوانند زمان گيرش را تا 4
ساعت به تاخير بيندازند .درحاليكه برخي ديگر اثر زودگيري دارند.
تحقيقات نشان ميدهد كه برخي از مواد افزودني بازدارندهي
خوردگي كه مصرف آنها در دنيا رايج است ،اثر چشمگيري در
كاهش خوردگي آرماتورها در منطقهي خليج فارس نداشتهاند.
بنابراين نميتوان بدون انجام آزمايشهاي الزم از اين مواد در
پروژههاي مختلف استفاده نمود.

خ۶

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹

 7-2-7-1-3مواد افزودني بازدارندهي خوردگي
مواد شيميايي هستند كه معموال به بتن اضافه ميشوند تا
قابليت بازدارندگي خوردگي و يا به تعويق انداختن شروع
خوردگي آرماتورها را در داخل بتن بهوجود آورند.
عملکرد اين مواد بايد در شرايط محيطي مورد نظر ،به تائيد
دستگاه نظارت برسد.
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متن اصلي
8-1-3

تفسير/توضيح
ت 8-1-3

مواد افزودني پودری معدني

مواد افزودني پودری معدني

 1-1-8-1-3مواد جايگزين سيمان از قبيل پوزوالنها يا
سربارهها بايد مطابق يکي از استانداردهاي زير باشد:
 پوزوالنهاي طبيعي مطابق استاندارد ملي ايران بهشماره-
ي 3433؛
 خاكستر بادي مطابق استاندارد ASTM C618
 دودهي سيليسي مطابق استاندارد ملي ايران بهشمارهي
13278؛
 سربارهي كورهي آهنگدازي مطابق استاندارد ملي ايران
بهشمارهي .21319-1
دودهي سيليسي (ميکروسيليس) ،محصول جانبي فرآيند
توليد سيليسيم فلزي يا آلياژهاي فروسيليسيم در كورههاي
قوس الکتريك است .ذرات دودهي سيليسي بسيار ريز و
معموال در بازهي  0/05تا  0/25ميکرومتر هستند .سطح
ويژهي آن نيز معموال در حدود  15تا  30 m2/gو جرم
مخصوص آن  2/2تا  2/3 g/cm3است.
سربارهي كورهي آهنگدازي دانشدهي آسيابشده (سکادا) يا
بهطور خالصه سربارهاي كه به سرعت پس از توليد سرد شده
است ،داراي خواص هيدروليکي است.
خاكستر بادي محصول زائد نيروگاههاي ذغالسنگي است كه
حين خروج از دودكش بهسرعت سرد شده .شکل ذرات
خاكستر بادي كروي ،اندازهي ذرات آن كوچكتر از 100
ميکرومتر بوده و سطح ويژهي آن حدود  400تا 700 m2/kg
است .خاكستر بادي در دو نوع ( Fمقدار آهك كمتر از 10
درصد) و نوع ( Cمقدار آهك بيش از  10درصد و داراي خواص
هيدروليکي) وجود دارد.
پوزوالنهاي ديگري نظير زئوليت ،پوميس و متاكائولن نيز در
بتن استفاده ميشوند.

ت  1-1-8-1-3نبايد دودهي سيليسي را با انواع پودرهاي سيليس
غير فعال مانند سيليس ميکرونيزه ،گرد سيليس و همچنين ژل
سيليکا (مواد نمگير) اشتباه گرفت .استفاده از دودهي سيليسي
بهعنوان جايگزين سيمان داراي مزايايي نظير كاهش احتمال
جداشدگي بتن ،كاهش آبانداختگي ،افزايش قابل مالحظهي
م قاومت و بهبود دوام بتن در برابر نفوذ مواد شيميايي مضر و
همچنين افزايش قابل مالحظهي مقاومت الکتريکي بتن و در نتيجه
افزايش عمر مفيد بتن آرمه در برابر خوردگي است .از معايب اغلب
آنها ميتوان به افزايش نياز آبي بتن و افزايش جمعشدگي آن
اشاره نمود.
استفاده از فوقروانكننده همراه دودهي سيليسي يا مصرف دوغاب
دودهي سيليسي حاوي فوقروانكننده توصيه ميشود .استفاده از
دوده سيليسي بهصورت پودر فقط در صورتي مجاز است كه
مخلوطكن بتن توانايي توزيع يکنواخت كلوخههاي دودهي سيليسي
را در حضور فوقروانكننده داشته باشد (مانند مخلوطكنها با پرهي
جدا از ديگ يا غير گرانشي) .در صورت استفاده از دوغاب دودهي
سيليسي ،بايد دقت نمود تا مقدار آب و افزودنيهاي موجود در
دوغاب در محاسبات طرح مخلوط بتن درنظر گرفته شود .بتن حاوي
دودهي سيليسي به علت عدم آب انداختن و افزايش احتمال
جمعشدگي در برابر نحوهي نگهداري و عملآوري بتن حساسيت
بيشتري دارد .ميزان مصرف دودهي سيليس بهمنظور بهبود
پارامترهاي دوام در حدود  5تا  10درصد وزني جايگزين سيمان
است .مقدار توصيه شده مصرف دودهي سيليسي براي بهبود
پارامترهاي دوام حدود  6تا  8درصد وزني جايگزين سيمان ميباشد.
مصرف دودهي سيليسي كمتر از  5درصد (جايگزين سيمان)
بهمنظور افزايش دوام توصيه نميشود.
استفاده از سرباره در بتن منجر به افزايش مقاومت بلند مدت،
كاهش گرماي هيدراته شدن ،بهبود خواص نفوذپذيري ،بهبود
عملکرد بتن در برابر حملهي سولفاتي و واكنشهاي قليايي-
سنگدانه ميشود .در ضمن استفاده از سرباره معموال منجر به كاهش
كارايي و يا افزايش نياز آبي نميشود .اندازهي ذرات سرباره تاثير
زيادي بر خواص بتن تازه و سختشده دارد .ذرات كوچكتر از 10
ميکرومتر حتي ميتوانند اثرات خود را در سنين كوتاه مدت نيز
نشان دهند .در سربارههاي با فعاليت هيدروليکي كمتر (شاخص
فعاليت كمتر) ،درصد جايگزيني زياد توصيه نميشود.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 1-8-1-3مواد جايگزين سيمان

ت  1-8-1-3مواد جايگزين سيمان

ﻣ ﻮر

خ۶

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

ﻣ ﻮر

از جمله خواص كاربرد خاكستر بادي با مقدار جايگزيني مناسب
بهبود كارايي ،افزايش دوام و كاهش نفوذپذيري است .كنترل
واكنشزايي قليايي سيليسي نيز براي اين ماده گزارش شده است.
خاكسترهاي بادي خيلي ريز ممکن است تاثيرات خاصي را در بتن
ايجاد كنند؛ براي مثال ممکن است نياز آبي بتن چندان كاهش
نيابد.
زئوليت نيز پوزوالن مناسبي براي بهبود مقاومت و دوام بتن است.
مصرف زئوليت در بتن در حدود  5تا  15درصد وزن سيمان توصيه
ميشود .قابل ذكر است كه زئوليت نياز آبي بتن را بهشدت افزايش
ميدهد و در ضمن سازگاري آن با فوقروانكنندههاي پلي
كربوكسيالتي محل بحث ميباشد .زئوليت و متاكائولن همانند
دودهي سيليسي بايد همراه با فوقروانكننده در بتن مصرف شوند.
پوميس نوعي پوزوالن طبيعي است كه تنوع زيادي نيز در مناطق
مختلف ايران دارد .ميزان مصرف آن در بتن معموال  15تا  25درصد
وزن سيمان است .تحقيقات نشان ميدهد كه عملکرد پوزوالنهاي
طبيعي نوع پوميس ،شبيه خاكستر بادي است .البته پوزوالنهاي
طبيعي ايران نياز آبي بتن را به شدت افزايش ميدهند .متاكائولن
خواصي بسيار مشابهي با دودهي سيليسي با مقدار مصرف مشابه و
يا كمي بيشتر در بتن دارد .ميزان مصرف آن بين  7/5تا  15درصد
وزن سيمان توصيه ميشود.
حداكثر مقدار مصرف مواد جايگزين سيمان مطابق جدول ت 2-3
است.

خ۶

/۲

۷/
۱۲

جدول ت  2-3حداكثر مقدار مصرف توصيه شده مواد جايگزين سيمان
مادهی جايگزين سيمان

حداكثر درصد
جايگزيني سيمان

خاكستر بادي و ساير پوزوالنهاي طبيعي
دودهي سيليسي
سرباره

۱۳
۹

زئوليت ،متاكائولن

مجموع دودهي سيليسي و خاكستر بادي يا ساير
پوزوالنها

مجموع دودهي سيليسي ،سرباره و خاكستر بادي يا
ساير پوزوالنها

 2-1-8-1-3مواد جايگزين سيمان بايد در محاسبهي نسبت
آب به مواد سيماني در نظر گرفته شوند.

25
15
10
50
35
50

در موارد خاص (جهت تامين دوام در شرايط ويژه) ممکن است از
مقادير بيشتري نسبت به اعداد جدول فوق استفاده شود.
ت  2-1-8-1-3روابط مقاومت فشاري و نسبت آب به مواد سيماني
معموال براي بتنهاي حاوي سيمان پرتلند ارائه ميشود .در صورت
استفاده از افزودنيهاي پودري معدني جايگزين سيمان و براي
دستيابي به مقاومت مشخصهي معين و براي اينکه روابط جديدي
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ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

9-1-3

تفسير/توضيح

مواد پودری پركننده (نرمه)

مواد پودری پركننده (نرمه)

ت 9-1-3

ت  1-9-1-3از آنجا كه مشخصات خاصي براي كيفيت پركنندهها
وجود ندارد ،حتما براي مصرف آنها در بتن بايد اثراتشان بر
مقاومت ،كارايي ،دوام ،نفوذپذيري ،تغييرات حجمي و هزينهي
ساخت بتن مورد بررسي قرار گيرد .پركننده يك مادهي بسيار نرم
آسياب شده است كه به علت خواص فيزيکي خود اثرات مفيدي بر
خواص بتن مانند بهبود كارايي ،نفوذپذيري ،مويينگي ،آبانداختن،
جداشدگي و يا تمايل به ترك خوردگي خواهد داشت .با استفاده از
پودر سنگ آهك ميتوان جداشدگي و آب انداختگي بتن (مخصوصا
بتن خودتراكم) را كاهش داد .در منابع ،گزارش شده است كه در
شرايطي حتي پودر سنگ آهك با  C3Aسيمان واكنش ميدهد و
از اين طريق هيدراتهايي تشکيل ميشود .البته هنوز تاثير تشکيل
اين هيدراتها بر خواص مقاومتي و دوامي بتن بهطور كامل بررسي
نشده است.
استفاده از پودر سنگهاي آهکي در مناطق سرد سير ممکن است
به ايجاد تومازيت منجر شده و باعث انبساط مخرب شود.
استفاده از پودر سنگ آهك ميتواند به كاهش مقاومت در برابر
سايش منجر شود.
توصيه ميشود دانهبندي پودرهاي پركننده در محدودههاي
مشخص شدهي جدول ت  3-3باشد.

ﻣ ﻮر

 1-9-1-3پودرهاي پركننده ،پودرهاي غيرآلي هستند كه
براي بهبود خواص بتن تازه و يا سختشده به آن اضافه
ميشوند .اما از آنها انتظار شركت در واكنشهاي
هيدراتهشدن و توليد مواد چسباننده نميرود.

ارائه نگردد ،مفهوم ديگري از نسبت آب به مواد سيماني به نام آب
به مواد سيمان معادل با بهكارگيري ضريبي به نام ضريب مؤثر k
ارائه ميشود .اين مواد ميتوانند دودهي سيليسي ،سربارهي كورهي
آهنگدازي ،پوزوالنهاي طبيعي ،خاكستر بادي ،متاكائولن و غيره
باشد .در هر مورد بايد مقدار  kمشخص گردد .نياز به پژوهشهاي
فراواني در اين زمينه احساس ميشود .تنوع كيفيت مواد جايگزين
سيمان ،نوع و ردهي مقاومتي سيمان مصرفي ،مقاومت بتن مورد
نظر و نسبت آب به مواد سيماني و ميزان جايگزيني اين مواد نقش
مهمي در مقدار  kايفا ميكند.

خ۶

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹

جدول ت  3-3دانهبندی پودرهای پركنندهی قابل مصرف در بتن

اندازهی الک (م.م).

درصد جرم عبوری

2

100

0/150

 85تا 100

0/075

 70تا 100
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 3-2-9-1-3پودرهاي پركننده معموال از جنس پودر سنگ
آهکي و يا سيليسي هستند .استفاده از پودرهاي پركننده در
صورتي مجاز است كه حاوي مواد مضر (رس و شيل) بيش از
حد استاندارد نباشند (استاندارد ملي ايران شمارهي .)302
بدين منظور ميتوان از روش استاندارد آزمايش متيلن بلو
(استاندارد ملي ايران بهشمارهي  )10447-9استفاده نمود.
 4-2-9-1-3در هر صورت استفاده از هر نوع پودر پركننده
(پودر سنگ طبيعي ،ضايعات سنگبري و غيره) به مقداري
مجاز است كه بتواند خواص مکانيکي و دوام بتن را برآورده
نمايد.
 5-2-9-1-3محدوديتهاي مواد زيانآور پودرهاي پركننده
همانند سنگدانههاي ريز است.

ت  3-2-9-1-3در صورتيكه از استاندارد ملي ايران بهشمارهي
 9-10447براي آزمايش متيلن بلو استفاده شود ،حد مجاز به
 1 mg/gمحدود ميگردد .در صورتيكه از روش استاندارد
 ASTM C1777يا  AASHTO T330استفاده شود ،حد مجاز
 5 mg/gاست.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ت  4-2-9-1-3ميتوان براي استفاده راحتتر از پودرهاي
پركننده ،از دوغاب آن استفاده نمود .در چنين حالتي بايد مقدار
آب داخل دوغاب ،از آب مصرفي بتن كسر گردد .در ضمن بايد از
تهنشيني و يخزدگي دوغاب مزبور جلوگيري شود.

ﻣ ﻮر

رنگدانهها

1-10-1-3مشخصات رنگدانههاي مصرفي در بتن بايد مطابق
استاندارد ملي ايران بهشمارهي  12149باشد.

ت  1-10-1-3براي يکنواختشدن رنگ بتن حاوي رنگدانه ،معموال
از فوقروانكنندهها استفاده ميشود .رنگدانهها نبايد در آب قابل
حل باشند ،در برابر تابش نور آفتاب تجزيه شوند و يا تغيير رنگ
دهند (معموال مواد معدني در اين رابطه پايداري رنگ بهتري دارند).
ميزان مصرف رنگدانه در بتن ،بسته به نوع و كيفيت رنگدانه در
حدود  2تا  10درصد وزن سيمان است.

خ۶

 10-1-3رنگدانهها

ت 10-1-3

 1-1-11-1-3الياف را ميتوان به دو دستهي طبيعي و
مصنوعي تقسيمبندي كرد .در اغلب كارهاي بتني از الياف
مصنوعي استفاده ميشود .الياف مصنوعي ميتوانند شامل
موارد زير باشند:
 الياف فوالدي؛ الياف شيشه؛ الياف پليمري؛ الياف كربن؛ -الياف سرباره.

/۲

 1-11-1-3كليات

ت  11-1-3الياف

۱۳
۹

 11-1-3الياف

۷/
۱۲

2-10-1-3رنگدانهها پودرهايي با درجهي نرمي مشابه يا
بيشتر از سيمان هستند و نبايد اثر نامناسب و بيش از حد
مجازي مطابق استاندارد ايران بهشمارهي  12149بر رشد
مقاومت يا ميزان حباب هواي عمدي داشته باشند.

ت  3-11-1-1كليات
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تفسير/توضيح

متن اصلي

 1-2-11-1-3كاربرد الياف فوالدي بهعنوان يکي از روشهاي
بهبود عملکرد بتن تحت بارهاي مکانيکي و محيطي شناخته
شده است .الياف فوالدي از نظر شکل و اندازه به انواع مختلف
تقسيم ميشود.

ت  1-2-11-1-3الياف فوالدي به روشهاي مختلفي توليد شده
و در اشکال و ابعاد متنوعي در دسترس هستند .همانطور كه در
شکل ت  1-3مشاهده ميشود ،الياف فوالدي در دو گروه الياف
صاف و شکلدار طبقهبندي ميشوند .اين الياف اغلب داراي سطح
مقطع دايرهاي با قطر  0/4تا  1/3ميليمتر و طول  25الي 63
ميليمتر هستند .مقاومت كششي الياف فوالدي معموال  2الي 3
برابر شبکهي فوالدي بوده و بهدليل سطح جانبي بيشتر نسبت به
شبکه )با فرض ثابت ماندن وزن فوالد( ،چسبندگي بهتري با خمير
سيمان ايجاد ميكنند.
از موارد مصرف الياف فوالدي ميتوان به دالهاي متکي بر زمين
(رويههاي بتني) ،دالهاي معلق ،بتن درجا ،دالهاي مركب
(كامپوزيت) با عرشهي فوالدي ،قطعات پيشساخته ،بتن پاششي و
سازههاي در معرض انفجار را اشاره كرد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 2-11-1-3الياف فوالدی

ت  2-11-1-3الياف فوالدی

ﻣ ﻮر

خ۶
/۲
۷/
۱۲

شکل ت  1-3شکل برخي انواع الياف

۱۳
۹

 2-2-11-1-3مشخصات الياف فوالدي بايد مطابق استاندارد
ملي ايران بهشمارهي  17697باشد.

ت  2-2-11-1-3استاندارد  ASTM A820الياف فوالدي را بر
اساس روش ساخت در چهار نوع زير طبقهبندي كرده و حداقل
الزاماتي را براي مقاومت كششي ،رواداري ابعادي ،خلوص و ...
تعيين نموده است :نوع -1سيمهاي بريده شده ،نوع -2الياف توليد
شده از ورقه كردن صفحات فلزي ،نوع -3الياف توليد شده از فلز
مذاب و نوع -4ساير.
استاندارد ملي ايران بهشمارهي  17697الياف فوالدي را بر اساس
روش ساخت در پنج گروه زير طبقهبندي ميكند :گروه  :Iسيمهاي
بريده شده ،گروه :IIالياف توليد شده از ورقه كردن صفحات فلزي،
گروه :IIIالياف توليد شده از فلز مذاب ،گروه :IVسيم هاي بريده
شده و تراشيده شده و گروه :Vالياف تراشيده شده از بلوك فوالدي
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 3-2-11-1-3در صورت استفاده از الياف جهت بهبود خواص
مکانيکي بتن بايد نسبت طول به قطر آن حداقل  50و حداكثر
 100باشد.

ت  3-2-11-1-3برخي مشخصات فيزيکي الياف بهطور مستقيم
عملکرد بتن را تحت تأثير قرار مي دهند ،اين در حالي است كه
برخي مشخصات داراي اهميت كمتري هستند .همچنين مقاومت
كششي و مدول االستيسيته الياف به همراه خواص سطحي يا شکل
آنها بر خواص مکانيکي بتن و زمان تركخوردگي تاثير دارد.
پارامترهايي كه بيشترين تأثير را بر عملکرد الياف فوالدي در بتن
دارند عبارتند از :مکانيزمهاي چسبندگي و مهار الياف در خمير
(تفاوت ميان الياف صاف با الياف شکلدار با انتهاي مخروطي شکل
و قالبدار) طول و قطر الياف و در نتيجه نسبت طول به قطر آن،
مقدار مصرف الياف ،تعداد الياف در هر كيلوگرم الياف كه تابعي از
ابعاد و مقدار الياف ميباشد ،مقاومت كششي الياف و مدول
االستيسيته الياف.
ابعاد الياف نقش مهمي در زمان بروز تركخوردگي بتن تازه دارد.
الياف ميکرو (با قطر كمتر از 0/05ميليمتر) با ايجاد پل ميان
ريزتركها حد االستيك و مقاومت بتن را افزايش ميدهند .اين در
حالي است كه الياف ماكرو ) با قطر بيشتر از  0/5ميليمتر) با ايجاد
پل ميان تركهاي بزرگتر ،طاقت بتن پس از تركخوردگي را
بهبود ميبخشند .در نتيجه با كاربرد الياف داراي ابعاد و مدول
االستيسيته متفاوت براي كنترل تركخوردگي بتن در مراحل
مختلف بارگذاري ميتوان عملکرد مصالح را بهينه كرد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ﻣ ﻮر

خ۶

/۲

 1-3-11-1-3اين الياف عموما به سه ردهي ( Aسودا
سيليکات كلسيم و يا شيشهي معمولي) ( E ،بروسيليکات) و
( ARمقاوم در محيط قليايي) تقسيم ميشوند.
 2-3-11-1-3نوع  Eدر محيط قليايي با دوام نيستA ،
تاحدي ميتواند مقاوم باشد ،ولي نوع  ARدر داخل بتن از
دوام خوبي برخوردار است.
 3-3-11-1-3ويژگيهاي الياف شيشهي پايا در بتن بايد
مطابق با استاندارد ملي ايران بهشمارهي  17540براي الياف
ذكر شود.

ت  1-3-11-1-3معموال خواص الياف در بتن در درازمدت تغيير
ميكند و بايد در طراحي مدنظر قرار گيرد.

 1-4-11-1-3انواع مختلفي از اين الياف پليمري ساخته
شده كه متداولترين آنها براي بتن عبارتاند از :آكريليك،
آراميد ،نايلون ،پلي استر ،پلي پروپيلن و پلي اتيلن هستند.
گاه الياف كربن را نيز بهعنوان الياف پليمري قلمداد ميكنند.

۱۳
۹

 4-11-1-3الياف پليمری

۷/
۱۲

 3-11-1-3الياف شيشه

ت  3-11-1-3الياف شيشه

ت  4-11-1-3الياف پليمری
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 2-4-11-1-3با توجه به نوع الياف پليمري ،خواص مختلفي
از آنها انتظار ميرود .با توجه به تاثير متفاوت انواع الياف
پليمري ،بايد قبل از مصرف تاثير آن را بر خواص فيزيکي و
مکانيکي بتن مورد بررسي آزمايشگاهي قرار داد.

ت  3-1-11-4-2برخي از خصوصيات الياف مصنوعي بر اساس
 ACI 544.1در جدول ت  4-3ارايه شده است.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

2-3

ت  2-3انباركردن و نگهداری مصالح

انباركردن و نگهداری مصالح

1-2-3

ت 1-2-3

كليات

كليات

ﻣ ﻮر

 1-1-2-3روش انباركردن و نگهداري مصالح ميتواند
مشخصات آنها را تحت تاثير قرار داده و در برخي موارد
بهدليل اختالط با مصالح ديگر و يا مواد مضر ،عدم نشانهگذاري
صحيح و يا موارد مشابه مشکالتي را ايجاد كند .بهعبارت ديگر،
نحوهي صحيح انباركردن و نگهداري اهميت زيادي در فرآيند
توليد بتن دارد.

نوع الياف

كربن

2

آراميد

1

خ۶

جدول ت  4-3برخي از خصوصيات انواع الياف (اطالعات موردی)
آراميد

چگالي

1/6-1/7

1/44

1/44

مقاومت كششي ()MPa
مدول االستيسيته ()GPa

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

8/9

1/6-1/7

1/6-1/7

-3034
2482

2344

2930

-4000
2448

483-793

1/8-2/15
-3103
1517

7

پروپيلن

22/9

19/8

–1016
25/4

-

1/14

1/34-1/39

0/92-0/96

0/9-0/91

228-1103

76-586

138-690

965

379/9

117/2

62

230/3

27/6-34/5

-482/6
151/7

5/2

17/2

5

3/4-4/8

0/5-0/7

2/5

4/4

1-1/5

2-2/4

0/5-1/1

20

12-150

3-80

15

زياد

زياد

زياد

زياد

زياد

زياد

-

593

-

593

400

482

482

400

400

500

200-220

257

134

166

ناچيز

1/2

4/3

ناچيز

3 -7

ناچيز

ناچيز

 -1آراميد با مدول االستيسيته زياد
 -2كربن با مدول زياد و با پايه پليآكريلونيتريل
 -3كربن با مقاومت كششي زياد و با پايهی پليآكريلونيتريل
 -4كربن ايزوتروپيک با پايهی هيدروكربنهای آروماتيک برای مصارف عمومي
 -5كربن نيمه جامد با پايهی هيدروكربنهای آروماتيک با كارايي زياد
 -6اين مقادير بر اساس نتايج بدست آمده از آزمايش محصوالت موجود در بازار است.
 -7نتايج بر اساس محصوالت موجود در بازار است.

۱۳
۹

يا اضمحالل (سانتيگراد)

9/9 –13

8/9 -17/8

نايلون

۷/
۱۲

حداكثر ازدياد طول

3

كربن

/۲

قطر معادل (ميکرومتر)

7/6

10

12

كربن

4

كربن

5

6

پلي استر

پلي
اتيلن

پلي
7

ناچيز

2/8-5

0/4
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تفسير/توضيح

متن اصلي
ت 2-2-3

 2-2-3سيمان

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 1-2-2-3سيمان ميتواند بهصورت فله يا پاكتي تهيه و
نگهداري شود.
 2-2-2-3سيمانهاي فلهاي كه داراي انواع مختلفي هستند،
بايد در سيلوها يا مخازن جداگانهاي نگهداري شوند .همچنين
سيمانهاي فلهاي كه از يك نوع ،ولي از كارخانههاي مختلف
هستند نيز تا حد امکان بايد بهصورت جداگانه نگهداري شوند.

سيمان

ﻣ ﻮر

ت  2-2-2-3تفاوت در مشخصات سيمانهاي مختلف و حتي
سيمانهايي از يك نوع ولي توليد شده در كارخانههاي مختلف
ميتواند بر خواص فيزيکي ،مکانيکي و دوام بتن موثر باشد .ضمن
اينکه در صورت بروز مشکل در بتن امکان رهگيري و شناسائي
منشاء مشکل آسانتر خواهد بود .همچنين در انواع بتن ،بهويژه
بتنهاي توانمند ،الزم است تا بر اساس مشخصات آن تغييراتي در
طرح مخلوط يا ميزان مواد افزودني اعمال كرد .در صورت عدم
رعايت موارد فوق كنترل و اعمال تغييرات ،مشکل يا غير ممکن
خواهد بود.

خ۶

 3-2-2-3سيلوها يا مخازن نگهداري سيمان بايد به نحو
مناسبي نشانهگذاري شوند .نشانهگذاري بايد نشان دهندهي
نوع سيمان و نام كارخانهي توليد كنندهي آن باشد.
 4-2-2-3سيلو يا مخازن نگهداري بايد بهگونهاي طراحي
شوند كه فضاي مرده ،به خصوص در قسمت خروجي ،نداشته
و سيمان به راحتي بتواند از آن خارج شود (به بند 8-3-2
مراجعه شود).
 5-2-2-3از آنجايي كه سيمان با دياكسيدكربن هوا و
همچنين رطوبت (موجود در هوا يا منابع ديگر) واكنش نشان
ميدهد و به مرور زمان دچار فساد و افت مشخصات ميشود،
در صورت قصد نگهداري درازمدت سيمان فلهاي بايد آن را از
تماس با جريان هوا و رطوبت دور نگه داشت .در هر صورت
بايد توجه داشت كه نگهداري طوالني مدت سيمان ميتواند
باعث تغيير مشخصات و افت كيفيت آن شود .در اين گونه
موارد بايد با آزمايش از سطح كيفيت مورد قبول سيمان
اطمينان حاصل نمود.
 6-2-2-3سيمانهاي پاكتي نيز طي زمان و در تماس با هوا
و رطوبت دچار هوازدگي و افت كيفيت ميشوند .بهمنظور
جلوگيري از تماس با رطوبت ،بايد پاكتها را با كمك يك
پوشش مقاوم در برابر نفوذ رطوبت محافظت كرد .همچنين
پاكتها بايد با استفاده از سکوهاي چوبي يا موارد مشابه ،از
زمين حداقل  10سانتيمتر فاصله داشته باشند .رعايت حداقل
فاصلهي  10سانتيمتري از ديوارها نيز بهمنظور جلوگيري از

/۲
۷/
۱۲
۱۳
۹
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

تماس با رطوبت و همچنين امکان گردش هوا الزامي است.
توصيه ميشود در مناطق مرطوب تا حدامکان پاكتها به هم
بچسبند تا امکان گردش هوا و تماس با رطوبت كاهش يابد.
 7-2-2-3با توجه به حساسيت سيمانهاي پاكتي به رطوبت
محيط ،زمان نگهداري آنها كمتر از سيمان فلهاي (نگهداري
شده در سيلو) است و در شرايط مرطوب ،حداكثر به  6هفته
و در شرايط خشك به  12هفته از تاريخ توليد محدود ميشود.
 8-2-2-3حداكثر تعداد پاكتهايي كه با توجه به تاريخ توليد
ميتوان روي هم قرار داد براي مدت زمان حداكثر  12هفته
در مناطق خشك 12 ،رديف و در مناطق مرطوب براي حداكثر
زمان  6هفته 8 ،رديف است .تعداد رديفهاي مجاز بايد بر
حسب ردهي مقاومتي باالتر سيمانها و آهنگ كسب مقاومت
سريعتر يا زمان گيرش كمتر ،به تعداد كمتري محدود شود.
 9-2-2-3انباركردن سيمانهاي پاكتي بايد بهگونهاي باشد
تا سيمانهايي كه از يك نوع و يك كارخانه هستند روي هم
قرارگيرند .همچنين چيدمان انباشتههاي سيمان بهگونهاي بر
اساس زمان توليد و حمل به كارگاه تنظيم شود تا ابتدا
سيمانهاي زودتر توليد شده مصرف شوند.
 10-2-2-3استفاده از سيمانهاي داراي كلوخه در بتنهاي
سازهاي مجاز نيست .در مواردي كلوخههايي سست بر اثر
تماس رطوبت در طول مدت نگهداري سيمان تشکيل
ميشوند كه با كمي فشار بين انگشتان خرد ميگردند .در
صورتيكه در آزمايش مقاومت فشاري مالت ماسه-سيمان
استاندارد ،افت ناشي از سرخ شدن و زمان گيرش نشان داده
شود كه الزامات استاندارد را برآورده مينمايد ،ميتوان پس از
خردكردن كامل كلوخهها و يا عبور از الك مناسب از سيمان
مورد نظر استفاده نمود .در صورتيكه كلوخههاي سست
بهدليل فشار كيسههاي بااليي ايجاد شده باشند و با يك يا دو
بار غلتاندن كيسهها براحتي از بين بروند ،ميتوان از سيمان
مورد نظر پس از حذف يا خرد شدن كلوخهها استفاده كرد.
 11-2-2-3چنانچه به هردليل نسبت به كيفيت سيمان
(بهدليل مدت زمان زياد نگهداري ،وجود كلوخه و موارد
مشابه) ترديد و شبههاي وجود داشته باشد ،بايد آزمايشهاي
مورد نياز ،از جمله :تعيين مقاومت فشاري مالت ماسه-
سيمان استاندارد ،افت ناشي از سرخ شدن و زمان گيرش را
انجام داد .همچنين در مواردي كه دربارهي نوع سيمان ترديد

ت  7-2-2-3طبق استاندارد ملي ايران ،الزم است تاريخ توليد
سيمان بر روي پاكتها درج شود.

ﻣ ﻮر
خ۶
/۲
۷/
۱۲
۱۳
۹
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وجود داشته و با استفاده از نتايج آزمايشهاي فوق امکان
تشخيص مقدور نگردد ،بايد آزمايشهاي شيميايي و فيزيکي
ديگري نيز انجام شود.
 12-2-2-3اگرچه تاثير دماي سيمان بر دماي بتن كمتر از
سنگدانهها است ،ولي بهدليل تاثير سيمان با دماي زياد بر
مشخصات بتن تازه مانند افت اسالمپ ،الزم است تا دماي
سيمان هنگام تحويل از كارخانه و يا زمان حمل به كارگاه
محدود شود .دماي سيمان قبل از مصرف در (بتنهاي
معمولي) نبايد بيش از  75درجهي سانتي گراد باشد.

ت  12-2-2-3توصيه ميشود در شرايط آب و هواي گرم و
بتنهايي كه الزامات دوام در آنها حائز اهميت است ،حداكثر دماي
سيمان در هنگام استفاده به  60درجهي سانتيگراد محدود گردد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

 3-2-3سنگدانهها

ﻣ ﻮر

 1-3-2-3سنگدانههاي ريز و درشت و سنگدانههايي كه
داراي جنس ،نوع و دانهبندي متفاوتي هستند بايد بهصورت
جداگانه انبار و نگهداري شوند و تمهيدات الزم جهت
جلوگيري از اختالط آنها به اجرا درآيد.
 2-3-2-3طي مراحل حمل ،انبارش و جابجائي نبايد
دانهبندي سنگدانهها ،بهخصوص سنگدانههاي درشت بهدليل
خردشدن يا جداشدگي تغيير يابد.

ت 3-2-3

سنگدانهها

خ۶

/۲

 5-3-2-3نگهداري سنگدانهها در هواي گرم بايد بهگونهاي
باشد كه دماي سنگدانهها قبل از مصرف در بتن از  50درجهي
سانتيگراد تجاوز ننمايد.

ت  4-3-2-3توصيه ميشود كه محل نگهداري سنگدانهها در
فصول سرد و يخبندان بهگونهاي باشد كه مانع از يخزدن و ايجاد
يخ و برف در سنگدانهها شود.

۱۳
۹

 4-3-2-3استفاده از سنگدانههاي يخزده و يا داراي
كلوخههاي يخ و برف در بتن مجاز نيست .مگر اينکه قبل از
اختالط با سيمان با استفاده از آب گرم يا روشهاي ديگر از
بين بروند .توجه شود كه در اين موارد بايد مقدار آبي كه براي
ذوب يخ يا برف استفاده ميشود و يا افزايش رطوبت
سنگدانهها بهدليل ذوب يخ يا برف در محاسبات مقدار رطوبت
سنگدانهها و اصالح مقدار آب مصرفي در نظر گرفته شود.

۷/
۱۲

 3-3-2-3محل نگهداري سنگدانهها بايد بهگونهاي طراحي و
آماده شود كه ضمن امکان زهکشي آب موجود در آنها ،مانع
از ورود مواد مضر يا آاليندهها از جمله خاك شود.

ت  2-3-2-3كليه مراحل بارگيري ،حمل و جابجائي
سنگدانهها بايد با ماشينآالت مناسب انجام شود .بهگونهاي
كه از جداشدگي و آلودگي به مصالح ديگر يا مواد مضر
جلوگيري شود.
ت  3-3-2-3در استاندارد ملي ايران به شماره  302حداكثر
رطوبت سنگدانههاي ريز به  %5محدود شده است ،و ممکن
است با توجه به توافق خريدار و فروشنده تغيير نمايد .به
هرحال وجود اين حد از رطوبت نميتواند حركت آب در
مجموعه سنگدانه را باعث شود .اما ممکن است بارندگي به
افزايش رطوبت و نياز به زهكشي منجر شود.

با توجه به اهميت دماي سنگدانهها و تاثير زياد دماي آنها بر
دماي بتن ،توصيه ميشود با اتخاذ تمهيدات الزم ،از كاهش
دماي سنگدانهها در فصل سرد جلوگيري شود .استفاده از
سايهبان ،انبارهاي سرپوشيده و يا پوششهاي پالستيکي يا
برزنتي توصيه ميگردد.
ت  5-3-2-3در هواي گرم نيز بايد از افزايش دماي سنگدانهها
جلوگيري نمود .استفاده از سايهبان ،انبارهاي سرپوشيده و يا
پوششهاي مناسب بهويژه براي سنگدانههاي درشت و خشك
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متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 6-3-2-3در طول مدت حمل ،تخليه و نگهداري بايد
تمهيدات الزم جهت جلوگيري از جداشدگي ذرات ريز بر اثر
وزش باد بهعمل آيد.
 7-3-2-3بهمنظور جلوگيري از جداشدگي سنگدانهها و
بهخصوص سنگدانههاي درشت در هنگام انبار كردن ،نبايد
سنگدانهها را در انباشتههاي مخروطي به ارتفاع و شيب زياد
نگهداري كرد .سنگدانهها بايد در سطوحي وسيع و بهصورت
اليه به اليه پخش و نگهداري شوند.
 8-3-2-3بهمنظور كاهش احتمال جداشدگي و همچنين
كنترل بهتر كيفيت بتن در سنگدانههاي كوچكتر از 20
ميليمتر ،نسبت حداكثر اندازهي اسمي به حداقل اندازهي
اسمي سنگدانههاي درشت نبايد از  4بيشتر و در
سنگدانههاي بزرگتر از  20ميليمتر نيز اين نسبت نبايد از 2
بيشتر شود.
 9-3-2-3در هنگام تحويل هر محموله از سنگدانههاي وارد
شده به كارگاه بايد ويژگيهاي ظاهري آنها مانند :حداكثر
اندازه ،شکل دانهها و آلودگي به ناخالصيها مورد توجه قرار
گيرد .از قبول محمولههايي كه با الزامات تعيين شده انطباق
ندارند و يا با مشخصات محمولههاي قبلي تفاوت فاحشي دارند
جلوگيري شود.
 10-3-2-3با توجه به اينکه در حين توليد بتن تغييراتي
در ميزان رطوبت سنگدانهها و بهخصوص سنگدانههاي ريز در
مشخصات بتنتازه (مانند :ميزان رواني و كارائي) و مشخصات
بتن سختشده (مانند :مقاومت فشاري و پارامترهاي دوام)
بهشدت تاثيرگذار است ،بايد ميزان رطوبت سنگدانهها در
ابتداي هر روز كاري و هر زمان كه تغيير محسوسي در رطوبت
سنگدانه بهوجود ميآيد تعيين و ميزان آب مصرفي و وزن
سنگدانهها اصالح گردد.

توصيه ميشود .ماسههاي خيس معموال دچار افزايش دماي جدي
نميشوند ،زيرا در اثر تبخير آب از سطح آنها كاهش دما اتفاق
ميافتد .از اين پديده ميتوان براي خنك كردن سنگدانههاي
درشت نيز استفاده كرد.
ت  6-3-2-3جهت جلوگيري از جدايي سنگدانههاي نگهداري شده
در مخازن قيفي شکل 1توصيه ميشود حجم سنگدانههاي داخل
مخزن بهطور مرتب كنترل شده و از نيمه پرتر باشد.

ﻣ ﻮر

ت  8-3-2-3توصيه ميشود سنگدانههاي درشت  5تا  25ميلي
متري در دو بخش سنگدانهي  5تا  12/5ميليمتر (در اصطالح شن
نخودي) و  12/5تا  25ميليمتر (در اصطالح شن بادامي) ،بهصورت
جداگانه نگهداري شوند .شايان ذكر است اين امر در خصوص
سنگدانههايي با حداكثر اندازهي بزرگتر الزامي است.

خ۶

/۲
۷/
۱۲

۱۳
۹

ت  10-3-2-3توصيه ميشود ،جهت كاهش احتمال جداشدگي،
كاهش تغييرات ميزان اسالمپ (بهخصوص افت اسالمپ)،
يکنواختي بهتر بتن توليدي و اصالح كمتر در مقدار آب مصرفي،
رطوبت طبيعي سنگدانه تفاوت زيادي با ميزان رطوبت سنگدانهها
تا حالت اشباع با سطح خشك ( )SSDنداشته باشد.
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29/01/2019

48

آئيننامه بتن ايران -بخش مصالح و مسائل اجرايي

تفسير/توضيح

متن اصلي
ت 4-2-3

 4-2-3سبکدانه

سبکدانه

5-2-3

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 1-4-2-3سبکدانهها بايد در برابر رطوبت و آلودگيهاي
محيطي محافظت شوند.
 2-4-2-3بهدليل اينکه سبکدانهها شکنندهتر از سنگدانههاي
طبيعي هستند ،در حمل ،نگهداري و مصرف آنها بايد از
خردشدگيشان جلوگيري نمود.
 3-4-2-3بهدليل سبك بودن سبکدانهها بايد در هنگام انبار
كردن و نگهداري آنها مراقب جداشدگي ذرات بود.

سنگدانههای درهم ،بازيافتي و

ت 5-2-3

سنگدانههای درهم ،بازيافتي و بازفرآوری
شده

بازفرآوری شده

ﻣ ﻮر
خ۶

 1-5-2-3نگهداري و انباركردن سنگدانههاي بازيافتي و
بازفرآوري شده همانند سنگدانههاي معمولي است .محل
نگهداري و انبار اين سنگدانهها بايد جدا از سنگدانههاي
معمولي بوده و بههيچ وجه با هم در محل انبار مخلوط نشوند.
 2-5-2-3سنگدانههاي درهم بهشدت مستعد جداشدگي
هستند ،بنابراين بايد در حمل و ريختن آنها در انباشتهها
دقت زيادي اعمال نمود و از انباشتن آنها در ارتفاع زياد و
بهصورت مخروطي پرهيز كرد.

/۲
۷/
۱۲

6-2-3

آب

ت 6-2-3

آب

 7-2-3مواد افزودني شيميايي

ت 7-2-3

 1-7-2-3با توجه به اينکه اين نوع افزودنيها معموال
بهصورت مايع هستند ،بايد در مقابل يخ زدن و كاهش شديد
دما محافظت شوند.

ت  1-7-2-3گاه كاهش دما باعث ته نشيني مواد جامد شده و
مشکالتي را از نظر مصرف بهوجود ميآورد .هرچند هنوز به مرحله
يخ زدن نرسيده باشد.

۱۳
۹

 1-6-2-3از آلوده شدن و ايجاد خزه و جلبك و تغييرات
شديد دماي آب بايد جلوگيري بهعمل آيد .توصيه ميشود
مخزن آب بهصورت مدفون در زمين و يا داراي عايق باشد.

ت  1-6-2-3براي جلوگيري از ايجاد خزه و جليك نياز به چرخش
آب احساس ميشود .الزم است هر از چند گاهي مخزن آب مورد
بازرسي قرار گرفته و در صورت نياز و بسته به سکون يا چرخش
آب در فواصل يك تا سه ماه پاكسازي شود .آب مجاور با خزه و
جلبك ميتواند باعث هوازايي نامطلوب و كاهش مقاومت و دوام بتن
گردد.
مخازن مدفون در زمين يا داراي عايق ،در تابستان و زمستان ،از
تغييرات شديد دماي آب در طول شبانه روز جلوگيري ميكنند.

مواد افزودني شيميايي
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ﺲ
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 2-7-2-3ظروف نگهداري مواد افزودني بايد داراي برچسب
مشخصات باشند؛ بهگونهاي كه محتويات آنها به وضوح
مشخص باشد.
 3-7-2-3مواد افزودني پودري حساسيت بيشتري به رطوبت
دارند و بايد در كيسه يا ظروف ضد رطوبت بسته بندي شوند.
 4-7-2-3مدت زمان نگهداري با توجه به نوع مادهي افزودني
متفاوت است و بايد با توجه به دستورالعملهاي توليدكننده
رعايت گردد.
 5-7-2-3برخي از مواد افزودني به نور خورشيد حساس
هستند و بايد دور از تابش مستقيم نور خورشيد انبار شوند.

ت  5-7-2-3در انبار كردن مواد آلي بايد به دما و تابش آفتاب
توجه داشت ،زيرا ميتواند زودتر از مواد غيرآلي فاسد شود .مواد
افزودني آلي به مراتب زودتر از مواد غير آلي دستخوش تغييرات
كيفي ميشوند.

مواد افزودني پودری معدني

 1-8-2-3مواد جايگزين سيمان

ت 8-2-3

خ۶

8-2-3

ﻣ ﻮر

 6-7-2-3دماي زياد نيز ميتواند به تسريع در فساد مواد
افزودني (بهويژه مواد مايع) منجر شود.

ت  1-1-8-2-3به تفسير بند  2-1-8-2-3مراجعه شود .اين مواد
شبه سيماني تلقي ميشوند و با حضور رطوبت ممکن است هيدارته
شوند .بهويژه خاكستر بادي نوع .C

/۲

 1-1-8-2-3دودهي سيليسي و پوزوالنها به غير از خاكستر
بادي نوع  ،Cرا ميتوان به مدت طوالني نگهداري نمود .البته
استفاده از سايبان و جلوگيري از تماس مستقيم با رطوبت و
جريان آب (براي كاهش احتمال كلوخه شدن و تغييرات
شديد رطوبتي) توصيه ميشود.
 2-1-8-2-3سرباره و خاكستر بادي نوع  Cرا بايد مشابه
سيمان نگهداري كرد.

مواد افزودني پودری معدني

۷/
۱۲

 1-2-8-2-3نحوهي نگهداري پودرهاي پركننده مانند
سنگدانهها و دودهي سيليس است .البته استفاده از سايبان و
جلوگيري از تماس مستقيم با رطوبت و جريان آب (براي
كاهش احتمال كلوخه شدن و تغييرات شديد رطوبتي)
ضرورت دارد.
 2-2-8-2-3پودرهاي پركننده به علت ريزي زياد ،در اثر
رطوبت به راحتي كلوخه ميشوند و استفاده از آنها در محل،

۱۳
۹

 2-8-2-3مواد پودری پركننده (نرمه)

ت  2-1-8-2-3اگرچه رطوبت باعث فساد دودهي سيليس و
پوزوالنها نميشود ،اما كلوخه شدن آنها ميتواند در حمل و
اختالط بتن مشکالتي بهوجود آورد .همچنين مقدار رطوبت موجود
در آنها بايد در محاسبهي مقدار آب مصرفي و مقدار دودهي
سيليس و پوزوالنهاي مصرفي اعمال شود.

ت  1-2-8-2-3امروزه استفاده از اين نوع مواد در بتنهاي
خودتراكم رايج است .توصيه ميشود اين مواد همچون سيمان و
ساير مواد جايگزين در سيلوهايي شبيه سيلوي سيمان انبار شوند.
براي جلوگيري از بروز مشکل در تخليه و انتقال آن به باسکول و
كلوخه شدن بايد رطوبت اوليه اين مواد پودري بسيار كم باشد.
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انبار كردن و پخش شدن آنها در بتن نيازمند تمهيدات
خاصي است كه بايد رعايت گردد .بنابراين استفاده از سايبان
و جلوگيري از تماس مستقيم با رطوبت و جريان آب در محل
انبارش و همچنين اصالح رطوبت بتن بر اساس رطوبت موجود
در پودر پركننده (همانند سنگدانههاي درشت و ريز) الزامي
است.

 9-2-3رنگدانهها

ت 9-2-3

رنگدانهها

 1-9-2-3براي نحوهي نگهداري رنگدانهها به دستورالعمل
توليدكننده مراجعه شود .در صورتيكه توليد كننده
دستورالعملي ارايه نکرده باشد به بند  2-8-2-3مراجعه شود.

 1-10-2-3بستههاي حاوي الياف بايد دور از رطوبت
نگهداري شوند.

ت  1-10-2-3الياف فوالدي در اثر رطوبت دچار زنگ زدگي
مي شوند .ساير الياف نيز ممکن است در اثر رطوبت گلوله شده و
بهخوبي با ساير اجزاي بتن مخلوط نگردند.
ت  2-10-2-3مواد پليمري به پرتوهاي فرابنفش حساس هستند
و ممکن است دچار تغييراتي در خواص فيزيکي و شيميايي شوند.

ﻣ ﻮر

 10-2-3الياف

ت  10-2-3الياف

خ۶

 2-10-2-3الياف پليمري بايد دور از تابش مستقيم آفتاب
نگهداري شوند.

ت  1-1-3-3چنانچه دستورالعمل تهيه شده توسط دستگاه نظارت،
الزامات سختگيرانهتري را نسبت به الزامات اين آئين نامه ارايه
نمايد ،دستورالعمل دستگاه نظارت حاكم است.

۱۳
۹

 1-1-3-3كنترل كيفيت شامل :بازرسي ،نمونهبرداري و
آزمايش است كه بايد طبق دستورالعملهاي ارايه شده در اين
آئيننامه يا برنامهي تهيه شده توسط دستگاه نظارت انجام
گيرد.
 2-1-3-3كليهي متخصصين و نيروهاي فني كه در بخش
بازرسي و انجام آزمايشها درگير هستند بايد دورههاي
مربوطه را طي نموده و تا حدامکان داراي گواهينامه از مراجع
ذيصالح و معتبر باشند.
 3-1-3-3تجهيزات و ابزار مورد استفاده در آزمايشگاههاي
كنترل كيفيت بايد توسط مراجع ذيصالح ملي يا بينالمللي
واسنجي و گواهي مربوط به هر يك از آنها به نحو مناسب
نگهداري شود.

۷/
۱۲

1-3-3

كليات

/۲

3-3

كنترل كيفيت

ت  3-3كنترل كيفيت
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 4-1-3-3بهمنظور اطمينان از كيفيت بتن اجرا شده با
مشخصات و الزامات داده شده بايد طرح و دستورالعمل كنترل
كيفيت تهيه و بهدقت اجرا شود .ضوابط ارايه شده در اين
بخش بهعنوان راهنماي كلي بايد در تدوين برنامهي كنترل
كيفيت در نظر گرفته شود .طرح و برنامهي كنترل كيفيت
بايد بر اساس ميزان مصالح مصرفي (حجم بتن مورد استفاده
در پروژه) و درجهي اهميت سازه توسط دستگاه نظارت تدوين
گردد.
 5-1-3-3طرح و برنامهي كنترل كيفيت بايد شامل موارد زير
باشد:
 نام و مستندات سازمان يا ارگان صدور گواهينامه و يا
مجوز فعاليت آزمايشگاه كنترل كيفيت؛
 نام ،اسناد و مدارك گواهينامههاي مدير و پرسنل فني
كنترل كيفيت و بازرسي؛
 نمودار سازماني و جايگاه سيستم كنترل كيفيت؛
 روشهاي آزمايش و تواتر بازرسي و نمونهبرداري براي
اجراي كنترل كيفيت؛
 روش انطباق با مشخصات و مشخص كردن عدم انطباق
و اقدامات اصالحي.
 6-1-3-3روشهاي كنترل و بازرسي ظاهري مواد و مصالح.
 كليهي مدارك و مستندات مربوط به كنترل كيفيت،
نتايج آزمايشها و اقدامات انجام گرفته بايد به دو صورت:
فايل الکترونيکي و گزارش كاغذي ثبت و نگهداري شوند.

ﻣ ﻮر
خ۶
/۲
۱۳
۹

 1-2-3-3تواتر بازرسي و نمونهبرداري بايد با توجه به عوامل
زير و توسط دستگاه نظارت مشخص گردد .ولي نبايد از حداقل
الزامات ارايه شده در جدول  3-3كمتر باشد:
 ابعاد و حجم بتن مورد مصرف؛
 مدت زمان انجام مراحل مختلف يا انبار كردن مصالح؛
 اهميت سازه؛
 داشتن گواهينامهي معتبر و يا ساير مدارك و مستندات
مشابه؛
 2-2-3-3تنها در صورتي ميتوان تواتر نمونهبرداري و
بازرسي را كمتر از الزامات ارايه شده در جدول  3-3اختيار
نمود كه تعدادي از نتايج آزمايشهاي منفرد و ميانگين نتايج

۷/
۱۲

2-3-3

تواتر نمونهبرداری و بازرسي
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بهدست آمده (مطابق جدول  )3-3در طول مدت پروژه نشان
دهندهي موارد زير باشند:
الف) برآورده نمودن الزامات مشخص در استاندارد يا
مشخصات خصوصي،
ب) داراي يکنواختي و عدم پراكندگي بيش از مقادير مشخص
شده در استانداردهاي يا مشخصات خصوصي مربوطه.
 3-2-3-3تمام محمولههاي وارد شده به كارگاه بايد از نظر
داشتن بارنامهي معتبر با مشخصات زير كنترل شوند .اولين
محمولهي وارد شده عالوه بر نوع ،جنس ،توليد كننده و ديگر
موارد مشابه بايد از نظر داشتن گواهي نشان استاندارد نيز
مورد بازرسي قرار گيرد:
 نام تجاري ،نوع و يا مشخصات فني محصول؛
 نام و مشخصات توليد كننده يا تامين كننده؛
 شمارهي استاندارد؛
 تاريخ توليد و يا حداكثر مدت زمان قابل مصرف؛
 محمولههايي كه به لحاظ مشخصات ظاهري با الزامات يا
مشخصات تعيين شده تفاوتهاي قابل مالحظهاي دارند بايد
يا مردود شده و تخليه نگردند و يا در صورت ترديد ،مورد
آزمايش قرار گيرند.
 4-2-3-3نمونههاي برداشته شده بايد معرف مشخصات كل
محموله وارد شده به كارگاه يا مصالح مورد مصرف باشد.

ﻣ ﻮر
خ۶
/۲
۷/
۱۲
۱۳
۹
جدول  3-3بازرسي و كنترل كيفيت مصالح
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نوع
مصالح

درجهی اهميت سازه
مطابق استاندارد
 2800ايران
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حجم بتن مورد مصرف
m3 ، 1

كمتر از 600

تواتر نمونهبرداری  /بازرسي

بيش از 1200

كمتر از 600

هر محمولهي وارد شده به
كارگاه
هر  150تن يا هر  4ماه
هركدام زودتر اتفاق بيافتد

انجام آزمايشهاي تعيين خواص مکانيکي سيمان و دريافت نتايج آناليز
شيميايي و خواص فيزيکي از كارخانه

هر محمولهي وارد شده به
كارگاه

بررسي گواهي استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سيمان با مشخصات
سيمان سفارش داده شده و دريافت آناليز شيميايي از كارخانه

هر  120تن يا هر  3ماه
هركدام زودتر اتفاق بيافتد

انجام آزمايشهاي تعيين خواص مکانيکي سيمان و دريافت نتايج خواص
فيزيکي از كارخانه

هر محمولهي وارد شده به
كارگاه

بررسي گواهي استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سيمان با مشخصات
سيمان سفارش داده شده و دريافت آناليز شيميايي از كارخانه

هر  100تن يا هر  3ماه
هركدام زودتر اتفاق بيافتد

انجام آزمايشهاي تعيين خواص مکانيکي و آناليز شيميايي سيمان و
دريافت نتايج خواص فيزيکي از كارخانه

هر محمولهي وارد شده به
كارگاه

بررسي گواهي استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سيمان با مشخصات
سيمان سفارش داده شده

هر  180تن يا هر  4ماه
هركدام زودتر اتفاق بيافتد

دريافت نتايج خواص مکانيکي ،فيزيکي و شيميايي سيمان از كارخانه

ﻣ ﻮر

كمتر از 600

گروه 3

كمتر از 600

بين  600تا 1200
گروه 4

بيش از 1200

هر  150تن يا هر  3ماه
هركدام زودتر اتفاق بيافتد

انجام آزمايشهاي تعيين خواص مکانيکي سيمان و دريافت نتايج آناليز
شيميايي و خواص فيزيکي از كارخانه

هر محمولهي وارد شده به
كارگاه

بررسي گواهي استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سيمان با مشخصات
سيمان سفارش داده شده

هر محمولهي وارد شده به
كارگاه

بررسي گواهي استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سيمان با مشخصات
سيمان سفارش داده شده

هر  200تن يا هر  6ماه
هركدام زودتر اتفاق بيافتد

دريافت نتايج خواص مکانيکي ،فيزيکي و شيميايي سيمان از كارخانه

هر محمولهي وارد شده به
كارگاه

بررسي گواهي استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سيمان با مشخصات
سيمان سفارش داده شده

هر  150تن يا هر  3ماه
هركدام زودتر اتفاق بيافتد

انجام آزمايشهاي تعيين خواص مکانيکي سيمان و دريافت نتايج آناليز
شيميايي و خواص فيزيکي از كارخانه

هر محمولهي وارد شده به
كارگاه

بررسي گواهي استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سيمان با مشخصات
سيمان سفارش داده شده

هر محمولهي وارد شده به
كارگاه

بررسي گواهي استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سيمان با مشخصات
سيمان سفارش داده شده

هر  250تن يا هر  6ماه
هركدام زودتر اتفاق بيافتد

دريافت نتايج خواص مکانيکي ،فيزيکي و شيميايي سيمان از كارخانه

هر محمولهي وارد شده به
كارگاه

بررسي گواهي استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سيمان با مشخصات
سيمان سفارش داده شده

هر  200تن يا هر  4ماه
هركدام زودتر اتفاق بيافتد

دريافت نتايج خواص مکانيکي ،فيزيکي و شيميايي سيمان از كارخانه

۱۳
۹

بيش از 1200

هر محمولهي وارد شده به
كارگاه

بررسي گواهي استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سيمان با مشخصات
سيمان سفارش داده شده

۷/
۱۲

بين  600تا 1200

هر  150تن يا هر  4ماه
هركدام زودتر اتفاق بيافتد

انجام آزمايشهاي تعيين خواص مکانيکي سيمان و دريافت نتايج آناليز
شيميايي و خواص فيزيکي از كارخانه

/۲

سيمان

بيش از 1200

هر محمولهي وارد شده به
كارگاه

بررسي گواهي استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سيمان با مشخصات
سيمان سفارش داده شده

خ۶

گروه 2

بين  600تا 1200

نوع بازرسي /آزمايش كنترل كيفيت
بررسي گواهي استاندارد و انطباق مشخصات و نوع سيمان با مشخصات
سيمان سفارش داده شده

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

گروه 1

بين  600تا 1200
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نوع
مصالح
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درجهی اهميت سازه
مطابق استاندارد
 2800ايران

حجم بتن مورد
مصرف

m3 ، 1

كمتر از 600

تواتر نمونهبرداری  /بازرسي

سنگدانه 4و

بيش از 1200

سبکدانه5

كمتر از 600

هر مقدار سنگدانهي وارد شده به
كارگاه در هر روز از هر معدن
هر  1000تن يا هر  6ماه

دانهبندي ،درصد عبوري از الك 75ميکرومتر ،چگالي و جذب آب

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

بررسي گواهي استاندارد و انطباق نوع سنگدانه ،وضعيت ظاهري و حداكثر
اندازهي سنگدانه با مشخصات سنگدانهي سفارش داده شده

هر  1000تن يا هر  4ماه

دانهبندي ،درصد عبوري از الك 75ميکرومتر ،چگالي ،جذب آب ،درصد كلريد
و سولفات 3

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

بررسي گواهي استاندارد و انطباق نوع سنگدانه ،وضعيت ظاهري و حداكثر
اندازهي سنگدانه با مشخصات سنگدانهي سفارش داده شده

هر  800تن يا هر  4ماه

دانهبندي ،درصد عبوري از الك 75ميکرومتر ،چگالي ،جذب آب ،درصد كلريد
و سولفات3

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

بررسي گواهي استاندارد و انطباق نوع سنگدانه ،وضعيت ظاهري و حداكثر
اندازهي سنگدانه با مشخصات سنگدانهي سفارش داده شده

هر  1000تن يا هر  8ماه

دانهبندي و درصد عبوري از الك 75ميکرومتر

هر مقدار سنگدانهي وارد شده به
كارگاه در هر روز از هر معدن
بين  600تا 1200
هر  1000تن يا هر  6ماه

هر  800تن يا هر  5ماه

دانهبندي ،درصد عبوري از الك 75ميکرومتر ،چگالي و جذب آب

آب
مواد افزودني شيميايي

بين  600تا 1200

در صورت
استفاده از آب
غير شرب

بيش از 1200

در صورت
استفاده از آب
غير شرب

6

هر  9ماه

ميزان كلريد و سولفات محلول و مقدار pH

/۲

كمتر از 600

در صورت
استفاده از آب
غير شرب

در ابتداي پروژه

كليهي آزمايشها طبق استاندارد ASTM C1602

در ابتداي پروژه
6

هر  6ماه
در ابتداي پروژه
6

هر  3ماه

كليهي آزمايشها طبق استاندارد ASTM C1602

ميزان كلريد و سولفات محلول ،مقدار  ،pHمقدار قليايها ،ذرات جامد معلق و
بررسي مقاومت نسبي و زمان گيرش

۷/
۱۲

گروه  3 ،2 ،1و 4

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

بررسي گواهي استاندارد و انطباق نوع سنگدانه ،وضعيت ظاهري و حداكثر
اندازهي سنگدانه با مشخصات سنگدانهي سفارش داده شده

كليهي آزمايشها طبق استاندارد ASTM C1602

ميزان كلريد و سولفات محلول ،مقدار  ،pHمقدار قليايها ،ذرات جامد معلق و
بررسي مقاومت نسبي و زمان گيرش

كمتر از 600

حدااقل يکبار

يکنواختي ،رنگ ،چگالي و ميزان ماده خشك ،مطابق استاندارد ملي ايران به
شماره 2930-1

بين  600تا 1200

هر  3تن يا هر  6ماه

يکنواختي ،رنگ ،چگالي و ميزان ماده خشك ،مطابق استاندارد ملي ايران به
شماره 2930-1
تاثير مواد افزودني بر رواني يا كاهش نسبت آب به مواد سيماني ،درصد هوا و
در خصوص مواد افزودني ديرگير يا زودگير كننده :زمان گيرش

هر  5تن يا هر  5ماه

يکنواختي ،رنگ ،چگالي و ميزان ماده خشك ،مطابق استاندارد ملي ايران به
شماره 2930-1
كليه آزمايشها طبق استاندارد ملي ايران به شمارهي 2930

بيش از 1200

۱۳
۹

گروه  3 ،2 ،1و 4

دانهبندي و درصد عبوري از الك 75ميکرومتر

خ۶

بيش از 1200

بررسي گواهي استاندارد و انطباق نوع سنگدانه ،وضعيت ظاهري و حداكثر
اندازهي سنگدانه با مشخصات سنگدانهي سفارش داده شده

ﻣ ﻮر

گروه  3و 4

نوع بازرسي /آزمايش كنترل كيفيت
بررسي گواهي استاندارد و انطباق نوع سنگدانه ،وضعيت ظاهري و حداكثر
اندازهي سنگدانه با مشخصات سنگدانهي سفارش داده شده

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

گروه  1و 2

بين  600تا 1200

آئيننامه بتن ايران -بخش مصالح و مسائل اجرايي

ادامه جدول  3-3بازرسي و كنترل كيفيت مصالح

فصل سوم – مواد و مصالح

نوع
مصالح

مطابق استاندارد
 2800ايران

مصرف

بازرسي

بين  600تا 1200

هر  20تن

آزمايشهاي چگالي و همچنين شاخص فعاليت پوزوالني و كنترل يکنواختي
با مقايسهي نتايج با نتايج اوليهي پروژه

بيش از 1200

هر  15تن

آزمايشهاي ذرات بزرگتر از  45ميکرومتر ،چگالي و همچنين شاخص
فعاليت پوزوالني و كنترل يکنواختي با مقايسهي نتايج با نتايج اوليهي پروژه

كمتر از 600

-

بررسي گواهي استاندارد و انطباق مشخصات ارائه شده توسط كارخانه با
مشخصات استاندارد يا مشخصات سفارش داده شده

بين  600تا 1200

هر  50تن

آزمايشهاي چگالي و همچنين شاخص فعاليت پوزوالني و كنترل يکنواختي
با مقايسهي نتايج با نتايج اوليهي پروژه

هر  30تن

آزمايشهاي ذرات بزرگتر از  45ميکرومتر ،چگالي و همچنين شاخص
فعاليت پوزوالني و كنترل يکنواختي با مقايسهي نتايج با نتايج اوليهي پروژه

گروه  3 ،2 ،1و 4

بيش از 1200

ﻣ ﻮر

بررسي گواهي استاندارد و انطباق مشخصات ارائه شده توسط كارخانه با
مشخصات استاندارد يا مشخصات سفارش داده شده

رنگدانه

بين  600تا 1200

هر  50تن

بيش از 1200

هر  30تن

آزمايشهاي دانهبندي ،چگالي و مواد زيانآور ،رس و كنترل يکنواختي با
مقايسهي نتايج با نتايج اوليهي پروژه

گروه  3 ،2 ،1و 4

-

هر محموله

آزمايشهاي مقايسه رنگ با رنگدانهي استاندارد و آزمايش تاثير بر مقاومت
فشاري

گروه  3 ،2 ،1و 4

-

هر محموله

گروه  3 ،2 ،1و 4

آزمايشهاي دانهبندي ،چگالي و مواد زيانآور ،رس و كنترل يکنواختي با
مقايسهي نتايج با نتايج اوليهي پروژه

/۲

الياف

كمتر از 600

-

خ۶

خاكستر بادی ،سرباره و انواع پودرهای پركننده
(نرمه)
پوزوالن طبيعي

كمتر از 600

-

بررسي گواهي استاندارد و انطباق مشخصات ارائه شده توسط كارخانه با
مشخصات استاندارد يا مشخصات سفارش داده شده

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

دودهی سيليسي

گروه  3 ،2 ،1و 4

m3 ، 1

تواتر نمونهبرداری /

نوع بازرسي /آزمايش كنترل كيفيت

۷/
۱۲

توجه:

درجهی اهميت سازه
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كنترل مشخصات فني و انطباق با مشخصات ظاهري الياف ،كنترل ابعادي

۱۳
۹

منظور از حجم بتن مصرفي مقدار بتني است كه در كارگاه ساخته ميشود و شامل مقدار بتني نيست كه بهصورت آماده از توليد كنندهي بتن آماده استاندارد خريداري
ميشود.
از هر محمولهي سيمان خريداري شده كه براي ساخت بتن آرمه وارد كارگاه ميشود بايد يك نمونه به مقدار حداقل سه كيلوگرم برداشته و تا انتهاي پروژه در ظروف هوابند
و آببند نگهداري كرد.
در طول اجراي پروژه از هر معدن و هر نوع سنگدانهي خريداري شده بايد يکبار مطالعات سنگشناسي و يا آزمايش واكنش قليايي و همچنين يکبار آزمايش لسآنجلس و يا
ميکرو دوال انجام گردد.
بازرسي و تواتر سنگدانههاي بازيافتي همانند سنگدانهي معمولي است .فقط در سازههاي با اهميت  1و ،2در بازرسيهاي دورهاي ،آزمايشهاي جدول  3-1نيز بايد انجام شود.
براي سبکدانه به جاي استفادها ز واحد وزن (تن) بايد از واحد حجم (متر مکعب ) استفاده شود.
هر زمان كه نسبت به تغيير مشخصات ظاهري آب ترديد بهوجود آيد و يا منبع تامين آب تغيير نمايد بايد كليه آزمايشهاي كنترل كيفيت مطابق  ASTM C1602انجام
گيرد .در برخي از فصول سال و يا در مواقع بارندگي ممکن است ميزان مواد زيانآور آب در رودخانهها ،چاه ها و قنوات تغيير كند .بنابراين ممکن است نياز به تغيير در تواتر
نمونهبرداري احساس شود .در صورتي كه اجام اين كار روال مشخصي داشته باشد ميتوان تواتر را به حالت عادي برگرداند.

 4فصل چهارم
ت4

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

فوالد

متن اصلي

1-4

كليات

ت  1-4آرماتور
ت 1-1-4

ﻣ ﻮر

1-1-4

آرماتور

تفسير/توضيح

خ۶

اين بخش در برگيرنده مشخصات فني آرماتورهاي مصرفي و
ضوابط آنها در بتن است .آرماتورها شامل ميلگردها ،سيمها
و شبکههاي جوش شده ،كابلها و الياف ميشوند ،كه بايد
مطابق استانداردهاي ملي ايران يا ديگر استانداردهاي معتبر و
رايج (مطابق آنچه كه در اين آئين نامه آمده است) ،و داراي
برگ شناسايي كارخانهي سازنده باشد.

كليات

/۲
۱۳
۹

آرماتور :1ميلگرد ،سيم ،كابل بافته شده ،الياف ،يا هر عضو
ميلهاي است كه در يك خميره 2دربرگيرنده (در اينجا بتن)
كارگذاشته ميشود به گونهاي كه با عملکردي يکپارچه ،نيرو
را تحمل كنند.
بتن آرمه :3بتن سازهاي است كه داراي حداقل مقدار آرماتور
تعيين شده در آييننامههاي طراحي باشد.
ميلگرد :4يك عضو ميلهاي فوالدي يا پليمري است كه براي
مسلح كردن (آرماتورگذاري) بتن به كار ميرود.
فهرست آرماتور :5فهرست آرماتورهاي مصرفي در يك سازه
يا بخشي از سازه است كه در آن شکل ،تعداد ،اندازه ،نوع ،و
ابعاد هر آرماتور نشان داده ميشود.

۷/
۱۲

2-1-4

تعاريف

ت 2-1-4

تعاريف

1 - Reinforcement
2- Matrix
3- Reinforced concrete
4- Reinforcing bar
5 - Bar schedule

فصل چهارم – فوالد
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فاصلهنگهدار (لقمه) :1وسيله و ابزاري است كه براي
نگهداشتن ميلگردها و تامين پوشش بتني روي ميلگردها بين
رويه قالب و ميلگردها قرار داده ميشود.
نشيمن ميلگرد (خرك) :2تکيهگاه و نشيمني است كه براي
نگهداشتن شبکه ميلگردها در جاي مناسب خود به كار ميرود
تا از جابجا شدن آن ،در حين بتنريزي جلوگيري كند.
وصله ميلگرد :3اتصال (همبندي) يك ميلگرد به ميلگرد ديگر
به كمك همپوشاني ،جوش ،همبند مکانيکي يا هر شيوه مجاز
ديگر است.
قطر اسمي :قطري است كه در برگ شناسايي ذكر ميشود و
معادل قطر دايرهي هم مساحت با مقطع عرضي نظري ميلگرد
بر حسب ميليمتر است.
 قطر اسمي ،سطح رويهي اسمي و سطح مقطع اسمي
ميلگردهاي آجدار بهترتيب برابر است با قطر ،سطح رويه و
سطح مقطع ميلگردهاي سادهي صاف هم وزن آنها.
 در محاسبات وزن ،سطح رويه ،سطح مقطع ميلگرد،
قطر اسمي آن و جرم واحد حجم ،معادل  7850كيلوگرم در
مترمکعب مالك قرار ميگيرد.

قطرهاي اسمي كه براي مصرف در بتنآرمه ارجح هستند بر حسب
ميليمتر به شرح زير ميباشند:
5 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 16 ، 20 ، 25 ، 32 ، 40 ، 50
قطرهاي اسمي ميلگردها از  5تا  50ميليمتر با گامهاي مختلف و
قطر اسمي سيمهاي شبکههاي جوششده از  4تا  12ميليمتر با
گام  0/5ميليمتر است.
سطح مقطع عرضي ميلگرد از تقسيم وزن واحد طول بر چگالي آن
به دست ميآيد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ﻣ ﻮر

خ۶

/۲

3-1-4

الزامات آرماتورها

 1-3-1-4ميلگرد

ت 1-3-1-4ميلگرد

۱۳
۹

ميلگرد يك عضو ميلهاي فوالدي يا پليمري است كه براي
مسلح كردن بتن به كار ميرود .ميلگردهاي مصرفي در بتن
به دو شکل ساده و آجدار 4در دسترس هستند .ويژگيهاي
ميلگردهاي فوالدي گرمنورديده شده بايد مطابق با الزامات
استاندارد ملي ايران به شمارهي  3132و ميلگردهاي سرد
نورديده شده مطابق با الزامات استاندارد ملي ايران به شمارهي
 11558باشد.

۷/
۱۲

آرماتور مصرفي در بتن آرمه به چهار گروه :ميلگرد ،سيم و
شبکه جوش شده ،كابل و الياف تقسيم ميشود.

ت 3-1-4

الزامات آرماتورها

1 - Spacer
2 - Bar support
3 - Splice
4 - Deformed bar
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ت  2-3-1-4كابلها

 2-3-1-4كابلها

 3-3-1-4الياف

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

كابلها اعضاي كششي هستند كه در قطعات پيشتنيده براي
ايجاد نيروي فشاري در بتن استفاده ميشوند .مشخصات
كابلهاي مصرفي در بتن بايد مطابق استاندارد ملي به شماره
 13250-1باشد.

ت  3-3-1-4الياف

ﻣ ﻮر

الياف از مواد توپر ،باريك و درازي ساخته ميشود كه معموال
نسبت طول به قطر آنها حداقل  30و حداكثر  100است.
الياف مصرفي در بتن به دو گروه با عملکرد سازهاي و غيرسازه-
اي تقسيم ميشوند .الياف با عملکرد غيرسازهاي اليافي هستند
كه براي كنترل ترك و جمعشدگي ناشي از خشك شدن در
بتن به كار ميروند .الياف با عملکرد سازهاي ميتوانند از نوع
فوالدي يا پليمري باشند و براي ساخت بتن مسلح شده با
الياف به كار ميروند .الياف با عملکرد سازهاي از نوع فوالدي
بايد مطابق با مشخصات فني و استانداردهاي ملي ايران به
شمارهي  14491و  17697مورد استفاده قرار گيرند.

خ۶

انواع آرماتور مصرفي در بتنآرمه را ميتوان از نظر رده
مقاومتي ،روش توليد و شکلپذيري طبقه بندي نمود.
 1-4-1-4رده بندی مقاومتي

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

۷/
۱۲

4-1-4

طبقهبندی آرماتور

ت 4-1-4

۱۳
۹

سيمها و شبکههاي جوششده مسلح كننده ،شبکهاي از
مفتولها يا ميلگردهاي طولي و عرضي هستند كه همه نقاط
تماس آنها به يکديگر جوش شدهاند .شبکههاي جوش شده
ميتوانند از ميلگردهاي ساده ،مفتولها يا از ميلگردهاي آجدار
ساخته شوند .مشخصات سيمها و شبکههاي جوش شده بايد
مطابق استانداردهاي ملي ايران به شمارهي،8133-3
 3-12350 ،2-12350و 12350-4باشند.

/۲

 4-3-1-4سيمها

ت  4-3-1-4سيمها

طبقهبندی آرماتور

فصل چهارم – فوالد

59

29/01/2019

تفسير/توضيح

متن اصلي
جدول  4-1رده بندی ميلگردها و سيمها
رده ميلگرد

عالمت مشخصه در
ايران

S340

آج 340

ميلگرد ساده
ميلگرد آجدار

][1

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

S240

س 240

نوع ميلگرد يا سيم

S350

آج 350

ميلگرد

آجدار][1

S400

آج 400

ميلگرد

آجدار][1

S420

آج 420

ميلگرد

آجدار][1

S500

آج 500

ميلگرد

آجدار][1

S520

آج  500سرد

ميلگرد

آجدار][1

S500C

آج 520

سيمهاي ساده و يا

آجدار][2

 -1شکل آج مطابق استاندارد ملي ايران به شمارهی 3132

 -2شکل آج مطابق استاندارد ملي ايران به شمارهی 11558

ﻣ ﻮر

اعداد بعد از  Sبيانگر تنش حد تسليم فوقاني ميلگرد ( 𝑦𝑓) ،بر
حسب مگاپاسکال ميباشند .ردههاي مشخص شده در جدول
 4-1براي ميلگردهاي گرم نورديده معمولي ميباشند كه
مشخصات كششي آنها در بند  3-6-1-4در جدول 4-2ذكر
شده است .در صورتيكه در فرآيند ساخت تغييراتي در
تركيبات شيميايي و يا در روش ساخت با اهداف مشخص
ايجاد شود ،در سمت راست رده ميلگرد ،مطابق آنچه در بند
 3-5-4-9آمده است يك حرف التين اضافه خواهد شد .در
اين آيين نامه ،براي فوالدهاي سرد نورديده و سيمهاي ساخته
شده مطابق استاندارد ملي ايران به شمارهي  11558ايران،
رده  S500Cبکار برده شده است.

خ۶
/۲
۱۳
۹

آرماتورها از نظر روش ساخت به سه گروه زير دسته بندي
ميشوند:
 -1فوالد گرم نورد شده بر اساس استاندارد ملي ايران به
شمارهي 3132؛
 -2فوالد سرد اصالح شده ،كه بر اثر انجام عمليات مکانيکي
نظير پيچانيدن ،كشيدن ،نورد كردن يا گذرانيدن از حديده،
برروي ميلگردهاي گرم نورد شده ،در حالت سرد بدست مي-
آيد بر اساس استانداردهاي ملي ايران به شمارهي 13250-2و
11558؛
 -3فوالد گرم اصالح شده يا فوالد ويژه ،كه بر اثر انجام
عمليات مکانيکي نظير گرمايش و آب دادن برروي

۷/
۱۲

 2-4-1-4روش توليد

29/01/2019
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ميلگردهاي گرم نورد شده در حالت گرم بدست ميآيد بر
اساس استاندارد ملي ايران به شمارهي .13250-3
 3-4-1-4شکلپذيری

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

آرماتورهاي فوالدي از نظر شکل پذيري به سه دسته تقسيم
ميشوند:
 -1فوالد نرم ( ،)S240كه منحني تنش – تغيير شکل
نسبي آن داراي پله تسليم مشهود است.
 -2فوالد نيمه سخت ( ،)S420,S400,S350,S340كه
منحني تنش– تغيير شکل نسبي آن داراي پله تسليم بسيار
محدود است.
 -3فوالد سخت ( )S520,S500كه منحني تنش – تغيير
شکل نسبي آن فاقد پله تسليم است.

ﻣ ﻮر

5-1-4

ضوابط كلي

ت 5-1-4

ضوابط كلي

خ۶
/۲

۷/
۱۲

ت  2-5-1-4استفاده از روش «ب» براي سيمها و ميلگردهايي
مجاز است كه داراي يك نقطه تسليم كامال واضح و مشخص باشند.

۱۳
۹

 1-5-1-4كليه سيمها و ميلگردهاي مصرفي در آرماتورهاي
طولي و عرضي سازههاي بتنآرمه بايد آجدار باشند .استفاده
از سيمها و يا ميلگردهاي ساده فقط در دورپيچها مجاز مي-
باشد.
 2-5-1-4تنش حد تسليم سيمها و ميلگردها بايد از يکي از
دو روش زير بدست آيد:
الف  -روش تغيير طول نسبي  0/2درصد؛
ب  -تعيين نقطه تسليم بر اساس روش توقف نيرو.
 3-5-1-4در كرنشهاي كمتر يا مساوي با كرنش حد تسليم
( 𝑦𝜀) ،تنش فوالد ( 𝑠𝑓) ،از رابطه  1-4محاسبه ميشود:
𝑠𝜀 𝑓s =𝐸𝑠 .
رابطه  ) 1-4در صورتي كه 𝒚𝜺 ≤ 𝒔𝜺 ←
در كرنشهاي بزرگتر از كرنش حد تسليم ، 𝜀𝑦 ،تنش فوالد
مستقل از كرنش بوده و مطابق رابطه  2-4منظور ميگردد:
𝑦𝑓 = 𝑠𝑓
رابطه  ) 2-4در صورتي كه 𝒚𝜺 > 𝒔𝜺 ←
 4-5-1-4مدول االستيسيته ( 𝑠𝐸) ،براي سيمها و ميلگردها
برابر با  200،000مگاپاسکال در نظر گرفته شود.
 5-5-1-4تنش حد تسليم بکار برده شده در محاسبات براي
سيمها و ميلگردها ،بستگي به مشخصات فوالد مصرفي دارد و
بر اساس نوع كاربري نبايد از مقادير داده شده در جدول4-2
براي آرماتورها و سيمهاي آجدار ،و جدول  4-3براي آرماتورها
و سيمهاي ساده بيشتر باشد.
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ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 6-5-1-4نوع سيمها و ميلگردهايي كه براي كاربري مشخص
سازهاي استفاده ميشوند بايد براي آرماتورهاي آجدار مطابق
جدول 4-2و براي آرماتورهاي ساده مطابق جدول  4-3باشد.
 7-5-1-4در اين سيمها ،تنش حد تسليم بايد بر اساس بند
 4-1-5-2تعيين شوند.
 8-5-1-4در سيمهاي آجدار ،فقط استفاده از قطرهاي 1/5
ميليمتر تا  16ميليمتر مجاز ميباشد .در صورت استفاده از
سيمهاي آجدار با قطرهاي بزرگتر از  16ميليمتر طولهاي
مهاري و وصله با منظور نمودن اين سيمها مشابه سيمهاي
ساده ،و با استفاده از ضوابط ارايه شده در فصل جرئيات آرماتور
گذاري جلد دوم آبا ،محاسبه ميگردد.

ﻣ ﻮر

جدول 4-2برای آرماتورهای آجدارطولي و عرضي
حداكثر مقدار  fyيا fyt

محل مورد استفاده

كاربری

مجاز برای كاربرد در

محاسبات ،مگاپاسکال

همه رده هاي آجدار

همه رده هاي آجدار

2

همه رده هاي آجدار

همه رده هاي آجدار

2

ساير موارد

550

همه رده هاي آجدار

همه رده هاي آجدار

-

سيستمهاي ويژه زلزلهبر

420

همه رده هاي آجدار

همه رده هاي آجدار

-

دورپيچها

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 طولي و عرضي

420

همه رده هاي آجدار

همه رده هاي آجدار

-

سيستمهاي ويژه زلزلهبر

700

دورپيچها

700

-1استفاده از شبکه های آجدار جوشي نيز مجاز است.
-2استفاده از فوالدهای با كربن و كروم كم نيز مجاز است.

۷/
۱۲

برش

پيچش

خ۶

همه رده هاي آجدار

همه رده هاي آجدار

/۲

بند 4-1-5-9

غيرمجاز

-

آرماتورهاي محصوركننده و يا
آرماتورهاي تکيهگاهي
آرماتورهاي طولي

ساير موارد

550

ميلگردهای آجدار

سيمهای آجدار

مالحظات

1

خمش ،نيروي محوري ،حرارت و
انقباض

سيستمهاي ويژه زلزلهبر

420

شماره رده

جدول  4-3برای آرماتورهای دور پيچ ساده

۱۳
۹

حداكثر مقدار  fyيا  fytمجاز برای

شماره رده

كاربرد در محاسبات ،مگاپاسکال

ميلگردها و سيمهای ساده

آرماتورهاي محصوركننده و يا
آرماتورهاي تکيهگاهي آرماتورهاي
طولي

دورپيچها در سيستم-
هاي ويژه زلزلهبر

700

همه انواع آرماتورهاي گرم و سرد نورد شده
كه داراي ويژگيهاي جدول  4-1ميباشند

دورپيچها

700

همه انواع آرماتورهاي گرم و سرد نورد شده
كه داراي ويژگيهاي جدول  4-1ميباشند

برش

دورپيچها

420

همه انواع آرماتورهاي گرم و سرد نورد شده
كه داراي ويژگيهاي جدول  4-1ميباشند

پيچش

دورپيچها

420

همه انواع آرماتورهاي گرم و سرد نورد شده
كه داراي ويژگيهاي جدول  4-1ميباشند

كاربری

محل مورد استفاده

29/01/2019
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ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 9-5-1-4در آرماتورهاي طولي آجدار در قابهاي ويژه و
ديوارهاي ويژه زلزلهبر و اجزاء آنها از جمله ديوار پايهها و
تيرهاي همبند كه تحت اثر لنگر خمشي ،نيروي محوري ،و يا
هر دو بصورت توام قرار ميگيرند بايد هر سه شرط زير ارضاء
شوند:
الف  -تنش تسليم اندازهگيري شده در آزمايشگاه ،بيش
از  125مگاپاسکال از تنش حد تسليم محاسباتي ( 𝑦𝑓) ،بيشتر
نباشد؛
ب – نسبت مقاومت كششي به تنش حد تسليم اندازه-
گيري شده در آزمايشگاه از  1/25بيشتر باشد؛
پ  -حداقل درصد ازدياد طول در طول آزمون 200
ميليمتري براي آرماتورهاي به قطر  10تا  20ميليمتر برابر
با 14درصد ،براي آرماتورهاي به قطر  22تا  35ميليمتر برابر
 12درصد ،و براي آرماتورهاي به قطر بزرگتر از  35ميليمتر
تا  50ميليمتر برابر  10درصد باشد.

ﻣ ﻮر
خ۶

6-1-4

ضوابط پذيرش آرماتور

 2-6-1-4تواتر نمونهبرداری

۱۳
۹

تواتر نمونهبرداري جهت انجام آزمونهاي مکانيکي و شيميايي
بايد بر اساس مندرجات زير انجام شود:
الف-تعداد و تواتر نمونهها بايد بهگونهاي باشد كه ارزيابي
كيفيت كل ميلگردهاي مصرفي ممکن گردد .براي اين منظور
بايد از هر پنجاه تن و كسر آن از هر قطر ،هر نوع فوالد و از
هر كارخانه ،حداقل پنج نمونه برداشته شود .در صورت
موافقت دستگاه نظارت ميتوان از هر سه بنديل پنج تني
ميلگردهاي مشابه ،يك نمونه را انتخاب كرد.
ب -از نمونه تهيه شده در بند «الف» باال ميتوان يك نمونه
مورد نياز براي آزمون تعيين تركيب شيميايي تهيه نمود .با
توجه به انجام آزمون تركيب شيميايي از نمونه مذاب توسط

۷/
۱۲

نمونههاي برداشته شده بايد از يك ذوب يا از يك بهر انتخاب
شوند.
نمونهها بايد حداقل طولي برابر  600ميليمتر يا  20برابر قطر
اسمي ( هر كدام كه بزرگتر باشد) را دارا باشند.

/۲

 1-6-1-4نمونهبرداری برای آزمونهای مکانيکي و شيميايي

ت 6-1-4

ضوابط پذيرش آرماتور

فصل چهارم – فوالد
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توليد كننده ،آزمون تركيب شيميايي از محصول توسط توليد
كننده الزامي نمي باشد.
 3-6-1-4رواداری قطر اسمي ميلگرد

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

رواداري مجاز اسمي ميلگردهاي ساده بايد مطابق جدول
 4-4و براي ميلگردهاي آجدار مطابق جدول  4-5باشد.
جدول  4-4رواداری قطر اسمي ميل گردهای ساده
قطر اسمي

رواداری

تغييرات

mm

mm

قطری

كوچکتر از 22

+0/3
- 0/5

از  22تا 28

+0/4
- 0/5

از  28تا 50

+ 0/4
- 0/7

ﻣ ﻮر

بيضي بودن در
دامنه 70
درصد دامنه
رواداري باشد.

جدول  4-5رواداری وزن بسته ميلگردهای ساده آجدار

خ۶

قطر اسميmm ،

رواداری وزن% ،

از  10تا 16
 16و از  16بزرگتر

± 3/5

 3-6-1-4الزامات كششي آرماتورها

/۲

كوچکتر از 10

7±
± 4/5

جمله تراشکاري ،مورد آزمون كشش قرار گيرد.

۱۳
۹

 2-3-6-1-4در آرماتورهاي گرم نورديده ،حداقل نسبت
مقاومت كششي به تنش حد تسليم برابر با  1/25ميباشد و
در آرماتورهاي سرد نورديده حداقل نسبت فوق برابر 1/03
است.
 3-3-6-1-4براي تعيين ميزان درصد ازدياد طول بعد از
شکست ( ،)A5طول موثر اوليه (طول مبنا) بايد  5برابر قطر
اسمي و براي  A10طول موثر اوليه (طول مبنا) بايد  10برابر
قطر اسمي انتخاب شود .همچنين براي تعيين ميزان درصد
ازدياد طول كلي در حداكثر نيرو ( )Agtبايد نشانهگذاريهايي
با فواصل مساوي بر روي طول آزاد آزمونه ايجاد شود .فاصله
ميان نشانهگذاريها بايد  10 ،5يا  20ميليمتر متناسب با
قطر ميلگرد انتخاب شود .براي تعيين ويژگيهاي كششي،

۷/
۱۲

 1-3-6-1-4مقاومت كششي آرماتورها بايد مطابق با
استاندارد ملي ايران به شمارهي  8103-1انجام و با يکي از
رده هاي ارائه شده در جدول  4-7انطباق داشتهباشد.

ت  1-3-6-1-4نمونه هايي كه از محصول توليد شده نوردي با
روش خنككاري و برگشت تحت كنترل (نظير روش ترمکس)
برداشته ميشود بايد مستقيما و بدون هيچگونه عمليات اضافي از
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4

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

ميزان سطح مقطع اسمي ميلگرد بايد در محاسبات مورد
استفاده قرار گيرد.
 4-6-1-4الزامات خم پذيری (خمش)
 1-4-6-1-4آزمون خمش بايد مطابق با استاندارد ملي ايران
به شمارهي  8103-1انجام شود .آزمونه بايد تا زاويهاي ميان
 160تا  180درجه حول فك خمش متناسب با قطر ميلگرد
بر حسب آنچه در جدول  4-6آورده شدهاست ،خم شود.
 2-4-6-1-4در صورت نياز به آزمون باز خمش بايد مطابق
استاندارد ملي ايران به شمارهي  8103-1ايران انجام شود.

تفسير/توضيح

ت  2-4-6-1-4آزمون باز خمش ميتواند جايگزين آزمون خمش
شود.

جدول  4-6قطر فک خمش در آزمون خمش

𝑑 ≤ 16

3d

16 < 𝑑 ≤ 32

6d

32 < 𝑑 ≤ 50

7d

ﻣ ﻮر

قطر اسمي آرماتور )(d

قطر فک خمش

*

خ۶

* -در ميلگردهای با قطر اسمي بزرگتر از  50ميليمتر ،قطر فک خمش
بايد به توافق توليد كننده و خريدار برسد.

جدول  4-7ويژگيهای كششي آرماتورها
مقاومت

در ايران

شکل رويه

S240

س 240

ساده

نرم

رده

/۲

عالمت مشخصه

طبقهبندی از نظر

رده از نظر

شکل پذيری

تنش حد تسليم
MPa
حداقل حداكثر

كششي حداقل
MPa
360

240

-

S340

آج 340

آجدار مارپيچ

نيم سخت

500

340

S350

آج 350

آجدار مارپيچ

نيم سخت

500

350

455

حداقل A5

حداقل A10

25

18

18

۷/
۱۲

-

ازدياد طول نسبي

1

17

2

15
-

S400

آج 400

آجدار جناغي

نيم سخت

600

400

-

S420

آج 420

آجدار جناغي

نيم سخت

600

420

545

16

S500

آج 500

آجدار مركب

سخت

650

500

-

10

8

S500C

آج  500سرد

آجدار

سخت

550

500

-

12

-

S520

آج 520

آجدار مركب

سخت

690

520

675

13

-

16
2

12
-

۱۳
۹

 -1انتخاب يکي از طولهای آزمون برای تعيين ميزان ازدياد طول نسبي كافي است .در صورت عدم ذكر طول آزمون ،طول حداقل  A5بايد مالك قرار گيرد.
طولهای 𝟓𝑨 و 𝟎𝟏𝑨 در استاندارد  INSO 3132ايران تعريف شدهاند.
 -2در خصوص ميلگردهايي كه قطر اسمي آنها  32ميليمتر يا بيشتر است ،حداقل مقدار مشخصه تعريف شده برای  A5ممکن است تا  2درصد به ازای هر 3
ميليمتر افزايش در قطر ،كاهش يابد .حداكثر كاهش از حداقل مقادير تعريف شده در جدول فوق به  4درصد محدود ميشود.

در صورتي كه نمونههای آزمون كشش تراشکاری شوند ،بايد ضريب تبديل محاسباتي مربوط به نمونه نوردی تراشکاری شده را با توجه به پيوست ب استاندارد
ملي ايران به شمارهی  ،3132در نتايج بدست آمده از آزمون اعمال نمود.
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تفسير/توضيح

متن اصلي
 5-6-1-4الزامات جوش پذيری

رابطه)3-4

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 1-5-6-1-4قابليت جوش پذيري ميلگردها بر اساس كربن
معادل بدست آمده از تركيب شيميايي ميلگرد و يا تركيب
شيميايي مندرج در گواهينامه فني كه از رابطه 3-4محاسبه
مي گردد ،مطابق جدول  4-8خواهد بود.
)𝒊𝑵(𝑪𝒖+
𝟓𝟏

+

)𝒐𝑴(𝑪𝒓+𝑽+
𝟓

+

𝒏𝑴
𝟔

𝑪𝑬𝑽 = 𝑪 +كربن معادل

ﻣ ﻮر

كه در رابطه فوق  Niو  C، Mn ، Cr ،V ،Mo ، Cuبرحسب
درصد جرمي مي باشند.
 2-5-16-4شرايط جوشکاري ميلگردهاي مورد استفاده
جهت تسليح بتن و حداقل دماي مورد نياز پيشگرم و انجام
عمليات جوشکاري بايد مطابق جدول  4-8و يادآوريهاي
مربوطه و نيز الزامات ساير دستورالعملها و استانداردهاي
جوشکاري مرتبط مانند  ،AWS D1.4بر مبناي مقدار درصد
كربن معادل محاسبه شده از رابطه ، 3-4مورد عمل قرار گيرد.

خ۶

جدول  4-8دمای پيشگرم ميلگردها در فرآيند جوشکاری

از  0/46تا 0/55

تا 20
از  20تا 36
 36تا 50

نياز ندارد
10
90

از  0/56تا 0/65

تا 20
از  20تا 36
 36تا 50

40
90
150

از  0/66تا 0/75

تا 20
از  20تا 50

150
200

بيشتر از 0/75

از  22تا 50

260

/۲

از  0/41تا 0/45

تا 36
 36تا 50

نياز ندارد
10

 3-5-6-1-4عمليات جوشکاري در دماي  -18درجه
سلسيوس و پايين تر نبايد انجام شود.
 4-5-6-1-4بعد از پايان جوشکاري ،بايد اجازه داد تا آرماتور
بهطور طبيعي يا آرامتر از حالت طبيعي سرد شود .شتاب
دادن به فرآيند سرد شدن مجاز نمي باشد.

۷/
۱۲

تا 0/40

تا 36
 36تا50

نياز ندارد
10

۱۳
۹

كربن معادل% ،

قطر اسمي ميلگردmm ،

دمای پيشگرم°C ،
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تفسير/توضيح

متن اصلي
 6-6-1-4پوشش بتن روی ميلگردها

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 1-6-6-1-4پوشش بتن روي ميلگردها كه شامل همه
آرماتورهاي طولي و عرضي عضو ميباشند نبايد از مقادير داده
شده در جدول  4-9كمتر باشد .حداقل مقدار اين پوشش به
منظور تامين دوام اعضا در محيطهاي خورنده در هر حال
نبايد از مقادير ذكر شده در بندهاي  6-4-2-3و 1-3-4-6
(فصل دوام) كمتر باشد .همچنين ،حداقل پوشش بتن نبايد
از پوشش مورد نياز براي مقاومت در برابر آتش سوزي مطابق
پيوست جلد دوم آبا ،كمتر باشد.
 2-6-6-1-4براي دسته ميلگردها ،پوشش بتن روي
ميلگردها نبايد از كوچکترين دو مقدار «الف» و «ب» كمتر
باشد:
الف -قطر معادل دسته ميلگردها؛
ب 75 -ميليمتر براي مواردي كه بتن برروي خاك ريخته
شده و با آن در تماس دايمي است ،و  50ميليمتر براي
مواردي كه بتن در تماس با خاك ريخته نشده است.
 3-6-6-1-4براي آرماتورهاي برشي كالهكدار ،مقدار
پوشش بتن بر روي كليه قسمتها نبايد از مقدار پوشش
آرماتورها در عضو كمتر باشد.
 4-6-6-1-4در محيطهاي خورنده و يا در ساير شرايط
م حيطي غير متعارف ،مقدار پوشش حداقل روي آرماتورها،
بايد در صورت لزوم افزايش يافته و در هر حال نبايد از مقادير
داده شده در بندهاي  6-4-2-3و ( 1-3-4-6فصل دوام) به
منظور تامين دوام عضو كمتر باشد.

ﻣ ﻮر
خ۶
/۲
۷/
۱۲
۱۳
۹

جدول  4-9پوشش بتن روی ميلگرد برای اجزاء بتني
شرايط محيطي سازه بتني

نوع عضو

ميلگردها

بتن در تماس دائم با خاك
است

كليه اعضاء

كليه ميلگردها

بتن در تماس با هوا و يا
تماس غير دائم با خاك است

كليه اعضاء

بتن در تماس با هوا و يا خاك
نيست

دالها ،تيرچهها و ديوارها
تيرها ،ستونها ،ستونپايه-
ها و اعضاي كششي

پوشش روی ميلگردها
)(mm
75

ميلگردهاي به قطر  18تا  58ميليمتر

50

ميلگردها و سيمهاي به قطر  16ميليمتر و كمتر

40

ميلگردهاي بزرگتر از قطر  36ميليمتر

40

ميلگردهاي قطر  34ميليمتر و نازكتر

20

آرماتورهاي طولي ،خاموتها ،بستها ،دورپيچها
و تنگها

40
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متن اصلي
2-4
1-2-4

تفسير/توضيح

دوام آرماتورها

ت  2-4دوام آرماتورها

كليات

ت 1-2-4

كليات

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 1-1-2-4آرماتورها و تمامي قطعات و صفحات فوالدي پيش
بيني شده براي توسعهي آيندهي ساختمان بايد به نحوي
مناسب در مقابل خوردگي محافظت شوند.

2-2-4

حفاظت آرماتورها در مقابل خوردگي و

ت 2-2-4

زدودن زنگ آنها

زدودن زنگ آنها

ﻣ ﻮر

 1-2-2-4آرماتورها را به ويژه در محيطهايي كه احتمال
زنگزدگي و خوردگي وجود دارد ،بايد بر روي سکوهاي بتني
و يا سکوهاي مناسب قرار داد و از تماس مستقيم آنها با
خاك با احتمال دارا بودن امالح كلريدي و سولفاتي ممانعت
بهعمل آورد .به هر حال وضعيت سطحي ميلگردها از نظر
خوردگي قبل از مصرف بايد بررسي شود.
 2-2-2-4اگر سطح ميلگردها زنگ خوردگي يکنواخت ولي
بسيار نازك و در حد ميکروني داشته باشند ،ممکن است
رطوبت تنها عامل آن باشد .در صورت مشکوكبودن به عامل
كلريدي بايد آزمايشهاي الزم برروي ميلگردها انجام شود.
زنگزدگي نازك و يکنواخت را ميتوان از عدم آسيب آجها و
عدم كاهش قطر ميلگرد تشخيص داد .براي اطمينان ميتوان
از روش ماسهپاشي برروي ميلگرد و تعيين قطر آن استفاده
نمود.
 3-2-2-4در صورتيكه وضعيت سطح آرماتورها مطابق بند
 2-2-2-4بوده و از عدم آلودگي آنها به يونهاي كلريد
اطمينان حاصل شده باشد ،ميتوان از آنها استفاده نمود.
در صورتيكه زنگ آرماتور بهصورت يکنواخت و با ضخامت
زياد و بهصورت پوسته شده باشد ،بايد آن را زنگزدايي نمود.
روش مناسب براي زنگزدايي استفاده از ماسه پاشي و يا آب
پرفشار است .بايد از بهكار بردن روش برس يا فرچهكشي
اجتناب نمود ،زيرا اين روش فقط زنگ را صيقل ميدهد .پس
از زنگزدايي بايد كاهش قطر ميلگرد را در نظر گرفت.
تشخيص زنگزدگي آرماتورها بهصورت يکنواخت و ضخيم بر
اين اساس است كه هيچگونه آثار تخريب در آرماتورها به ويژه

حفاظت آرماتورها در مقابل خوردگي و

خ۶
/۲
۷/
۱۲
۱۳
۹
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

در آجهاي آنها مشاهده نشود و پس از زنگزدايي و تميز
كردن آنها ،حداكثر قطرشان كمتر از يك ميليمتر كاسته
شود.
 5-2-2-4اگر خوردگي از نوع حفرهاي است بايد از
بهكارگيري آرماتورها اجتناب نمود .اين خوردگي عمدتا از نوع
كلريدي بوده و باعث ايجاد حفرههاي ميکروني و ميليمتري
بسياري در سطح آرماتور ميشود .در صورتيكه شدت
خوردگي زياد باشد ،ابتدا آجها آسيب ميبيند و تشخيص آن
بهصورت مشاهده نظري امکان پذير است .هيچ روشي براي
زدودن كامل زنگ خوردگي از نوع حفرهاي در دست نيست و
حتي اگر تميز شود نيز به علت وجود حفرهها ،در درون
آرماتورها تمركز تنش بهوجود مي آيد كه به هنگام بارگذاري
به ويژه بارهاي لرزهاي خطرناك است.
 6-2-2-4براي محيطهاي ويژه كه احتمال خوردگي
آرماتورها و قطعات فلزي شديد است ميتوان براي محافظت
بيشتر از آرماتورهاي روي اندود ،پوشش شده با اپوكسيها يا
اپوكسيهاي غني شده با روي ،ميلگردهاي زنگ نزن،
ميلگردهاي غير فلزي استفاده كرد.
محيطهاي ويژه از نظر خوردگي آرماتور ،شامل مواردي است
كه سازه در طول بهره برداري در معرض يونهاي كلريد و يا
كربناته شدن قرار ميگيرد .از انواع اين محيطها ميتوان
محيطهاي دريايي ،در معرض آب هاي شور ،نمكهاي يخزدا
و يا پاشش نمك در اين محيطها و نيز مناطق شهري و
صنعتي با غلظت زياد گاز دي اكسيد كربن را نام برد.
ويژگيها و خواص اين نوع آرماتورها بايد مطابق با استاندارد
ملي ايران به شمارهي هاي 2177و 18358و  10448و يا
ساير استانداردهاي بينالمللي معتبر باشد.

ﻣ ﻮر
خ۶
/۲
۷/
۱۲

آرماتورهاي برشي كالهك دار و ساخت آنها بايد مطابق
استاندارد مناسب ملي و يا بين المللي باشد.

۱۳
۹

3-4

آرماتورهای برشي سر دار

ت  3-4آرماتورهای برشي سر دار
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متن اصلي
4-4

تفسير/توضيح
ت  4-4ميلگردهای پليمری ()FPR

ميلگردهای پليمری ()FPR

5-4
1-5-4

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

ميلگردهاي كامپوزيتي از تركيب الياف و ماتريسي متشکل از
رزينهاي مختلف تشکيل شده است .الياف مورد استفاده
معموال از نوع كربن ،شيشه ،و آراميد هستند و رزين مورد
استفاده در ميلگردها نيز در اغلب موارد از نوع اپوكسي ،وينيل
استر و پلي استر ميباشد.

كابلهای پيشتنيدگي
كليات

با توجه به اينکه در بخش تحليل و طراحي (جلد دوم) ،استفاده از
اين نوع ميلگردها ارايه نشده است ،در اين جلد نيز به ويژگيها و
الزامات اين نوع ميلگرد پرداخته نشده است.

ت  5-4كابلهای پيشتنيدگي
ت 1-5-4

كليات

 2-5-4الزامات

ت 2-5-4

 1-2-5-4مشخصات كابلها بايد مطابق استاندارد ملي ايران
به شمارهي  13250-1باشد.

ت  1-2-5-4انواع فوالدهاي پيش تنيدگي به چهار دسته تقسيم
ميشوند :سيمكشيده شده به روش سرد ،سيم آبديده و
حرارتديده ،سيمبافته شده و ميلگرد.

ﻣ ﻮر

 1-1-5-4كابلها اعضاي كششي هستند كه در اجزاي
پيشتنيده براي ايجاد نيروي فشاري در بتن استفاده ميشوند.

ت  1-1-5-4در سيستمهاي پيشتنيده و پسكشيده كابلها
بهعنوان يك بخش از تاندونها بهشمار ميآيند .تاندون به
مجموعهي كامل مونتاژي شامل گيرهها ،اجزاي كششي نظير
كابلها و پوششهاي عايق در كاربردهاي نچسبيده و يا غالفهاي
پرشده با دوغاب در سيستمهاي چسبيده اطالق ميشود.
كابلهاي چسبيده بهصورت مستقيم در روش پيشكشيدگي و يا
غير مستقيم از طريق دوغاب تزريق شده در غالف در روش پس
كشيدگي به بتن ميچسبد.
كابلهاي نچسبيده بهوسيلهي پوششي عايق (معموال از جنس
پلياتيلن فشرده) و مادهي پركننده (معموال گريس) كه فضاي بين
كابل و پوشش عايق را پر ميكند ،در برابر خوردگي محافظت
مي شود .قطر خارجي پوشش ،جرم پوشش در هر متر طول و جرم
مادهي پركننده در هر متر طول كابل از جمله مشخصههاي الزم
است كه بايد توسط توليد كننده بههمراه گواهينامهي مواد ارايه
شود.
توجه به كيفيت مواد مورد استفاده در غالفها ،پوششهاي عايق،
دوغاب و گريسهاي مورد استفاده جهت اطمينان از حفاظت الزم
در مورد خوردگي بسيار حايز اهميت است .در اين رابطه ميتوان
به استانداردهاي مرتبط مراجعه كرد.

خ۶

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹
الزامات
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

فوالد پيش تنيدگي ميتواند با خواص رهاسازي (وادادگي) 1كم و
يا معمولي باشد.
2
جهت آشنايي با الزامات مرتبط با كابلهايي با ميزان رهاسازي كم
 ،به استاندارد  ASTM A416مراجعه شود.
انتخاب نوع كابل بايد با توجه به بارهاي سازهاي و محيطي و مقدار
كشش اعمالي بر كابلها باشد.

 2-2-5-4هنگام استفاده از حفاظت كاتديك در سازههاي
پيشتنيده بايد جريان اعمالي در حدي باشد كه كابلها دچار
تردشدگي هيدروژني نشوند.

 3-5-4الزامات نگهداری

ت 3-5-4

الزامات نگهداری

1-6-4

داول بار (ميلگرد اتصال)
كليات

ت  6-4داول بار (ميگرد اتصال)

خ۶

6-4

ﻣ ﻮر

 1-3-5-4بهدليل حساسيت زياد اين مواد نسبت به خوردگي،
بايد بهطور كامل در تمام مراحل توليد ،حمل ،انبارداري ،نصب
و استفادهي نهايي در مقابل خوردگي محافظت شوند.

ت 1-6-4

/۲

2-6-4

ت  1-1-6-4انواع مختلفي داولبار موجود است كه با توجه به
هزينه و شرايط خورندگي محيط ميتوان انواع مختلف آن را براي
مصرف در پروژه انتخاب كرد.
با توجه به ابعاد و ضخامت دالها ميتوان طول و فاصلهي داولبارها
را از يکديگر محاسبه نمود.

۷/
۱۲

 1-1-6-4داولبارها ميلگردهاي كوتاه و ساده (بدون آج)
هستند كه براي اتصال مکانيکي دالهاي بتني ،بدون ايجاد
محدوديت حركت در راستاي افقي استفاده ميشوند.

ت 2-6-4

الزامات
S420

الزامات

ت  1-2-6-4اين مقادير به نحوي با رده  40يا 60
 ASTM C615نزديکي دارد.

۱۳
۹

 1-2-6-4داول بارها بايد ميلگرد ساده از نوع  S240تا
مطابق استاندارد ملي ايران به شمارهي  3132باشد.
 2-2-6-4داولبارها بهگونهاي حمل و انبار شوند كه دچار
هرگونه فرورفتگي و تغييرشکل نگردند.
داولبارها بايد عاري از زنگزدگي بوده و در صورت استفاده از
پوشش اپوكسي بايد قبل از اعمال آن زنگ زدگيهاي سطحي
زدوده شوند.

كليات

ت  2-2-6-4گاه طبق دستورالعمل برخي از كارخانههاي سازندهي
پوششهاي اپوكسي غني شده از روي ،اجازه داده ميشود تا بدون
زنگزدايي كامل ،از اين مواد براي پوشش سطح ميلگرد استفاده
گردد.

1 - Relaxation
2 - Low-relaxation strand

 5فصل پنجم
كيفيت مقاومتي بتن

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

ت5

متن اصلي

1-5
1-1-5

كليات

مقاومت مشخصهی فشاری يا ردهی بتن

ت  1-5كليات
ت 1-1-5

مقاومت مشخصهی فشاری يا ردهی بتن

ت  1-1-1-5بهطوركلي ردهي بتن در سن  28روزه تعريف ميشود.
چنانچه سن ديگري براي مقاومت مشخصه مقرر شود ،بايد با اطالع
و توجيه كارفرما باشد و به وضوح در مدارك پروژه مانند نقشه و
مشخصات فني خصوصي قيد گردد .نتيجهي مقاومت فشاري بتن
در كارگاه نيز در اين سن مقرر مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.
بديهي است طرح مخلوط بتن نيز بر اين اساس تهيه خواهد شد.
در صورت عدم اظهار سن مقاومت مشخصه و يا فقط ذكر ردهي
بتن ،سن مزبور  28روز خواهد بود .در اين صورت با توجه به نوع
سازه ،نوع سيمان ،مواد پوزوالني و سربارهي مصرفي يا فاصلهي
زماني اجرا تا بهرهبرداري ،نميتوان سن  28روز را تغيير داد مگر با
اجازه طراح پروژه و موافقت كارفرما .مقاومت مشخصه مانند بارهاي
مشخصهي سازه داراي تعريف احتمالي است.
ت  2-1-1-5در صورتي كه آزمونههاي مکعبي  150تا 200
ميليمتري براي تعيين مقاومت فشاري بهكار رود ،بايد به
آزمونههاي استوانهاي نظير خود تبديل گردد .بههرحال رعايت
حداقل مجاز نسبت قطر استوانه يا ابعاد مکعب به حداكثر اندازهي
اسمي سنگدانه بهترتيب برابر با  3و  3/5الزامي است.
امروزه با افزايش مقاومت مشخصهي بتنها براي پرهيز از افزايش
ظرفيت دستگاه تعيين مقاومت فشاري بتن ،آييننامههاي معتبر
اجازه ميدهند كه قطر استوانه يا ابعاد مکعب به  100ميليمتر
كاهش يابد .در اين حالت نيازي به تبديل اين مقاومتها به مقاومت
نظير استوانهي استاندارد يا مکعب  150ميليمتري نيست ،بلکه
صرفا تعداد آزمونهها بيشتر خواهد شد.
درصورتيكه در هر يك از مراحل نمونهبرداري ،تهيه ،عمل آوري و
تعيين مقاومت فشاري آزمونهها از دستور استاندارد تبعيت نشود،
نتيجهي حاصله براي مقايسه با مقاومت مشخصه معتبر نخواهد بود.

ﻣ ﻮر

 1-1-1-5مقاومت مشخصهي فشاري  28روزه ،ردهي بتن
ناميده ميشود مگر اينکه طراح پروژه سن ديگري را براي
مقاومت مشخصه مقرر كرده باشد .طراح پروژه با توجه به نوع
سازه ،فاصله زمان اجرا تا بهره برداري ،نوع سيمان و يا مواد
پوزوالني و سربارهاي مصرفي ميتواند سن مقاومت مشخصه
را در پروژه قيد كند .مقاومت مشخصه مقاومتي است كه
حداكثر  10درصد مقاومتهاي بتن سازه ميتواند از آن كمتر
باشد.

تفسير/توضيح

خ۶

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹

 2-1-1-5مقاومت فشاري مشخصهي بتن براي آزمونههاي
استوانهاي به قطر اسمي  150يا  100ميليمتر بهترتيب با
ارتفاع  300يا  200ميليمتر (مطابق استاندارد ملي ايران
بهشمارهي  3202و  )1608-1است كه طبق استاندارد
شمارهي  3205يا  1608-2تهيه و در شرايط استاندارد
نگهداري ميشود و طبق استاندارد ملي ايران به شمارههاي
 6048 ،3206يا  1608-3مورد آزمون مقاومت فشاري قرار
ميگيرد .در اين موارد بتن تازه بايد طبق استاندارد ملي ايران
به شمارهي  3201-1نمونهبرداري شود.
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 3-1-1-5مقاومت مشخصه كششي و خمشي و انجام آزمايش
هاي كششي و خمشي بتن نبايد مبناي پذيرش بتن در كارگاه
باشد مگر اينکه در مشخصات فني خصوصي پيش بيني شده
باشد.

ت  3-1-1-5بمنظور تعيين مقاومت كششي و خمشي بتن بايد
مظابق با آزمايش كششي ناشي از خمش چهار نقطهاي طبق
استاندارد ملي ايران بهشمارهي  490يا آزمايش كشش غيرمستقيم
ناشي از فشار (شکافتي يا برزيلي) طبق استاندارد ملي ايران
بهشمارهي  647ميتواند انجام شود.
با توجه به حساسيت مقاومت كششي و خمشي به عوامل مختلفي
مانند تغييرات رطوبت سطحي و بهمنظور سهولت كنترل ،ميتوان
در ابتدا براي بتن مورد نظر رابطهي همبستگي مقاومت كششي يا
خمشي با مقاومت فشاري را با توجه به طرح مخلوط بتن همان
پروژه بهدست آورد و در مراحل بعدي از اين رابطه استفاده نمود.
بدين منظور توصيه مي شود حداقل سه نوبت بتن ساخته شود و از
هر نوبت شش آزمونه كششي يا خمشي و شش آزمونه فشاري براي
تعيين رابطه همبستگي بکار گرفته شود.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ﻣ ﻮر

2-1-5

حداقل مقاومت مشخصهی فشاری

ت  1-2-1-5طراح پروژه معموال با توجه به الزامات حداقل مقاومت
فشاري يا ردهي بتن از نظر سازهاي و يا دوام ،حداقل مقاومت
فشاري الزم را مساوي يا بيشتر از آنها انتخاب ميكند .بديهي
است چنانچه ردهي بتن از نظر دوام تعيينكننده باشد ،طراح بايد
از اين رده براي طراحي سازهاي نيز استفاده نمايد.

خ۶

 1-2-1-5كيفيت بتن از نظر مقاومت فشاري بايد بيشترين
مقدار حاصله از ضوابط زير را برآورده كند كه مقاومت
مشخصهي فشاري يا ردهي بتن را مشخص ميكند:
الف -مقاومت فشاري سازهاي بتن؛
ب -حداقل مقاومت فشاري طبق جلد دوم اين آئين نامه
(تحليل و طراحي سازههاي بتنآرمه)؛
پ -حداقل مقاومت فشاري يا ردهي بتن از نظر دوام طبق
فصل ششم (پايائي بتن).
 2-2-1-5دستگاه نظارت بايد تا خاتمهي دورهي تضمين و
حداقل تا يكسال پس از پايان كار هر پروژه ،سابقهي كامل
نتايج آزمايشهاي انجام شده روي بتن مصرفي در كارگاه و
طرحهاي مخلوط مختلف و اجزاي بتن را نگهداري كند و
همچنين بايد يك نسخه ديجيتالي آن را به كارفرما يا
بهرهبردار تحويل دهد.

ت 2-1-5

حداقل مقاومت مشخصهی فشاری

/۲

 1-2-5تعيين نسبت نسبتها و مقادير مخلوط و مواد تشکيل
دهندهي بتن بايد موارد زير رعايت شود:
 1-1-2-5كارآيي و رواني بتن بايد در پاي كار به نحوي تأمين
شود تا بتوان بتن را با توجه به وسايل موجود به سهولت در

۷/
۱۲

مخلوط بتن (طرح مخلوط)

۱۳
۹

2-5

مباني تعيين مقادير و نسبتهای

ت  2-2-1-5بديهي است دستگاه نظارت بايد تا خاتمهي دورهي
تضمين هر سازه نتايج كامل آزمايشها را نگهداري و در صورت
لزوم از آنها استفاده كند .در پروژههاي مهم بايد اين كار را با دقت
بيشتري انجام داد.

ت  2-5مباني تعيين مقادير و نسبتهای مخلوط
بتن (طرح مخلوط)

ت  1-1-2-5رواني و كارآيي بتن در طول زمان حمل و معطلي در
پاي كار دستخوش كاهش و افت ميشود .اين كاهش كارآيي و
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قالب ريخت و با وسايل تراكمي موجود يا در دسترس آن را
به نحو مناسبي در عضو جاي داد و متراكم نمود .بتن بايد
اطراف و البهالي ميلگردها را بهطور كامل پر كند ،بدون اينکه
جداشدگي مشهود و آب انداختگي بيش از حد پديد آيد.

رواني به نوع سيمان ،نسبت آب به مواد سيماني ،مواد افزودني،
مقدار مواد سيماني و شرايط محيطي مانند دما و همچنين مدت
زمان حمل ،معطلي در پاي كار و نوع وسيلهي حمل بستگي دارد.
طراح مخلوط بتن بايد با توجه به اين موارد رواني و كارآيي بيشتري
را در ابتداي ساخت بتن در نظر بگيرد تا پس از افت رواني و كارآيي
بتوان به رواني و كارآيي مطلوب در پاي كار دست يافت.
ت  2-1-2-5رعايت حداقل رده مقاومتي با در نظر گرفتن الزامات
دوام و پايايي در همهي موارد الزامي است.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ت  3-1-2-5گاه ممکن است محدوديتهاي ديگري مانند حداكثر
اندازهي اسمي مطرح باشد كه بايد در نظر گرفته شود.

ﻣ ﻮر

 2-1-2-5ردهي مقاومت بتن يا مقاومت مشخصهي آن بايد
در محاسبهي مقاومت هدف طرح مخلوط طبق بند 5-4-4
در نظر گرفته شود.
 3-1-2-5محدوديتهاي حداكثر مجاز نسبت آب به مواد
سيماني ،حداقل و حداكثر مقدار مواد سيماني با توجه به
شرايط محيطي حاكم در دورهي بهرهبرداري و پايايي مورد
نظر بايد طبق فصل ششم (پايائي بتن) در نظر گرفته شود.
 4-1-2-5نوع سيمان و مواد سيماني مناسب يا مطلوب بايد
در طرح مخلوط با توجه به شرايط محيطي موجود در دورهي
بهرهبرداري منظور شود .همچنين نسبتهاي مجاز مواد
پوزوالني و سربارهاي طبق جدول 6-2و جدول  6-7بايد در
نظر گرفته شود.
 5-1-2-5نسبتها و مقادير اجزاي مخلوط بتن بايد به نحوي
تعيين شود كه با توجه به شرايط حاكم بر ساخت و نظارت
بتن در كارگاه ،اعم از دقت وسايل توزين و پيمانه كردن،
تغييرات و نوسانات كيفي احتمالي اجزاي بتن ،تغييرات
رطوبتي سنگدانه و انجام اصالحات رطوبتي با توجه به امکانات
آزمايشگاهي و تخصص نفرات موجود و خطاهاي اتفاقي ناشي
از انجام آزمايش مقاومت ،انطباق بر ردهي مورد نظر براي بتن
مصرفي در كارگاه حاصل گردد.

خ۶

ت  4-1-2-5گاه نوع سيمان يا مواد سيماني مجاز اعالم شده و
گاه سيمان يا مواد سيماني غير مجاز هستند .عالوه بر رعايت
حداكثر درصد مجاز مواد پوزوالني يا سربارهاي در فصل ششم ،گاه
رعايت حداقل درصد مجاز براي تامين پايايي نيز الزم است.

/۲

ت  5-1-2-5براي انطباق با رده همواره سعي ميشود در طرح
مخلوط بتن در آزمايشگاه ،مقاومتي به نام مقاومت هدف كه بيش
از مقاومت مشخصه است بهكار رود تا با وجود شرايط ساخت در
كارگاه و كاستيهاي موجود و همچنين تغييرات احتمالي در مصالح
مصرفي مشکلي پيش نيايد.
الزم به ذكر است كه براي طرح مخلوط بتن نميتوان مقاومت
مشخصه را براي تعيين نسبت آب به مواد سيماني بهكار برد و بايد
براي اطمينان از دستيابي به مقاومت مشخصه و انطباق بر آن در
كارگاه ،بنا به داليلي كه ذكر شد ،مقاومت بيشتري را كه مقاومت
هدف طرح مخلوط نام دارد مد نظر قرار داد .از جمع مقاومت
مشخصه و حاشيهي ايمني اين مقاومت بهدست ميآيد.
ت  6-1-2-5ممکن است در مواردي حداقل كيفيت مطلوب
بهمراتب باالتر از حداقل استاندارد باشد.

 1-3-5ردهبندي بتن بر اساس مقاومت مشخصهي  28روزه
بهترتيب زير ميباشد:

۷/
۱۲

3-5

ردهبندی بتن

۱۳
۹

 6-1-2-5كيفيت اجزاي بتن بايد در تعيين مقادير و
نسبتهاي مخلوط بتن در نظر گرفته شود .همچنين اين مواد
بايد از حداقل كيفيت مطلوب يا استاندارد برخوردار باشند.

ت  3-5ردهبندی بتن
ت  1-3-5براي بهكارگيري ردهي خاص ،رعايت حداقل رده از نظر
سازهاي و دوام ضرورت دارد .در بهكارگيري ردههاي مقاومتي
حداكثر خاصي در دنيا وجود ندارد اما به داليلي ممکن است
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متن اصلي

تفسير/توضيح

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

استفاده از روابط يا ضوابط خاص در طراحي پيشبيني شده يا
تغييراتي اعمال گردد .بديهي است در مناطق مختلف كشور و با
توجه به امکانات مرتبط با ساخت و كنترل و نظارت بتن و شرايط
اجرايي ،طراح پروژه بايد ردهي مناسبي را انتخاب نمايد .ممکن
است در پروژههاي خاص يا مناطقي از كشور ،محدوديتهايي توسط
مركز تحقيقات راه ،مسکن و شهرسازي يا نهادهاي فني محلي
ذيصالح براي حداكثر ردهي بتن مصرفي مطرح گردد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

استوانهاي بتن بر حسب مگاپاسکال (نيوتن بر ميليمتر مربع)
است .براي ردههاي باالتر از  C50رعايت ضوابط و مقررات
خاص طراحي (با توجه به رفتار ترد بتنهاي پرمقاومت) و
اجرايي الزامي است .در مورد بتنهاي سبکدانه با ردهي باالتر
از  C35نيز نياز به رعايت ضوابط و مقررات خاص وجود دارد.
محدوديت روشهاي تعيين مقادير و نسبتهاي مخلوط بتن
 1-4-5براي بتنهاي ردهي  C12و پايينتر ميتوان مقادير و
نسبتهاي مخلوط بتن را بر اساس تجارب قبلي و بدون
مطالعهي آزمايشگاهي مشخص كرد.
 2-4-5براي بتنهاي ردهي  C20و پايينتر ميتوان مقادير
نسبتهاي مخلوط بتن را به كمك يکي از روشهاي رايج يا
روش تجربي ،بدون ساخت مخلوط آزمايشگاهي تعيين نمود،
مشروط بر اينکه مصالح مصرفي منطبق بر استاندارد و
مشخصات فني عمومي پروژه باشد و محدوديت خاصي براي
بتن مانند نسبت آب به مواد سيماني مطرح نشده و كارآيي و
رواني ،حداكثر اندازه و شکل سنگدانه طبق جداول
مخلوطهاي تجويزي يا استاندارد باشد.

1- 4

محدوديت روشهاي تعيين مقادير و نسبتهاي مخلوط بتن

ت  1-4-5اين بتنها به هيچ وجه سازهاي نيستند و بهعنوان
پركننده يا بتن نظافت بهكار ميروند.

ﻣ ﻮر

ت  2-4-5در جداول مخلوطهاي تجويزي يا استاندارد در برخي
مشخصات فني عمومي مقاديري ارايه شده كه براي مصالح مصرفي
رايج در كشور تامل برانگيز بوده و محدوديت خاصي از نظر نسبت
آب به مواد سيماني در آنها مطرح نيست .در مورد مقادير سنگدانه
نيز ابهام جدي از نظر رطوبت وجود دارد و گاه در مورد حداكثر
اندازهي آنها تذكري ديده نميشود .همچنين مشخص نيست كه
مقدار آب ذكر شده كداميك از انواع آب آزاد يا آب كل يا آب
مصرفي را مد نظر دارد.
همچنين به نوع سيمان مصرفي و ردهي مقاومتي آنها اشارهاي
نشده است .در مورد گردگوشگي يا تيزگوشگي سنگدانهي درشت و
ريز و دانهبندي آنها نيز اشارهي خاصي وجود ندارد .بههرحال
اولويت با ساخت مخلوط آزمون آزمايشگاهي است .بديهي است در
مورادي كه از بتن آماده استفاده ميشود اين اطالعات بايد توسط
سازندهي بتن ارايه گردد.
ت  3-4-5چنانچه طرح مخلوط بتن قبل از انتخاب پيمانکار توسط
طراح پروژه تهيه شده باشد ،بايد مقادير و نسبتهاي آن در
مشخصات فني خصوصي پروژه به همراه نتايج حاصله درج شود و
به اطالع پيمانکاران شركت كننده در مناقصه برسد .در اغلب موارد
در هنگام تهيهي مشخصات فني خصوصي پروژه مصالح مصرفي
انتخاب نشده و طراح پروژه نيز طرح مخلوط بتن را تهيه نکرده
است .بنابراين در عمل طرح مخلوط بتن در مشخصات فني
خصوصي پروژه درج نميشود .دستگاه نظارت ميتواند درخواست
انجام آزمايش حضوري در آزمايشگاه و يا كارگاه را بنمايد و پس از
آن نسبت به تصويب طرح مخلوط بتن اقدام كند .بههرحال پس از
تاييد نتايج آزمايشگاهي تحت شرايط كنترل شده ميتوان بتن را
در كارگاه ساخت و مورد بررسي قرار داد .بديهي است در مورادي

خ۶

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹

 3-4-5براي بتنهاي ردهي  C25و باالتر ،تعيين مقادير و
نسبتهاي مخلوط بتن بايد با مطالعات آزمايشگاهي و ساخت
مخلوطهاي آزمايشي همراه باشد .طرح مخلوط بتن بايد قبل
از شروع عمليات اجرايي به همراه مستندات و نتايج
آزمايشگاهي مصالح مصرفي و بتن ساخته شده و به نحو
مقتضي به تصويب دستگاه نظارت برسد.
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 4-4-5براي پروژهها و بتنهاي خاص و نيز براي بتنهاي
ردهي  C40و باالتر ،دستگاه نظارت ميتواند درخواست انجام
آزمايش حضوري آزمايشگاهي و كارگاهي بر روي بتن مورد
نظر را داشته باشد .در صورت انطباق بتن حاصله با
خواستههاي مورد نظر به لحاظ كارآيي و رواني ،عدم
جداشدگي ،آب انداختن و دستيابي به مقاومت و دوام و
پمپپذيري مطلوب ،طرح مخلوط مزبور به تصويب خواهد
رسيد.

كه از بتن آماده استفاده ميشود اين اطالعات بايد توسط سازندهي
بتن ارايه گردد.
ت  4-4-5در مورد بتنهايي با مقاومت زياد يا بتنهاي خاص و
پروژههاي ويژه حساسيت بيشتري وجود دارد .به ويژه افت كارآيي
و رواني در طول مدت حمل از اهميت زيادي برخوردار خواهد بود.
استفاده از وسايل خاص بتنريزي يا شيوههاي خاص بتنريزي و
پمپ كردن بتن نياز به كنترل دقيق را ايجاب ميكند و بايد توسط
دستگاه نظارت انجام شود .بههرحال ساخت كارگاهي در شرايط
كنترل شده و دقيق پس از تاييد نتايج آزمايشگاهي انجام خواهد
شد تا نشان دهد كه در عمل نيز طرح مخلوط بتن نتايج مطلوبي
را در بر دارد.

تعيين مقاومت فشاری هدف طرح
مخلوط بتن

ت 1-4-5

خ۶

1-4-5

كليات

ت  4-5تعيين مقاومت فشاری هدف طرح

ﻣ ﻮر

4-5

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

كليات

ت  1-1-5-5به بند  5-1-2-5و تفسير ت  5-1-2-5مراجعه
شود.

/۲

 1-1-4-5مقاومت فشاري هدف طرح مخلوط بتن با توجه به
رده يا مقاومت مشخصهي بتن و همچنين انحراف معيار
مقاومت فشاري كارگاهي يا حاشيهي ايمني مقاومتي محاسبه
و مشخص ميشود تا احتمال عدم دستيابي به مقاومت
مشخصه يا عدم انطباق بر ردهي بتن در كارگاه به شدت
كاهش يابد.

مخلوط بتن

۷/
۱۲

 2-4-5انحراف معيار مقاومت

ت 2-4-5

 1-2-5-5محدوديتهای محاسبهی انحراف معيار

 1-2-5-5محدوديتهای محاسبهی انحراف معيار

چنانچه پروندهي آزمايشهاي مقاومت فشاري بتن در كارگاه
موجود باشد ،ميتوان انحراف معيار مقاومت را محاسبه نمود.
محدوديتهاي محاسبهي انحراف معيار بهصورت زير است.
الف) نتايج آزمايش مقاومت فشاري  30نمونهي متوالي در
يك يا دو گروه نمونههاي متوالي مورد نياز است .توالي نمونهها
در يك گروه ،زماني وجود دارد كه فاصلهي نمونهبرداريها از
يکديگر بيش از سه روز نباشد.
ب) در مواردي كه نتايج مقاومت فشاري متوالي در يك
گروه كمتر از  30و بيشتر از  10نمونه باشد ،ميتوان نتيجهي
محاسبهي انحراف معيار مقاومتي آنها را در يك ضريب

ت 1-2-5-5-توصيه اكيد ميشود تا در هر كارگاه بتنسازي،
پروندهي نتايج آزمايشها مانند رواني ،دما ،درصد هوا و وزن
مخصوص بتن تازه و سختشده به همراه ساير اطالعات مانند دماي
هوا و شرايط محيطي در زمان ساخت بتن مانند تابش آفتاب ،باد،
باران و در صورت امکان رطوبت نسبي هوا ثبت و نگهداري شود.
بديهي است كه تاريخ و ساعت ساخت بتن و ريختن آن در قالب
نيز بايد قيد گردد.
هر نمونه شامل چند آزمونه (قالب) است و نبايد مفهوم نمونه و
آزمونه با يکديگر خلط گردد .براي مثال اگر در يك نمونهبرداري،
براي سن  28روز دو آزمونه تهيه شود ،ميانگين آنها بهعنوان
نتيجه ي يك نمونه تلقي خواهدشد .بنابراين مقصود از  30يا 10

انحراف معيار مقاومت

۱۳
۹

29/01/2019
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آئيننامه بتن ايران -بخش مصالح و مسائل اجرايي

متن اصلي

تفسير/توضيح

اصالحي بزرگتر از «يك» ضرب نمود كه از رابطه  1-5بدست
ميآيد و انحراف معيار تقريبي را حاصل ميكند.

نمونه ،همان  30يا  10آزمونه نيست ،بلکه نتيجه  30يا  10نوبت
نمونه برداري مد نظر است .مفهوم توالي در اينجا صرفا براي
محاسبهي انحراف معيار قابل استفاده بوده و نبايد با مفهوم توالي
نمونهها در مبحث پذيرش بتن اشتباه گردد .در هر گروه ممکن
است كمتر از  30نتيجهي نمونه موجود باشد اما در بند «الف»
مجموع نمونهها به هرحال در يك يا دو گروه نبايد كمتر از 30
نمونه باشد.
در بند «ب» چنانچه در يك گروه تعداد نتايج به حد نصاب نرسد
از ضريب اصالحي انحراف معيار استفاده ميشود.
آخرين نتايج مقاومتي به احتمال زياد انحراف معياري مشابه انحراف
معيار نتايج مقاومتي روزهاي آتي دارد ،مشروط بر اينکه تغييرات
جدي در مصالح ،نفرات يا دستگاههاي توزين ،پيمانه كردن ،ساخت
بتن ،نحوهي كنترل رطوبت و اصالح رطوبتي رخ نداده باشد .در
صورتي كه چنين تغييراتي ايجاد شد بهتر است از نتايج نمونههايي
كه پس از اين تغييرات اخذ شدهاند براي محاسبهي انحراف معيار
استفاده كرد.

𝟏

𝟐

] 𝟐) ( 𝐑 = [𝟎. 𝟕𝟓 +

رابطه )1-5

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

𝐧

پ) هنگامي ميتوان از نتايج مقاومتي نمونهها استفاده كرد
كه مربوط به حداكثر  60روز گذشته باشند و تغيير شديد و
محسوسي در كيفيت مصالح مصرفي بتن يا روش ساخت و
كنترل و نظارت و نفرات مرتبط با بتن مشاهده نشود.
ت) ردهي مقاومتي نمونههاي مورد استفاده بيش از 5
مگاپاسکال با ردهي مورد نظر براي طرح مخلوط اختالف
نداشته باشد.

ﻣ ﻮر

خ۶

الف) در صورتيكه نمونهها مربوط به يك گروه باشند مقدار
انحراف معيار با توجه به ميانگين آنها ̅ ،fو تعداد نمونهها ،n
از رابطه  2-5محاسبه ميشود:

ت 2-2-5-5-ميانگين عددي مقاومت نمونهها صرفنظر از حجم
متناظر با هر نمونه محاسبه ميشود و در محاسبهي انحراف معيار
بهكار ميرود .در موردي كه دو گروه وجود دارد ،فقط تعداد نمونهها
در محاسبات بهكار رفته و احجام بتن هر گروه كاربردي ندارد.
انحراف معيار مقاومتي كارگاهي بتن به ندرت ممکن است از 2/5
مگاپاسکال كمتر شود .بههرحال ممکن است براي ردههاي كمتر از
 ،C16چنين انحراف معيارهاي پايينتر از  2/5مگا پاسکال نيز وجود
داشته باشد.

2

)̅(fᵢ−f

1

رابطه )3-5

(n1 −1)S1 2 +(n2 −1)S2 2 2

]

n1 +n2 −2

[=S

پ) بههرحال ،انحراف معيار كارگاهي براي ردهي  C16و
 C20نبايد كمتر از  2/5مگا پاسکال ،براي ردههاي  C25تا C40
نبايد از  10درصد مقاومت فشاري مشخصه كمتر باشد و در
مورد ردههاي باالتر از  C40اين مقدار انحراف معيار نبايد كمتر
از  4مگا پاسکال باشد.

۱۳
۹

كه درآن:
 fiمقاومت هر يك از نمونهها است.
ب) درصورتيكه نمونهها مربوط به دو گروه با تعداد  n1و n2
باشند ،انحراف معيار بهصورت زير محاسبه ميشود S1 .و S2
انحراف معيار اين دو گروه است كه هر يك جداگانه طبق
رابطه  3-5محاسبه ميشود:

۷/
۱۲

رابطه )2-5

n−1

S = √∑ni=1

/۲

 2-2-5-5محاسبهی انحراف معيار

 2-2-5-5محاسبهی انحراف معيار
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تفسير/توضيح

متن اصلي

 1-3-2-5-5در صورتيكه پروندهي نتايج آزمايشهاي
مقاومت فشاري پروژه موجود نبوده و يا هنوز بتني در كارگاه
ساخته نشده باشد ،ميتوان از انحراف معيار پروژه يا كارگاه
مشابه استفاده كرد.
به شرطي ميتوان از نتايج كارگاه مشابه استفاده نمود كه اوال،
شرايط كارگاه موجود مشابه پروژه يا كارگاهي باشد كه قرار
است از انحراف معيار آن استفاده شود ،ثانيا ،اختالف مقاومت
مشخصهي بتن دو پروژه نبايد از  5مگاپاسکال بيشتر باشد.
همچنين انحراف معيار نبايد از مقداري كه در بند 2-2-5-5
پ ذكر شده است ،كمتر باشد.
 2-3-2-5-5در صورتي كه نتوان پروژهي مشابهي با انحراف
معيار مشخصي را يافت ،ميتوان با توجه به رتبهبندي كارگاه
از نظر كيفيت توليد ،نظارت و كنترل كيفي ،مقدار انحراف
معيار مقاومتي بتن را با استفاده از جدول  5-1و جدول 5-2
تخمين زد.

ت  1-3-2-5-5مصالح مصرفي ،وسايل ساخت بتن و تخصص و
مهارت نفرات دست اندركار ساخت و اجرا و نظارت بتن بايد شباهت
زيادي به كارگاه موجود داشته باشد تا بتوان از انحراف معيار آن
پروژه يا كارگاه استفاده كرد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 3-2-5-5تخمين انحراف معيار

 3-2-5-5تخمين انحراف معيار

ﻣ ﻮر

خ۶

ت  2-3-2-5-5گاه اطالعات كاربردي مناسبي در دست نيست يا
نميتوان مشابهت را تاييد نمود و ممکن است هنوز نتايج مقاومت
و انحراف معيار وجود نداشته باشد ،اما بتوان با توجه به شرايط توليد
بتن و سطح اعمال نظارت و كنترل كيفي نسبت به رتبهبندي كارگاه
اقدام نمود.
امتياز هر پارامتر بين صفر و حداكثر موجود در جدول  ،5-2بسته
به نظر طراح مخلوط مشخص و مجموع آن براي پارامترهاي مختلف
در صورت موضوعيت داشتن محاسبه شده و جايگاه كارگاه از نظر
رتبهبندي مشخص ميگردد.
با توجه به امتيازات كسب شده ميتوان كارگاهي را در فاصلهي الف،
ب يا ب و ج رتبهبندي كرد ،و انحراف معيار آن نيز متناسب با
رتبه خواهد بود .انحراف معيارها بر اساس مقاومت استوانهاي بتن،
بر اساس برخي تجربيات داخلي و نيز تجربيات ساير كشورها ارائه
شده است.

جدول  5-1تخمين انحراف معيار بر اساس رتبهبندی كارگاه
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مقاومت مشخصه

/۲

رتبهی سطح كنترل كيفي
كارگاه

الف

ب

ج

در مواردی كه در جدول عددی وجود ندارد مقصود آن است كه در چنين كارگاهي
توليد چنين ردهی بتني توصيه نميشود.

 3-4-5حاشيهی ايمني مقاومت

ت 3-4-5

 1-3-4-5درصورتيكه هيچگونه اطالعاتي در مورد كيفيت
ساخت ،كنترل و نظارت بتن وجود نداشته ،پروندهاي از نتايج
آزمايشها در دست نبوده و انحراف معيار پروژهي مشابهي نيز
در دسترس نباشد ،ميتوان حاشيهي ايمني را برابر با
( )0.1 f’c+5.0مگاپاسکال در نظر گرفت.

ت  1-3-5-5حاشيهي ايمني ارائه شده به شدت تابع ضوابط
پذيرش بتن در كارگاه و انطباق با رده مي باشد .حاشيهي ايمني در
آئيننامهي قبلي بتن و مبحث نهم مقررات ملي بين  1تا 1/5
مگاپاسکال بيشتر از مقادير ارايه شده در اين آئيننامه است ،زيرا
در رابطهي اول پذيرش بتن ،مقدار  1/5مگاپاسکال وجود داشت كه
در اين بازنگري حذف شده است.

حاشيهی ايمني مقاومت
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جدول  5-2تعيين رتبه سطح كنترل كيفي توليد بتن در كارگاه
وضعيت كنترل كيفي

پارامتر توليد ،نظارت و كنترل

امتياز

توزين يا پيمانه كردن سنگدانه

وزني با دقتهاي مختلف و يا حجمي با دقتهاي گوناگون

0-20

توزين يا پيمانه كردن آب

وزني با دقتهاي مختلف و يا حجمي با دقتهاي گوناگون

0-20

توزين يا پيمانه كردن افزودني شيميايي

وزني با دقتهاي مختلف و يا حجمي با دقتهاي گوناگون

0-20

توزين يا پيمانه كردن مواد پودري معدني يا مکمل سيمان

وزني با دقتهاي مختلف و يا حجمي با دقتهاي گوناگون

0-20

يکنواختي كيفيت مقاومتي و آب غلظت نرمال و ريزي سيمان
يکنواختي ريزي و خاصيت پوزوالني و هيدروليکي مواد مکمل سيمان

0-20

يکنواختي كيفيت سنگدانه

يکنواختي دانهبندي و درصد شکستگي و جذب آب سنگدانههاي ريز و درشت و در
صورت لزوم اصالح طرح مخلوط بتن

0-40

كنترل رطوبت سنگدانه و اصالح مقادير

تداوم در كنترل رطوبت سنگدانهها بهصورت خودكار يا دستي و اصالح مداوم مقادير
سنگدانه و آب مصرفي

0-40

تداوم كنترل رواني بتن در كارگاه و عدم پذيرش اسالمپ غير مجاز و اصالح بتن

0-40

تداوم در كنترل درصد هواي بتن و عدم پذيرش درصدهاي غير مجاز و اصالح
درصد مواد حبابساز

0-20

نيروهاي متخصص فعال در كنترل و ساخت

وجود نيروهاي متخصص دست اندر كار توليد و كنترل بتن و ميزان دخالت آنان در
اين امور

0-30

كنترل دماي مصالح و بتن

تداوم در كنترل دماي مصالح و بتن و عدم پذيرش دماهاي غير مجاز و اصالح دما

0-10

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

توزين يا پيمانه كردن سيمان

وزني با دقتهاي مختلف و يا حجمي با دقتهاي گوناگون

0-20

يکنواختي كيفيت سيمان و مواد پودري مکمل سيمان

كنترل رواني و اصالح آن

ﻣ ﻮر

كنترل مقدار هوا و اصالح آن

خ۶

حداكثر امتياز (در صورت موضوعيت نداشتن پارامترهای مربوطه ،حداكثر امتياز ممکن است كاهش يابد)
نحوه رتبه بندی كارگاه:
رتبه الف  :بيش از  80درصد امتياز ممکن
رتبه ج

تفسير/توضيح

۷/
۱۲

متن اصلي

/۲

رتبه ب

 :بيش از  60و كمتر از  80درصد امتياز ممکن
 :بيش از  40و كمتر از  60درصد امتياز ممکن

300

 4-4-5محاسبهی مقاومت هدف طرح مخلوط

ت 4-4-5

 1-4-4-5در صورت محاسبه يا تخمين انحراف معيار،
مقاومت هدف طرح مخلوط بتن بزرگترين مقدار حاصله از
رابطه  4-5و رابطه  5-5زير است:

ت  1-4-5-5روابط محاسبهي مقاومت هدف طرح مخلوط بتن بر
اساس ضوابط پذيرش بتن در كارگاه ارائه شده است .فرض بر آن
است كه با استفاده از رابطهي اول احتمال عدم پذيرش در حدود 9
درصد و با استفاده از رابطهي دوم احتمال عدم پذيرش در حدود
يك درصد است ،مشروط بر اينکه شرايط كارگاه و ساخت بتن
متناظر با انحراف معيار مورد استفاده باشد.

رابطه )5-5

𝑠𝑓𝑐𝑚 = 0.9 ∗ 𝑓′𝑐 + 2.33

كه درآن:
 : Sانحراف معيار
𝑐 : 𝑓′مقاومت مشخصه بتن
𝑚𝑐𝑓  :مقاومت هدف

۱۳
۹

رابطه )4-5

𝑠𝑓𝑐𝑚 = 𝑓′𝑐 + 1.34

محاسبهی مقاومت هدف طرح مخلوط
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تفسير/توضيح

متن اصلي

5-5

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

بههرحال مقاومت هدف طرح مخلوط نبايد از مقاومت هدف
بند  5-4-4-2كه بر اساس حاشيهي ايمني بهدست ميآيد
بيشتر باشد.
 2-4-4-5در صورت عدم دسترسي به اطالعات الزم است از
حاشيهي ايمني مطابق با رابطه  6-5براي محاسبهي مقاومت
هدف طرح مخلوط استفاده شود.
𝑓𝑐𝑚 = 1.1𝑓′𝑐 + 5.0
رابطه )6-5

روش آزمايشگاهي تعيين مقادير و

ت  2-4-5-5با استفاده از حاشيهي ايمني ،مقاومت هدف طرح
مخلوط فاصلهي زيادي با مقاومت مشخصه خواهد داشت كه ناشي
از عدم وجود اطالعات در مورد كيفيت توليد و كنترل و نظارت بتن
است .در اولين فرصت و پس از ساخت بتن و نمونهبرداريهاي
متعدد ميتوان انحراف معيار را محاسبه و مقاومت هدف طرح
مخلوط جديد را اصالح نمود.

ت  5-5روش آزمايشگاهي تعيين مقادير و
نسبتهای مخلوط

نسبتهای مخلوط

ﻣ ﻮر

1-5-5

كليات

ت 1-5-5

ت  1-1-6-5اجباري براي استفاده از يك روش نسبت هاي مخلوط
خاص وجود ندارد .براي ايجاد رويهي يکسان توصيه ميشود از روش
ملي طرح مخلوط بتن استفاده شود.
مهمترين اقدام در هر روش طرح مخلوط ،ساخت مخلوط آزمايشي
و كنترل نتايج و اصالح مقادير و نسبتها براي دستيابي به
خواستهها است كه باعث ميشود عليرغم بهكارگيري روشهاي
مختلف ،نتيجهي نهايي طرحهاي مخلوط نزديك به هم باشد.
بههرحال چارچوب و الزامات اين بخش بايد رعايت گردد.

خ۶

 1-1-5-5در ابتدا بايد بر اساس مشخصات فني پروژه و
محدوديتهاي اجرايي ،خواستههاي مخلوط بتن در نظر
گرفته شود .سپس بايد با توجه به اطالعات و نتايج
آزمايشگاهي مصالح مصرفي طبق يکي از روشهاي شناخته
شده ،مقادير و نسبتهاي اوليهي مخلوط بتن بهدست آيد .در
مرحلهي بعدي بايد بتن را در آزمايشگاه و با دقت و تحت
شرايط كنترلشده ساخت و آزمايشهاي الزم را روي بتن تازه
و سختشده انجام داد .چنانچه نتايج اين مخلوط با
خواستههاي مورد نظر انطباق و نزديکي نداشته باشد بايد
تغييراتي در مقادير و نسبتهاي مخلوط بتن در جهت
دستيابي به خواستهها ايجاد شود تا نسبتهاي مخلوط نهايي
آزمايشگاهي حاصل گردد.
رعايت حداكثر اندازهي مجاز سنگدانه با توجه به
محدوديتهاي هندسي عضو و الزامات مشخصات فني ضرورت
دارد.
 2-1-5-5در هر روش طرح مخلوط بايد با در نظر گرفتن
هواي عمدي يا غير عمدي ،حجم مطلق اجزاي بتن با تقريب
 1درصد برابر يك متر مکعب باشد .درصد هواي عمدي و غير
عمدي مورد نياز نيز بايد در نظر گرفته شود.

كليات

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹

 3-1-5-5در مخلوط آزمايشي آزمايشگاهي كارآيي و رواني
بهدست آمده بايد نزديکي قابل قبولي با كارآيي و رواني

ت  2-1-6-5براي دستيابي به اين خواسته الزم است از رابطهي
حجم مطلق براي يافتن آخرين مجهول در طرح مخلوط بتن
استفاده كرد .به عبارتي مجموع احجام اجزاي بهكار رفته و هواي
موجود در آن بايد با تقريب يك درصد ،برابر يك متر مکعب شود.
ت  3-1-6-5در صورتي كه كارآيي يا رواني خاصي ارائه نشده باشد
ميتوان با توجه به نوع بتن ،نوع وسيلهي حمل و ريختن ،ابعاد و
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متن اصلي

تفسير/توضيح

مطلوب داشته باشد .كارآيي و رواني مطلوب بتن در كارگاه و
در پاي كار توسط متقاضي طرح مخلوط مشخص ميشود.

طرز قرارگيري عضو ،انبوهي و درهمي ميلگردها و امکانات تراكمي
موجود ،كارآيي يا رواني را طبق جدول 5-3و جدول 5-4بهعنوان
راهنما انتخاب نمود.

جدول 5-3راهنمای اوليه برای انتخاب كارايي و رواني بتن معمولي (اسالمپ)

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ
بازهی اسالمپ )(mm

ردهی اسالمپ

قطعات حجيم يا نيمهحجيم غيرمسلح يا كمميلگرد كه با جام يا وسايل مشابه ريخته ميشود و با وسايل تراكمي
لرزشي پرقدرتي متراكم ميگردد.

*

10-40

S2

50-90

S3

100-150

S4

160-210

S1

موارد كاربرد

بافت دانهبندی خيلي درشت تا درشت.

قطعات تير و دال با حجم ميلگرد كم تا متوسط و شالودههايي با حجم ميلگرد متوسط كه با وسايلي بهجز پمپ و
لوله ريخته شده و از وسايل تراكمي لرزشي با قدرت متوسط براي آن استفاده ميشود.

بافت دانهبندی درشت تا متوسط.

قطعات ديوار ،ستون با حجم ميلگرد متوسط يا تير و دال ،شالودهي نازك با حجم ميلگرد زياد و همهي بتنهايي
كه با پمپ و لوله ريخته ميشوند و براي آنها از وسايل تراكمي لرزشي با قدرت متوسط يا كم استفاده ميشود.

ﻣ ﻮر

بافت دانهبندی متوسط تا ريز.

قطعات ديوار و ستون نسبتا نازك با حجم ميلگرد زياد و بتنهايي كه با پمپ و لوله در قطعات پرميلگرد ريخته
ميشود و براي مواردي كه از وسايل تراكمي لرزشي ضعيف يا دستي استفاده شده و يا بتنريزي با لولهي ترمي و
بدون تراكم انجام ميشود.

خ۶

بافت دانهبندی ريز.

* ردهی  S0با اسالمپ كمتر از  10ميليمتر برای قطعات پيشساخته بهكار ميرود كه با وسايل تراكمي خاص متراكم شده و برای قطعات سازهای درجا كاربردی ندارد.
برای اين بتنها آزمايش اسالمپ اعتبار ندارد و بايد از آزمايشهای ديگر استفاده شود.

** كنترل رواني بتنهايي با اسالمپ بيشتر از  210ميليمتر با آزمايش اسالمپ تقريبا امکانپذير نميباشد و بايد از جدول راهنمای بعدی ،ردهی  SF0استفاده شود.

/۲

جدول 5-4راهنمای اوليه برای انتخاب كارآيي و رواني بتنهای آسانتراكم و خودتراكم (جريان اسالمپ)
ردهي جريان اسالمپ

بازهي جريان اسالمپ )(mm

*SF0

450-550

براي قطعات نازك يا با حجم ميلگرد زياد و وسايل تراكمي ضعيف ،بتن آسان تراكم )،(ECC
بافت دانهبندي ريز تا خيلي ريز ،حداكثر اندازهي سنگدانهي  20ميليمتر و گاه تا  25ميليمتر.

SF1

550-650

براي قطعات نازك يا با حجم ميلگرد خيلي زياد با پيچيدگي كم در قالب بندي و حركت افقي
محدود تا  5متر ،بافت دانهبندي خيلي ريز ،حداكثر اندازهي سنگدانهي  20ميليمتر يا كمتر.

SF2

650-750

براي قطعات خيلي نازك يا با حجم ميلگرد خيلي زياد ،داراي پيچيدگي در قالب بندي و
حركت افقي تا  10متر ،بافت دانهبندي فوق العاده ريز ،حداكثر اندازهي سنگدانهي 12/5
ميليمتر يا كمتر.

*SF3

750-850

براي قطعات خيلي نازك يا با حجم ميلگرد فوقالعاده زياد ،داراي پيچيدگي زياد در قالببندي
و حركت افقي تا  10متر ،بافت دانهبندي لعاده ريز ،حداكثر اندازهي سنگدانهي  12/5ميليمتر
يا كمتر.

موارد كاربرد

۷/
۱۲

۱۳
۹

*بهكارگيري ردهي  SF3بهخاطر مشکالت طرح مخلوط بتن و جلوگيري از جداشدگي و آبانداختن نياز به تدابير خاص دارد و حداكثر اندازهي سنگدانهي آن نيز از  12/5ميليمتر
تجاوز نميكند.

جدول 5-5راهنمای بافت دانهبندی مخلوط سنگدانهی بتن با توجه به توان دانهبندی فولر تامسون اصالح شده
بافت دانهبندی

خيلي درشت

درشت

متوسط

ريز

خيلي ريز

فوقالعاده ريز

بازهی توان n

0/67- 0/6

0/6- 0/5

0/5- 0/4

0/3- 0/4

0/2 – 0/3

0/2 – 0/1

فصل پنجم – كيفيت مقاومتي بتن

81

29/01/2019

تفسير/توضيح

متن اصلي

*

جدول 5-6راهنمای درهمي ميلگرد شالوده و دال با توجه به وزن ميلگرد در هر متر مکعب بتن
درهمي ميلگرد
بازهی وزن
(كيلوگرم در متر مکعب)

خيلي كم

كم

متوسط

زياد

خيلي زياد

فوقالعاده زياد

كمتر از 50

75-50

100-75

150-100

200-150

بيش از 200

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

*اين مقادير برای تير و ستون و ديوار بايد در  1/5ضرب شود.

جدول 5-7طبقهبندی ضخامت قطعات بتني

طبقهبندی

بازهی ضخامت
(ميليمتر)

خيلي نازك

نازك

كمتر از 150

300-150

نسبتا نازك

نيمه ضخيم

ضخيم

بسياز ضخيم

600-300

900-600

1800-900

بيش از 1800

متن اصلي

ت  4-3-6-5چنانچه اسالمپ طرح مخلوط كمتر در نظر گرفته
شود در عمل (در كارگاه) ممکن است با داشتن اسالمپ مجاز،
مقاومت بتن كاهش يابد و يا احتمال جداشدگي و آب انداختن
بيشتر گردد.

ﻣ ﻮر

 4-1-5-5چنانچه قرار باشد اسالمپ از حداكثر مقدار خاصي
تجاوز نکند ،اسالمپ مخلوط آزمايشي نيز نبايد از اين مقدار
تجاوز كرده و همچنين نبايد بيش از  20درصد كمتر از
حداكثر اسالمپ مجاز باشد.
 5-1-5-5چنانچه اسالمپ بهصورت متوسط يا هدف خواسته
شده باشد ،اسالمپ مخلوط آزمايشي بايد بين  20تا  30درصد
باالتر از اسالمپ هدف در نظر گرفته شود .بههرحال اسالمپ
بهدست آمده نبايد از  210ميليمتر بيشتر شود.

تفسير/توضيح

خ۶

/۲

ت  5-3-6-5رواداري منفي براي اسالمپ مخلوط آزمايشي مناسب
نيست و در آزمايشگاه بايد بيشترين رواداري مثبت بهكار رود تا در
عمل مشکل خاصي بهوجود نيايد .چنانچه اسالمپ بهدست آمده
بيش از  210ميليمتر باشد ،بايد جريان اسالمپ اندازهگيري و
گزارش شده و مبناي كار كنترل قرار گيرد.
ت 6-3-6-5توصيه ميشود اسالمپ يا جريان اسالمپ مخلوط
آزمايشي بيش از  10درصد كمتر از كرانهي فوقاني اسالمپ و 5
درصد كمتر از كرانهي فوقاني جريان اسالمپ نباشد.

 9-1-5-5در صورتيكه «حداقل درصد هوا» مشخص شده
باشد ،درصد هواي مخلوط آزمايشي نبايد بيش از  10درصد

۷/
۱۲

 8-1-5-5چنانچه براي بتن خودتراكم« ،جريان اسالمپ
هدف يا متوسط» درخواست شده باشد ،جريان اسالمپ
مخلوط آزمايشي بايد  5تا  10درصد بيش از جريان اسالمپ
هدف در نظر گرفته شود.

ت  7-3-6-5درصد هوا تاثير قابل توجهي بر رواني ،مقاومت و
عملکرد بتن در يخزدن و آب شدن پيدرپي دارد .بنابراين ممکن
است ساخت دو طرح مخلوط بتن مورد نياز باشد تا اثر مقادير هوا
بر رواني ،مقاومت و مهمتر از آن عملکرد بتن از نظر دوام كنترل
شود .شايان ذكر است كه در عمل تهيهي طرح مخلوط مورد نظر
دشوار است.
ت  8-3-6-5در دماي زياد رفتار بتن با افزودني و بدون افزودني به
شدت تغيير ميكند و عالوه بر تاثير آن بر رواني و افت آن ،بر
مقاومت كوتاه مدت و دراز مدت و دوام اثرات چشمگيري خواهد
داشت .در دماي كم نيز وضعيت متفاوتي ديده ميشود .بنابراين در
كارهاي مهم توصيه ميشود طرح مخلوط تابستاني و زمستاني
بهصورت جداگانه تهيه و ارائه شوند.
ت  9-3-6-5پس از تعيين مقاومت و دوام و رسم منحني نسبت
آب به سيمان-مقاومت يا رسم منحني نسبت آب به سيمان-دوام،

۱۳
۹

 6-1-5-5چنانچه بازهي خاصي از اسالمپ يا جريان اسالمپ
مورد نظر باشد ،توصيه ميشود رواني بتن در نزديکي كرانهي
فوقاني بازهي مربوطه باشد.
 7-1-5-5چنانچه براي بتن خودتراكم« ،بيشينهي جريان
اسالمپ» قيد شده باشد ،الزم است جريان اسالمپ مخلوط
آزمايشي بيش از  5درصد كمتر از حداكثر جريان اسالمپ
نباشد.
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از هواي قيد شده بيشتر شود .اگر حداكثر درصد هوا مشخص
شده باشد ،درصد هواي مخلوط آزمايشي نبايد بيش از 7/5
درصد از مقدار قيد شده كمتر باشد .چنانچه متوسط درصد
هوا قيد گردد ،بايد مخلوط آزمايشي با دو درصد هوا براي
نزديکي با حداقل و حداكثر مقدار حاصله از رواداري مجاز
ساخته شود (بند .)10-1-3
 10-1-5-5چنانچه حداقل يا حداكثر دماي مجاز در بتن
قيد شده باشد ،توصيه ميشود بتنهايي با دمايي نزديك به
حداقل و همچنين نزديك به حداكثر دماي مجاز ساخته (با
حداكثر اختالف  2درجهي سلسيوس) و نتايج رواني ،مقاومت
و دوام در اين شرايط ساخت و قالب گيري كنترل شود.

ميتوان طرح مخلوط مناسب با نسبت آب به مواد سيماني مربوطه
را ارائه داد تا در زمان تهيهي طرح مخلوط صرفهجويي شود.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ﻣ ﻮر

ت  10-3-6-5در طرح مخلوط مقاومت محور ،نسبت آب به مواد
سيماني متناظر با مقاومت هدف طرح ،كمتر از نسبت آب به مواد
سيماني متناظر با دوام هدف طرح است و در طرح مخلوط بتن
بهكار ميرود .بنابراين احتمال دستيابي به دوام مورد نظر زياد
خواهد بود .در صورت عدم دستيابي به مقاومت هدف ،الزم است
تغيير مناسبي در نسبت آب به مواد سيماني طرح اعمال نمود .در
اين حالت مقادير اجزاي بتن نيز بايد اصالح شود .چنانچه مقاومت
بهدست آمدهي بتن تا  10درصد بيشتر از مقاومت هدف باشد،
ميتوان بنا به نظر كارفرما طرح مذبور را قابل قبول تلقي نمود.
ت  11-3-6-5در طرح مخلوط دوام محور ،نسبت آب به مواد
سيماني متناظر با دوام هدف طرح ،كمتر از نسبت آب به مواد
سيماني متناظر با مقاومت هدف طرح بوده و در طرح مخلوط بتن
بهكار ميرود .بنابراين دستيابي به مقاومت هدف طرح كامال متصور
است .بديهي است در صورت عدم دستيابي به دوام هدف بايد در
نسبت آب به سيمان طرح تغييرات الزم را اعمال نمود و مقادير
اجزاي بتن را دوباره محاسبه كرد.

خ۶

 11-1-5-5با توجه به زمانبر بودن تعيين مقاومت و دوام
بتن ،الزم است سه مخلوط آزمايشي ارائه شود كه با سه نسبت
آب به مواد سيماني نزديك به هم (با اختالف حدود )0/02
ساخته شده است ،تا به احتمال زياد يکي از آنها به مقاومت
و دوام هدف نزديك شود.

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹

 12-1-5-5چنانچه در طرح مخلوط «مقاومت محور»،
مقاومت بتن در محدودهي  ±5درصد مقاومت هدف طرح
باشد ،ميتوان مخلوط آزمايشي را قابل قبول دانست .در اين
حالت دستيابي به دوام هدف ضروري است.
 13-1-5-5چنانچه در طرح مخلوط «دوام محور» نتيجهي
بهدست آمده در آزمايش دوام در محدودهي  ±10درصد
«دوام هدف طرح» باشد ،ميتوان مخلوط آزمايشي را قابل
قبول دانست .در اين حالت مقاومت بهدست آمده بايد از
«مقاومت هدف طرح» نيز بزرگتر باشد .همانگونه كه در
طرح مخلوط« ،مقاومت هدف» در نظر گرفته ميشود ،بر
اساس «دوام مشخصه» نيز ،بايد «دوام هدف» منظور گردد.
در اين مورد به فصل دهم (بند  )10-1-3مراجعه شود.
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متن اصلي
6-5

تفسير/توضيح
ت  6-5ارائهی نسبت های مخلوط نهايي

ارائهی نسبت های مخلوط نهايي

1-6-5

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

در نسبت هاي مخلوط نهايي ارائه شده به كارگاه براي ساخت
بتن بايد موارد زير ذكر شود .بديهي است اطالعات عمومي
پروژه شامل نام پروژه ،متقاضي طرح و دستاندركاران اجرا
(كارفرما ،مشاور ،نظارت و پيمانکار) و محل اجرا بايد قيد
گردند.

اطالعات مربوط به خواستههای پروژه

ت  6-5ارائهي متحدالشکل اطالعات مربوط به نسبت هاي مخلوط
نهايي بتن به كنترل و تصويب آن در اسرع وقت كمك خواهد نمود.
همچنين اين فهرست كمك ميكند تا طراح مخلوط بتن همهي
موارد را در نظر گرفته و موضوعي از قلم انداخته نشود.

ت 1-6-5

اطالعات مربوط به خواستههای پروژه در
ارتباط با بتن

در ارتباط با بتن

آن

ﻣ ﻮر

الف :مقاومت مشخصه در سن مورد نظر يا ردهي بتن
ب :رواني و كارآيي مورد نياز در پاي كار و محدوديتهاي

خ۶

پ :دوام مشخصه در سن مقرر
ت :لزوم مصرف پوزوالن و سرباره و محدوديتهاي آن
ث :فاصلهي زماني حمل و معطليها
ج :موقعيت و محل جغرافيايي اجرا به همراه شرايط
محيطي مرتبط با خاك ،آب و هوا
چ :محدوديتهاي نسبت آب به مواد سيماني ،حداقل و
حداكثر مقدار مواد سيماني
ح :نوع وسيلهي ساخت ،حمل و ريختن بتن و تراكم
خ :حداقل ابعاد اعضا ،ضخامت دال ،فاصلهي ميلگردها و
حداقل ضخامت پوشش بتني روي ميلگردها
د :ميزان درهمي و شلوغي ميلگردهاي قطعات مختلف
ذ :نوع قطعات بتني (تير ،دال ،ديوار ،ستون ،شمع ،شالوده
و )...
ر :نوع اجرا (پيشساخته و درجا) يا شيوهي اجرا (بتن
پاشي و غيره)
ز :نوع عضو از نظر طراحي (ساده ،مسلح ،پيشتنيده)
ژ :ساير خواستهها و محدوديتهاي مرتبط با بتن تازه
مانند وزن مخصوص ،جداشدگي ،آبانداختن ،درصد هوا،
زمان گيرش ،دما و ...
س :ساير خواستهها و محدوديتها مانند زمان
قالببرداري ،اعمال پيش تنيدگي ،وزن مخصوص بتن

/۲
۷/
۱۲
۱۳
۹
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تفسير/توضيح

متن اصلي
سختشده ،شيوهي خاص عملآوري تسريع شده ،بتن اليافي،
حبابدار ،خودتراكم ،سبك و سنگين

2-6-5

ت 2-6-5

اطالعات مربوط به مصالح مصرفي در

طرح مخلوط

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

طرح مخلوط

ﻣ ﻮر

الف :نوع سيمان ،محل توليد و ساير مشخصات فيزيکي و
شيميايي آن
ب :نوع سنگدانه ريز و درشت ،محل توليد يا تامين و
مشخصات فيزيکي و شيميايي آن شامل دانهبندي ،درصد
گذشت از الك  75ميکرومتر ،مدولريزي ،چگالي و جذب آب،
درصد ذرات پولکي و سوزني ،درصد شکستگي ،سايش و دوام
در برابر عوامل جوي ،مقادير يونهاي سولفات و كلريد ،نتايج
آزمايشهاي واكنشزايي با قلياييها و مواد زيانآور
پ :محل تامين آب و مشخصات فيزيکي و شيميايي آنها
ت :نوع مواد پوزوالني و سربارهاي يا پودر سنگ و محل
تامين به همراه مشخصات فيزيکي و شيميايي آنها
ث :نوع مواد افزودني شيميايي ،محل تامين به همراه
مشخصات فيزيکي و شيميايي آنها بهويژه چگالي ،درصد مواد
جامد ،pH ،رنگ ،خواص اصلي و جنبي و نحوهي مصرف و
انبار كردن و ساير محدوديتهاي مصرف
ج :نوع الياف مصرفي و محل تامين به همراه مشخصات
فيزيکي و مکانيکي شامل چگالي ،طول ،قطر ،شکل و ...

اطالعات مربوط به مصالح مصرفي در

خ۶
نتايج مخلوط آزمايشي

۱۳
۹

الف :مقاومت هدف طرح مخلوط
ب :دوام هدف طرح مخلوط
پ :اسالمپ اوليه در هنگام ساخت بتن
ت :انحراف معيار يا حاشيهي ايمني و نحوهي محاسبه يا
تخمين
ث :حداكثر اندازهي اسمي سنگدانهي مصرفي
ج :نسبت آب به سيمان يا مواد سيماني طرح
چ :مقدار سيمان و مواد سيماني (به تفکيك به همراه نام
آنها)
ح :مقدار آب آزاد

/۲

نتايج مخلوط آزمايشي

۷/
۱۲

 3-6-5اطالعات مقادير و نسبتهای مخلوط و

ت 3-6-5

اطالعات مقادير و نسبتهای مخلوط و

ت  3-6-5در مورد ارائه و ذكر نسبت آب به مواد سيماني طبق
روش ملي طرح مخلوط يا برخي روشهاي شناخته شدهي معتبر
در دنيا ،ميتوان به نسبت آب به مواد سيماني معادل اشاره نمود و
مقدار ( kضريب تاثير) بهكار رفته را نيز ذكر كرد .اين نسبت «آب
به مواد سيماني معادل» با استفاده از رابطه ت  7-5تعريف ميشود.
رابطه ت )7-5
𝒇𝑾
𝑷𝒌𝑪+

= )

𝑾

𝒆 𝒎𝑪

(

درحاليكه نسبت «آب به مواد سيماني» بر اساس رابطه ت 8-5
تعريف ميگردد.
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

خ :مقدار آب كل
د :مقدار افزودنيهاي شيميايي (به تفکيك به همراه نام
آنها)
ذ :مقدار سنگدانههاي ريز و درشت اشباع با سطح خشك
(به تفکيك)
ر :مقدار سنگدانههاي ريز و درشت كامال خشك (به تفکيك)
ز :درصد هواي بتن (فرضي و اندازهگيري شده)
ژ :ذكر درصد سهم سنگدانهها
س :دانهبندي مخلوط سنگدانه بتن و مدول نرمي مخلوط
ش :وزن مخصوص بتن متراكم تازه (محاسباتي و اندازه
گيري شده)
ص :نتايج رواني و كارآيي در زمانهاي مختلف بهويژه در
پاي كار ،پس از حمل و معطليها
ض :دماي بتن تازه در زمان ساخت و در زمان متناظر پاي
كار
ط :نتايج مشاهدات يا اندازهگيري در مورد جداشدگي،
آبانداختن ،گيرش و ...
ظ :تشريح وضعيت ظاهري بتن
ع :نتايج آزمايش مقاومت فشاري بتن در سنين مختلف
بهويژه در سن مقاومت مشخصه
غ :نتايج آزمايشهاي دوام در سنين مورد نياز
ف :نتايج ساير آزمايشهاي بتن سختشده مانند چگالي،
مقاومت خمشي يا كششي ،ضريب ارتجاعي و غيره در صورت
نياز
ق :رابطهي نسبت آب به مواد سيماني با مقاومت و دوام در
صورت ساخت حداقل سه نسبت هاي مخلوط آزمايشي.

رابطه ت )8-5

𝑓𝑊
𝑃𝐶+

=)

𝑊
𝑚𝐶

(

كه درآن:
 Pمقدار پوزوالن يا سرباره و 𝑓𝑊 مقدار آب آزاد طرح مخلوط است.
 Kبراي برخي مواد ،كوچكتر از يك و براي برخي مواد مانند
دودهي سيليسي بزرگتر از يك مي باشد .براي اطالعات بيشتر به
روش ملي طرح مخلوط بتن (نشريه شماره مركز تحقيقات راه،
مسکن و شهرسازي) مراجعه نماييد.
نسبت آب به مواد سيماني معادل براي مشخص كردن مقاومت
متناظر در منحنيهاي نسبت آب به مواد سيماني-مقاومت ،در روش
طرح مخلوط بهكار ميرود .به عبارت ديگر نسبت آب به مواد
سيماني با توجه به مقاومت هدف تعيين ميشود.

ﻣ ﻮر
خ۶
/۲

 1-7-5پس از ساخت بتن در كارگاه و كسب اطالعات كافي
از نتايج آزمايشهاي متعدد مقاومت فشاري ،ميتوان انحراف
معيار واقعي مقاومتي در كارگاه را محاسبه نمود .همچنين
ميانگين مقاومت نمونهها نيز قابل محاسبه است .براي اين
منظور معموال نياز به  30نتيجهي نمونهي مقاومتي وجود
دارد.

۷/
۱۲

مخلوط

۱۳
۹

7-5

تغيير مقاومت فشاری هدف طرح

ت  7-5تغيير مقاومت فشاری هدف طرح
مخلوط

ت  1-7-5به داليل مختلفي از جمله نوسانات كيفي مصالح
مصرفي ،دقت در توزين و پيمانه كردن ساخت بتن ،كنترل نسبت
آب به مواد سيماني و غيره ،ممکن است انحراف معيار مقاومت و
مقاومت ميانگين تغيير كند و حتي انطباق با رده دچار مشکل شود.
در صورتي كه تعداد نتايج نمونهها كمتر از  30و بيشتر از  10باشد
ميتوان مقدار انحراف معيار را نيز با توجه به ضريب اصالحي آن
بهدست آورد
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 2-7-5در صورتيكه انحراف معيار بهدست آمدهي جديد،
كمتر از انحراف معيار محاسباتي يا تخميني قبلي باشد و براي
انطباق با رده يا مقاومت مشخصه ،هيچيك از نتايج مقاومتي
نمونهها كمتر از مقاومت مشخصه نباشد ،ميتوان با توجه به
انحراف معيار جديد مقاومت هدف طرح جديد را نيز بهدست
آورد و به كمك آن نسبت هاي مخلوط نويي را ارائه نمود.
مشروط بر اينکه مقدار مواد سيماني و نسبت آب به مواد
سيماني جديد ضوابط مربوط به دوام را برآورده نمايد.

ت  2-7-5با اعمال دقت بيشتر در ساخت بتن و كنترل نسبت
آب به مواد سيماني و يا وجود نوسانات كيفي كمتر در مصالح
مصرفي ،ممکن است انحراف معيار مقاومت بتن در كارگاه كاهش
يابد .بنابراين در صورتي كه فاصلهي مناسبي در پذيرش و انطباق
با رده وجود داشته باشد ،ميتوان مقاومت هدف طرح را كاهش داد.
بديهي است در اين حالت احتمال افزايش نسبت آب به مواد
سيماني در طرح جديد و يا كاهش مقدار سيمان وجود دارد و در
هر صورت نبايد ضوابط مربوطه را در مورد دوام نقض كند .در
بسياري از پروژهها در صورت مواجه با ازدياد مقاومت ،بدون توجه
به ضوابط دوام ،مقدار سيمان را كاهش يا نسبت آب به مواد سيماني
را افزايش ميدهند كه نادرست است.
ت  3-7-5بنا به داليلي از جمله كاهش كيفي مصالح مصرفي يا
كاهش دقت در ساخت بتن و كنترل نسبت آب به مواد سيماني،
ممکن است انحراف معيار جديد افزايش يافته و سطح مقاومت
بتنها كاهش يابد .در اين حالت بايد ضمن توجه بيشتر به ساخت
بتن و كنترل نسبت آب به مواد سيماني ،مقاومت هدف طرح
مخلوط بتن را آنقدر باال برد كه احتمال عدم انطباق با رده به مقدار
ناچيزي برسد .با افزايش مقاومت هدف طرح مخلوط ،هيچگونه
مشکلي براي دوام و ضوابط مرتبط با آن (بهجز حداكثر مجاز مقدار
سيمان) بهوجود نميآيد و با مصرف بيشتر مواد كاهندهي آب يا
روانكننده ميتوان بر اين مشکل نيز فائق آمد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ﻣ ﻮر

 3-7-5در صورتيكه در حين اجرا ،عدم انطباق با رده يا
مقاومت مشخصه حاصل شود ،الزم است با افزايش حاشيهي
ايمني ،مقاومت هدف طرح افزايش داده شود .در اين حالت
انحراف معيار مقاومتي موجود ،بيش از انحراف معيار فرضي
قبل خواهد بود .بديهي است در اين حالت نيز بايد نسبت هاي
مخلوط جديدي ارائه كرد.

خ۶

/۲

۷/
۱۲
۱۳
۹

 6فصل ششم
ت6

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

پايائي (دوام) بتن
متن اصلي

1-6

كليات

تفسير/توضيح
ت  1-6كليات

ﻣ ﻮر

پايايي يا دوام بتن ساخته شده از سيمان هيدروليکي و مواد
سيماني به توانايي بتن براي مقابله با عوامل جوي ،حمالت
شيميايي ،سايش ،فرسايش و هرگونه فرآيند منجر به زوال و
خرابي گفته ميشود .بتن پايا در شرايط محيطي مورد نظر،
شکل ،حداقل كيفيت قابل قبول اوليه و قابليت بهرهبرداري
مورد نظر از سازههاي بتني را حفظ ميكند .در جدول 6-1
دستهبندي شرايط محيطي براي دوام بتن ارائه شده است .بر
اساس اين دستهبندي ،ضوابط و الزامات مربوطه در بندهاي
بعدي ارائه خواهد شد.

خ۶
/۲

1-2-6

خوردگي فوالد مدفون در بتن

ت 1-2-6

خوردگي فوالد مدفون در بتن

ت  1-1-1-6معموال در بتني با  pHباالتر از  ،12اليهي محافظ
پايداري بهوجود ميآيد كه موجب كند شدن زنگزدگي شديد فوالد
ميشود .چنانچه غلظت يون كلريد به حد بحراني يا حد آستانهي
خوردگي برسد ،اليهي محافظ در سطح ميلگرد از بين ميرود.
غلظت بحراني يون كلريد در همه بتنها يکسان نيست و به عوامل
مختلفي ارتباط مانند  pHخمير سيمان  ،دما ،دارد .با كاهش pH
بهدليل كربناته شدن خمير سيمان بتن و يا عوامل اسيدي ديگر و
رسيدن به حد تقريبي  ،9اليه محافظ از بين ميرود.
در ريز اقليمهايي همچون محيط كارخانههاي سيمان ،نيروگاههاي
گازي يا حرراتي ،پااليشگاههاي نفت و گاز ،كارخانههاي حرارتي
آهكپزي ،تونلهاي راه و راهآهن و مناطق پرتردد شهري،
كربناتهشدن بتن از اهميت بيشتري برخوردار است.

۱۳
۹

شـــود ،اليههاي محافظ
اگر بنا به داليليكه در ادامه ارائه مي شود
خوردگي بهدليل خمير سيمان به شدت قليايي مجاور سطح
ميلگرد يا فوالد مدفون در بتن از بين برود ،با حضور اكسيژن
و آب ،خوردگي در فوالد بهصورت پيش رونده ادامه مييابد و
محصـــوالت زنگ آهن در اطراف ميلگردها،
با افزايش حجم مح صوالت
تنش هاي داخلي در بتن مو جب طب له كردن ،ترك خوردن،
خرد شدن و ريختن پوشش روي فوالد ميشود.
خوردگي ممکن است بر اثر رسيدن غلظت يونهاي كلريد به
صيت قليايي زياد
خاصـــيت
حد معين (بحراني) و يا از بين رفتن خا
خمير سيمان سطح ميلگرد و در نتيجه نفوذ گاز دياك سيد
كربن و كربناته شدن يا نفوذ اسيد به داخل بتن آغاز گردد.

۷/
۱۲

2-6

انواع آسيب ديدگيهای بتن

ت  2-6انواع آسيب ديدگيهای بتن
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متن اصلي
2-2-6

تفسير/توضيح
ت 2-2-6

حملهی سولفاتي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

سولفات موجود در آب يا خاك مجاور
به علت نفوذ يونهاي ســولفات
شود كه با
شونده در بتن ايجاد ميشـــود
سط شـــونده
منبســـط
بتن ،موادي منب
گذ شت زمان و با ح ضور رطوبت باعث فروپا شي سطح بتن
صورت پيش رونده به داخل بتن
شده و خرابي به مرور و بهصــورت
شــده
گسترش مييابد .همچنين وجود مقادير بيش از حد يونهاي
سولفات در اجزاي ت شکيل دهندهي بتن نيز ممکن ا ست در
شرايط خاص منجر به خرابي بتن گردد.

آب شدن

برخي سولفاتها مانند سولفات منيزيم ممکن است باعث از بين
رفتن و تجزيه مواد چسبانندهي بتن شوند ،درحاليكه انبساط
چندان زيادي را بهوجود نميآورد .خطرناكترين سولفاتها
بهترتيب سولفات منيزيم ،سولفات سديم و پتاسيم و سولفات كلسيم
هستند .سولفات كلسيم به مقدار كم در آب حل ميشود ،بنابراين
مقدار آن نميتواند در آبهاي سطحي يا زيرزميني از حد معيني
تجاوز كند .درحاليكه قابليت انحالل سولفاتهاي منيزيم ،سديم و
پتاسيم به مراتب بيشتر است و ثابت شده است كه اثرات زيان بار
شديدتري نيز نسبت به سولفات كلسيم دارند.

ت 3-2-6

ﻣ ﻮر

 3-2-6آسيبديدگي بر اثر چرخهی يخ زدن و

آسيبديدگي بر اثر چرخهی يخ زدن و
آب شدن

در صورتيكه نمكهاي يخزدا در آب مجاور سطح بتن باشد ،اثرات
مخرب آن در يخبندان و آب شدنهاي پي در پي بهمراتب بيشتر
خواهد بود و پوسته پوسته شدن را در پي خواهد داشت .در
صورتيکه اين نمكها حاوب كلريد باشند ،ممکن است همزمان
خوردگي ميلگردها را نيز بهوجود آورند.

خ۶

شدن در بتن
سيبديدگي بر اثر چرخهي يخ زدن و آب شـــدن
آآســـيب
شود .علت
شي آن ظاهر ميشــود.
فروپاشــي
صورت تركخوردگي و فروپا
بهصــورت
ســخت بر اثر
انبســاط پيش روندهي بتن سخت
آســيبديدگي انب ساط
اين آ سيب
چرخهي يخ زدن و آب شدن پي در پي است.

حملهی سولفاتي

۷/
۱۲
۱۳
۹

در اثر عبور وسايل نقليه و يا حركت آب از روي سطح بتن و
آســـيبديدگي
ساينده ،آ سيب
يا وزش بادهاي حامل ذرات ريز ســـاينده،
به صورت جدا شدن ذراتي از سطح بتن آغاز و در نهايت به از
شود .با افزايش مقاومت
قســمتي از آن منجر ميشــود.
بين رفتن ق سمتي
شي آن را
ـايشــي
فرسـساي
شي و فر
ـايشــي
شاري بتن ميتوان مقاومت سـساي
ففشــاري
افزايش داد.

/۲

4-2-6

سايش و فرسايش

ت 4-2-6

سايش و فرسايش

 5-2-6واكنش قليايي سنگدانهها

ت 5-2-6

ســـنگدانه هايي با كاني هاي واكنشزا با
در برخي از حاالت سنگدانه
قلياي سيمان و در ح ضور رطوبت واكنش ميدهد .مح صول
سيمان و
صل خمير ســيمان
انبســاط در حد فافاصــل
ســبب انب ساط
اين واكنش سبب
ساط بتن تحت تنشهاي
انبســاط
شــود .دراثر اين انب
سنگدانه مي شود
ســنگدانه
داخلي قرار گرفته و ترك ميخورد .اين نوع آ سيبديدگي در
س يب
شـــود و بر خالف آآســـ
جســـم بتن اي جاد مي ش
ت مامي ج سم
ديدگيهاي ديگر كه از سطح خارجي آغاز مي شود ،از درون

منظور از قلياييهاي سيمان ،اكسيدهاي سديم  Na2Oو پتاسيم
 K2Oاست كه با برخي از سنگدانههاي سيليسي يا كربناتي واكنش
ميدهند .بههمين دليل سنگدانههاي مشکوك به توانايي
واكنشزايي مانند اوپال ،كلسدوني ،بعضي از اشکال كوارتز،
كريستوباليت ،تريديميت و شيشههاي سيليسي از گروه
سنگدانههاي سيليسيها و برخي از دولوميتها از گروه سنگدانههاي
كربناتي قبل از مصرف بايد مورد بررسي قرار گيرند .واكنشهاي
مورد نظر ممکن است بهتدريج و معموال در محيطهاي گرم و

واكنش قليايي سنگدانهها

فصل ششم – پايائي (دوام) بتن

89

29/01/2019

متن اصلي

تفسير/توضيح

صرفا در
سيب ديدگي صـــرفا
باعث تخريب بتن ميگردد .اين آآســـيب
محيطهاي مرطوب امکان پذير است.

مرطوب پس از حدود  5سال و در محيطهاي مرطوب و سرد ،پس
از حدود  10سال آثار خود را به نمايش بگذارند.

3-6

ت  3-6دستهبندی شرايط محيطي

دستهبندی شرايط محيطي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

در جدول  6-1دستهبندي شرايط محيطي از ديدگاه دوام
بتن ارائه شده است .اين طبقه بندي موارد خاص را شامل نمي
شود .براي مثال بکارگيري فوالد ضد زنگ يا استفاده از
تمهيدات خاص براي جلوگيري از خوردگي يا پوششهاي
حفاظتي روي بتن و ميلگرد (فوالد) را در بر نميگيرد.
همچنين چنانچه بتن در معرض دو يا چند حالت روياروئي
همزمان مطابق با ردههاي جدول  6-1باشد ،ممکن است نياز
به بررسي بيشتر براي اثر توامان آنها باشد.
چنانچه بتن خارج از محدوده طبقهبندي دوام يا در معرض
حمالت شيميايي خاص موجود در آب يا خاك قرار گيرد و يا
سرعت آب حاوي امالح شيميايي مجاور بتن زياد باشد ،بايد
مطالعات خاص از نظر دوام انجام شود.

ﻣ ﻮر

ردهبندي ارائه شده در جدول  6-1در تطابق شرايط ملي با استاندارد
جهاني  ISO 22965-1و استاندارد ملي ايران بهشماره
 12284-1ارائه شده است.
دستهبندي ارائه شده بر اساس شرايط محيطي دريا و مشابه سواحل
جنوبي ايران تهيه شده و دما و غلظت امالح آب دريا در آن زياد
محسوب شده است .براي ساير محيطهاي دريايي نظير شمال كشور
كه دما و غلظت امالح موجود در آب دريا به مراتب كمتر است ،بايد
انتخاب نوع دستهبندي با رعايت شرايط حداكثر انطباق صورت
گيرد .به عنوان مثال براي انتخاب دستهبندي شرايط محيطي
ميتوان از شرايط يك درجه ماليمتر استفاده كرد.

خ۶

4-6

ضوابط ويژه برای افزايش پايايي در

كليات

نفوذپذيري بتن ،يکي از مهمترين عوامل موثر بر كاهش دوام
و پايائي بتن ميباشد .لذا بايد با كنترل عوامل موثر بر
نفوذپذيري ،دوام بتن را افزايش داد.

شرايط محيطي مختلف

۷/
۱۲

1-4-6

/۲

شرايط محيطي مختلف

ت  4-6ضوابط ويژه برای افزايش پايايي در

ت 1-4-6

كليات

۱۳
۹

براي افزايش پايايي بتن ميتوان نفوذپذيري آن را با رعايت موارد
(الف) الي (د) تقليل داد:
الف -استفاده از سيمان مناسب؛
ب -استفاده از آب و سنگدانههاي مناسب؛
پ -بهينهسازي عيار سيمان؛
ت -استفاده از نسبت جايگزيني مناسب مواد پوزوالني يا شبه
سيماني؛
ث -انتخاب صحيح و مناسب نسبتهاي مخلوط بتن؛
ج -استفاده از افزودنيهاي شيميايي مانند روانكنندهها ،مواد
حباب هواساز؛
چ -كاهش و محدود نمودن نسبت آب به مواد سيماني (سيمان و
پوزوالن و مواد شبهسيماني)؛
ح -رعايت محدوديت حداكثر دماي بتن در هنگام بتنريزي؛
خ -دقت در حمل و ريختن و پرهيز از جداشدگي؛
د -تأمين حداكثر تراكم با وسايل و روشهاي مناسب؛
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

ذ -عملآوري دقيق و كافي با روشهاي مناسب؛
ر -ايجاد پوشش مناسب بر سطح بتن.
توجه شود رعايت اين موارد بر اساس اهميت مرتب نشده است؛
بهطور مثال نسبت آب به مواد سيماني ميتواند اهميت بيشتري
داشته باشد .درحاليكه رعايت بند (الف) در كاهش نفوذپذيري يون
كلريد موثر است ،احتمال دارد بر كاهش نفوذپذيري در برابر آب يا
هوا تاثير چنداني نداشته باشد.

جدول  6-1دستهبندی شرايط محيطي از ديدگاه دوام بتن

1

خطر خوردگي يا
حمالت شيميايي وجود
ندارد

مشخصه

X0

بتن غير مسلح يا بدون فلزات مدفون،
در همه شرايط به غير شرايط يخزدن و
آب شدن ،بدون سايش يا حمالت
شيميايي

-

ﻣ ﻮر

رديف

ردهبندی

رده

توصيف شرايط

تشريح نمونههايي از شرايط محيطي مشابه با ردهبندی

بتن آرمه در شرايط خيلي خشك

2

3

خوردگي ناشي از
كربناته شدن
(فقط بتن آرمه)

XCD4

چرخههاي تر و خشك شدن با آب
حاوي يون كلريد

 بخشهايي از ساختمان كه در معرض پاشش كلريدي قرار دارد، روسازيهاي محوطهها، -دال پاركينگهاي.

XCS1

بتن آرمه در معرض نمكهاي كم
موجود در هوا و خيلي دور از دريا

 -سازههاي خيلي دور از ساحل (بيش ار  5كيلومتر)

XCS2

بتن آرمه دائما غرقاب يا درون خاك
آبدار يا مرطوب

 بخشهايي از سازههاي دريايي كه در آب دريا قرار دارند. بخشهايي از سازه كه در خاك ساحلي  -زير سطح تراز دريا قرار دارند. -سازههاي نسبتا دور از ساحل (يك تا  5كيلومتر)

XCS3

بتن آرمه در معرض نمكهاي زياد
موجود در هوا و بدون تماس مستقيم با
آب دريا يا پاشش

 -سازههاي نزديك ساحل (كمتر از يك كيلومتر)

۱۳
۹

4

(بتن داراي ميلگرد يا ساير
فلزات مدفون كه در تماس
با يونهاي كلريد ناشي از
آب دريا يا نمكهاي
موجود در هوا هستند)

XCD3

بتن آرمه در تماس مستقيم با خاك
آلوده به يون كلريد

 قسمتهايي از ساختمان كه در تماس با خاك مهاجم است ،و زير سطحآب زيرزميني است.

۷/
۱۲

خوردگي ناشي از
يونهاي كلريد آب
درياي شور

XCD2

مرطوب ،به ندرت خشك

 -استخر شنا و يا مخازن آب حاوي كلر آزاد

/۲

(بتن داراي ميلگرد يا
ساير فلزات مدفون كه در
تماس با آب يا خاك حاوي
يونهاي كلريد ميباشند
مانند :نمكهاي يخزدا )

XCD1

رطوبت متوسط

 -سطوح بتني در معرض يونهاي كلريد هوا

خ۶

خوردگي ناشي از
يونهاي كلريد به غير
از آب درياي شور

 -بتن در داخل ساختمانها با رطوبت بسيار كم

XCS4

نواحي در معرض پاشش و جزر و مد

 -بخشهايي از سازههاي دريايي در معرض پاشش و جزر و مد

XCA1

شرايط خشك يا همواره مرطوب

 سطوحي كه در محوطهي بستهي داخلي سازه قرار دارند ،به استثنايمحيطهاي داخلي سازه كه رطوبت بااليي دارند.
 -سطوحي كه همواره درون آب و بدون عوامل آسيبرسان باشند.

XCA2

شرايط غالبا مرطوب و به ندرت خشك

 سطوحي كه در طوالني مدت در معرض آب باشد همچون بسياري ازپيها.

XCA3

شرايط با رطوبت محيطي متوسط

 سطوح خارجي بتن آرمه كه از بارش مستقيم باران مصون است. سطحي كه در معرض رطوبت هستند ،همچون محيط حمام و آشپزخانه.بتن در مناطق گرم و خشك يا شهرها.

XCA4

چرخههاي تر و خشك شدن و غلظت
زياد كربن دي اكسيد

 سطوحي كه در معرض چرخههاي تر و خشك شدن و هستند. بتن در پااليشگاهها نيروگاههاي حرارتي ،كارخانههاي سيمان و آهك پزيكه كربن دي اكسيد در محيط آنها زياد است.
 بتن در شهرهاي گرم و مرطوب ،تونلها راه و راهآهن غير برقي وپاركينگها بسته و طبقاتي.
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ادامه جدول  1-6دستهبندی شرايط محيطي از ديدگاه دوام بتن

رده

رديف

ردهبندی

5

بتن در معرض چرخه-
هاي يخزدن و آب شدن
و در محيط مرطوب
قرار دارد

6

بتن در معرض حمالت
سولفاتي قرار دارد ،اما
يون كلريد قابل توجهي
وجود ندارد

7

بتن در شرايط بروز
واكنش قليايي –
سنگدانه قرار دارد

توصيف شرايط

مشخصه

ردهبندی

XFT1

درجهي اشباع متوسط
احتمال حضور نمكهاي يخزدا وجود
ندارد

 -احتمال چرخههاي يخ زدن و آب شدن در هر سال وجود دارد.

XFT2

درجهي اشباع زياد
احتمال حضور نمكهاي يخزدا وجود دارد

 احتمال چرخههاي يخ زدن و آب شدن در اجزاء قائم وجوددارد.

XFT3

درجهي اشباع زياد
با احتمال وجود نمكهاي يخزدا

 -چرخههاي يخ زدن و آب شدن در اجزاء قائم وجود دارد.

XS1

احتمال حمالت سولفاتي متوسط

 بخشهايي از سازهي بتني كه در معرض يونهاي سولفاتموجود در آب و خاك مطابق جدول  6-8قرار دارند.

XS2

احتمال حمالت سولفاتي شديد

 بخشهايي از سازهي بتني كه در معرض يونهاي سولفاتموجود در آب و خاك مطابق جدول  6-8قرار دارند.

XS3

احتمال حمالت سولفاتي خيلي شديد

 بخشهايي از سازهي بتني كه در معرض يونهاي سولفاتموجود در آب و خاك مطابق جدول  6-8قرار دارند.

XAS1

واكنش ناشي از سنگدانههاي سيليسي

 بخشهايي از سازهي بتني كه ممکن است با سنگدانههايسيليسي واكنشزا و سيمان پرقليا ساخته شده و داراي رطوبت
باشند.

واكنش ناشي از سنگدانههاي كربناتي

 بخشهايي از سازهي بتني كه ممکن است با سنگدانههايكربناتي واكنشزا و سيمان پرقليا ساخته شده و داراي رطوبت
باشند.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

XFT0

درجهي اشباع كم

 احتمال چند چرخهي يخ زدن و آب شدن در هر سال وجوددارد.

ﻣ ﻮر

خ۶

XAS2

/۲

متن اصلي

الزامات برای بتن آرمه در معرض
يونهای كلريد

 1-2-4-6ضوابط نسبت های مخلوط و خواص بتن

ت 2-4-6

الزامات برای بتن آرمه در معرض يونهای
كلريد

ت  1-2-4-6ضوابط نسبت های مخلوط و خواص بتن

۱۳
۹

در جدول ،6-2ضوابط نسبت هاي مخلوط و خواص بتن براي
شرايط محيطي در معرض يونهاي كلريد ارائه شده است.

تفسير/توضيح

۷/
۱۲

2-4-6

تشريح نمونههايي از شرايط محيطي مشابه با

در جدول ،6-2جدول 6-3و جدول 6-4فرض بر آن است كه آغاز
خوردگي سازه در حدود  25سال باشد .بنابراين چنانچه نياز به عمر
بيشتري باشد ،بايد معيارهاي مورد نظر را با توجه به طراحي دوام
بر اساس عمر تغيير داد.
چنانچه رويارويي در سواحل درياي خزر مد نظر باشد ،توصيه
ميشود يك درجه تخفيف در شرايط رويارويي جدول 6-2الي
جدول 6-5در نظر گرفته شود.
در جدول 6-2در شرايطي كه مصرف مواد جايگزين سيمان اجباري
نيست ،در صورتي كه از مواد حبابساز استفاده شود ميتوان
حداكثر اندازهي سنگدانه يا نسبت آب به مواد سيماني را افزايش
داد.
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جدول 6-2ضوابط نسبت های مخلوط و خواص بتن برای شرايط محيطي در معرض يونهای كلريد
حداقل مقدار مواد

حداكثر نسبت آب

حداقل ردهی بتن

سيماني Kg/m3

به مواد سيماني

(مقاومت مشخصه)

325

0/5

C25

0/45

C30

طبقهبندی

دستهبندی

نوع سيمان انتخابي

1

XCD1
XCS1

سيمان پرتلند 1نوع ( )1و ( )2و
 CEM I – SR10و ساير سيمانهاي آميخته

2

XCD2
XCD3
XCS2

سيمان پرتلند 1نوع ( )1و ( )2و
 CEM I – SR10و ساير سيمانهاي آميخته2

325

3

XCD4
XCS3

سيمان پرتلند 1نوع ( )1و ( )2و
 CEM I – SR10با مواد پوزوالني يا سرباره يا
سيمانهاي آميخته2

350

4

XCS4

سيمان پرتلند 1نوع ( )1و ( )2و
 CEM I – SR10با مواد پوزوالني يا سرباره يا
سيمانهاي آميخته2

375

2

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

C35

0/40

C40

0/37

ﻣ ﻮر

 -1در محيطهاي دريايي آبشور و حاشيه آن ،سيمان پرتلند بايد بين  6تا  10درصد  C3Aداشته باشد .همچنين استفاده از سيمان نوع  5براي بتن آرمه در شرايط حمله كلريدي
مجاز نيست.
 -2سيمانهاي آميخته شامل تركيب سيمان پرتلند با مواد جايگزين سيمان ،نظير دودهي سيليس ،سرباره ،خاك ستر بادي و پوزوالنهاي طبيعي يا م صنوعي با حداقل مقادير
منا سب (براي دودهي سيليس  5درصد ،سرباره  25درصد ،پوزوالن طبيعي  20درصد ،خاك ستر بادي  15درصد ،زئوليت و متاكائولن  10درصد) ه ستند .چنانچه از دوغاب دودهي
سيليس يا موارد مشابه استفاده شود ،مقدار حداقل دودهي سيليس موجود در بتن بايد از حداقل مقدار فوق تبعيت نمايد.
 حداكثر مواد سيماني به  425كيلوگرم در متر مکعب محدود مي شود .در صورت نياز به مواد سيماني به مقدار بيشتر ،بويژه براي حداكثر اندازه كوچکتر از  20ميليمتر يا بتنهايخودتراكم يا پا ش شي ،بايد اقدامهاي الزم بهمنظور جلوگيري از تركخوردگي نا شي از خ شك شدن و كاهش حرارت ايجاد شده در قطعات حجيم ،اعمال گ شته و كيفيت كار تو سط
مهندس ناظر تاييد گردد.
 حداقل و حداكثر مقادير سيمانهاي ارايه شده در اين جدول بر اساس حداكثر اندازهي اسمي سنگدانه  20ميليمتر است و در صورت كاهش حداكثر اندازهي سنگدانه ،ميتوانمقدار مواد سيماني را متناسبا افزايش داد .افزايش حداكثر اندازهي سنگدانه در چنين شرايطي توصيه نميشود.
 -در صورت مصرف مواد حبابساز ،ميتوان حداقل رده بتن را  5مگاپاسکال كاهش داد ،مشروز بر اينکه از رده  C25كمتر نشود.

خ۶

جدول 6-3حداكثر مجاز يونهایكلريد در بتن آرمه از نظر خوردگي فوالد برای ساخت جديد

نوع عضو بتني

/۲

نسبت كلريد به مواد سيماني بر حسب درصد وزني

قابل حل در آب

طبق استاندارد ملي ايران بهشمارهي 8947

بتنآرمهاي كه در زمان بهرهبرداري در معرض رطوبت و كلريدها قرار
گيرد مطابق رده .XCS3 ،XCD4 , XCS4

0/08

بتنآرمهاي كه در زمان بهرهبرداري در معرض رطوبت و كلريدها قرار
گيرد مطابق رده  XCS2 ،XCD2 ،XCD1 ،XCS1و .XCD3

0/1

بتنآرمهاي كه در زمان بهرهبرداري در معرض رطوبت بدون تماس با
يونهاي كلريد باشد.

0/15

بتنآرمهاي كه در زمان بهرهبرداري در حالت خشك باشد يا از رطوبت
محافظت شود.

0/30

۷/
۱۲

بتن پيشتنيده*

0/06

قابل حل در اسيد
طبق استاندارد ملي ايران بهشمارهي 8946

0/08
0/1
0/13

۱۳
۹

0/20
0/40

* -اين الزامات با فرض قرارگرفتن در شرايط رده  XCS3 ،XCS4و  XCD4در نظر گرفته شده است .بديهي است كه براي شرايط روياروئي ماليمتر ميتوان از مقادير رديف
بعدي استفاده كرد.
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جدول 6-4مقادير مجاز مشخصه از آزمايشهای نفوذپذيری بتن برای تامين دوام بتنآرمه (الزامات عملکردی)
محدودهی مجاز مقادير مشخصه

طبقهبندی شرايط محيطي
1

2

3

4

XCD1و XCS1

XCD2و  XCS2و XCD3

XCS3و XCD4

XCS4

 -1حداكثر جذب آب نيمساعته  ،INSO 1608-122درصد

3/5

3

2/5

2/0

 -2حداكثر عمق نفوذ آب تحت فشار  ،INSO 3201-5ميليمتر

60

45

30

20

 -3حداكثر نفوذپذيري كلريد به روش تسريعشده ()RCPT
 ،INSO 20793كلمب

-

3500

2500

1500

-

0/045
18e-12

0/03
12e-12

0/02
8e-12

75

100

125

150

20

15

12

10

آزمايش

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 -4مهاجرت كلريد RCMT
روش الف)  INSO 21479حداكثر(mm/v.h) ،

روش ب)  INSO 21479حداكثر(m2/s) ،
 -5حداقل مقاومت الکتريکي چهار نقطهاي
( ،AASHTO T 358اهم-متر)

ونر1

 -6حداكثر هدايت الکتريکي)ms/m( ،INSO 15428 2

ﻣ ﻮر

 -1مقاومتهاي الکتريکي چهار نقطهاي ونر براي آزمونههاي استوانهاي  300*150ميليمتر است ،در صورتي كه از استوانه  200*100ميليمتر استفاده شود ،معيارهاي مندرج در جدول
بايد در  1/25ضرب گردد.
 -2مقاومت الکتريکي حجمي ،با هدايت الکتريکي بتن (رديف )6رابطهي معکوس دارد .بنابراين چنانچه معکوس هدايت الکتريکي در عدد  1000ضرب شود ،مقدار مقاومت الکتريکي حجمي
بتن بر حسب اهم – متر بهدست ميآيد و معموال در حدود دو سوم مقاومت الکتريکي چهار نقطهاي ونر است.
تذكرات مهم:

خ۶

 سن آزمايشهاي فوق  28روز در نظر گرفته شده است .چنانچه از سيمانهاي آميخته يا مواد پودري معدني جايگزين سيمان ،به جز دودهي سيليس استفاده شود ،اجازه داده ميشودتا با نظر نگارندهي مشخصات فني پروژه و با توجه به ميزان كندي پيشرفت هيدراته شدن مواد مکمل سيمان ،آزمايشهاي فوق در سن  56يا  90روز انجام شود و از معيارهاي مربوط به 28
روز استفاده گردد تا اطمينان بيشتري بهوجود آيد.
 انجام آزمايشهاي شمارهي  1يا ( 2جذب آب و عمق نفوذ آب) براي نسبت هاي مخلوط به همراه حداقل دو آزمايش از رديفهاي  3تا  6در شرايط رويارويي ستونهاي  3 ،2و  4الزامياست .در مورد ستون  1عالوه بر آزمايش رديف  1يا  ،2صرفا يکي آزمايش از رديفهاي  5و  6الزم است.
 در رابطه با كنترل بتن در كارگاه ،انجام آزمايش رديف  1به همراه حداقل يکي از آزمايشهاي رديفهاي  3تا  6ضرورت دارد .در مورد شرايط رويارويي شرايط  ،1صرفا ميتوان ازآزمايش رديف  1استفاده نمود ،هر چند توصيه ميشود يکي از آزمايشهاي  5يا  6نيز انجام شود .در شرايط جزر و مد يا پاشش آب دريا و يا تا فاصلهي  1000متري از ساحل ،آزمايش رديف
 1به همراه حداقل دو آزمايش از بين آزمايشهاي رديف  3تا  6اجباري است.

/۲

۷/
۱۲

متن اصلي

تفسير/توضيح

 6-4-2-2-1بهمنظور حفاظت ميلگردها در برابر خوردگي،
حداكثر كلريد قابل حل در آب و يا در اسيد بتن سختشده 28
روزه نبايد از مقادير حداكثر مجاز داده شده در جدول 6-3تجاوز
كند.

ت  1-2-2-4-6يون كلريديد بتن سختشده بايد از نمونهي
پودري درون بتن بهدست آيد .در شرايطي كه انجام آزمايش
فوق ،امکانپذير نباشد ،ميتوان مقدار يون كلريد اجزا تشکيل
دهندهي بتن شامل ،سيمان ،آب ،مواد افزودني شيميايي و
معدني و سنگدانه ،را بهدست آورد و مجموع آن را بر حسب
درصد وزني سيمان محاسبه و با مقادير كلريد محلول در اسيد
جدول 6-3مقايسه نمود .مقادير حداكثر مجاز يونهايكلريد بر
حسب درصد وزني سيمان آمده است .در صورتي كه قرار باشد
مقادير يونهاي كلريد بر حسب وزن بتن تعيين شود ،بايد مقدار
سيمان بر حسب كيلوگرم بر هر مترمکعب را بر وزن مخصوص
بتن سختشدهي خشك تقسيم كرد و مقدار حاصل را در مقدار
يون كلريد بر حسب وزن سيمان ضرب نمود .براي مثال چنانچه
مقدار سيمان بتن  375كيلوگرم بر مترمکعب و وزن مخصوص

۱۳
۹

 2-2-4-6مقدار مجاز يونهای كلريد در بتن

ت  2-2-4-6مقدار مجاز يونهای كلريد در بتن
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متن اصلي

بتن خشك سختشده 2250 ،كيلوگرم بر متر مکعب باشد ،براي
محاسبهي درصد يون كلريد نسبت به بتن بايد درصد يون كلريد
نسبت به وزن سيمان را بر عدد  6تقسيم نمود.

 3-2-4-6پوشش بتني روی ميلگردها

ت  3-2-4-6پوشش بتني روی ميلگردها

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 6-4-2-2-2بهمنظور اعمال پارامترهاي دوام در طراحي ،عالوه
بر مقاومت مشخصه ،آزمايشهاي جذب آب ،نفوذ آب و نفوذ
يونهاي كلريد انجام ميشود .محدوديتهاي الزم براي
آزمايشهاي نفوذپذيري در جدول 6-4آورده شده است.

ت  2-2-2-4-6بهعبارت ديگر ،فاصلهي سطح بتن تا
نزديكترين فلز ،اعم از فوالد يا ساير موارد كه در مقابل خوردگي
محافظت نشدهاند (بدون پوشش محافظ) ،مانند سيم قالببندي
يا اقالم مدفون در بتن بهعنوان پوشش بتني محسوب ميشوند.

ﻣ ﻮر

6-4-2-3-1پوشش بتني روي ميلگردها برابر است با حداقل
فاصله بين سطح بتن تا نزديكترين فوالد ،اعم از آرماتور طولي
يا عرضي يا سيم آرماتوربندي.
 6-4-2-3-2مراعات الزامات ارايه شده در بند
 ،3-2-4-6در مورد انتهاي ميلگردهاي مستقيم در كفها و
سقفهايي كه در معرض شرايط جوي يا تعريق نباشند الزامي
نيست.
 6-4-2-3-3در صورت استفاده از نرمافزارها يا مدلهاي طراحي
بر اساس دوام بايد مقادير ضخامت پوششهاي بهدست آمده از
اين روشها را مالك قرار داد .در غير اين صورت ضخامت پوشش
بتني ميلگردها متناسب با شرايط محيطي و نوع عضو مورد نظر
نبايد از مقادير داده شده در جدول 6-5و موارد (الف) و (ب) كمتر
باشد.
الف -قطر ميلگردها؛
ب -چهار سوم بزرگترين اندازهي اسمي سنگدانهها.
 6-4-2-3-4در صورتيكه بتن داراي سطح فرورفته و برجسته
شش بايد از
پوشــش
ضخامت پو
شد ،ضــخامت
ستگي) باباشــد،
ـکســتگي
(نقشدار يا داراي شـشک
عمق فرورفتگيها اندازهگيري شود.
 6-4-2-3-5ميلگردها و تمامي قطعات و صفحههاي فوالدي
پيشبيني شده براي توسعهي آتي ساختمان بايد بهنحو مناسبي
در مقابل خوردگي محافظت شوند.

خ۶

/۲

ت  2-3-2-4-6بديهي است با توجه به ضخامت پوشش بتني
موجود در تيرچههاي سقفهاي تيرچه بلوك ،و مشابه آن نمي-
توان از آنها در مناطق خورنده كلريدي استفاده نمود مگر اينکه
نوع تيرچه تغيير يابد و ضوابط جدول 6-2الي جدول 6-5براي
شرايط محيطي موجود رعايت نمود.

۷/
۱۲

۱۳
۹

 6-4-2-3-6در صورتيكه الزم باشد عضوي داراي درجه
آتشپادي معيني باشد ،حداقل ضخامت پوشش بتن در برابر حريق
بايد ضوابط مندرج پيوست جلد دوم آئيننامه بتن را تأمين نمايد.

ت  5-3-2-4-6براي اين منظور ميتوان از موادي مانند رزين
اپوكسي يا رزين اپوكسي غني شده با روي ،استفاده نمود.
همچنين ميتوان با آغشته كردن سطوح نمايان فوالد با گريس
يا مواد قيري يا قطراني و پوشاندن آنها در لفافههاي پالستيکي،
تا حدودي از خوردگي آنها جلوگيري نمود.
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متن اصلي
جدول 6-5مقادير حداقل ضخامت پوشش بتن روی ميلگردها (ميليمتر) در
شرايط محيطي خورندهی كلريدی
نوع شرايط محيطي
()4
XCS4

تيرهاي اصلي و ستونها

45

50

65

75

دالها و تير فرعي،
تيرچه و ديوارها

35

40

50

60

پوستهها و صفحات
پليسهاي

30

35

45

55

شالودهها

50

60

75

90

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

نوع عضو

()1
XCD1
XCS1

()2
XCS2
XCD2
XCD3

()3
XCS3
XCD4

ﻣ ﻮر

 در صورتيكه حفاظتهاي سطحي بتن با مواد مناسب انجام شود ،مقادير پوشش بتني راميتوان كاهش داد .ميزان كاهش ،بايد بر ا ساس نوع پو شش و نتايج مطالعات آزماي شگاهي
بدست آيد.
 اگر رده بتن  5مگاپاسکال بيش از حداقل رده مندرج در جدول 6-2باشد ميتوان حداقلميزان پوشش را  5ميليمتر كاهش داد.
 براي ميلگرد با قطر بيش از  36ميليمتر ،مقادير پوشش بايد  15درصد اضافه شود. -حداكثر مقدار پوشش روي ميلگرد نبايد از  1/25برابر مقدار «حداقل» ،بيشتر شود.

خ۶

 3-4-6الزامات برای بتن آرمه در خوردگي ناشي
از كربناته شدن

ت 3-4-6

الزامات برای بتن آرمه در خوردگي
ناشي از كربناته شدن

/۲

دوام در برابر خوردگي ميلگرد ناشي از كربناته شدن

برای تامين دوام در برابر خوردگي ميلگرد ناشي از كربناته

۷/
۱۲

 1-3-4-6مشخصات بتن و مقادير حداقل مقاومت برای تامين

ت  1-3-4-6مشخصات بتن و مقادير حداقل مقاومت
شدن

رابطه  ×k( )1-6مقدار مواد افزودني) +مقدار سيمان = مقدار سيمان معادل

۱۳
۹

در صورتيكه بتن حاوي ميلگرد يا فوالد پيشتنيده باشد ،الزم
است با توجه به ردهي مشخص شده در جدول  6-1بتواند ضوابط
ارائه شده در جدول  6-6را تامين نمايد .شايان ذكر است كه
ضوابط ارائه شده در اين فصل شرايط خاص محافظتي بتن،
همچون اعمال پوششهاي سطحي و يا آرماتورهاي خاص مانند
آرماتورهاي زنگنزن را شامل نميشود .در چنين مواردي الزم
است كه با توجه به كيفيت و عملکرد مصالح استفاده شده از دوام
سازه در برابر خوردگي ناشي از كربناته شدن اطمينان حاصل
گردد.

در محاسبات مقدار حداقل سيمان معادل كه در جدول  6-6ارائه
شده ،اصالح مقدار سيمان معادل با در نظر گرفتن مواد افزودني
پودري معدني فعال بصورت زير محاسبه گردد:

كه در آن:
 :kضريب اصالح سيمان
الزم است در رابطه  1-6مقادير ضريب اصالح سيمان براي
خاكستربادي ،دودهي سيليسي ،پوزوالن طبيعي و سربارهي
كورهي آهنگدازي تعيين گردد .اين مقادير بهصورت خالصه در
جدول  6-7و با جزئيات بيشتر در ادامه آمده است.
در صورتيكه حداكثر نسبت جايگزيني پوزوالن طبيعي يا
خاكستربادي به مجموع وزن مواد سيماني كمتر از  25درصد
باشد ،مقدار ضريب اصالح سيمان براي خاكستر بادي يا پوزوالن
طبيعي 0/4 ،در نظر گرفته ميشود .در نسبتهاي جايگزيني
بيش از  25درصد ،از اثر مازاد بر  25درصد مواد پوزوالني مذكور
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ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

صرفنظر ميشود .در سيمانهاي آميخته محدوديت نسبت 25
درصدي بايد به  20درصد كاهش يابد.
مقدار ضريب اصالح سيمان براي دودهي سيليسي برابر با 2/0
است .بايد حداكثر نسبت دودهي سيليسي به سيمان 0/10
درنظر گرفته شده و در مقادير بيش از آن از اثر مازاد بر 10
درصد دودهي سيليسي به عنوان مادهي سيماني صرفنظر شود.
ضريب اصالح سيمان براي سربارهي كورهي آهنگدازي بايد 0/6
در نظر گرفته شده و حداكثر مقدار سرباره نسبت به سيمان برابر
يك منظور ميشود .از مقادير بيشتر سرباره صرفنظر مي شود.

جدول  6-6ضوابط انتخاب نسبت مخلوط و خواص بتن آرمه برای شرايط محيطي خوردگي ناشي از كربناته شدن

شرايط

پوشش روی

محيطي

ميلگرد

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

XCA2

حداقل ردهي مقاومت
حداكثر نسبت آب به مواد سيماني
حداقل مقدار مواد سيماني

C30
0/45
350

C30
0/50
325

C25
0/55
300

XCA3

حداقل ردهي مقاومت
حداكثر نسبت آب به مواد سيماني
حداقل مقدار مواد سيماني

C35
0/45
350

C35
0/45
350

C30
0/50
325

XCA4

حداقل ردهي مقاومت
حداكثر نسبت آب به مواد سيماني
حداقل مقدار مواد سيماني

C40
0/40
375

C40
0/40
350

C35
0/45
350

C20
0/60
275

C20
0/60
275

C20
0/60
275

C20
0/60
275

C20
0/60
275

C25
0/60
300

C25
0/60
300

C25
0/60
300

C25
0/60
300

C30
0/50
300

C25
0/55
300

C25
0/55
300

C25
0/55
300

C25
0/55
300

C30
0/45
325

C25
0/50
300

C25
0/50
300

C25
0/55
300

C25
0/55
300

خ۶

XCA1

حداقل ردهي مقاومت
حداكثر نسبت آب به مواد سيماني
حداقل مقدار مواد سيماني

C25
0/55
325

C20
0/60
300

C20
0/60
275

40

C25
0/55
300

/۲

رواداري منفي مجاز ضخامت پوشش بتني روي ميلگردها حداكثر ( )-10ميليمتر است.

۷/
۱۲

-

ﻣ ﻮر

25

مشخصات نسبت های مخلوط

30

35

45

50

55

جدول  6-7ضريب اصالح مقدار سيمان با در نظر گرفتن مواد مکمل سيماني

پوزوالن طبيعي

1

دودهي سيليسي

2

سربارهي كورهي آهنگدازي
خاكستر بادي

4

3

به وزن مواد سيماني

سيمان

25

0/4

۱۳
۹

نوع ماده مکمل سيماني

حداكثر درصد ،نسبت

ضريب اصالح

60

مشخصات الزم

استانداردهاي ملي ايران شمارهي  3432و 3433

10

2/0

استاندارد ملي ايران شمارهي 13278

50

0/6

25

0/4

استاندارد ملي ايران شمارهي 3517
EN 450-1

 1و  - 4در نسبتهاي جايگزيني بيش از  25درصد نسبت به مواد سيماني بايد نسبت جايگزيني  25درصد لحاظ شود .در سيمانهاي آميخته نسبت
مذكور به  20درصد كاهش مييابد.
 - 2در نسبتهاي جايگزيني بيش از  10درصد نسبت به مواد سيماني ،بايد نسبت جايگزيني  10درصد در نظر گرفته شود.
 - 3در نسبتهاي جايگزيني بيش از  50درصد نسبت به مواد سيماني ،بايد نسبت جايگزيني برابر  50درصد در نظر گرفته شود.
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4-4-6

تفسير/توضيح

الزامات دوام بتن برای حملهی سولفاتي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 6-4-4-1سازههاي بتني در تماس با يونهاي سولفات در
معرض خرابي با درجات مختلف ،بهخاطر حملهي سولفاتي
هستند .منشاء يونهاي سولفات ممکن است خاك ،آب
زيرزميني ،آب دريا ،پسابهاي صنعتي و  ...باشد .در چنين
شرايطي هر سازهي بتني بايد بهعنوان يك مسئلهي مهندسي
ويژه در نظر گرفته و مستقال بررسي و ارزيابي شود.

ت 4-4-6

الزامات دوام بتن برای حملهی سولفاتي

ﻣ ﻮر

ت  6-4-4-1براي وقوع حملهي سولفاتي نياز به رطوبت كافي است.
بنابراين صرف وجود سولفات در خاك نميتواند به حملهي مخرب
به بتن منجر شود .بديهي است نشت آب به درون زمين يا ايجاد نم
موئينه ميتواند شرايط حملهي سولفاتي را فراهم كند.
هنگامي كه تنها بخشي از سازه مدفون بوده و يا در تماس با خاك
و آب سولفاتي باشد ،تبخير مستمر آب ميتواند منجر به باقي ماندن
غلظت بسيار زيادي از يونهاي سولفات در بتن شود .در نتيجه
احتمال وقوع حملهي سولفاتي شديد با وجود غلظت نه چندان زياد
يونهاي سولفات موجود در منبع وجود دارد .جاري بودن آب
سطحي يا زيرزميني ميتواند حملهي سولفاتي شديدتري نسبت
به آب ساكن داراي همان غلظت يونهاي سولفات ايجاد كند.
ت  6-4-4-2نم موئينه حاوي سولفات ميتواند از درون بتن بيرون
از خاك يا آب ،باال آمده و حملهي سولفاتي خود را به انجام رساند.
اين ارتفاع ميتواند حتي تا يك متر نيز برسد.

خ۶

 6-4-4-2ممکن است سازهي بتني كه همواره در باالي سطح
آب زيرزميني قرار دارد نيز در اثر حركت رو به باالي يونهاي
سولفات از فضاهاي مويينهي خاك در معرض حملهي
سولفاتي قرار گيرد .بنابراين اين نوع سازهها نيز بايد حداقل
ردهي مرتبط با خاك و آب را برآورده نمايند.
 6-4-4-3براي بتنهاي در معرض خطر حملهي سولفاتي،
بايد نوع مواد سيماني ،حداكثر نسبت آب به مواد سيماني و
حداقل مقاومت فشاري مشخصهي  28روزه و مطابق با جدول
 6-8باشد .رعايت اين موارد براي حملهي توأم سولفات و
كلريد ،بهويژه در آب شور دريا يا آبهاي زيرزميني و
خاكهاي شور الزم نيست.

/۲

ت  3-4-4-6براي حملهي توام سولفات و كلريد به
بند  6-2-5-2مراجعه شود.

۷/
۱۲

جدول  - 6-8ضوابط نسبت های مخلوط و خواص بتن برای شرايط محيطي خوردگي ناشي از يونهای سولفات

محيطي

آب ( )SO4در خاك (%وزني)

X0

< 0/1

<150
2-

مواد سيماني

فشاری *MPa

بدون محدوديت

20

۱۳
۹

شرايط

مقدار يون سولفات محلول در

مقدار يون سولفات
( )SO4در آب ()mg/l

حداكثر نسبت آب به

حداقل رده مقاومت

نوع مواد سيماني
بدون محدوديت

XS1

0/20<SO42- ≤0/10

1500 <SO4 ≤150
يا آب دريا

مقاومت سولفاتي متوسط

0/5

XS2

2/00 ≤SO42- ≤0/20

10000 ≤SO42- ≤1500

مقاومت سولفاتي زياد

0/45

30

XS3

> 2/00

>10000

مقاومت سولفاتي زياد

0/4

35

25

* رعايت اين محدوديت براي بتنهاي سبکدانه الزامي است .زيرا كنترل نسبت آب به مواد سيماني عمال در بتنهاي سبکدانه ميسر نميشود .هرچند براي بتن معمولي نيز توصيه ميگردد.
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 6-4-4-4تعيين مقدار يون سولفات محلول در آب موجود در
خاك بايد بر اساس روش استاندارد  ASTM C 1580انجام
پذيرد.
 6-4-4-5تعيين مقدار يون سولفات موجود در آب بايد بر
اساس روش استاندارد ملي ايران بهشمارهي  2353يا براي آب
دريا يا آبهاي شور ،بايد مطابق با استاندارد ASTM D 4130
انجام پذيرد.
 6-4-4-6سيمان با مقاومت سولفاتي متوسط سيماني است
كه در آزمايش استاندارد «تعيين تغيير طول مالت سيمان
هيدروليکي قرار گرفته در محلول سولفات» (استاندارد ملي
ايران ،شمارهي  ،)17107مقدار انبساط كمتر از  0/05درصد
پس از  6ماه و  0/10درصد پس از  1سال داشته باشد .سيمان
پرتلند نوع  ،2انواع سيمانهاي آميخته ،تركيب انواع
سيمانهاي پرتلند با مقادير مناسبي از افزودنيهاي معدني
نظير دودهي سيليسي ،خاكستر بادي ،سرباره ،انواع
پوزوالنهاي طبيعي و  ...در صورت برآورده كردن الزام فوق
ميتوانند در ردهي سيمانهاي با مقاومت سولفاتي متوسط
قرار گيرند.
 6-4-4-7سيمان با مقاومت سولفاتي زياد سيماني است كه
در آزمايش استاندارد «تعيين تغيير طول مالت سيمان
هيدروليکي قرار گرفته در محلول سولفات» (استاندارد ملي
ايران ،شمارهي  ،)17107مقدار انبساط كمتر از 0/05درصد
پس از يك سال داشته باشد .سيمان پرتلند نوع  ،5انواع
سيمانهاي آميخته ،تركيب انواع سيمانهاي پرتلند با مقادير
مناسبي از افزودنيهاي معدني نظير دودهي سيليسي،
خاكستر بادي ،سرباره ،انواع پوزوالنهاي طبيعي و  ...در
صورت برآورده كردن الزام فوق ميتوانند در ردهي سيمانهاي
با مقاومت سولفاتي زياد قرار گيرند.
 6-4-4-8استفاده از سيمانهاي پرتلند آهکي و يا بتن حاوي
پركنندههاي معدني مانند كربنات كلسيم و يا كربنات منيزيم
در شرايط محيطي ،با خطر حملهي سولفاتي ردههاي ،XS1
 XS2و  XS3در هواي سرد و براي ردههاي  XS2و  XS3در
شرايط محيطي معتدل و گرم نيز مجاز نيست.
 6-4-4-9بهدليل احتمال تشديد حملهي سولفاتي ،استفاده
از كلريد كلسيم ،ساير تندگيركنندههاي حاوي نمكهاي
كلسيمي و يا هر نوع افزودني شيميايي حاوي كلرايد در

ت  5-4-4-6استاندارد ملي ايران بهشمارهي  2353مربوط به آب
با مقادير سولفات بين  5تا  40ميليگرم در ليتر است .استاندارد
 ASTM D 4130مربوط به آبهاي شور و آب دريا با مقادير
يونهاي سولفات بيش از  25ميليگرم در ليتر است.

ﻣ ﻮر
خ۶
/۲
۷/
۱۲
۱۳
۹

ت  8-4-4-6در مناطق سرد ،حملهي سولفاتي ممکن است
بهصورت نوع خاص و فوقالعاده شديدي بروز نمايد كه با عنوان
حملهي سولفاتي تومازايتي شناخته ميشود.
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تفسير/توضيح

متن اصلي
شرايط محيطي با خطر حملهي سولفاتي ردههاي XS2 ،XS1

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

و  XS3مجاز نيست.
 6-4-4-10عالوه بر حملهي سولفاتي بيروني كه در آن
يونهاي سولفات از محيط خارج وارد بتن شده و موجب
خرابي ميشوند ،نوع خاصي از حملهي سولفاتي داخلي وجود
دارد كه در اثر انبساط ناشي از تشکيل اترينگايت در بتن
سختشده به وجود مي آيد .اين پديده به تشکيل تاخيري
اترينگايت موسوم است .بهمنظور جلوگيري از وقوع اين نوع
خرابي ،كنترل ميزان سولفات موجود در مخلوط بتن اوليه
(ناشي از مواد سيماني ،سنگدانه ،آب و افزودنيها) و نيز عدم
عملآوري حرارتي بتن در دماهاي باالي  70درجه سانتيگراد
ضروري است.

ﻣ ﻮر

 5-4-6الزامات دوام بتن برای شرايط رويارويي
با آب دريا

ت 5-4-6

الزامات دوام بتن برای شرايط رويارويي با
آب دريا

خ۶
/۲

 6-4-5-1شدت حالت رويارويي با آب دريا بسته به شرايط
ذيل ميتواند مختلف باشد:
الف) چرخههاي تر و خشك شدن و يا يخ زدن و ذوب شدن:
ناحيهي جزر و مدي و ناحيه پاشش ميتواند سبب بروز اين
پديده شود .در اين حالت سازه در آسيبپذيرترين وضعيت
قرار دارد و بايد تدابير مناسب براي جلوگيري از هوازدگي،
حملهي سولفاتي ،خوردگي آرماتور و فرسايش بهعمل آيد.
ب) استغراق كامل يا جزيي :در حالت استغراق كامل ،خطر
يخزدگي عليرغم اشباع بتن كمتر است و احتمال خوردگي
نيز به دليل عدم دسترسي به اكسيژن كاهش مييابد.
پ) در قسمتهاي باالتر از ناحيهي جزر و مدي و نيز باالي
ناحيهي پاشش ،به دليل عدم تر شدن بتن ،خطر خرابي
كاهش مييابد.
 6-4-5-2با افزايش ميزان  C3Aدر سيمان ،مقاومت در برابر
نفوذ يون كلرايد افزايش يافته ،اما مقاومت در برابر حملهي
سولفاتي كاهش مي يابد .لذا در محيط آب دريا با غلظت زياد
يونهاي كلرايد و سولفات ،استفاده از سيمان پرتلند با مقدار
 C3Aبين  %6تا  %10ضرورت دارد.

۷/
۱۲
۱۳
۹
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تفسير/توضيح

متن اصلي
 6-4-5-3در محيطهاي دريايي نيز ميتوان به جاي
سيمانهاي توصيه شده در جدول 6-2از سيمانهاي پرتلند
به همراه مواد جايگزين مناسب استفاده كرد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

6-4-6

الزامات دوام بتن در معرض چرخه

ت 6-4-6

و آب شدن

يخزدن و آب شدن

ﻣ ﻮر

 6-4-6-1چرخههاي يخ زدن و آب شدن در بتن ميتواند
منجر به تركخوردگي و فروپاشي بتن گردد .براي كاهش
آسيب ديدگي ناشي از اين پديده بايد الزامات زير و جدول 6-
 9رعايت گردد.
 6-4-6-2براي بررسي عملکرد دوام بتن در برابر چرخهي
يخزدن و آبشدن ميتوان از آزمايش استاندارد ملي ايران
بهشمارهي  19227استفاده نمود.
 6-4-6-3براي ارزيابي دوام در برابر چرخهي يخ زدن و آب
شدن به همراه نمكهاي يخ زدا ميتوان از آزمايش استاندارد
ملي ايران بهشمارهي  17041استفاده نمود.
 6-4-6-4الزامات استاندارد ملي ايران بهشمارهي  302در
مورد سالمت سنگدانه ،رعايت شود.

الزامات دوام بتن در معرض چرخه يخزدن

خ۶

/۲

قليايي – سنگدانه

۷/
۱۲

 7-4-6الزامات دوام بتن برای كنترل واكنش

ت 7-4-6

۱۳
۹

 6-4-6-5بتني كه احتمال ميرود در معرض يخ زدن و آب
شدن يا اثر چرخهي يخ زدن و آب شدن در حضور نمكهاي
يخزدا قرار گيرد ،بايد با مواد افزودني حبابساز ساخته شود.
مقدار درصد حباب هوا در بتن تازه بايد طبق استاندارد ملي
ايران بهشمارهي  3823و  3520اندازهگيري شده و مطابق
جدول  6-10باشد .در صورتي كه مقاومت فشاري بتن از 35
مگاپاسکال بيشتر باشد ،ميتوان مقادير درج شده در
جدول  6-10را به ميزان يك درصد كاهش داد.

ت  4-6-4-6آزمون سالمت سنگدانه و معيارهاي آن در بحث دوام
در برابر يخ زدن و آب شدن ،بحث برانگيز است و نميتوان بهطور
كامل به آن اطمينان نمود.
ت  5-6-4-6چنانچه با آزمايش طبق بندهاي  2-6-4-6و
 3-6-4-6يا ديگرآزمونها ،بسته به مورد نشان داد كه عملکرد بتن
در شرايط يخ زدن و آب شدن متوالي داراي عملکرد قابل قبولي
است ،ميتوان از جباب هواي كمتري استفاده كرد.
به هر حال با توجه به احتمال كاهش هواي عمدي بتن بر اثر حمل
يا پمپ كردن ،درصد هواي الزم اوليه ،معموال بيشتر از درصد هواي
پاي كار و پس از پمپ شدن ،از اهميت برخوردار است.

الزامات دوام بتن برای كنترل واكنش
قليايي – سنگدانه

 1-7-4-6كليات

ت  1-7-4-6كليات

 1-1-7-4-6برخي از سنگدانههاي سيليسي و كربناتي فعال
با اكسيدهاي قليايي سيمان ) (Na2O, K2Oدر محيط مرطوب
تركيب ميشود و محصوالت واكنشي حاصله با انبساط بتن
همراه است و ميتواند منجر به بروز تركهاي نقشهاي

ت  1-1-7-4-6آزمايش سنگشناسي به تنهايي براي تشخيص
واكنشزايي سنگدانه كافي نيست و بايد با آزمايشهاي تکميلي
دنبال گردد.
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(موزائيکي) گردد .اين نوع آسيبديدگي در تمامي جسم بتن
ايجاد شده و به عکس آسيب ديدگيهاي ديگري كه معموال
از سطح خارجي بتن شروع ميشوند ،از درون باعث تخريب
بتن ميگردد.

بهطور معمول نتايج واكنشزائي سنگدانهها را در آزمايش مالت
منشوري تسريع شده به سه بخش «غير فعال»« ،مشکوك» و
«فعال» تقسيم ميكنند .در صورتيکه ميزان انبساط در آزمايش
تسريع شده مالت منشوري در محدودهي غير فعال قرار گيرد ،مي
توان از سنگدانه استفاده كرد.
ت  2-1-7-4-6در صورتيکه ميزان انبساط اين آزمايش در
محدودهي مشکوك قرار گيرد ،بايد آزمايش درازمدت منشور بتني
صورت پذيرد و چنانچه ميزان انبساط در محدودهي فعال قرار گيرد،
توصيه ميشود تا آن سنگدانه در بتن استفاده نشود ،مگر آنكه در
آزمايش منشور بتني در محدودهي غير فعال قرار گيرد و يا با
استفاده از روشهاي كنترل انبساط ،ميزان آن را به كمتر از حد
مجاز كاهش داد.
در صورتيكه ميزان انبساط در آزمايش درازمدت منشورهاي بتني
از حداكثر مجاز كمتر شود ،سنگدانه غيرفعال بوده و ميتوان آن را
در بتن مصرف نمود.
در صورتيکه ميزان انبساط در آزمايش دراز مدت منشور بتني بيش
از حداكثر مجاز باشد ،بايد از مصرف آن سنگدانه اجتناب نمود و يا
با روشهاي پيشگيرانه مثل كاهش قليائيهاي سيمان يا تركيبي از
سنگدانههاي فعال و غير فعال و يا كاربرد مواد پوزوالني ،انبساط را
كنترل نمود.
آزمايش اندازهگيري واكنش قليايي-سيليسي سنگدانهها به روش
شيميايي مطابق استاندارد ملي ايران بهشمارهي  7882نيز وجود
دارد و نتايج آن قابل اعتماد نيست.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

 2-1-7-4-6سنگدانهي سيليسي نظير اوپال ،چرت،
كلسدوني ،كريستوباليت ،تري ديميت ،بعضي از اشکال كوارتز
دگرگون شده و شيشههاي سيليسي ،توانايي واكنشزايي با
قلياييهاي سيمان را دارند .از سنگهاي كربناتي ،واكنش
قليايي برخي سنگهاي آهکي دولوميتي نيز گزارش شده
است.

ﻣ ﻮر

خ۶

/۲

جدول  6-9الزامات بتن در مناطق رويارو با چرخههای يخ زدن و آب شدن

-

0/55

C25

0/55

C25

0/45

C30

0/40

C30

طبق
جدول 6-10

XFT2
XFT3

۱۳
۹

مورد نياز

مواد سيماني

فشاری بتن

XFT0
XFT1

۷/
۱۲

شرايط محيطي

حداقل درصد هوای كل

حداكثر نسبت آب به

حداقل ردهی مقاومت

جدول  6-10مقدار كل حبابهای هوا برای بتن مقاوم در برابر يخزدن و آب شدن
حداكثر اندازهی اسمي سنگدانه (ميليمتر)

مقدار درصد هوا * درشرايط محيطي
 XFT3و XFT2

XFT1

9/5

7/5

6

12/5

7

5/5

19

6

5

25

6

4/5

38

5/5

4/5

50

5

4

63

4/5

3/5

* براي رواداري مقدار هوا در نسبت هاي مخلوط و در محل مصرف به فصول كيفيت بتن و كنترل و پذيرش بتن مراجعه شود.
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تفسير/توضيح

متن اصلي
 2-7-4-6ارزيابي واكنش قليايي-سنگدانه
أ)

ت  2-7-4-6ارزيابي واكنش قليايي-سنگدانه

سنگدانههای سيليسي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

براي تشخيص امکان واكنشزايي سنگدانههاي سيليسي الزم
است آزمايشهاي زير صورت پذيرد.
الف -آزمايش سنگشناسي براي تشخيص كانيهاي فعال
مطابق استاندارد ملي ايران بهشمارهي 13552؛
ب -آزمايش قابليت واكنش سنگدانهها با قلياييها به روش
مالت منشوري تسريع شده ،مطابق استاندارد ملي ايران
بهشمارهي 8753؛
پ -آزمايش قابليت انبساطپذيري به روش بررسي تغيير طول
منشورهاي بتني ناشي از واكنش سنگدانهها با قليايي مطابق
استاندارد ملي ايران بهشمارهي 8149؛
ت -آزمايش قابليت واكنشزائي قليائي  -سيليسي تركيبات
مواد سيماني و سنگدانه بهروش مالت منشوري تسريع شده،
مطابق با استاندارد ملي ايران بهشمارهي .17106

ﻣ ﻮر

چنانچه آزمايش بند ب (استاندارد ملي ايران بهشماره )8753
مشکوك بودن سنگدانه يا واكنشزا بودن آن را نشان دهد ،الزم
است آزمايش بند پ (استاندارد ملي ايران به شماره  )8149نيز
انجام شود.
چنانچه بخواهيم از مواد پوزوالني يا سربارهاي براي كاهش انبساط
ناشي از واكنشزايي با قلياييها استفاده كنيم ،الزم است تركيب
مواد سيماني در آزمايش استاندارد ملي ايران به شماره  17106بکار
گرفته شود.
بديهي است استفاده از آزمايش سنگنگاري جهت شناسايي كاني-
هاي واكنشزا و تفسير نتايج آزمايش كوتاه مدت و دراز مدت،
توصيه مي گردد.

خ۶

ب) سنگدانههای كربناتي

/۲
۷/
۱۲
۱۳
۹

براي تشخيص امکان واكنشزايي سنگدانههاي كربناتي بايد
آزمايشهاي زير صورت پذيرد:
الف -آزمايش سنگنگاري براي تشخيص كانيهاي فعال
مطابق استاندارد ملي ايران بهشمارهي 13552
ب -آزمايش شيميايي تعيين اكسيدهاي كربناتي مطابق
استاندارد كانادا بهشمارهي CSA A23.2-26A
پ -آزمايش اندازهگيري پتانسيل واكنشزائي سنگدانههاي
كربناتي با روش استوانهي سنگي مطابق با استاندارد ملي ايران
بهشمارهي .7656
ت -آزمايش قابليت انبساطپذيري به روش بررسي تغيير طول
منشورهاي بتني ناشي از واكنش سنگدانهها با قلياييها مطابق
با استاندارد .ASTM C1105
 3-7-4-6روشهای پيشگيرانه از واكنش قليايي

ت  3-7-4-6روشهای پيشگيرانه از واكنش قليايي

سنگدانهها

سنگدانهها

در صورتيکه در آزمايشهاي استاندارد و پس از ارزيابي كامل،
شود ،بهترين روش
شخيص داده شـــود،
سن گدا نه واكنشزا تتشـــخيص
ســـن
پي شگيرانه ،كاهش قليائي معادل سيمان و بتن مي با شد (به

در صورت نياز به مصرف سنگدانهي فعال ،كاهش قليائيت معادل
سيمان ) (Na2O + 0.658 k2Oراه حل ديگر پيشگيرانه است .در
هيچ حالتي معادل قليايي سيمان نبايد از  0/6درصد بيشتر شود.
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فصل سوم ،بند  3-1-3مراجعه شود) .روش پيشگيرانه ديگر
سي مان نظير پوزوالن هاي طبيعي،
كاربرد مواد مک مل ســـي
سربارهي كوره هاي آهنگدازي و دودهي
ستر بادي ،ســـرباره
خاكســـتر
خاك
اســـت .براي اطمي نان از كاهش و كنترل ميزان
ســـيليس ا ست
سيليس
انب ساط سنگدانه بايد آزمايشهاي ا ستاندارد واكنش قليايي
سيلي سي -سنگدانههاي ذكر شده با مقادير مختلف مادهي
مکمل سيمان انجام و پس از اطمينان از ميزان انب ساطهاي
صد جايگزيني آن را
درصــد
كمتر از حداكثر مجاز ،نوع پوزوالن و در
م شخص نمود .همچنين كاهش ن سبت آب به مواد سيماني،
ستفاده از
سيمان و كنترل رطوبت در بتن و ااســتفاده
كاهش مقدار ســيمان
شيميايي بهعنوان راه حل كنترل اين
برخي از افزودنيهاي شـــيميايي
نوع واكنش قليايي سيليسي شناخته ميشود.

در بعضي سنگدانههاي فعال كربناتي الزم است مقادير كمتر قلياها
در سيمان و تا حد كمتر از  0/4درصد آزمايش شود تا از ميزان
انبساط به كمتر از حداكثر مجاز اطمينان حاصل گردد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ﻣ ﻮر

ت 8-4-6

 8-4-6الزامات دوام بتن برای سايش و
فرسايش

الزامات دوام بتن برای سايش و فرسايش

خ۶
/۲

شي قرار
ســـايشـــ
 1-8-4-6بتن هائي كه در معرض عوا مل ساي
ميگيرند بايد با انجام تمهيدات الزم ،مقاومت مورد نياز را به
دست آورند.
شي
ـايشـ
 2-8-4-6انواع كفهاي بتني كه در معرض عوامل سـساي
قرار ميگيرند در جدول  6-11طبقهبندي شدهاند.
شده در جدول ،6-11
ساس طبقهبندي ارايه شــده
 3-8-4-6بر ااســاس
حداقل مقاومت ف شاري و حداكثر اسالمپ الزم در جدول 6-
 12ارايه شده است.
صرفي براي
سيماني ممصـــرفي
 4-8-4-6حداقل و حداكثر مواد ســـيماني
ساخت كفهاي بتني مقاوم در برابر سايش در جدول 6-13
آورده شده است.
 5-8-4-6براي افزايش مقاومت سايشي بتن كف ،ميتوان از
حداكثر اندازهي سنگدانهي كوچكتر و يا مقاومت ساي شي
ستيك ااســتايرن
ستايرن
شيرهي الالســتيك
سيليس ،پليمر شــيره
بيشتر ،دودهي ســيليس،
بوتادين ( )S.B.R.يا تركيبي از آنها ا ستفاده نمود .همچنين
سب و
سطح ،عملآوري مناســـب
صولي ســـطح،
صحيح و ااصـــولي
پرداخت صـــحيح
طوالنيتر (افرايش ردهي عملآوري) و پاشش مواد ريز سخت
بر سطح بتن و پرداخت آن نيز مي تواند بهكار رود.

۷/
۱۲
۱۳
۹

ت  5-8-4-6مقادير پيشنهادي دودهي سيليس و شيرهي الستيك
( )S.B.R.در

جدول ت  1-6و جدول ت  2-6آورده شده است .استفاده همزمان
دودهي سيليس و پليمر  S.B.R.سبب افزايش مقاومت سايشي
ميشود.
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تفسير/توضيح

متن اصلي

جدول ت  1-6مقادير پيشنهادی دودهی سيليسي (جايگزين سيمان)
برای انواع كفها
حداقل درصد دودهی سيليسي پيشنهادی به

نوع كف

وزن مواد سيماني

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

1

-

2

5

3

6

4

8

 -حداكثر ميزان دودهسيليسي نيز به  2درصد بيش از مقادير فوق محدود ميشود.

جدول ت  2-6مقادير پيشنهادی ( S.B.Rشيرهی الستيک استايرن
بوتادين) برای انواع كفها
نوع كف

مقادير *SBR

1

-

ﻣ ﻮر

2

5

3

10

4

15

*-درصد پيشنهادي براساس  SBRمايع با درصد جامد  50درصد ارايه شده است.

خ۶

جدول  6-11طبقهبندی انواع كفهای بتني
طبقهبندی

مورد استفاده

نوع ترافيک عبوری

پرداخت سطحي

تمهيدات خاص

2

ترافيك انساني شديد و
ترافيك ماشيني سبك

پاركينگهاي طبقاتي،
فضاهاي مذهبي ،اداري و
خدماتي پر تردد

تسطيح كامل سطحي ،سنگدانهي معمولي با سختي
سايشي  ،LA35عملآوري رده  ،3پر كردن درزها با
درز پركن مناسب

مالهي مکانيکي معمولي

3

ترافيك متوسط ماشين
آالت صنعتي با چرخ
الستيکي

پاركينگهاي طبقاتي و
روباز ،كفهاي صنعتي
معمولي

زيراساس آماده شده ،سنگدانه با سختي سايشي
 ،LA30پر كردن درزها با درز پركن مناسب،
مقاومت در برابر سايش ،عملآوري ردهي 3

ماله مکانيکي معمولي با
تيغههاي فلزي سخت

4

ترافيك سنگين ماشين
آالت صنعتي با چرخ
الستيکي يا چرخ
فوالدي

كفهاي صنعتي با ترافيك
سنگين و بارهاي ضربهاي،
پاركينگهاي روباز ماشين
آالت صنعتي و سنگين

زيراساس آماده شدهي سنگدانه با سختي سايشي
 ،LA25پر كردن درزها با درز پركن مناسب  ،انتقال
بارهاي سنگين با داول ،مقاومت در برابر سايش،
عملآوري ردهي 4

سخت كنندههاي فوالدي
يا معدني براي سطح بتن
و مالهكشي مکانيکي با
تيغههاي فلزي سخت

/۲

1

ترافيك انساني

ادارات ،فضاهاي تجاري،
آموزشي ،مسکوني و مشابه

پرداخت سطحي يکنواخت و مناسب،
سنگدانهي طبيعي با سختي سايشي ،LA40
عملآوري رده 2

مالهي معمولي

۷/
۱۲

۱۳
۹

جدول  6-12الزامات اسالمپ (بدون روان كننده يا قبل از استفاده از آن*) و رده مقاومتي بتن كف
طبقهبندی

حداقل ردهی مقاومت فشاری ()MPa

حداكثر اسالمپ ()mm

1

C20

90

2

C25

90

3

C30

70

4

C35

40

*  -حدا كثر ميزان اسالمپ ارايه شده در جدول ،مقادير اسالمپ قبل از افزودن روانكننده است .ضمنا نبايد از
اسالمپ نسبت هاي مخلوط بيشتر باشد .پس از افزودن روانكننده ،محدوديتي وجود ندارد مگر اينکه در نسبت
هاي مخلوط محدوديتي پيش بيني شده باشد.
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 6-8 -4-6براي تعيين مقاومت سايشي سنگدانه هاي
مصرفي در بتن كف بايد از آزمايش مقاومت سايشي به
روش لس آنجلس (استاندارد ملي ايران شماره ي )8447
استفاده نمود.
 7-8-4-6حداكثر سايش كف هاي بتني با استفاده از
آزمايش استاندارد ملي بهشمارههاي  755-2 ،20185و
 17308بايد مطابق با الزامات جدول  6-14باشد.

ت  7-8-4-6براي سنجش ميزان و يا مقاومت در برابر سايش
كفهاي بتني چندين آزمايش استاندارد پيشنهاد شدهاند .اين
آزمايشها تحت عوامل سايش دهنده نظير چرخهاي سمبادهاي،
گلولههاي فوالدي و ماسهپاشي صورت ميپذيرد .اين آزمايشها در
استانداردهاي ملي ايران بهشمارههاي  17308 ،17307و 17309
آورده شدهاند.

جدول  6-13حداقل و حداكثر سيمان توصيه شده برای كفهای بتني
سنگدانه )(mm
25

300-375

19

325-400

13

350-425

10

375-450

ﻣ ﻮر

حداكثر اندازهی

حداقل و حداكثر سيمان

مصرفي در متر مکعب بتن

خ۶

جدول  6-14حداكثر سايش قابل قبول در انواع كفهای بتني

قبول،mm ،

،cm3/50cm2

،mm

به روش چرخ
پهن ISIRI
20185, 755

به روش بوهم
ISIRI 20185,
755

بر اساس روش A
آزمايش استاندارد
ملي ايران 17308

1

26

26

1

2

23

20

0.8

3

20

18

0.6

4

17

16

0.4

/۲

كفها

سايش قابل

قابل قبول،

قابل قبول،

5-6

الزامات دوام بتن در مقابل آتش

در خصوص الزامات دوام بتن در مقابل آتش به فصل مربوطه
در مقررات ملي ساختمان رجوع گردد.

6-6

تخمين عمر مفيد سازههای بتن آرمه

 1-6-6استفاده از مدلهاي تاييد شده آزمايشگاهي و
عددي كه بر اساس عملکرد مواد و مصالح مشابه آنچه در
عمل مورد استفاده قرار ميگيرد ،جهت استفاده در تخمين

۱۳
۹

چنانچه با آزمايشهاي عملکردي ثابت شود كه مقاومت سايشي قابل قبولي وجود
دارد ميتوان از الزامات تجويزي جدول  6-12و جدول  6-13صرفنظر نمود.

۷/
۱۲

طبقهبندی

حداكثر

حداكثر سايش

حداكثر سايش

ت  5-6الزامات دوام بتن در مقابل آتش

ت  6-6تخمين عمر مفيد سازههای بتن آرمه
ت  1-6-6جهت تخمين عمر مفيد و طراحي بر اساس دوام ميتوان
از  Model Code 2010فدراسيون بينالمللي بتن ( )FIBيا گزارش
شمارهي  130-CSLكميتهي فني  RILEMبا توجه به شرايط بومي
كشور استفاده كرد.
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ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

عمر مفيد سازههاي بتن آرمه در شرايط محيطي ميتوان از
يکي از روش هاي زير استفاده نمود:
الف -مدلهاي قطعي ()Deterministic Models
ب -مدلهاي احتماالتي ()Probabilistic Models
مدل عمر مفيد توسط مهندسين مشاور تهيه و جهت تاييد
و اثبات انطباق آن با شرايط اجرائي واقعي ،مورد بررسي و
تاييد قرار ميگيرد.

آئيننامه بتن ايران -بخش مصالح و مسائل اجرايي

ميتوان جهت توسعهي مدلهاي احتماالتي ،از شبيهسازي مونت
كارلو با توجه به ضريب تغييرات مشخصات مواد و مصالح و شرايط
اجرائي واقعي بهره جست.
برخي نرمافزارهاي محاسباتي در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي داخل
كشور كه بر اساس مطالعات دوام بتن در سواحل جنوبي كشور توسعه
يافته است ،با توجه به دادهها ،مشخصات بتن و شرايط محيطي
بهسادگي عمر مفيد بتن آرمه را با در نظر گرفتن زمان شروع خوردگي
با روش احتماالتي محاسبه مينمايند .همچنين ميتوان با اين نرم
افزارها با در نظرگيري عمر مفيد الزم براي سازه بتني ،مشخصات بتن
و ضخامت پوشش بتني روي ميلگردها را مشخص نمود.
مثالهايي از مدلهاي قطعي براي تخمين عمر مفيد به شرح ذيل
است:
طراحي بر اساس دوام در مقابل نفوذ يون كلريد

ﻣ ﻮر

بهمنظور پيشبيني عمر مفيد سازههاي بتن آرمه در محيطهاي
خورنده ،كه يون كلريد عامل اصلي خرابي آن است ،بايد از مدلهاي
پيش بيني عمر مفيد مربوط به همان ناحيه استفاده نمود .معادلهي
كلي تخمين عمق نفوذ يون كلريد كه تابع قانون دوم فيك از طريق
تئوري انتشار است ،بهصورت رابطه ت  2-6آمده است.

خ۶
رابطه ت 2-6


a  x 

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


/۲

) :C(x,tمقدار كلريد در عمق ( xسطح سازه  )x=0 mدر زمان t

۷/
۱۲

[درصد وزن سيمان]
 :C0مقدار كلريد اوليهي بتن [درصد وزن سيمان]
 :CS,Δxمقدار كلريد در عمق 𝒙𝜟 در زمان [ tدرصد وزن سيمان]

 :xعمق متناسب با مقدار كلريد )𝒕]m[ 𝑪(𝒙,
 :aضخامت پوشش بتني روي ميلگرد []mm
 :Δxعمق ناحيهي همرفت (اليهي بتن كه تا آن ناحيهي فرآيند نفوذ
كلريد از قانون انتشار دوم فيك تبعيت نميكند) []mm
2

 :erfتابع خطا

۱۳
۹

 :Dapp.cضريب انتشار كلريد در بتن [ ]mm ⁄year

طراح ميتواند با تعيين و قرار دادن كليه پارامترها ،زمان  tرا محاسبه
و بدين وسيله زمان آغاز خوردگي در اين حالت را پيش بيني نمايد.
بديهي است ،مقدار كلريد در سطح ميلگرد بايد معادل كلريد بحراني
براي آن بتن قرار داده شود.
طراحي بر اساس دوام در برابر خوردگي ناشي از كربناته شدن
درصورتيکه خوردگي آرماتور در اثر نفوذ گاز دياكسيدكربن و پديدهي
كربناته شدن بتن صورت پذيرد ،پيش بيني عمر مفيد ميتواند بر
اساس رابطه ت  3-6انجام شود.
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ﻨ ﻮﯾ
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x=at0.5
رابطه ت 3-6
دراين رابطه  xعمق نفوذ كربناته شدهي بتن t ،زمان و  aپارامتري
است كه به شرايط محيطي و مشخصات بتن وابسته است.
مهندس طراح ميتواند با كاربرد رابطهي فوق در منطقهي مورد نظر
و قراردادن ضخامت پوشش بتني روي آرماتور ( )xو پارامتر  ،aزمان
الزم براي آغاز خوردگي و در نتيجه عمر مفيد را پيشبيني نمايد .اين
پديده امروز در شهرهاي پر جمعيت و پرترافيك و همچنين ريز
اقليمهاي خاص داراي غلظت زياد گاز دياكسيدكربن كه قبال ذكر
شد ،براي سازههاي بتنآرمه اهميت زيادي دارد.
براي اطالعات بيشتر ميتوان به منابع معتبر مانند منبع [كربناسيون
بتن-رساله ی دكتری-دانشگاه امير كبير  ،امير طريقت ].مراجعه نمود.

ﻣ ﻮر

 2-6-6مدلهاي عمر مفيد بايد بر اساس مکانيزم خرابي
موثر غالب با توجه به شرايط محيطي مورد تاييد قرار گيرند.
 3-6-6مواد و مصالح و شرايط اجرايي مورد استفاده در مدل
عمر مفيد ،بايد حداكثر تطبيق با مواد و مصالح و شرايط
اجرائي واقعي را داشته باشند.
 4-6-6توصيه اكيد ميشود كه عمر مفيد سازههاي مهم و
استراتژيك در شرايط محيطي  XCS3 ،XCD4و  XCS4را
به يکي از روشهاي احتماالتي تخمين عمر مفيد كه مبتني
بر قابليت اعتماد است و پس از تائيد نتايج توسط مدل
قطعي برآورد كرد.

خ۶
/۲
۷/
۱۲
۱۳
۹

 7فصل هفتم
ت7

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

قالببندی و درزهای بتن
متن اصلي

1-7

قالببندی

ت  1-7قالببندی
ت 1-1-7

ﻣ ﻮر

 1-1-7تعاريف

تفسير/توضيح

تعاريف

 1-1-1-7قالب :سازهاي موقت است كه بتن را تا زماني كه

خ۶

سخت شده و به مقاومت كافي برسد و بتواند وزن خود و
بارهاي وارده را تحمل كند ،نگهداري ميكند.
 2-1-1-7مجموعهی قالببندی :مجموعهي مرتبط با

نگهداشتن كارگران ،ابزار و مصالح متصل است و اين مجموعه
شامل شمعبندي و پايههاي قائم ،صفحات افقي ،زيرسريها،
بادبندها ،وسايل تنظيم ارتفاع و غيره ميباشد.
تحمل بارهاي زنده حين ساخت و وزن قالب و بتن ،طراحي
ميشوند و بهكار ميروند.
 5-1-1-7پايهی اطمينان :شمعهايي كه به تعداد كافي در
زير دال و يا اعضاي سازه در حين قالببرداري باقي ميماند و
يا پس از قالببرداري و برداشتن پايهها مجددا نصب ميگردد
تا از افتادگي (خيز) زياد از حد عضو خمشي جلوگيري شود.
 6-1-1-7ميلههای مهاری :ميلههاي مهاري عضوي كششي
يا فشاري هستند كه براي نگه داشتن قالبها در مقابل
نيروهاي جانبي استفاده ميشوند.

۱۳
۹

 4-1-1-7شمع (پايه) :اعضاي عمودي يا مورب كه براي

/۲

 3-1-1-7داربست :سکوي كار موقت در ارتفاع است كه براي

۷/
۱۲

ايجاد سازهي نگهدارندهي بتن تازه و سختشده و شامل :رويه
(بخشي از قالب كه در تماس با بتن است) ،بدنه و تمام اعضاي
نگهدارنده مانند شمع ،پشتبند ،كالف ،بادبند و چپ و راست
و ساير موارد است.

ت  2-1-1-7منظور از ساير موارد ،قطعاتي مانند تنگ ،كش و چوب
اندازهي (فاصلهي نگهدار) است كه در قالببندي مورد استفاده قرار
ميگيرند.
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متن اصلي
2-1-7

تفسير/توضيح
ت 2-1-7

عملکرد قالب

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 1-2-1-7قالب به عنوان سازهي موقت ،وظيفهي ايجاد
شکل ،ابعاد ،سطوح و حدود نهايي اعضاي سازه را تا زمان
سخت شدن و كسب مقاومت كافي بتن در محدودهي
رواداريهاي مجاز ابعادي بهعهده دارد.
 2-2-1-7قالب بايد بتن تازه را تا قبل از دستيابي به مقاومت
كافي ،در برابر ضربه و لرزشهاي متعارف حفظ كند .همچنين
از كم شدن رطوبت بتن و نشت شيرهي آن از سطح در تماس
با قالب جلوگيري نمايد .قالب بايد بتواند ميلگردها و ساير اجزا
و قطعاتي كه داخل آن قرار دارند را در محل مورد نظر نگاه
دارد.

عملکرد قالب

ﻣ ﻮر

ت  2-2-1-7در مناطق گرم ،بويژه وقتي قالب فلزي در برابر تابش
مستقيم آفتاب قرار گيرد مي تواند به داغ شدن قالب و ايجاد مشکل
براي افزايش ناگهاني دماي بتن تازه در مجاورت قالب بيانجامد و
همچنين در اثر تغيير شکلهاي متفاوت سطوح رو به آفتاب و پشت
به آن و نيز بين خود قالب و بتن درون آن ،گوشه ها و لبه هاي
قطعات بتني ،آسيب مي بيند و در هنگام قالب برداري مي تواند
بهصورت خرد شده يا ترك خورده در آيد .در مناطق سرد نيز
هنگاميکه از قالب فلزي استفاده مي گردد ،مي تواند مشکالت
مشابهي را بوجود آورد و همچنين موجب سرد شدن سريع بتن
مجاور قالب شود.

خ۶

/۲

 3-2-1-7در طراحي قالب و قالببندي بايد سه اصل كيفيت،
ايمني و اقتصاد در نظر گرفته شود .الزامات ارايه شده در اين
دستورالعمل در جهت افزايش ايمني ،دوام و پايداري سازه در
شرايط اقليمي و منطقهاي است و در مواردي كه الزاماتي ارايه
نشده بايد از ديگر منابع و مدارك معتبر ملي يا بينالمللي
استفاده نمود.

ت  1-3-1-7جنس قالب ميتواند از چوب ،فوالد ،آلومينيوم آلياژي
و مواد پالستيکي و پليمري ،بتن ،آجر و سفال و محصوالت الياف
شيشهاي انتخاب شود .رويهي قالب نبايد از جنس آلومينيوم باشد،
زيرا با آهك موجود در بتن تركيب شده و گاز هيدروژن توليد
ميكند و باعث چسبندگي سطح بتن به قالب شده و نماي نامطلوبي
را بهوجود ميآورد.
استفاده از انواع چوب براي ساخت قالبهاي چوبي و متعلقات آن
مانند :تخته ،الوار ،چهارتراش و تختهچندال مجاز است .بديهي است
چوبهاي عملآوري شده يا تزريق شده از كيفيت و دوام بيشتري
برخوردارند.
وجود رطوبت در چوب سبب كاهش سختي و قابليت تحمل تنش
آن ميشود .بنابراين حداكثر رطوبت مجاز چوب براي ساخت قالب
 20درصد است .رطوبت زياد در چوب ،بهويژه در مناطق خشك

۱۳
۹

 1-3-1-7جنس قالبها و متعلقات آن را ميتوان از مواد
مختلف انتخاب كرد به شرط آنكه بارهاي وارده را تحمل
كنند ،با بتن واكنش مخرب ندهند و از ايمني برخوردار باشند.
همچنين بايد ظاهر بتن و عضو مورد نظر را ضمن مقرون به
صرفه بودن حفظ كند.
در صورت طراحي خاص براي قالبها و يا نياز به ايجاد نماي
ويژه بايد جنس قالب و مشخصات آن در مشخصات فني
خصوصي پروژه ذكر شود .در غير اين صورت سازنده يا
پيمانکار مجاز است كه جنس قالب مورد نظر را انتخاب نمايد.
استفاده از چوب تازه براي قالببندي بهعنوان رويهي قالب
مجاز نيست ،زيرا اسيدهاي موجود در شيرهي چوب كيفيت
بتن مجاور آن را كاهش ميدهد و باعث ديرگيري بتن نيز
ميشود.

۷/
۱۲

3-1-7

جنس قالبها

ت 3-1-7

جنس قالب
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 2-3-1-7هرچند ميتوان از قالبها به دفعات استفاده كرد،
اما به لحاظ مسائل ايمني و همچنين براي حفظ رواداري و
شکل قطعات ،توصيه ميشود كه تعداد دفعات استفاده از آنها
بر اساس نظر دستگاه نظارت مشخص گردد.

ﻣ ﻮر

 3-3-1-7استفاده از قالبهاي ماندگار مانند بلوكهاي سفالي
يا بتني مجاز است .اما استفاده از مواد پليمري مانند
پلياستايرن منبسط شده به عنوان قالب ماندگار مجاز نيست،
مگر در مواردي كه امکان آتشسوزي در سطح بتن وجود
نداشته و يا دستورالعملهاي محافظت در مقابل آتشسوزي
رعايت شده باشد.

بهدليل خشك شدن سطح آن موجب تاب برداشتن و اعوجاج آن
ميگردد كه عمال كاربرد آن را بهعنوان قالب غير ممکن ميسازد.
ت  3-3-1-7توصيه ميشود از قالبهاي تخته چندال بدون روكش
حداكثر 10مرتبه ،از قالبهاي پالستيکي يا محصوالت الياف شيشه
حداكثر 20مرتبه ،و از قالبهاي فوالدي حداكثر 30مرتبه استفاده
شود .در صورت استفاده از قالبهاي تخته چنداليه روكشدار ،تعداد
دفعات استفاده ،بسته به جنس روكش افزايش مييابد .به هر حال،
دقت در قالببندي و قالببرداري ،و شرايط انباركردن قالبها تاثير
بهسزائي در تعداد دفعات استفاده از قالب دارد.
در خصوص ضوابط آتش بايد الزامات مبحث سوم مقررات ملي
رعايت شود.
ت  4-3-1-7بلوكهاي بتني يا سفالي معموال در سقفهاي تيرچه
و بلوك استفاده ميشوند كه به طور دائمي در سازه باقي ميمانند.
گاهي از پلياستايرن براي سقفهاي تيرچه و بلوك به جاي بلوك
استفاده مي شود و يا در ساخت قطعات موسوم به پانل سه بعدي
بهكار گرفته ميشود كه خطر ناشي از آتشسوزي را افزايش ميدهد.
يکي از داليل استفاده از پوشش بتني بر روي ميلگردها ،تأخير
رسيدن حرارت ناشي از آتشسوزي به آرماتور است .اما با استفاده
از پلياستايرن ،اين زمان به شدت كاهش مييابد .بنابراين از
پلياستايرن معمولي نبايد استفاده شود ،مگر آنكه ضوابط آتش
مطابق مبحث سوم مقررات ملي رعايت شود.

خ۶

/۲

امروزه اغلب قالبها از نوع پيشساخته يا نيمهپيشساخته است.
استفاده از قالبهاي درجاساخت بهتدريج كاربرد خود را از دست
داده و ساخت قالبهايي مانند تيغهي آجري يا قالبهاي چوبي با
تخته و الوار در كارگاهها بهندرت و در موارد خاص كاربرد دارد.
گاه از قالبهاي ماندگار بهدليل غير قابل دسترس بودن در هنگام
قالب برداري استفاده ميشود .امروزه در سقفها عليرغم امکان
دسترسي ،قالبها بهصورت ماندگار باقي ميمانند تا سطح تخت و
مسطحي را بهوجود آورند .همچنين در درزهاي انبساط يا انقطاع،
بهويژه در بين ديوارها ،ستونها و شالودههاي مجاور از قالب ماندگار
بهويژه صفحات پلياستايرن منبسط شده ،استفاده ميشود.
قالبها ميتوانند براي اعضاي افقي ،مانند ،دال يا قسمت زيرين تير
استفاده شوند يا براي اعضاي قائم مانند ستون ،ديوار ،گونهي تير
(وجه جانبي تير) و شالودهها بهكار روند .همچنين ممکن است براي
ساخت سقفهاي شکسته ،شيبدار يا قوسي بهكار گرفته شوند.
نوع حركت قالب در تقسيمبندي قالببندي نيز موثر است .قالبهاي
باالرونده براي اعضاي قائم يا مايل ،قالب لغزان براي سطوح افقي،

۱۳
۹

قالب و قالببندي از ديدگاههاي مختلف به انواع گوناگون
تقسيم ميگردد.
 پيش ساخته يا درجا ساخت؛
 ماندگار يا غير ماندگار؛
 كاربري قالب (براي اعضاي مختلف سازه)؛
 ثابت يا متحرك بودن قالب.

۷/
۱۲

4-1-7

نوع قالب و قالب بندی

ت 4-1-7

نوع قالب و قالببندی
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تفسير/توضيح

متن اصلي

اعضاي قائم يا مايل و قالبهاي جهنده يا پرنده براي دالهاي مسطح
سقف ،در چهارچوب همين تقسيمبنديها قرار ميگيرند.
انواع قالب با توجه به نوع عضو افقي يا قائم داراي اشکال و اجزائي
است كه در شکل ت  1-7الي شکل ت  3-7بدان پرداخته شده
است.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 1-4-1-7قالب افقي (دال)

رويهي
تختهچندال و
بدنه
تير

تيرچه

اصلي14

13

شمع

ﻣ ﻮر

قالب دال شامل :رويهي بدنهي قالب ،تيرچه ،تيرهاي اصلي و
شمع است.
رويهي قالب كه در تماس سطح بتن قرار ميگيرد ،بايد از
كيفيت مطلوب برخوردار باشد و سطح يکنواخت و بافت مورد
نظر بتن را تأمين كند.
بدنه بايد بر روي تيرچهها قرار گيرد .در صورتي كه تيرچهها
از جنس چوب انتخاب شوند ،ميتوان آنها را از الوار يا
چهارتراش انتخاب نمود .تيرچهها بر روي تيرهاي اصلي قرار
داده ميشوند .چنانچه تيرهاي اصلي چوبي باشند ،ميتوان از
نوع الوار يا چهارتراش انتخاب گردند.
تيرهاي اصلي بر روي شمعها يا پايهها قرار ميگيرند كه كل
وزن مجموعه قالب را تحمل ميكنند.

ت  1-4-1-7قالب افقي (دال)

صفحه
نوار زير سري
زير سري

باد بند

خ۶

استفاده از تخته اليه
در جهت قوي

ضعيف و قوی

شکل ت  1-7اجزای قالب افقي

/۲

أ)

استفاده از تخته اليه در امتداد

قالب ديوار

رويهي تختهچندال
كمركش يا
پشتبند
افقي16

پشتبند عمودي

فاصله نگهدار يا چوب اندازه

۱۳
۹

اجزاي قالب ديوار شامل :رويه ،بدنه و پشت بندهاي عمودي
و افقي است.
رويه بايد مطابق با بند  7-1-4-1باشد.
پشتبندهاي عمودي ،تکيهگاه را تشکيل ميدهند و
پشتبندهاي افقي يا كمركشها ،ايجادكنندهي تکيهگاه براي
پشتبندهاي عمودي هستند.
پشتبندهاي افقي بايد بصورت دوتايي و نزديك به هم باشند
تا امکان رد كردن ميل مهارها از ميان آنها براي نصب قالب
فراهم شود.
در صورت استفاده از تخته چند اليه بهعنوان بدنه ،ميتوان
ترتيب نصب پشت بند افقي و قائم را تغيير داد.

ت  2-4-1-7قالبهای قائم

۷/
۱۲

 2-4-1-7قالبهای قائم

استفاده از تخته اليه
در جهت ضعيف

كش يا ميل مهار
مهار مايل
پي

شکل ت  2-7اجزای قالب ديوار
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تفسير/توضيح

متن اصلي
ب) قالب ستون

5-1-7

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

قالببندي ستون مانند قالب ديوار است ،فقط پشتبندهاي
قائم و افقي با يوغ (كالف) يا گيره جايگزين ميشوند .به عبارت
ديگر قالبهاي ستون به كمك طوقهاي فلزي يا چوبي
نگهداري ميشوند.
طوقهاي چوبي «يوغ» و طوقهاي فلزي «گيره» ناميده
ميشوند.
فواصل يوغها يا گيرهها بر حسب فشار تغيير ميكنند،
بيشترين فشار در قسمت پائيني قالب است.

بدنه

طراحي قالب

يوغ

بدنه

شکل ت  3-7اجزای قالب ستون

ت 5-1-7

طراحي قالب

ﻣ ﻮر

 1-5-1-7كليات

گيره

گوه

ت  1-5-1-7كليات

خ۶

 1-1-5-1-7قبل از شروع عمليات ساخت ،قالبها بايد بر
اساس بارهاي وارده و مقاومت اجزا طراحي شوند .روش
طراحي بايد مورد تأييد مهندسين مشاور يا دستگاه نظارت و
يا مطابق با دستورالعملهاي معتبر ملي يا بينالمللي باشد،
هرچند مسئوليت نهايي بهعهده پيمانکار است.
 2-1-5-1-7بر اساس جنس و نوع قالب ،مشخصات قالب
براي طراحي از قبيل مقادير مجاز مقاومت خمشي ،مقاومت
برشي و تنش جاري شدن فرورفتگي يا لهيدگي ،اجزاي قالب
بتن بايد مطابق با استانداردها يا آييننامههاي معتبر ملي يا
بينالمللي باشد.

/۲

۷/
۱۲

ت  2-1-5-1-7براي مقادير مجاز و مشخصات فوالد به مقررات
ملي ساختمان مبحث طراحي سازههاي فوالدي مراجعه شود .بايد
توجه شود كه قالب يك سازهي موقت است و سازه دايم نيست.
در جدول ت  1-7مقادير مجاز تنشهاي الوار و تختهچندال به عنوان
راهنما ارائه شده است .به هر حال تمام مقادير در جداول و
فرمولهاي ارائه شده در بخش تفسير طراحي قالب جنبه راهنما
دارد .تعيين دقيق مقادير بايد بر مبناي استانداردهاي مربوطه انجام
شود و فرمولها بر اساس تعداد دهانهها توسط طراح قالب محاسبه
گردد.

۱۳
۹

جدول ت  1-7محدودهی مقادير مجاز تنشهای چوب
محدودهی مقادير مجاز تنشهای چوب )(MPa

تنشها
تنش خمشي

الوار

تختهچندال
خشک

مرطوب

 6تا 12

8

6

تنش برشي

 1تا 1/2

 0/4تا 1/0

0/3

تنش كششي

 4تا 5

-

-

 8تا 12

 9تا 10

 8تا 9

مقاومت فشاري عمود به الياف

 1/5تا 2/5

-

-

مقاومت فشاري به موازات الياف

 0/9تا 1/3

-

-

مدول االستيسيته

تنش لهيدگي

-

5
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 3-1-5-1-7قالبها بايد براي انواع اعضاي سازه به نحوي
طراحي شوند كه ابعاد ،شکل ،ارتفاع و وضعيت آنها مطابق با
رواداريهاي بند  7-1-7باشد.
 4-1-5-1-7بارهاي وارده بر قالب بايد مطابق با بند 7-1-5
محاسبه شوند و طراحي تمام اجزاي قالبهاي افقي و عمودي
بايد بر اساس اين بارها انجام شود.
 5-1-5-1-7مباني طراحي قالب كه در محاسبهي ضخامت
صله اجزاي قالب بهكار ميرود بايد طبق بند
بدنه و ابعاد و فافاصــله
 2-5-1-7باشد.

ت  5-1-5-1-7براي محاسبهي خصوصيات الوار بر اساس مقطع
چوب ميتوان از فرمولهاي متداول به شرح زير استفاده كرد:
 bd2ممان اینرسی

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

12

2

I

 Z  bdاساس مقطع
6

ﻣ ﻮر

كه در آنها:
 bعرض مقطع،
 dارتفاع مفيد مقطع است.
از آنجايي كه تختهي چند اليه از نوع تركيبي است (چوب و چسب)،
مشخصات آن شامل  Z, Iرا نميتوان با محاسبه تعيين كرد ،بلکه
بر اساس آزمايش به دست ميآيند .همچنين بهدليل مقطع
غيرمستطيلي تخته چند اليه ،در محاسبات تنش برشي از فرمول
 VQاستفاده ميشود .بنابراين در اين بخش مقادير ثابت برش

خ۶

/۲

Ib

غلتشي

Ib
Q

ارائه ميشود Q .لنگر استاتيك سطح واقع در باالي

۷/
۱۲

تراز مورد نظر براي محاسبهي تنش حول تار خنثي است (جدول
ت  .)2-7در اين جدول منظور از تارها در جهت دهانهي بارگذاري
يعني عمود بر تکيهگاهها و تارها در جهت عمود بر دهانهي بارگذاري
يعني به موازات تکيهگاهها است .مقادير ذكر شده در جدول ت 2-7
جهت راهنمايي است و براي كسب مقادير دقيق بايد به مدارك و
مستندات كارخانهي توليدكننده تختهي چندال مراجعه شود.

۱۳
۹

جدول ت  2-7خصوصيات مقطع تختهچندال

 2-5-1-7بارهای وارده بر قالب

 1-2-5-1-7بارهای قائم :شامل بارهاي قائم زنده و مرده
است.

با عرض  1متر ،تارها در جهت دهانهی
بارگذاری

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

ضخامت
تختهچندال
)(mm

I
)(mm4

Z
)(mm3

1b/Q
)(mm2

I
)(mm4

6
12
18
22
25

10313
90000
246000
404000
583000

3043
13000
23100
31400
39600

4145
10000
14840
18110
19840

1290
25000
98000
206000
369000

Z
)(mm3

1b/Q
)(mm2

466
5800
13300
22700
3400

4165
5120
8040
12760
14850
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ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 بارهاي مرده شامل :وزن قالبهاي افقي و پشت بندهاي
آن ،وزن بتن تازه ،وزن آرماتورها و ساير اقالم كار گذاشته
شده در بتن است.
 بارهاي زنده كه شامل :وزن افراد ،وسايل كار ،گذرگاهها ،و
سکوهاي كار ،بارهاي موقت حاصل از انبار كردن مصالح و
فشار رو به باالي باد مي باشد.

ﻣ ﻮر

 2-2-5-1-7بارهاي مرده بايد با توجه به جنس قالب،
ضخامت قالب و اجزاي آن و وزن بتن تازه با توجه به ضخامت
و چگالي آن و همچنين وزن آرماتورها با توجه به نقشههاي
موجود محاسبه گردد.
 3-2-5-1-7بار زنده قائم بايد توسط طراح محاسبه گردد ،اما
نبايد كمتر از مقادير زير باشد.
بار زنده نبايد كمتر از  2/4 kPaدر نظر گرفته شود .در صورت
استفاده از تجهيزات موتوري يا ويژه ،حداقل بار زنده بايد kPa
 3/6فرض گردد.
 4-2-5-1-7به هر حال مجموع بارهاي زنده و مرده بر اساس
محاسبات در نظر گرفته شود ،اما نبايد از مقادير زير كمتر
باشد.
تركيب بارهاي مرده و زنده نبايد كمتر از 4/8 kPaباشد و در
صورت استفاده از تجهيزات موتوري نبايد كمتر از
 6 kPaدر نظر گرفته شود.

خ۶

ميشود.
P = ρgh

رابطه 1-7

كه در آن:
 ، Pفشار جانبي به kPa

𝑘𝑔⁄
 ، ρچگالي بتن تازه به 𝑚3
 ، gثابت نيروي ثقل برابر با N/kg

9/81

۱۳
۹

 بار ناشي از فشار جانبي بتن تازه؛
 بار ناشي از فشار و مکش جانبي باد.
 6-2-5-1-7اگر مشخصات بتن (مانند :رواني ،دما ،زمان
گيرش و  )...معلوم نباشد ،بايد فشار جانبي بتن طبق رابطه
 1-7در نظر گرفته شود .در غير اين صورت فشار جانبي بتن
بر اساس بندهاي  8-2-5-1-7و  9-2-5-1-7محاسبه

/۲

بر قالب عبارتند از:

۷/
۱۲

 5-2-5-1-7بارهای جانبي :مهمترين بارهاي جانبي وارد
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متن اصلي
 ، hارتفاع (عمق) بتن تازه به متر.
 7-2-5-1-7اگر بتن از پايين قالب پمپ شود ،طراحي بايد
بر اساس  1/25برابر فشار كامل هيدرواستاتيك  ρ𝑔ℎبهدليل
منظور نمودن اثر پمپ انجام شود.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 8-2-5-1-7فشار جانبي بتن ستون :براي بتنها با
اسالمپ  210ميليمتر يا كمتر كه جايدهي بتن در قالب
ستون معمولي به ارتفاع  1/2متر يا كمتر با لرزانندهي داخلي
معمولي انجام ميشود ،فشار حداكثر بايد بر اساس رابطه 2-7
محاسبه شود.
رابطه 2-7

785R 

Pmax  Cw Cc  7 / 2 
T  17 / 8 


ﻣ ﻮر

كه در آن :
 ، Pفشار جانبي به kPa
 ، Rنرخ بتنريزي ارتفاعي m/h
 ،Tدماي بتن در زمان بتنريزي به درجه سلسيوس
𝑤𝐶  ،ضريب چگالي طبق جدول . 7-1
𝑐𝐶 ضريب نوع سيمان و افزودني طبق جدول  7-2است.
 9-2-5-1-7حداكثر فشار جانبي 𝑥𝑎𝑚𝑃 كه از رابطه 1-7
محاسبه ميشود ،نبايد كمتر از ) 𝑤𝐶 (30باشد ،اما در هيچ
موردي نيز نبايد بيشتر از مقدار  ρ𝑔ℎباشد.

ت  8-2-5-1-7بنا به تعريف ،ستونها اعضاي عمودياي هستند
كه هيچ بُعد مقطع آن بزرگتر از  2متر نيست و ديوارها اعضاي
عمودي هستند كه حداقل يكبعد مقطع آن بزرگتر از  2متر است.
بنابراين در استفاده از روابط فوق رعايت اين نکته ضروري است.
در صورتيكه اسالمپ بتن بيش از  210ميليمتر باشد نياز به انجام
آزمايش جريان اسالمپ ميباشد .هر چند جريان اسالمپ كمتر از
 550ميليمتر بتن خودتراكم تلقي نميشود و نياز به تراكم جزئي
دارد ،اما بهتر است در منظور كردن فشار جانبي بتن آنرا مشابه
بتن خودتراكم تلقي نمود.

خ۶
/۲

Cw

چگالي بتن
كمتر از 2240 kg/m3

𝑊
𝐶𝑤 = 0.5 [1 +
]
2320 𝑘𝑔/𝑚3

اما نبايد كمتر از  0/80باشد.

بين  2240تا 2400 kg/m3

𝑊
]
2320 𝑘𝑔/𝑚3

[ = 𝑤𝐶

جدول  7-2ضريب نوع سيمان و مواد افزودنيCc ،

نوع سيمان يامخلوط

Cc

انواع سيمان پرتلند بدون كندگير كنندهها*

1/0

انواع سيمان پرتلند با كندگير كننده

1/2

انواع سيمانهاي آميخته با مواد افزودني معدني ولي بدون
كندگيركننده

1/2

انواع سيمانهاي آميخته با مواد افزودني معدني و
كندگيركننده

1/4

*كندگير كننده شامل هر نوع مواد افزودني شيميايي است كه خاصيت
كندگيری دارند.

۱۳
۹

بيشتر از 2400 kg/m3

1/0

۷/
۱۲

جدول  7-1ضريب چگالي بتنCw ،
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 10-2-5-1-7فشار جانبي بتن روی قالب ديوار :براي
قالب ديوارها كه نرخ بتنريزي كمتر از  2 m/hاست و ارتفاع
بتنريزي كمتر از  4متر ميبا شد ،فشار جانبي از رابطه 3-7
محاسبه ميشود.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

رابطه 3-7

785R 

Pmax  Cw Cc  7 / 2 
T  17 / 8 


ﻣ ﻮر

 11-2-5-1-7حداكثر فشار جانبي 𝑥𝑎𝑚𝑃 كه از رابطه 3-7
محاسبه ميشود ،نبايد كمتر از ) 𝑤𝐶 (30باشد ،اما در هيچ
موردي نيز نبايد بيشتر از مقدار  ρ𝑔ℎگردد.
 12-2-5-1-7براي قالبهايي كه نرخ بتنريزي بيشتر از
 2 m/hو ارتفاع بتنريزي نيز بيشتر از  4متر و براي همهي
ديوارهايي با نرخ بتنريزي  2تا  ،4/5 m/hفشار جانبي از
رابطه 4-7محاسبه ميشود:

خ۶

1156
244R 

Pmax  Cw Cc  7 / 2 

T  17 / 8 T  17 / 8 

رابطه4-7

از :







بار ناشي از بتنريزي نامتقارن؛
ضربهي حاصل از ماشينآالت و پمپ بتن؛
نيروهاي رو به باال در قالبها و اقالم كارگذاشته در
بتن؛
اثرهاي ديناميکي نظير اثر تخليه بتن از جام حمل
بتن؛
بارهاي حاصل از نشست نامتقارن تکيهگاههاي
قالب؛
بارهاي ناشي از لرزاندن و متراكمكردن بتن؛

۱۳
۹

 15-2-5-1-7بارهای ويژه :مهمترين بارهاي ويژه عبارتند

۷/
۱۲

 14-2-5-1-7چنانچه از بتن خودتراكم استفاده ميشود ،بايد
فشار جانبي بر اساس فشار كامل هيدرواستاتيك  ρghدر نظر
گرفته شود ،مگر آن كه آزمايش يا دادههاي قبلي ،ضرورت
بهكارگيري فشارهاي جانبي ديگري را نشان دهد.

/۲

 13-2-5-1-7حداكثر فشار جانبي  Pmaxكه از رابطه4-7
محاسبه ميشود نبايد كمتر از ) 𝑤𝐶 (30باشد ،اما در هيچ
موردي نبايد بيشتر از  ρ𝑔ℎگردد.

ت  13-2-5-1-7در صورت استفاده از لرزانندهي خارجي (قالب يا
بدنه) كه بر روي قالب نصب ميشود و يا در صورت استفاده از بتن
حاوي مواد افزودني جبرانكنندهي جمعشدگي و يا سيمانهاي
منبسط شونده ،فشار جانبي ميتواند حتي بيشتر از فشار
هيدرواستاتيك باشد.
ت  14-2-5-1-7با توجه به استفاده از روش پمپكردن از پائين
قالب ،يا ساير ضربات ديگر ممکن است فشار جانبي بتن خودتراكم
نيز تا  1/25برابر  ρghافزايش يابد.
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تفسير/توضيح

فشار پيش تنيدگي بر قالب؛
فشار دوغاب تزريقي در بتن پيش آكنده.

 3-5-1-7طراحي قالب دال

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

در مباني طراحي قالب كه براي محاسبهي ضخامت بدنه و
ابعاد و فاصلهي اجزاي قالب بهكار ميرود بايد موارد زير مورد
توجه قرار گيرد:
برآورد بارهاي طراحي طبق بند 7-1-5-2؛
 تعيين ضخامت بدنه و تعيين فواصل تيرچهها؛
 تعيين ابعاد تيرچهها و تعيين فواصل تيرهاي اصلي؛
 تعيين ابعاد تيرهاي اصلي و تعيين فواصل شمعها يا
پايهها؛
 طراحي شمعها؛
 طراحي بادبندها.

ﻣ ﻮر
خ۶

 4-5-1-7طراحي قالب ديوار

ت  3-5-1-7براي محاسبهي فواصل اعضاي نگهدارنده مانند
تيرچهها و تيرهاي اصلي بايد بر اساس تعداد دهانهي بارگذاري،
خمش ،برش و خيز محاسبه شود .كمترين مقدار فاصله بر مبناي
خمش ،برش و خيز بايد به عنوان حداكثر طول دهانهي قابل قبول
در نظر گرفته شود .فرمولهايي كه در اين بخش ارائه شدهاند ،با
فرض بارگذاري بر روي بدنه با  3دهانه و يا بيشتر است .به عبارت
ديگر بدنه بر روي تيرچهها ،تيرها ،پشتبندهاي عمودي ،كمركشها
و ميلههاي مهاري تکيه دارد .همچنين فرض شده است كه بدنه از
جنس تختهچندال است.

/۲

 1-4-5-1-7براي طراحي قالب ديوار بايد گامهايي به شرح
زير برداشته شود:
 برآورد بار طراحي طبق بند 7-1-5-2؛
 تعيين ضخامت بدنه و فواصل پشتبندهاي عمودي.
 تعيين ابعاد پشتبندهاي عمودي و فواصل پشتبندهاي
افقي؛
 تعيين ابعاد پشتبندهاي افقي و فواصل ميلهي مهارها؛
 طراحي حمايتكنندههاي مايل (بادبندها).
 2-4-5-1-7فواصل ميلههاي مهاري بر اساس بار ناشي از
پشتبندهاي افقي محاسبه ميشود .در صورتي كه تنش وارده
بر ميلههاي مهاري بيشتر از تنش مجاز فرورفتگي (تنش
سطح باربري) باشد ،بايد فواصل ميلهها كاهش و يا قطر ميلهها
افزايش يابد.
 3-4-5-1-7فواصل اجزاي نگهدارندهي بدنه مانند تيرچهها،
تيرهاي اصلي ،پشتبندهاي عمودي و افقي بايد براي مقادير
مجاز تنش خمشي ،تنش برشي و خيز محاسبه شوند.
فرمولهايي كه براي محاسبهي حداكثر فواصل مجاز اجزا يا
طول دهانه استفاده ميشود ،بايد بر اساس تعداد دهانهي مورد
نظر براي بارگذاري انتخاب شود.

۷/
۱۲

۱۳
۹

ت  2-4-5-1-7تنش مجاز فرورفتگي يا لهيدگي تابع جنس قالب
است و براي تعيين آن بايد به استانداردها و يا دستورالعملهاي
معتبر ملي يا بينالمللي و يا به تفسير بند  2-1-5-1-7به عنوان
راهنما مراجعه شود.
ت  3-4-5-1-7فرمولهاي كنترل فواصل اعضاي قالب
* كنترل تنش خمشيf b z :
w
* كنترل تنش برشي:

L  3 / 16

براي تخته الوارf bd :
L s
0 / 9w

براي تخته چند الfs Ib :

0 / 6w Q

L
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تفسير/توضيح

متن اصلي
است:

𝐿
27

* كنترل خيز ،با فرض آنكه مقدار مجاز خيز برابر با
fb z
w

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

كه در آنها:
 =fbتنش خمشيMPa ،
 =wبار يکنواخت kPa /m ،بر هر متر دهانه
 =zمدول يا اساس مقطعmm3 ،
 =Iممان اينرسيmm4 ،
 =Lطول دهانه يا مركز به مركز عضو حمايتكننده

ﻣ ﻮر

 4-4-5-1-7افتادگي (خيز) مجاز بدنه ،تيرها و پشتبندها
بايد در حدي باشد كه سطح بتن تقريبا مسطح و ميزان
ناهمواري آن ناچيز باشد .اين خيز بايد به  L/400محدود شود
كه در آن  Lدهانهي آزاد بين حائلها است .در صورت تائيد
مهندسين مشاور ميتوان خيز مجاز را افزايش داد.
 5-4-5-1-7براي محاسبهي شمعها ،بايد تنش فرورفتگي يا
تنش سطح تحمل بار بين تيرهاي اصلي و شمعها كمتر از
تنش مجاز باشد.
 6-4-5-1-7الزم است ،براي قالبهاي عمودي و افقي،
طراحي اعضاي مورب يا بادبندها در مقابل بار باد و بارهاي
جانبي انجام شود.

L  0 / 81

خ۶
/۲
ت  1-6-1-7به طور كلي معموال دو ماده بر روي سطح قالب اعمال
ميشود .اندودها (درزبندها) و رهاسازها ،اندودها براي تسهيل در باز
كردن قالبها ،درزبند كردن سطح براي جلوگيري از نشت شيره و
بهبود دوام سطح تماس استفاده ميشوند و مواد رهاساز نيز موادي
هستند كه از چسبندگي سطوح تماس جلوگيري و قالببرداري را
آسان ميكنند .تا حد امکان قالبها را بايد قبل از جاگذاري
آرماتورها نصب كرد و مواد رهاساز را بر روي آن اعمال نمود تا از
آلودگي ميلگردها جلوگيري شود .تا حد امکان بايد از مواد رهاساز
با گرانروي كم استفاده نمود تا هوا و آب بتواند از فاصلهي بتن و
قالب در هنگام تراكم يا رو زدن آب عبور كند .عدم توجه به اين امر
يا مصرف زياد از حد مواد رهاساز ممکن است باعث ايجاد حفرات
هواي سطحي و بدمنظر شدن سطح بتن پس از قالب برداري شود.
اين پديده بهويژه در مورد قالبهاي غيرجاذب (قالب فوالدي يا
پالستيکي) بيشتر امکان وقوع دارد.

۱۳
۹

 1-6-1-7سطح داخلي قالب بايد با مواد مناسب درزبندي،
اندود و سپس با استفاده از مواد رهاساز (روغن قالب) پوشش
داده شود .استفاده از هرگونه موادي كه بتواند تاثيري نامطلوب
بر سطح بتن داشته باشد ،مجاز نيست .اين مواد را بايد چنان
بهكار برد كه بدون آلوده شدن ميلگردها ،روي سطوح قالب
اليهاي يکنواخت و نازك بهوجود آورد.

۷/
۱۲

6-1-7

اجرا و بازرسي قالببندی

ت 6-1-7

اجرا و بازرسي قالببندی
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 2-6-1-7درون قالبها بايد كامال تميز و عاري از مواد زائد
باشد .در مواردي كه دسترسي به كف قالبها دشوار يا غير
ممکن است ،بايد با تعبيهي دريچههاي بازديد و كفشويهاي
قالب امکان تميز كردن قالب را قبل از بتنريزي فراهم كرد.

ت  2-6-1-7استفاده بيش از حد از مواد رهاساز موجب جمعشدن
آن در كف قالب ميشود كه يکي از معمولترين مواد اضافي زيانآور
خواهد بود .سيمهاي بريده شدهي آرماتوربندي ،قطعات چوب ،گرد
و خاك ،گل و الي ،برف و يخ ،خردههاي پلياستايرن يا قطعات
كيسههاي كاغذي يا پالستيکي از جمله مواد زائد درون قالب
محسوب ميشود.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ﻣ ﻮر

 3-6-1-7قالبها بايد كامال در جاي خود محکم باشند و
هيچگونه درز يا حفره اي در آنها مشاهده نشود تا از احتمال
خروج شيره و مالت اجتناب گردد.
 4-6-1-7امتداد شمعها (پايهها) بايد كامال قائم بوده و اگر
شمعها بر روي زمين قرار دارند ،بايد با نصب صفحات مناسب
چوبي يا فلزي از كافي بودن سطح باربري اطمينان حاصل
نمود.
 5-6-1-7اجراي قالبها بايد با درز ساخت ،درز جداكننده و
درز انقباض (جمعشدگي) منطبق باشد.
همچنين در صورت نياز به نوار آببند ،بايد نصب آن در دستور
كار قرار گيرد.
 6-6-1-7فاصلهنگهدار (لقمه) بايد در محلهاي مورد نظر و
به تعداد كافي نصب شده باشد و در حين بتنريزي نبايد از
جاي خود حركت كند.
كيفيت لقمههاي از جنس بتن يا مالت ،بايد ضوابط مندرج
در فصل دوام را برآورده نمايد.
 7-6-1-7رعايت هم امتدادي شمعهاي دال در طبقات باالتر
نسبت به امتداد شمعهاي طبقات زيرين الزامي نيست ،مگر
آن كه ضخامت دال زيرين كافي نباشد و احتمال برش،
تورفتگي ،لهيدگي و يا ممانهاي خمشي پيشبيني نشده در
دال زيرين وجود داشته باشد.
 8-6-1-7هنگام برداشتن قالب زيرين اعضاي بتني بايد با
رعايت بند  7-1-6-9پايههايي را به نام «پايههاي اطمينان»
در صورت لزوم در زير اين سطوح نصب كرد يا باقي گذاشت
تا از بروز تغيير شکلهاي تابع زمان در اين قطعات جلوگيري
شود.
 9-6-1-7پيشبيني پايههاي اطمينان براي تيرهاي با
دهانهي بزرگتر از پنج متر ،تيرهاي طره بهطول بيشتر از 2/5
متر ،دالهاي با دهانهي بزرگتر از سه متر و دالهاي طره
بهطول بيشتر از يك و نيم متر اجباري است .تعداد پايههاي

خ۶

/۲

ت  6-6-1-7جنس فاصله نگهدار ميتواند بتني يا پليمري باشد.
توصيه ميشود از فاصله نگهدارهاي پليمري در شرايط اقليمي
(  ،)XCD3, XCD4 ،XCS3،XCS4خودداري شود.

۷/
۱۲

ت  7-6-1-7به هرحال هم امتدادي شمع هاي دال در طبقات
مختلف توصيه ميشود.

۱۳
۹

ت  8-6-1-7حداقل قطر يا بعد مقطع پايهي اطمينان چوبي ،نبايد
از  150ميليمتر در ارتفاع  1/5متري از پائين پايه كمتر باشد .در
مورد پايههاي فلزي ظرفيت باربري آنها بايد با در نظر گرفتن اثر
كمانش محاسبه گردد.
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متن اصلي
اطمينان بايد طوري باشد كه فاصلهي آنها به هرحال از سه
متر تجاوز نکند.

7-1-7

ت 7-1-7

رواداری قالب

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 1-7-1-7رواداري ابعاد اعضاي بتني در سازههاي متعارف و
همچنين رواداري انحراف از امتداد و محل قرارگيري بايد
مطابق با الزامات جدول  7-3باشد ،مگر اينکه مهندسين
مشاور و يا دستگاه نظارت رواداريهاي ديگري را در
مشخصات فني قيد كرده باشد.

ت  1-7-1-7بديهي است براي رعايت رواداري ابعاد اعضاي بتني و
انحراف آنها از امتداد و محل قرارگيري ،بايد اين رواداريها را در
مورد قالببندي بهكار برد .همچنين بايد دقت نمود كه در حين
بتنريزي و پس از آن تغييرات جدي و خارج از رواداريهاي ذكر
شده در جدول  ،7-3در قالببندي بهوجود نيايد .بنابراين قالبها
بايد بهقدر كافي محکم و مهار شده باشند تا امکان حركت يا خيز
زياد از حد و انحراف در هنگام بتنريزي و پس از آخرين مراحل
تنظيم و كنترل وجود نداشته باشد.

ﻣ ﻮر

8-1-7

قالببرداری

ت 8-1-7

قالببرداری

خ۶

 1-8-1-7مهندس طراح يا ناظر بايد حداقل مقاومت الزم بتن
جهت بازكردن قالبهاي اعضاي خمشي و پايههاي اطمينان
آنها را اعالم نمايد .در موارديكه حداقل مقاومت بتن ذكر
نشدهاست ،درصورتي كه آزمايش آزمونههاي آگاهي حاكي از
رسيدن مقاومت بتن به حداقل  70درصد مقاومت مشخصه
باشد ،ميتوان قالبهاي سطوح زيرين را برداشت .براي
پايه هاي اطمينان نيز اين زمان متناظر با رسيدن مقاومت
آزمونههاي آگاهي به  90درصد مقاومت مشخصه است .در
مواردي كه مهندس طراح يا ناظر ،حداقل مقاومت يا زماني
خاصي را اعالم نکرده باشند ،ميتوان مطابق جدول  7-4اقدام
نمود.
 2-8-1-7مقاومت فشاري بتن بايد بر اساس نتايج آزمونههاي
عملآوري شده در كارگاه (نمونه آگاهي) تعيين شود.
همچنين ميتوان از روشهاي آزمايش ديگري مانند :آزمايش
بيرون كشيدن ،عدد بازگشت (چکش اشميت) ،روش بلوغ،
آزمايش مقاومت در برابر نفوذ ،و بيرون كشيدن بتن از سطح
نيز براي اين منظور استفاده كرد.
 3-8-1-7زماني كه قالبها باز ميشوند ،نبايد هيچگونه تغيير
شکل (افتادگي) يا اعوجاج بيش از حد و يا هيچ شواهدي از
خرابي در بتن بهدليل بازكردن قالبها يا برداشتن شمعها،
بروز نمايد.

رواداری قالب

/۲
۷/
۱۲

۱۳
۹

ت  2-8-1-7استفاده از روشهاي ارايه شده تنها در صورتي مجاز
است كه رابطهي همبستگي بين نتايج آزمايشهاي فوق و مقاومت
فشاري واقعي بتن مورد استفاده در سازهي مورد نظر بهدست آمده
و بهصورت متناوب نيز با انجام آزمايش مقاومت فشاري آزمونههاي
عملآوري شده در كارگاه ،صحت سنجي شده و توسط ناظر يا
محاسب ،مورد تائيد قرار گيرد.
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جدول  7-3رواداریهای قالببندی

رديف

رواداری

شرح

 6ميليمتر در هر  3متر طول
الف

در لبه و سطح ستونها ،پايهها ،ديوارها ،نبشها و كنجها
حداكثر  25ميليمتر در كل طول

انحراف از امتداد قائم
1

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ
ب

2

انحراف از سطوح يا ترازهاي
مشخصشده در نقشهها

الف

ب

4

در سطحزيرين دالها ،سقفها ،سطح زيرينتيرها ،نبشها و
كنجها قبل از برچيدن حايلها

حداكثر  19ميليمتر در كل طول

درنعل درگاهها ،زيرسريها ،جانپناههاي نمايان شيارهاي
افقي و ديگر خطوط برجستهي نمايان و مهم

حداكثر  12ميليمتر در كل طول

در هر چشمه

 12ميليمتر

در هر شش متر طول

 12ميليمتر
 25ميليمتر
 + 6ميليمتر

انحراف از اندازه و موقعيت بازشوهاي واقع در كف و ديوار و غالفها
اختالف در مقطع عرضي ستونها
و تيرها و ضخامت دالها و ديوارها

الف

در جهت نقصاني

ب

در جهت اضافي

اضافي

الف

در تعداد
معدودي پله

 12ميليمتر
 50ميليمتر

 5درصد

۱۳
۹

پ

 12ميليمتر

دو درصد عرض شالوده در امتداد طول مورد نظر
مشروط بر آن كه بيش از  50ميليمتر نباشد.

جابهجايي يا خروج از مركز

ضخامت

 6ميليمتر

۷/
۱۲

شالودهها

ب

نقصاني

كاهش ضخامت نسبت به آنچه تعيين شده

7

 6ميليمتر در هر  6متر طول

حداكثر در كل طول

اختالف اندازهها
الف
در پالن

6

 9ميليمتر در هر چشمه يا هر 6متر طول

/۲

5

 6ميليمتر در هر  3متر طول

ﻣ ﻮر

انحرافستونها ،ديوارها و
تيغههايجداكننده از موقعيت
مشخصشده در پالن ساختمان

حداكثر  12ميليمتر در كل طول

خ۶

3

براي گوشهي نمايان ستونها ،درزهاي كنترل ،شيارها و
ديگر خطوط برجسته نمايان و مهم

 6ميليمتر در هر  6متر طول

افزايش ضخامت نسبت به آنچه تعيين شده

محدوديتي ندارد

ارتفاع پله

 + 3ميليمتر

كف پله

 + 6ميليمتر

ارتفاع پله

 + 1.5ميليمتر

كف پله

 + 3ميليمتر

پلهها
ب

در پلههاي
متوالي
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جدول  7-4مدت زمان توصيه شده برای باز كردن قالب
حداقل زمان بازكردن قالب بر حسب دمای متوسط مجاور بتن* (سطح بتن)
نوع عضو يا قالب
قالبهای عمودی (مانند :ستون و
جدار جانبي تيرها) ،ساعت

5

10

15

 25يا بيشتر

16

12

10

8

تيرچههای سقف مانند تيرچهی

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

بلوك يا سقفهای وافل (با

4

فاصلهی تيرچههای كمتر از 750
ميليمتر) ،روز

3

2

2/5

بار زندهي
سازهاي
كمتر از بار
مرده

بار زندهي
سازهاي
بيشتر از بار
مرده

بار زندهي
سازهاي
كمتر از بار
مرده

بار زندهي
سازهاي
بيشتر از بار
مرده

بار زندهي
سازهاي
كمتر از بار
مرده

بار زندهي
سازهاي
بيشتر از بار
مرده

بار زندهي
سازهاي
كمتر از بار
مرده

بار زندهي
سازهاي
بيشتر از بار
مرده

با دهانهي آزاد كمتر از  3متر ،روز

9

5/5

7

4

5/5

3

4

2/5

با دهانهي آزاد بين  3تا  6متر و قالب
قوس ،روز

18

با دهانهي بيشتر از  6متر و  ،روز

تيرهای فرعي و اصلي

28

18

21

14

16

11

12

8

بار زندهي
سازهاي
كمتر از بار
مرده

بار زندهي
سازهاي
بيشتر از بار
مرده

بار زندهي
سازهاي
كمتر از بار
مرده

بار زندهي
سازهاي
بيشتر از بار
مرده

بار زندهي
سازهاي
كمتر از بار
مرده

بار زندهي
سازهاي
بيشتر از بار
مرده

بار زندهي
سازهاي
كمتر از بار
مرده

بار زندهي
سازهاي
بيشتر از بار
مرده

با دهانهي خالص كمتر از  3متر ،روز

5/5

4

4

3

3

2/5

2/5

2

با دهانهي خالص بين  3تا  6متر ،روز

9

5/5

7

4

5/5

3

4

2/5

با دهانهي خالص بيشتر از  6متر،
روز

14

9

10

7

8

5/5

6

4

دال يکطرفه

14

9

ﻣ ﻮر

7

11

5/5

8

4

خ۶

/۲

۷/
۱۲

 در مورد دال هاي دو طرفه بايد بر اساس نظر مهندس محاسب يا ناظر اقدام شود .حداكثر زمان آن معادل دال يکطرفه است. توصيه ميشود شمعها (پايههاي اطمينان) در تيرها حداقل  50درصد و در دالها ،حداقل  100درصد زمان قالببرداري قالب زيرين ،همچنان بهعنوان پايهياطمينان بعد از قالببرداري سطح زيرين در زير اعضاء باقي بمانند.
 در صورتيكه عملآوري تسريع شده يا نحوهي قالببندي يا حركت خاص قالب (مانند قالب لغزان) ،مورد نظر باشد ،تقليل زمانهاي فوق امکانپذير است.* اين زمانها براي سيمانهاي پرتلند نوع  1و  2با ردهي مقاومتي  325است .براي سيمانهايي با مقاومت اوليه بيشتر ،مانند ردهي  425و  525و نوع ،3اين زمانها
كمتر خواهد بود و براي سيمانهاي با مقاومت اوليه كمتر ،مانند سيمانهاي آميخته و گاه سيمان پرتلند نوع  ،5اين زمانها ممکن است افزايش يابد .در صورت استفاده
از مواد افزودني ديرگير كننده يا زود سخت كننده ميتوان اين زمانها را بهطور متناسب افزايش يا كاهش داد.

9-1-7

 1-9-1-7براي تيرهاي با دهانهي تا هفت متر ،برداشتن كل
قالب و داربست و سپس زدن پايههاي اطمينان مجاز است،
ولي براي دهانههاي بزرگتر از هفت متر ،تنظيم قالب و
داربست بايد طوري باشد كه برداشتن قالب بدون جابجايي
پايههاي اطمينان ميسر باشد.
 2-9-1-7براي سازههاي متشکل از ديوار و دال بتن آرمه،
نظير سازههايي كه با قالبهاي تونلي يا قالبوارههايي به ابعاد

۱۳
۹

متن اصلي
برداشتن پايه های اطمينان

تفسير/توضيح

ت 9-1-7

برداشتن پايه های اطمينان
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

بزرگ ساخته ميشوند ،ميتوان برچيدن پايههاي اطمينان و
برپايي مجدد آنها را در دهانههاي تا ده متر مجاز دانست
مشروط بر آن كه زدن پايههاي اطمينان بالفاصله پس از
برداشتن قالب باشد و در عمل اطمينان حاصل شود كه هيچ
نوع ترك يا تغيير شکل نامطلوب بروز نخواهد كرد.
درصورتي كه تير يا دال يکسره طراحي شده باشد ،نميتوان
پايههاي اطمينان دهانهاي را برچيد مگر آن كه دهانههاي
طرفين آن بتنريزي شده باشند و بتن آن نيز مقاومت الزم را
به دست آورده باشد.
 3-9-1-7در صورت تکيه كردن مجموعه قالببندي طبقه
فوقاني روي طبقه تحتاني ،فقط وقتي ميتوان پايههاي
اطمينان طبقه زيرين را برچيد كه بتن طبقه باال مقاومت الزم
را به دست آورده باشد .توصيه ميشود پايههاي اطمينان،
هميشه در دو طبقه متوالي وجود داشته باشند و تا حد امکان
هر دو پايه اطمينان نظير در دو طبقه ،روي هم و در امتدادي
واحد قرار گيرند.

ﻣ ﻮر

ت  3-9-1-7در صورتيكه برنامه زمانبندي و جنبه اقتصادي
ايجاب كند ،بهتر است شمعبندي در چند طبقه صورت گيرد.
همچنين توصيه ميشود شمعبندي ،شمعبندي مجدد ،استقرار
پايههاي اطمينان و برچيدن آنها با توجه به ضوابط زير باشد:
بار هر شمعي كه وزن بتن تازه را تحمل ميكند و به طبقه پايينتر
انتقال ميدهد بايد در طبقهزيرين نيز ادامه بابد تا تکيه گاه قادر
باشد بارهاي فوقاني را بدون ايجاد تنش و تغيير شکلهاي اضافه در
طبقه مورد نظر تحمل كند .در صورتيكه قالببرداري قبل از كسب
مقاومت الزم صورت گيرد ،رعايت موارد زير بايد مدنظر قرار گيرد:

خ۶
-

/۲

تيرها و شاهتيرها

۷/
۱۲

با توجه به ضرورت بهكار گرفتن پايههاي اطمينان ،الزم است پس
از برچيدن قالب و داربست ،بالفاصله پايههاي اطمينان در محل
مورد نظر زده شوند .جمعكردن شمعها و شمعبندي مجدد هر شاه-
تير بايد قبل از شرع عمليات مشابه روي تير اصلي ديگر صورت
پذيرد ،بهطوري كه در هر مقطع زماني فقط يك شاهتير تحت اين
عمليات قرار داشته باشد.
پس از شاهتيرها قالببرداري و شمعبندي مجدد هر تير و دال مجاور
آن انجام ميشود .شمعبندي مجدد دالها نبايد قبل از شمعبندي
مجدد شاهتير و تيرها شروع شود .در صورتيكه شمعهاي زير و روي
يك دال در يك امتداد واقع نشوند بايد توان باربري دال را براي
تحمل تنشهاي معکوس و برش سوراخشدگي مورد بررسي قرار
داد.

۱۳
۹

-

دالهای تخت

برداشتن شمعها و شمعبندي مجدد بايد طوري سازمان يابد كه از
ايجاد تنشهاي معکوس يا مخرب در دالها جلوگيري شود .به اين
ترتيب در شمعبندي مجدد دالها بايد پايههاي اطمينان را در طول
مرزهاي بين نوارهاي مياني و نوارهاي ستوني استقرار داد .در اين-
گونه موارد بايد برداشتن شمعها و شمعبندي مجدد هر چشمه قبل
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

از چشمه ديگر صورت پذيرد .بهطوري كه در هر مقطع زماني فقط
يك چشمه تحت اين عمليات قرار داشته باشد.
در مورد دالهايي كه فاصله ستونهاي آنها از  7/5متر بيشتر باشد،
بهتر است قالببندي و شمعبندي طوري برنامهريزي شود كه شمع-
هاي واقع در مرز نوارهاي مياني و ستوني در زمان قالببرداري بدون
تغيير در جاي خود باقي بماند.
-

برچيدن پايههای اطمينان

پايههاي اطمينان را نبايد قبل از آنكه اعضا و قطعات بتني توان
كافي براي تحمل وزن خود و بارهاي وارد را كسب كنند ،جمع كرد.

ﻣ ﻮر

 4-9-1-7برداشتن پايههاي اطمينان بايد بدون اعمال فشار
و ضربه و طوري باشد كه بار بتدريج از روي آنها حذف شود،
(در دهانههاي بزرگ از وسط دهانه بسمت تکيهگاهها و در
كنسولها از لبه بطرف تکيهگاه انجام شود) .برداشتن بار از
روي پايههاي اطمينان در دهانههاي بزرگ و قطعاتي كه نقش
سازهاي حساسي دارند ،بايد با وسايل قابل كنترل انجام پذيرد
بهطوريكه در صورت لزوم در هر لحظه بتوان باربرداري از
روي پايهها را متوقف كرد.

خ۶

 10-1-7قالب برداری سازههای چند طبقه

 1-11-1-7قالب لغزان

ت  11-1-7نکات اجرايي قالببندیهای ويژه
ت  1-11-1-7قالب لغزان

۱۳
۹

 1-1-11-1-7قالب لغزان را بر اساس جهت حركت ،به قالب
لغزان قائم يا شيبدار و قالب لغزان افقي تقسيم ميكنند .با
توجه به دامنهي كاربرد اين آئين نامه ،فقط به قالب لغزان
عمودي پرداخته شده است.
 2-1-11-1-7روش ساخت با قالب لغزان يکي از روشهاي
اجراي پروژههايي مانند ساختمانهاي بلند مرتبه ،برجهاي
مخابراتي ،پايهي پلها ،سيلوها ،برجهاي خنككننده،
دودكشها و غيره است.
اجرا با قالب لغزان اجازه ميدهد سازه يا المان بهصورت
يکپارچه و بي وقفه ،بدون درز اجرائي ساخته شده و در نهايت
مدت زمان اجرا نيز كاهش يابد .همچنين از اين روش براي

۷/
۱۲

11-1-7

نکات اجرايي قالببندیهای ويژه

/۲

براي اين منظور بايد تدابيري خاص اتخاذ شده و روشهاي
مربوط در مشخصات فني خصوصي قيد شوند.

ت  10-1-7قالب برداری سازههای چند طبقه
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

برخي سازههاي خاص مانند ،سکوهاي حفاري در فرا ساحل و
برخي سازههاي جنبي نيروگاههاي هستهاي استفاده ميشود.
 3-1-11-1-7قالب لغزان بايد توسط شخص با تجربه و مورد
اطمينان دستگاه نظارت در هنگام نصب و حركت قالب كنترل
شود .نقشهها بايد جانمايي جك ،قالب ،سکوي كار و
داربستها را نشان دهد.
 4-1-17-1-7صفحهي رويه قالب را ميتوان از جنس
پالستيك مسلح به الياف ،فلز ،تختهي چندال ،تختهي چوب
يا تركيبي از آنها انتخاب كرد.

ﻣ ﻮر
خ۶

 )1يوغها ،كمركشها را در فواصل منظم حمايت كرده و نيروهاي
حركتدهندهي قالب را از جكها به كمركشها منتقل ميكنند تا در
مقابل نيروي جانبي بتن تازه مقاومت داشته باشند.
 )2وظايف كمركشها به شرح زير است:
 نگهداشتن بدنهي قالب در جاي خود؛ انتقال نيروي باالبرنده از يوغها به صفحهي رويه قالب؛ -حمايت از سکوهاي كار و داربست.

/۲

 5-1-11-1-7عضو يوغ از اجزاي مهم قالب لغزان محسوب
ميشود ،بنابراين در ساخت قالب بايد به آن توجه خاص شود.

شکل ت  4-7اجزای قالب لغزان

كه در آن:
 : Pفشارجانبي وارده به قالب از بتن kPa
 : C1مقدار ثابت كه برابر با  4/8 kPaاست
 : Rنرخ ارتفاعي بتنريزي m/h
 : Tدماي بتن در قالب °C

۷/
۱۲

رابطه 5-7

524 R
T  17 / 8

P  C1 

۱۳
۹

 6-1-11-1-7در طراحي سکوي قالب بايد عالوه بر بارهاي
مرده ،بار زنده را حداقل  7/2 kPaدر نظر گرفت.
 7-1-11-1-7در طراحي قالب ،بادبندها و كمركشها ،فشار
جانبي بتن تازه را ميتوان از رابطه  5-7محاسبه كرد:
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 8-1-11-1-7نيروي باالبرنده بايد عالوه بر بارهاي مرده و
زنده بر اصطکاك و چسبندگي بين بتن و قالب غلبه نمايد تا
امکان حركت قالب رو به باال فراهم شود

ت  8-1-11-1-7تنش چسبندگي و اصطکاكي بتن و قالب را
معموال بين  2/5KPaتا  3در نظر ميگيرند .از ضرب تنش
چسبندگي اصطکاكي در مساحت سطح در تماس با قالب ،نيروي
الزم براي غلبه بر اين اصطکاك و چسبندگي بهدست مي آيد .تاخير
در باالبردن قالب يا چسبنده بوده بتنها و كمبودن اسالمپ آنها
معموال حركت قالب را با مشکل مواجه ميكند .حركت سريع قالب،
هرچند موجب كاهش نيروي باالبرنده خواهد شد ،اما ممکن است
باعث تغيير شکل يا شره كردن بتن خارج شده از قالب گردد.
ت  9-1-11-1-7در قالب لغزان اليههاي بتن معموال بايد نازك و
بين  150تا  250ميليمتر باشند .اين امر بر مقدار  C1رابطه 5-7
اثرگذار است .در صورتيكه تراكم زيادي براي بتن ريخته شده در
نظر گرفته شود ،مقدار  C1ممکن است تا  7/2كيلوپاسکال نيز
افزايش يابد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ت  10-1-11-1-7در مواردي كه حساسيت بيشتر وجود دارد،
توصيه مي شود هر دو ساعت يك بار از تراز بودن قالب و شاغول
بودن حركت آن اطمينان حاصل گردد.

 2-11-1-7قالب بتن پيش آكنده

ت  2-11-1-7قالب بتن پيش آكنده

ﻣ ﻮر

 9-1-11-1-7حركت قالب بايد بهصورت مداوم و تا به اتمام
رسيدن سازه انجام شود .قالب بازشوها بايد طبق نقشهها در
حين باال رفتن قالب در محل مورد نظر پيشبيني و نصب
شوند .حداقل و حداكثر سرعت حركت قالب بايد با آزمايش و
قبل از اجرا توسط شخص باتجربه و بر اساس تغييرات دمايي
(شرايط اقليمي) ،كارايي و رواني بتن ،زمان گيرش اوليهي بتن
و بسياري از عواملي كه قابل پيش بيني نيست اما ميتواند
موثر باشد ،مشخص گردد.
 10-1-11-1-7شاغول و تراز بودن قالب بايد حداقل هر 4
ساعت يکبار كنترل شود .براي كنترل شاغول و تراز كردن
بايد از ابزارهاي دقيقي استفاده نمود.

خ۶

/۲

 1-2-7قراردادن لولهها و مجراهاي آب ،فاضالب ،بخار ،و گاز
در بتن تيرها و ستونها و در امتداد محور آنها ،يا در بتن
قطعات صفحهاي و بهموازات ميانصفحهي آنها ،جز در موارد
مندرج در بند  2-2-7ممنوع است .بايد تا حد امکان از عبور

۷/
۱۲

2-7

لولهها و مجراهای درون بتن

۱۳
۹

 1-2-11-1-7قالبها در اين روش بايد بنحوي قرار گيرند كه
فشار دوغاب تزريقي را تحمل كرده مانع از هدر رفتن آن شده
و امکان تخليه هوا را نيز فراهم سازند زيرا در بتن پيش آكنده
دوغاب بايد هواي اطراف سنگدانههاي درشت را بيرون رانده
و خود جاي آن را بگيرد.
فشار جانبي مضاعف در اين روش ،بهرهگيري از نيروي انساني
ماهرتر ،جزئيات اجرايي دقيقتر و كاربرد مصالح مرغوبتر در
مقايسه با قالببندي بتنهاي متعارف را ،اجتنابناپذير
ميسازد.

ت  2-7لولهها و مجراهای درون بتن
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متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

دادن لولهها و مجراهاي مذكور عمود بر امتدادهاي ذكر شده
پرهيز كرد .در صورت ضرورت بايد اطراف لولهها و مجراها
بهنحو مناسبي تقويت شود.
 2-2-7در مناطقي كه بارندگي مستمر وجودندارد ،ميتوان
براي ساختمانها ي تا سه طبقه ،ناودان را در داخل بتن ستون
دفن كرد .مشروط بر آن كه در انجام محاسبات سازه ،فضاي
اشغال شدهي ناودان خالي در نظر گرفته شود.
 3-2-7عبور دادن لولهها و مجراها از داخل فضاي خالي تيرها
و ستونها با مقطع مجوف مشروط بر اين كه قابل بازديد و
قابل تعويض باشند ،بالمانع است.
 4-2-7دفن كردن لولهها و مجراهاي تاسيساتي و برقي جز
در موارد مندرج در بند  1-2-7مجاز است .مشروط بر اين كه
ساير ضوابط بند  7-2رعايت شوند.
 5-2-7لولهها و مجراهاي آلومينيومي نبايد در قطعات بتني
دفن شوند ،مگر آن كه به طرزي موثر محافظت شده باشند.
به اين معني كه تركيب شيميايي ميان بتن و آلومينيوم و نيز
فعل و انفعال الکتروشيميايي بين آلومينيوم و فوالد امکان
پذير نباشد.
 6-2-7در قالببندي پوششهاي طبقات و نيز ديوارهاي باربر،
بايد عبور لولهها و مجراهاي مورد نياز تاسيسات مکانيکي و
برقي مطابق نقشههاي مربوط پيشبيني شود تا تخريب بتن
پس از اتمام بتنريزي الزم نباشد .در موارد اضطراري كه تعبيه
سوراخها در زمان قالببندي و بتنريزي پيشبيني نشده
است ،سوراخ كردن دال يا ديوار فقط با استفاده از وسايل
مناسب مجاز است.
ستون ها و
ستيکي داخل ســـتون
پالســـتيکي
 7-2-7قراردادن لوله هاي پال
شرط پركردن آنها
ديوارها براي عبور ميل مهارهاي قالب بهشــرط
سيمان پس از قالببرداري مجاز ااســـت.
ست.
سه ســـيمان
ماســـه
با مالت ما
در صورتي كه تعداد و قطر اين لولهها در حدي با شد كه هيچ
يك از مقاطع بتن بي شتر از  3در صد تقليل نيابد ،ميتوان از
پر كردن داخل آنها صرفنظر كرد.
 8-2-7سطح اشغال شده توسط لولهها و مجراهايي كه همراه
بستهاي خود در بتن ستون دفن ميشوند ،نبايد بيشتر از 3
درصد سطح مقطعي كه محاسبهي مقاومت عضو بر آن اساس
بوده يا براي مقابله با اثر آتشسوزي مورد نياز است ،باشد .به

ﻣ ﻮر
خ۶
/۲
۷/
۱۲
۱۳
۹
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

عالوه اين گونه لولهها و مجراها بايد در حوالي مركز سطح
مقطع ستون قرار گيرند.
به هر حال نبايد عملکرد عضو تحت تاثير قرار گيرد .در صورت
برآورده نشدن شروط فوق بايد اثر مجراها در مقاومت ستونها
منظور شود.
 9-2-7لولهها و مجراهاي مدفون در بتن دالها ،تيرها ،و
ديوارها ،جز در موارديكه نقشههاي آنها به تصويب مهندس
طراح رسيده باشند ،بايد با ضوابط زير مطابقت داشته باشند:
 ابعاد بيروني آنها نبايد از يك سوم ضخامت كل عضو
مورد نظر بيشتر باشد.

3-7

ت  3-7درزها

خ۶

1-3-7

درزها

ﻣ ﻮر

 فاصلهي مركز تا مركز هر دو لوله يا مجراي مجاور هم،
نبايد از  3برابر قطر يا عرض آنها كمتر باشد.

اهميت ،تقسيمبندی و ضرورت درزها

/۲

ت  1-1-3-7درزها بر اساس عضو سازهاي و نوع سازه به گروههاي
متعدد مانند ،دال متکي بر زمين ،ساختمان ،پل ،تونل ،منابع آب،
رويههاي بتني و بتنهاي حجيم تقسيم ميشوند .اما بر اساس
محدودهي كاربرد اين آئين نامه ،مطالب به درزهاي ساختمان و
دال روي زمين محدود شده است .بنابراين توصيههاي اين فصل در
دو بخش تفکيك شدهي درزهاي ساختماني و درزهاي متکي بر
روي زمين ارائه شدهاند.

۷/
۱۲

۱۳
۹

 1-1-3-7درزها به داليل متعدد براي سازههاي بتني ضروري
هستند .بهطور كلي درزها به سه نوع درز ساخت (اجرايي)،
درز انقباض (جمعشدگي) و درز جداكننده (انبساط) تقسيم
ميشوند .درز ساخت بهدليل توقفهاي از پيش تعيين شده
در عمليات بتنريزي در نظر گرفته ميشود .براي جبران
تغييرات حجمي بتن ،مانند جمعشدگي و تغييرات حرارتي ،از
درز انقباض استفاده ميشود .درزهاي جداكننده يا انبساط
سازگاري در تغيير شکلهاي اعضاي مختلف سازه را فراهم
ميكنند .اين تغيير شکلها ناشي از تغييرات دما است و سبب
انقباض و انبساط اعضاي بتني در امتدادهاي مختلف ميشود.
بهطور كلي اين درزها براي جلوگيري از ايجاد تركها در بتن
در نظر گرفته ميشوند.

ت 1-3-7

اهميت ،تقسيمبندی و ضرورت درزها

 2-3-7درز ساخت (اجرائي)

ت 2-3-7

 1-2-3-7دليل ايجاد درز

ت  1-2-3-7دليل ايجاد درز

در بسياري از سازهها امکان عمليات بتنريزي بهصورت
پيوسته وجود ندارد و نمي توان به يکباره همه بتنريزي را در
يك نوبت بدون ايجاد درز سرد به انجام رساند .بنابراين الزم

درز سرد عمال يك درز اجرائي كنترل نشده و بدون رعايت محل
قطع و آمادهسازي الزم براي بتنريزي جديد است .درز سرد به هيچ
وجه در بتن ريزي پذيرفته نيست و بايد از آن پرهيز نمود .عدم
پيشبيني درز ساخت در يك عضو بزرگ ممکن است به ايجاد درز

درز ساخت (اجرائي)
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است بخشي از بتن پس از آرماتورگذاري و قالب بندي ريخته
شود و سپس بخش ديگر بر روي بخش قبلي يا در كنار آن،
اجرا گردد .فصل مشترك دو بتنريزي متوالي را ،درز اجرائي
(ساخت) مي نامند .عوامل متعددي مانند :ظرفيت مخلوطكن
و وسايل حمل و ريختن ،تعداد نفرات اجرايي و محدوديت
هايي از جمله مدت اجرا ،تعيينكننده حجم اجراي بتن در
شرايط خاص محيطي ميباشند .در اجراي درز ساخت هدف
اصلي بايد تامين پيوستگي كامل بين بخشهاي متوالي
بتنريزي باشد .به عبارت ديگر بايد انتقال تنش برشي فراهم
شود و يکپارچگي خمشي در كل عضو بتني حفظ گردد.

سرد بهويژه در شرايط هواي گرم كمك نمايد .زيرا بتنريزي
بهصورت اليه به اليه اجرا ميشود .چنانچه سطح بتنريزي زياد
باشد ،ممکن است فاصلهي زماني بتنريزي اليهي دوم نسبت به
اليهي اول آنقدر زياد شود كه نتوان لرزاننده را در اليهي اول فرو
برد و پيوستگي بين دو اليه را تامين نمود .تقسيم كردن سطوح
بزرگ به سطوح كوچكتر با پيشبيني درز ساخت ،امکان ايجاد درز
سرد را از بين ميبرد.

 2-2-3-7محل درز

ت  2-2-3-7محل درز

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ﻣ ﻮر

خ۶

در انتخاب محل درزهاي ساخت بايد دقت ويژه مبذول شود
تا يکپارچگي سازه تحت تأثير قرار نگيرد و از طرف ديگر با
ظاهر ساختمان سازگار باشد .محل مناسب درزهاي ساخت
تابع عضو سازهاي است .تعداد درزهاي اجرايي بايد توسط
طراح پروژه و يا دستگاه نظارت ،در كمترين مقدار الزم پيش
بيني شود .درزهاي اجرايي بايد بطور دقيق در نقشههاي
كارگاهي منعکس گردد .بهرحال موقعيت درزهاي اجرايي
نبايد به صورت تصادفي در محل يا زمان دلخواه مانند پايان
ساعات كاري در نظر گرفته شود .همچنين بايد از رها كردن
بتن بهصورت شيبدار يا مورب در تيرها و دالها خودداري
نمود.

طراح يا دستگاه نظارت ميتوانند با توجه به توان كاري پيمانکار كه
شامل امکانات تجهيزاتي و نفرات است ،موقعيت درزهاي را بسته به
حجم بتنريزي ممکن در يك يا چند نوبت كاري مشخص نمايند.
اما نميتوان در پايان يك نوبت كاري در محل دلخواه درز اجرايي
را ايجاد كرد.

/۲
۱۳
۹

براي درزهاي ساخت عمودي در تيرها و دالها ،توصيه ميشود
كه محل درزها ،عمود بر آرماتور اصلي و مقاطعي با حداقل
تنش هاي برشي باشد .درزها بايد در وسط دهانه يا در يك
سوم مياني دهانه تعبيه شود .درزهاي ساخت افقي و شيبدار
در تيرها و دالها مجاز نيست .تيرها با دال بهصورت يکپارچه
بتنريزي شود مگر در تيرها از نوع عميق ،كه توصيه ميشود
بتنريزي تيرها و دال به طور جداگانه انجام شود تا نشست
خميري و جمعشدگي عمودي تيرها سبب تركخوردگي در
محل اتصال نشود.
درزهاي ساخت بايد كامال عمود بر محور طولي تير و دال
باشند (با ايجاد قالب موقت).

۷/
۱۲

أ)

موقعيت درزهای ساخت در تيرها و دالها
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تفسير/توضيح

متن اصلي
ب) موقعيت درزهای ساخت در ستونها و ديوارها

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

براي ساخت ستونها و ديوارها ،بتنريزي در ستونها و
ديوارها تا زير تير و يا دال هر طبقه انجام ميشود.
تيرها يا دالهاي متکي بر ستونها يا ديوارها را تا زماني كه
اين اعضاي قائم حالت خميري دارند ،نبايد بتنريزي نمود.
بتن تيرها و سر ستونها را بايد بهصورت يکپارچه با بتن دال
ريخت مگر آنكه در نقشه يا مشخصات فني خالف آن تصريح
شده باشد.
محل درزهاي اجرايي عمودي در ديوارها تابع امکانات و توان
اجرايي و يا سازگاري با ظاهر سازه است كه توسط مهندسين
مشاور تعيين ميشود .اگر محل درزها پيشبيني نشده باشد،
محل درز تابع محدوديتهاي بتنريزي است .چنانچه محل
درز تحت برش جانبي باشد ،بايد از ميلگردهاي انتقالدهنده
بار استفاده شود.

ﻣ ﻮر

درصورتيكه قبل از سخت شدن بتن ،ستون يا ديوار بتن تير يا دال
ريخته شود ،بهدليل نشست خميري اعضاي قائم كه در اثر آب
انداختن بتن ايجاد ميشود ،معموال تركهايي افقي در حد فاصل
اعضاي قائم و افقي ايجاد ميگردد .در ساخت ساختمانهايي با قالب
تونلي به ناچار بايد پس از تکميل بتنريزي اعضاي قائم و تراكم
مجدد آنها نسبت به ريختن بتن دال اقدام نمود تا احتمال
تركخوردگي كاهش يابد.
در ديوارها نيز نبايد درز ساخت بهصورت شيبدار باشد .گاه در
ستونهاي بلند (مرتفع) بهداليلي از درز اجرايي استفاده ميشود كه
بايد افقي باشند .توصيه ميشود با تمهيداتي از ايجاد درز اجرايي
افقي در وسط ارتفاع ستون يا ديوار خودداري نمود .همچنين از
ايجاد درزهاي اجرايي نزديك به هم نيز خودداري شود .ايجاد
پاشنهي بتني (به ارتفاع  10تا  20سانتي متر) در پاي ستون يا
ديوار در مناطق زلزله خيز مجاز نيست .بنابراين براي نصب قالب
ستون و ديوار بايد از راهکارهاي ديگري استفاده نمود .اگر قرار است
كه ديوارها آببند باشند ،ممکن است در محل درز ساخت ،نياز به
تعبيه نوار آب بند باشد .هر چند كه ايجاد درز اجرايي مطابق اين
آئيننامه و آمادهسازي آن و ريختن بتن جديد ميتواند تا حد زيادي
به آببندي اين درزها (بهصورت افقي يا عمودي) منجر شود.
توصيه ميشود از ريختن يکپارچهي ديوارها با طول بيشتر از 7/5
متر براي جلوگيري از تركخوردگي خوداري شود و درز اجرايي
عمودي پيش بيني گردد .اين طول با توجه به استعداد جمعشدگي
بتن بهويژه بهدليل مقدار سيمان يا مواد سيماني ميتواند كمتر يا
زيادتر شود.
زيرا اگر بهصورت مورب باشند سبب كاهش ظرفيت باربري عضو
بتني ميشوند.

خ۶

/۲

۷/
۱۲

أ)

درزهای افقي

در درزهاي اجرايي افقي سطح بتن قبلي بايد با آب پرفشار يا
ماسه پاشي ،زبر و تميز گردد .رطوبت بتن قبلي بايد در حدود
حالت اشباع با سطح خشك باشد .زبر كردن سطح بتن قبلي
با هر وسيلهي مناسب ديگر نيز امکان پذير است.
در صورت تائيد دستگاه نظارت ،ميتوان از يك اليه اتصالي
مالت به ضخامت حداكثر  100ميليمتر روي سطح بتن قبلي
استفاده كرد و سپس بتن بعدي ريخته شود.

۱۳
۹

 2-3-2-7اجرای درز ساخت

ت  2-3-2-7اجرای درز ساخت

بهطور كلي زبر و خشن بودن سطح بتن قبلي ميتواند درگيري
مکانيکي (قفل و بست) مناسبي را بهوجود آورد .ايجاد كليدهاي
برشي در سطح بتن قبلي ميتواند اين درگيري را بهمراتب افزايش
دهد .درصورتيكه بتن قبلي آب بتن جديد را جذب نمايد ،ميتواند
در بتن جديد جمعشدگي ناگهاني بهوجود آورد و از همان ابتدا
اتصال دو بتن را تضعيف كند .اشباع بتن قبلي با يك يا چند بار آب
دادن يا در حين استفاده از آب پرفشار براي زبر كردن سطح،
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اين اليه اتصالي نبايد داراي نسبت آب به مواد سيماني بيشتر
از نسبت آب به مواد سيماني بتن اصلي باشد.
حداكثر اندازهي سنگدانه در اين اليهي اتصالي بهتر است به
يك چهارم حداكثر اندازهي اسمي بتن اصلي محدود شود.
همچنين رواني اين مالت بايد بهقدري زياد باشد كه عمال
بتواند در پستي و بلنديهاي ايجاد شده در سطح بتن قبلي
جاي گيرد ،بدون آنكه به تراكم نياز داشته باشد .استفاده از
دوغاب يا خمير خالص سيمان در درزهاي اجرايي مجاز نيست.

مشروط بر اينکه تا زمان شروع بتنريزي سطح بتن قبلي از حالت
اشباع فاصله نگيرد ،مانع جذب آب بتن جديد ميشود.
معموال در صورتيكه حداكثر اندازهي اسمي سنگدانهي بتن اصلي
حدود  20تا  25ميليمتر باشد ،استفاده از يك مالت با حداكثر
اندازهي اسمي كوچكتر از  5تا  6ميليمتر توصيه ميشود.
كوچكتر بودن حداكثر اندازهي اسمي سنگدانهي مالت ،به همراه
رواني بيشتر ،ضمن ثابت نگاه داشتن نسبت آب به مواد سيماني،
نياز به آب و سيمان را به شدت باال ميبرد و به خودي خود منطقه
با تردي بيشتر و جمعشدگي افزونتري را ايجاد ميكند .بنابراين
با استفاده از يك فوقروانكننده بايد تا حد امکان مقدار آب و
سيمان را كاهش داد تا اتصال بهتري بهوجود آيد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ب) درزهای عمودی

ﻣ ﻮر

 ايجاد قالب موقت عمودي با توري چشمهريز يا ورقهايرابيتس يا ساير موارد ضروري است .بههرحال نبايد سوراخهاي
توري يا رابيتس بهگونهاي باشد كه بتن از آن رد شود .در
صورتيكه سطح زبر ايجاد نشود بايد بتن جوان را زبر ،خشن
و مضرس نمود.
 باقيماندن توري يا رابيتس در محل درز اجرايي ابهاماتيرا از نظر پيوستگي دو بتن بهوجود ميآورد و ممکن است
موجب زنگزدگي و بروز مشکالت ديگري شود .امکان نشت
آب نيز از اين منطقه وجود دارد .اكيدا توصيه ميشود كه در
صورت عدم امکان برداشت آنها از تمامي مقطع ،حداقل توري
يا رابيتس موجود در ضخامت پوشش بتني روي ميلگرد
برداشته شود.
 بنابراين بايد در اسرع وقت اين توري يا رابيتسها را ازسطح بتن جدا نمود .سطح خشن و زبر ايجاد شده ،قبل از
بتنريزي جديد در كنار بتن قبلي ،بايد بهصورت اشباع درآيد.
 در صورتيكه قالب موقت از نوع فلزي ،چوبي ياپلياستايرن باشد و سطح صافي را ايجاد كند ،الزم است زبر
كردن و خشنسازي سطح مشابه درز افقي در دستور كار قرار
گيرد و اشباعسازي نيز انجام شود.
 در صورت تائيد دستگاه نظارت ميتوان از التکسهايپليمري يا دوغاب سيماني حاوي التکس يا اپوكسيهاي
آبدوست در سطح بتن قبلي استفاده كرد .در اين حالت
نيازي به اشباعسازي بتن قبلي وجود ندارد و بايد قبل از
خشك شدن التکس يا دوغاب سيماني حاوي التکس و از

 -براي ايجاد درز اجرايي عمودي بهتر است از يك توري با

چشمهي ريز يا رابيتس بهعنوان قالب موقت استفاده نمود.

خ۶

ممکن است كه شيره يا مالت بتن از توري يا رابيتس رد شده و در
پاي مقطع انباشته شده باشد ،بنابراين بايد قبل از بتنريزي جديد
همهي اين شيره يا مالت برداشته شود .لرزاندن زياد بتن در
مجاورت اين توريهاي ريز يا رابيتس باعث حذف مالت يا شيره و
شن نما شدن بتن قبلي ميشود كه بايد از آن پرهيز كرد.
از آنجا كه التکسها يا دوغاب سيماني حاوي التکس داراي مقدار
آب قابل توجهي است ،امکان جذب آب آن توسط بتن قبلي وجود
دارد .اما اين امر مانع ايجاد اتصال مناسب نخواهد شد ،بلکه بهدليل
از دست دادن آب ،اين اليه زودتر سفت شده و مهلت كاري كمتري
را بهوجود ميآورد .از طرفي اشباعسازي سطح بتن قبلي با آب قبل
از اعمال التکس يا دوغاب سيماني حاوي التکس معموال توصيه
نميشود ،زيرا ممکن است مانع پليمره شدن التکس گردد .چنانچه
از اپوكسيهاي آبدوست استفاده شود ،موضوع جذب آب توسط
بتن قبلي منتفي است و نيازي به اشباع سازي نخواهد بود.

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹
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ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

دست دادن چسبناكي آنها يا اپوكسي اعمال شده ،بتن جديد
را ريخت.
 در سطوح عمودي با ارتفاع زياد ،ايجاد شکستگي و پلهايكردن درز اجرائي توصيه ميشود .همچنين ايجاد كليدهاي
برشي مناسب ميتواند مفيد واقع گردد.

 3-3-7درزهای انقباض (جمعشدگي)
 1-3-3-7دليل ايجاد

ت 3-3-7

درزهای انقباض (جمعشدگي)

ت  1-3-3-7دليل ايجاد

ﻣ ﻮر

دليل ايجاد درز انقباض ،جمعشدگي ناشي از خشكشدن
است كه منجر به تنش كششي در بتن ميشود .تنش كششي
در بتن بدون قيد ،سبب تركخوردگي نيست ،اما تمام اعضاي
بتني سازه بهنوعي داراي قيد داخلي يا خارجي هستند كه
باعث تركخوردگي ميشود .درز انقباض معموال براي ديوارها
و دالهاي روي زمين استفاده ميشود .براي دالهاي طبقات،
تنشهاي ناشي از جمعشدگي بايد با مقدار و توزيع مناسب
آرماتور جبران گردد.

خ۶

فواصل درزهاي انقباض تابع كيفيت بتن ،مقدار جمعشدگي،
شرايط محيطي و آرماتور حرارتي است .فواصل درزها توسط
طراح مشخص ميشود ،اما ميتوان از مقادير ذكر شده به شرح
زير به عنوان راهنما استفاده كرد:
  7/5متر براي ديوارهاي بدون بازشو تا سه برابر ارتفاعديوار ،هركدام كه كوچكتر باشد.
  6متر براي ديوارها با بازشوهاي متعدد. در محلهايي از ساختمان كه از نظر ارتفاع و شکل تغييرميكند.
درزهاي انقباض بايد در تمام طبقات در يك امتداد باشند (به
جز طبقهي اول و كنار بازشوها) ،در غير اينصورت
تركخوردگي پيشبيني نشده بين درزها ايجاد ميشود.

در شکل ت  5-7موقعيت درزهاي انقباض ،بهعنوان راهنما در يك
ساختمان نشان داده شده است.

/۲

 2-3-3-7محل درز انقباض در ديوارها

ت  2-3-3-7محل درز انقباض در ديوارها

۷/
۱۲

۱۳
۹

 :Aفواصل درزها در ديوارها با بازشوهای متعدد  6متر باشد.
 :Bفواصل درزها نبايد بيشتر از  7/5متر در ديوارها بدون بازشو باشد.
 :Cدرزها در فاصلهی  3تا  5متری از نبش ساختمان در نظر گرفته شود
(در صورت امکان).

 :Dدر طبقه اول ،محل درزها در امتداد چهارچوب دربها باشد.
 :Eدر باالی طبقهی اول ،درز از وسط بازشو عبور كند.
 :Fدر محل تغيير ارتفاع و امتداد چهارچوب ،ايجاد درز توصيه ميشود.
شکل ت  5-7زير موقعيت درزهای انقباض
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در محل درز ،انقباض سطح مقطع بتن و آرماتور كاهش داده
ميشود .معموال سطح مقطع بتن حدود  25درصد كاهش
مييابد تا از ضعيف شدن و تشکيل ترك در آن محل اطمينان
حاصل شود .از نقطه نظر آرماتور ،دو نوع درز كامل و جزئي
وجود دارد .در درز انقباض جزئي ،فقط بخشي از آرماتور
(حدود  50درصد) از محل درز عبور ميكند اما در درز انقباض
كامل ،تمام آرماتور در محل درز قطع ميشود .بهطور كلي در
درزهاي كامل و جزئي بايد محل قطع آرماتور  50ميليمتر از
محل درز فاصله داشته باشد.

توصيه ميگردد كه مقدار دقيق درصد كاهش سطح مقطع بتن
توسط مشاور تعيين گردد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 3-4-2-10اجرای درز انقباض در ديوارها

ت  3-4-2-10اجرای درز انقباض در ديوارها

درزهای جداكننده يا انبساط

 1-4-3-7دليل ايجاد درز

ت  1-4-3-7دليل ايجاد درز

ﻣ ﻮر

 4-3-7درزهای جداكننده يا انبساط

ت 4-3-7

خ۶

 2-4-3-7اجرای درز

ت  2-4-3-7اجرای درز

/۲

با توجه به اينكه ساختمان يا اعضاي ساختمان تا حدي مقيد
هستند ،اين قيدها منجر به تنشهاي ناشي از تغييرات دما
ميشود .تنشهاي حرارتي تابع تغييرات دما است .بعضي
تغييرات دمايي سبب تنشهاي قابل مالحظه ميشوند ،اما
تغييرات كم دما منجر به تنشهاي قابل اغماض ميگردد.

تنشهاي حرارتي نتيجهي مستقيم تغييرات حجم بين نقاط مقيد
شده در سازه هستند .برآورد انقباض يا انبساط ناشي از تغييرات
حرارتي ،با ضرب كردن ضريب انبساط حرارتي ( αحدود
 )10×10-6/Cدر طول سازه در تغييرات دما ،حاصل ميشود .براي
مثال يك ساختمان با  60متر طول با افزايش دما به ميزان 50
درجه سلسيوس به مقدار  30ميليمتر انبساط خواهد داشت.
درزهاي انبساط اجازه ميدهند كه بخشهاي ساختمان جدا شوند
تا بدون آنكه بر سرويسدهي و عملکرد اثر بگذارند ،بهراحتي
منقبض و منبسط شوند و تنشهاي حرارتي قابل مالحظهاي
بهوجود نياورند.
گاهي واژه ي درز جداكننده و درز انبساط به جاي يکديگر استفاده
ميشوند .تفاوت آنها در استفاده از آرماتور است .در درز جداكننده
كه حركت بين اعضاي سازهاي جدا ميشود ،ميلههاي انتقالدهنده
بار استفاده نميشود .اما در درز انبساط ميتوان با استفاده از ميلهها
برش را در يك امتداد انتقال داد و در جهت ديگر اجازه حركت آزاد
را داد .بههرحال در بسياري از درزهاي انبساط نيز آرماتور وجود
ندارد.

۷/
۱۲

۱۳
۹

عرض درز بايد در حد كافي باشد كه از تماس بخشهاي
ساختمان در دو طرف درز جلوگيري كند .در تعيين عرض
درز بايد حداكثر تغييرات دماي مورد انتظار ،در نظر گرفته
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ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

شود .عرض درز معموال بين  25تا  150ميليمتر است .هر
چند عرض بيشتر بهدليل نشست چرخشي يا زلزله ميتواند
مورد استفاده قرار گيرد.
به هر حال مقدار دقيق عرض درز بايد توسط طراح تعيين
شود.
 3-4-3-7محل درز

ت  3-4-3-7محل درز

ﻣ ﻮر

 1-3-4-3-7فواصل درزهاي انبساط تابع مقدار حركت
(انبساط و انقباض) و تنشها يا كرنشهاي مجاز اعضاي
سازهاي است .فواصل درزها بايد توسط طراح مشخص شود.
فواصل درزها معموال بين  30تا  60متر است.
 2-3-4-3-7درز جداكننده و انبساط بايد از ميان تمام سازه
عبور كند .در برخي موارد الزم است تمام ضخامت شالوده را
نيز طي نمايد.

خ۶

درزهای دال متکي بر زمين

درزهاي دال متکي بر زمين اجازه ميدهند كه دال تا حدي
حركت كند تا از تركخوردگي آن جلوگيري شود .داليل
حركت دالها شامل جمعشدگي ،تغييرات دما ،تنش خمشي
و نشست دال است .در صورت مقيد بودن دال ،تنش كششي
در دال ايجاد ميشود .اگر اين تنشها بيشتر از مقاومت
كششي بتن باشد ،احتمال تركخوردگي به وجود ميآيد.

با توجه به كيفيت و شرايط اجراي بتن در كشور ،در بسياري از دال
هاي متکي بر زمين توصيه ميشود فاصله درزها از  18تا  27برابر
ضخامت دال تجاوز نکند .زيرا بتنهاي مصرفي معموال از
جمعشدگي زيادي دارند .زماني كه از حداكثر اندازهي اسمي
بزرگتر و رواني بيشتر (بدون استفاده از روانكننده) بهكار گرفته
ميشود ،بهتر است از كرانهي پائيني استفاده نمود.

 1-5-3-7درز ساخت

ت  1-5-3-7درز ساخت

ب) اجرای درز

توصيه ميشود كه طراحي درزهاي ساخت قبل از بتنريزي
تعيين شود تا امکان انطباق اين درزها با درزهاي جداكننده
فراهم گردد  .اگر محل درزهاي ساخت را بتوان با درزهاي
انقباض منطبق كرد ،ميتوان از كليد برشي يا داول (ميلگرد
انتقال دهنده) طبق بند  2-5-3-7استفاده كرد .اگر امکان
انطباق درزهاي ساخت و انقباض فراهم نشود ،ميتوان از
درزهاي پيوند دهنده يا ضخيم كردن لبهها استفاده نمود.

۱۳
۹

دليل ايجاد درز ساخت دال روي زمين ،مشابه درز ساخت در
ساختمان است كه در بند  2-3-2-7شرح شده است.

۷/
۱۲

أ)

دليل ايجاد درز

/۲

 5-3-7درزهای دال متکي بر زمين

ت 5-3-7
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اگر فاصلهي بتنريزي در دالهاي غير مسلح ،بين بتن قديم
و جديد زياد است ،ميتوان از درزهاي پيوند دهنده استفاده
كرد .در اين نوع درزها از ميلههاي دوخت با طول 750
ميليمتر در فاصله  750ميليمتر در درون بتن دو طرف درز
(بتن قديم و جديد) استفاده ميشود .در دالهايي با ضخامت
بين  125تا  200ميليمتر ،و  225تا  250ميليمتر بهترتيب
قطر ميلههاي دوخت بايد  13و  16ميليمتر باشد.
در دالهاي بسيار نازك كه بار كمي روي آن ها است ،از روش
ضخيم كردن لبههاي درز استفاده ميشود.
براي كاهش خيز در اين دالها ،لبههاي دال در درز ساخت،
ضخيمتر اجرا ميشود.

ﻣ ﻮر

ت) محل درز

 2-5-3-7درز انقباض

/۲

أ)

دليل ايجاد

خ۶

همانطور كه در بند قيل ذكر شد ،توصيه ميشود كه محل
درز ساخت با درز انقباض يا درز جداكننده ،انطباق داشته
باشد.

ب) اجرای درز

درز

۱۳
۹

اجراي درز انقباض دالهاي روي زمين مطابق با اجراي درز
انقباض ساختمان در بند  7-3-3است .درزهاي انقباض ،كل
دال را به دالهاي كوچكتر تقسيم ميكنند .بنابراين بايد
انتقال بار بين درزها در نظر گرفته شود .اگر دال مسلح باشد
و آرماتور نيز براي تنشهاي انقباض در نظر گرفته شده باشد،
انتقال بار انجام ميپذيرد .در غير اينصورت ،بايد از كليد
برشي يا داول (ميلگرد انتقال دهنده) استفاده كرد.
براي ساخت كليد برشي با استفاده از قالبهاي شکل داده
شده ،در جدار سطح بتن قديم كام و زبانه ايجاد ميگردد .اين
نوع انتقال دهنده بار نبايد براي دالها با ضخامت كمتر از 150
ميليمتر استفاده شود.

۷/
۱۲

دليل ايجاد درز انقباض در دال مشابه درز انقباض در
ساختمان (مطابق بند  )7-3-3است .در دالهاي روي زمين
بهدليل اختالف شرايط محيطي در باال و پايين دال ،در صورت
جمعشدگي ،لبههاي دال خم ميشود.

شکل ت  6-7اجرای درز انقباض
درز ايجاد شده با
قالب

شکل ت  7-7درز انقباض با كام و زبانه (كليد برشي)
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در درزها با داول ،ميلهها با سطح صاف و بدون آج در وسط
ضخامت دال تعبيه ميشوند .اما اين ميلهها نبايد با بتن
پيوستگي داشته باشند تا امکان حركت بتن فراهم آيد .بايد با
اندود كردن يا رنگهاي خاص يا گريس بين ميلهها و بتن
عدم پيوستگي را ايجاد نمود .ميلهها در فاصلهي 300
ميليمتري تعبيه ميشوند و قطر آنها تابع ضخامت دال است.
براي ضخامت دال از  125تا  275ميليمتر ،قطر ميلهها 20
تا  30ميليمتر افزايش مييابد.

میلهی صاف با اندود رنگ

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

شکل ت  9-7سبد ميلگردهای انتقال بار

ﻣ ﻮر

ت) محل درز

شکل ت  8-7درز انقباض با ميلهی انتقالدهندهی بار

خ۶

درزها بايد دال روي زمين را به مساحتهاي كوچك مستطيل
يا مربع شکل تقسيم كنند .به هر حال ،نسبت طول به عرض
درزها نبايد بيشتر از  1/5باشد .فواصل بين درزها در هر طرف
بايد  24تا  36برابر ضخامت دال باشد .اگر بتن مستعد
جمعشدگي زياد باشد (مانند بتن با نسبت زياد آب به مواد
سيماني يا مقدار زياد سيمان) بايد مقادير كمتر انتخاب شود.

/۲
۷/
۱۲

شکل ت  10-7محل درزها در دال روی زمين

أ)

دليل ايجاد درز

هدف درزهاي جداكننده در دال روي زمين ،امکان ايجاد
حركت افقي و عمودي بين دال و اعضاي سازه مانند ديوارها،
ستونها و پيها است.

۱۳
۹

 3-5-3-7درز جداكننده يا انبساط

ب) اجرای درز

دال بايد از اعضاي سازهاي كامال جدا شود .به عبارت ديگر
كل ضخامت دال بايد با فاصلهي مناسب از اعضاي سازه اي
جدا گردد.

معموال اين فاصله (عرض درز) حداقل  20ميليمتر و حداكثر 50
ميليمتر در نظر گرفته ميشود.
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تفسير/توضيح

متن اصلي
ت) محل درز

محل درز بايد مطابق با بند  7-3-4باشد.

 1-6-3-7براي ايجاد درزها ميتوان از دو روش نوارهاي
جداكننده يا اره كردن استفاده كرد .در روش نوارهاي
جداكننده ميتوان از نوارهاي پيش ساختهي فوالدي يا
پالستيکي بهره گرفت.

ت  1-6-3-7بسته به نوع سيمان و افزودنيهاي مصرفي و همچنين
دماي محيط مجاور بتن ،زمان اره كردن بتن متفاوت خواهد بود.
در هواي خنك در صورتيكه از سيمآنهاي آميخته پوزوالني يا
سربارهاي استفاده شده باشد ،ممکن است اين زمان فراتر از 24
ساعت و تا حد  36ساعت باشد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 6-3-7روشهای ايجاد درزها

ت 6-3-7

روش های ايجاد درزها

ﻣ ﻮر

 2-6-3-7از نوار جداكننده قبل از بتنريزي استفاده ميشود.
روش اره كردن پس از بتنريزي انجام ميشود .اما زمان اره
كردن از اهميت زيادي برخوردار است .بتن نبايد آنقدر تازه
باشد كه عمليات اره كردن سبب قلوهكن شدن بتن شود و
نبايد زمان آنقدر طوالني شود كه تركخوردگي ناشي از
جمعشدگي رخ دهد .اين زمان معموال بين  12تا  24ساعت
توصيه ميشود.

/۲

 1-7-3-7اهميت مواد درزگير

خ۶

 7-3-7مواد درزگير

ت 7-3-7

مواد درزگير

۷/
۱۲

درزهاي انقباض و جداكننده بايد با مواد مناسب درزگير ،پر
شود .اين مواد بايد انعطافپذير و داراي چسبندگي مطلوب با
سطح بتن باشند .نفوذپذيري آنها بايد بسيار كم و سازگار با
شرايط و بارهاي محيطي (دما و تابش آفتاب) بودهو ساختار
شيميايي آنها تغيير نکند.

۱۳
۹

شکل ت  11-7استفاده از موارد درزگير

 2-7-3-7انواع مواد درزگير

ت  2-7-3-7انواع مواد درزگير

 1-2-7-3-7امروزه از مواد االستومر كه رفتار االستيك به
جاي پالستيك دارند و انعطافپذير هستند استفاده ميشود.
از مواد پالستيك گرما نرم (ترموپالستيكها) ،مانند آسفالت،
قطران ذغالسنگ و امولسيونها نيز بهعنوان پركنندههاي
درزها استفاده ميشود .گرماسختها (ترموستها) نيز مانند
بوتيل و نئوپرن براي پر كردن درزها مناسب است.

ت  1-2-7-3-7مواد االستومري شبيه ماستيكها ،شامل مواد
مختلفي همچون پلي بوتن ،پلي ايزوبوتيلن و غيره هستند كه در
آنها مواد پركنندهي مختلفي استفاده ميشود و داراي قابليت تغيير
شکل  ± 3درصد ميباشند.
مواد ترموپالستيكها (گرما نرم) داراي نوع گرم اجرا و سرد اجرا
هستند .مواد قيري ،قطراني ،و قير الستيکي از جملهي اين مواد
بوده و مي توانند تا  ±5درصد قابليت تغيير شکل داشته باشند .اين
مواد در گرما نرم و در سرما سخت ميشوند ،بدون آنكه دستخوش
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

ﻣ ﻮر

تغيير شيميايي گردند .براي استفاده از آنها بايد به اين مواد گرما
داد تا نرم و روان شوند و بتوان براحتي آنها در درز ريخت.
ترموپالستيكهاي (گرما نرم) سرد اجرا ،اين مواد معموال با آزاد
كردن حاللها يا شکست امولسيون در تماس با هوا سخت ميشوند.
گاه ممکن است براي سهولت اجرا تا  50درجه سلسيوس آنها را
گرم نمود .آكريليكها ،وينيلها و بوتيلهاي اصالح شده از اين
دست مواد درزگير هستند .حداكثر تغيير شکل آنها  ±7درصد
است.
مواد گرما سخت (ترموست) دو دسته هستند .دسته اول بهصورت
شيميايي عملآوري مي شوند ،مانند پليسولفيد ،سيليکون ،اورتان
و مواد پايه اپوكسي .اين مواد از دماي  -40تا  +80درجه سلسيوس
عملکرد مناسبي دارند و تغيير شکل آنها  ±25درصد است .اما
قيمت آنها به نسبت گران است .دستهي دوم كه آزاد كنندهي
حالل هستند و بدين ترتيب عمل آوري ميشوند .پلي اتيلن كلريد
و سولفوناته و مواد خاص نئوپرن و بوتيل از جمله آنها هستند .اين
مواد داراي تغيير شکل  ±7درصد بوده و نسبت به تغييرات دما
حساسيت كمتري دارند .قيمت اين مواد از ساير مواد االستومري
ارزانتر است.
ت  2-2-7-3-7به هر حال مصرف كننده بايد نيازهاي خود را به
اطالع فروشنده برساند تا مادهي مناسب پروژه در اختيار وي قرار
گيرد .در صورت عدم ارائه اسناد و مدارك معتبر ،بايد نسبت به
بررسي آزمايشگاهي مواد اقدام شود و يا از عملکرد گذشته آنها با
همان شرايط مورد نظر استفاده كرد.

خ۶

/۲

۷/
۱۲

 2-2-7-3-7براي استفاده از مواد درزگير معموال به پرايمرها،
نوارهاي جداكنند و مواد پشت بند (فتيله درز پركن) نياز است.
براي بهكار گيري آنها بايد به دستورالعملهاي تشريحي يا
دستورالعمل توليد كننده مراجعه نمود.

۱۳
۹

 8فصل هشتم

ت8

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

ساخت و اجرای بتن
متن اصلي

1-8

نيروی انساني

ت  1-8نيروی انساني
 1-1-8حتي هنگامي كه تجهيزات توليد بتن مطابق الزامات
عملکردي تامين ميگردد و روشهاي توليد مناسب استفاده
مي شود ،اگر پرسنل توليد توانايي كنترل تجهيزات توليد ،كيفيت
مصالح و بتن را بهصورت پايدار را نداشته باشند ،دستيابي به بتن
باكيفيت پايدار دشوار است .از آنجايي كه كيفيت بتن به راحتي
تحت تاثير عوامل مختلف قرار ميگيرد ،براي متخصصاني كه بتن
را توليد ميكنند ،داشتن دانش كارشناسي و تجربه مرتبط با كيفيت
توليد بتن اهميت دارد.

ﻣ ﻮر

 1-1-8الزم است نيروي انساني با دانش و تجربهي كافي
بهمنظور كنترل تجهيزات توليد ،كيفيت مصالح و بتن تامين
شود .نيروي انساني بخش توليد و اجراي بتن بايد داراي
مدرك تحصيلي مرتبط ،پروانه مهارت فني يا گواهينامه معتبر
از مراجع ذيصالح باشد .مدارك آموزش و توانمندي نيروي
انساني بايد در محل توليد و اجراي بتن نگهداري شده و در
دسترس كارفرما يا خريدار بتن قرار گيرد.

تفسير/توضيح

خ۶

/۲

2-8

آمادهسازی محل بتنريزی

۷/
۱۲

 3-2-8قبل از بتنريزي ،الزم است بتن قديمي و مصالح
بنايي كه در تماس با بتن هستند بهصورتي مرطوب شوند كه
حفرات آنها اشباع ،ولي سطح آنها عاري از آب اضافي باشد.

 1-2-8با توجه به تاثير نامناسب مواد زايد روي كيفيت و ظاهر
بتن ،قبل از روغنكاري قالبها الزم است تا كليهي مواد زايد با
ا ستفاده از فشار هوا ،جارو ،يا هر روش مناسب ديگري كه مورد
پذيرش دستگاه نظارت است ،زدوده و برداشته شود.

۱۳
۹

 1-2-8كليهي مواد زايد درون قالب يا محل بتنريزي ،مانند
گل و الي ،برف و يخ ،برگ و ساير مواد گياهي ،مواد سست و
كم مقاومت از جمله خردههاي پلياستايرن ،مواد و قطعات
اضافي ناشي از آرماتوربندي و قالببندي بايد از محل
بتنريزي زدوده و برداشته شود.
 2-2-8قالبها بايد به شيوهي مناسب تميز شده و با روغن
قالب (ماده رهاساز) مناسب پوشش داده شود.

ت  2-8آمادهسازی محل بتنريزی

 2-2-8براي روغنكاري قالبها بايد با استفاده از روغن (مادهي
رهاساز) مناسب و طبق دستورالعملهاي توليدكنندگان روغن قالب
و قالبساز ،اقدام به روغنكاري قالبها نمود .بايد دقت شود كه
ضخامت اليهي روغن طبق دستورالعمل توليدكنندهي روغن قالب
باشد .ضمنا الزم است روغن قالب روي سطح قالب شره نکند.
 3-2-8بهمنظور تماس بهتر بتن جديد با بتن قديمي يا مصالح
ساختماني ،همچنين جلوگيري از جذب آب بتن كه منجر به
جمعشدگي بتن ميشود ،بايد بتن قديمي و مصالح بنايي كه در
تماس با بتن جديد هستند ،به اندازهاي مرطوب باشند كه باعث
مکش آب مخلوط بتن نشود و همچنين داراي آب اضافي نباشد.
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ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 4-2-8كليهي ميلگردها بايد قبل از بتنريزي كامال تميز و
عاري از زنگ سست پوسته شده و مواد آالينده مانند گل،
روغن ،گريس و ساير عواملي كه باعث كاهش چسبندگي
ميلگرد به بتن ميشود (مانند يخ و برف) باشد .از بکارگيري
ميلگردهاي زنگ زده از نوع حفرهاي يا ميلگردهايي كه آج
خود را از دست دادهاند بايد خودداري نمود.
 -5-2-8قبل از ريختن بتن روي مقطع بتن قبلي ،اليههاي
ضعيف سطح بتن قبلي بايد به نحو مناسبي زدوده شود.

پيمانه كردن مصالح و اختالط بتن
كليات

ت  3-8پيمانه كردن مصالح و اختالط بتن

خ۶

1-3-8

ﻣ ﻮر

3-8

درصورتي كه عدم اتصال بتن جديد به بتن قديمي يا مصالح بنايي
مد نظر باشد ،بايد از ورقهاي نايلوني يا مواد مشابه استفاده كرد.
 4-2-8هرگونه مواد اضافي چسبيده به ميلگرد بايد زدوده شود .در
صورتيكه يك اليهي زنگ سست پوستهشده روي ميلگرد ايجاد
شود ،الزم است تا با استفاده از فشار مناسب آب پرفشار ،ماسهپاشي
يا روش مناسب مورد پذيرش دستگاه نظارت ،نسبت به زدودن زنگ
اقدام نمود .وجود اليههاي نازك زنگ بر روي ميلگرد حتي در
صورت پاك كردن پوستههاي زنگ زدگي ،مشکلي را بوجود
نميآورد.
 5-2-8اليههاي ضعيف سطح بتن قبلي را ميتوان با استفاده از
فشار آب (به ميزان  200تا  300بار) ماسهپاشي يا برس سيمي
زدود .بدين ترتيب امکان اتصال بهتري بين بتن قديم و جديد فراهم
ميگردد.

 1-1-3-8بتن بايد با كيفيت مورد نياز و بهصورت يکنواخت
و همگن توليد شود.

ت 1-3-8

كليات

/۲

ت  1-1-3-8بهمنظور توليد بتن با كيفيت مورد نياز ،استفاده از
تجهيزات با عملکرد مناسب ،روشهاي توليد مناسب و داشتن
متخصصاني كه قادر به تضمين كيفيت پايدار بتن باشند ،اهميت
دارد .الزم است براي بررسي يکنواختي و همگني در اختالط بتن،
ويژگيهايي مانند وزن مخصوص ،اسالمپ ،مقدار هوا ،مقدار مالت
و مقاومت در ابتدا و انتهاي پيمانهي آزمايشي اندازهگيري و كنترل
گردد تا اختالف آنها در محدودهي مجاز جدول  8-2قرار گيرد.
ت  2-1-3-8استفاده از تجهيزات با عملکرد مناسب از اهميت
زيادي برخوردار است .اگر حتي از مصالح منطبق با الزامات كيفي
اين آييننامه در ساخت بتن استفاده شود ،بهدليل نوسان در نسبت
اجزاء مخلوط ناشي از خطاهاي سامانهي پيمانهكردن و اختالط بتن،
كيفيت مخلوط بتن ميتواند دستخوش تغييرات قابل مالحظهاي
شود..
الزامات عملکردي براي تجهيزات توليد در بندهاي  3-3-8و
 4-3-8شرح داده شده است .عوامل موثر در انتخاب ايستگاه مركزي
بتن سازي شامل عوامل زير است :حجم كار ،سرعت مورد نياز براي
توليد بتن و الزامات استانداردهايي كه با استفاده از آنها كارآمدي
سامانهي بتنسازي تعيين ميشود.
ظرفيت توليد مجموعهي بتنسازي به سامانهي انتقال مصالح،
اندازهي محفظهي ذخيره و توزين مصالح ،حجم وسايل پيمانهكردن،
تعداد و اندازهي مخلوطكنها بستگي دارد.

۷/
۱۲

۱۳
۹

 2-1-3-8تجهيزات و روشهاي مورد استفاده براي
ذخيرهسازي ،پيمانهكردن و اختالط مصالح بايد با توجه به
عملکرد مورد نياز ،انتخاب و تامين گردد .اين تجهيزات و
روشها بايد به تاييد دستگاه نظارت برسد.
سابهاي كارخانههاي
ضالب و پپســاب
ستفاده از آب دريا ،آب فافاضــالب
ااســتفاده
صنعتي در ش ست شوي سنگدانهها ،ساخت و عملآوري بتن
آرمه مجاز نيست.
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ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 2-3-8تجهيزات ذخيرهسازی

ت 2-3-8

تجهيزات ذخيرهسازی

ت  1-2-3-8شرايط محيطي ،مخلوط شدن محدودههاي مختلف
اندازهي سنگدانهها با هم و آلوده شدن مصالح با مواد زيانآور
ميتواند باعث تغيير مشخصات مصالح شود.

ﻣ ﻮر

 1-2-3-8اجزاء تشکيل دهندهي بتن بايد به گونهاي ذخيره
و جابجا شود كه مشخصات آنها به مقدار قابل توجهي تغيير
نکند و انطباق آنها با مشخصات اين آييننامه حفظ شود.
 2-2-3-8در صورت ارائهي دستورالعملهاي ويژه از سوي
تامينكنندهي اجزاء بتن در مورد ذخيرهسازي و نگهداري
اجزاء بتن ،اين موارد بايد رعايت شود.
 3-2-3-8تجهيزات ذخيرهسازي سيمان و افزودنيهاي
معدني بايد مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  2761بوده
و بهگونهاي ساخته شده باشد كه رطوبت به داخل محفظه
ذخيره نفوذ نکند .همچنين سيمان و افزودنيهاي معدني بايد
بهطور جداگانه ذخيره شوند .ضمنا الزم است تا انواع سيمان
در سيلوهاي جداگانه ذخيره و نگهداري شوند .حجم سيلو بايد
حداقل بيشتر از سه برابر متوسط حجم مصرف روزانه باشد.

مجموعههاي بتنسازي به سه صورت زير دستهبندي ميشوند:
 كنترل دستي نيمه خودكار تمام خودكاراز مجموعهي بتنسازي با روش كنترل دستي براي كارهاي كوچك
كه نياز به سرعت توليد كمي دارند ،استفاده ميشود .در صورت
افزايش ظرفيت بتنساز با روش كنترل دستي با استفاده از افزايش
سرعت پيمانهكردن ،خطاهاي پيمانهكردن بيشتر از حد مجاز
خواهد شد .اين ايراد براي سامانههاي نيمه خودكار نيز ميتواند
صادق باشد.

خ۶

ت  2-2-3-8شرايط محيطي ميتوانند شامل دماي نگهداري ،مدت
نگهداري ،شرايط رطوبتي محل نگهداري و شرايط رويارويي با اشعه
خورشيد باشند.

/۲

ت  3-2-3-8يك سيلوي ذخيرهي سيمان و افزودنيهاي معدني
بايد بهگونهاي ساخته شده باشد كه سيمان به هيچوجه در كف يا
گوشههاي سيلو بهصورت ساكن باقي نماند .توصيه ميشود سيلو
مجهز به لرزاننده ،ضربهزن يا يك سيستم هوادهي (يا تركيبي از
آنها) در خروجي سيلو براي جلوگيري از طاق زدن ذرات پودر باشد
و از تخليهي يکنواخت مصالح اطمينان حاصل شود .اگر سيمان
نتواند بهطور مستقيم از سيلو به ديگ مخلوطكن فرستاده شود،
الزم است به سيلوي ذخيرهاي كه در باالي ديگ مخلوطكن قرار
داده ميشود ،منتقل شود .همچنين بايد حداقل از دو سيلوي
ذخيرهي سيمان در ايستگاه مركزي بتن ساز ،استفاده كرد .در
مواردي كه يك نوع سيمان از كارخانههاي متفاوتي تهيه ميشود،
بايد آنها را در سيلوهاي جداگانهاي انبار كرد .گاه بهدليل داغ بودن
سيمانهاي ورودي به كارگاه و لزوم كاهش دماي آن قبل از مصرف،
از سيلوهاي بيشتري استفاده ميشود.
ت  4-2-3-8چون كيفيت بتن بهراحتي تحت تاثير نوسانات
رطوبت سنگدانه قرار ميگيرد ،الزم است كه اقدامات كنترلي انجام
شود تا رطوبت سنگدانه ،در قسمتهاي مختلف آن يکنواخت باشد.
براي تجهيزات ذخيرهسازي در محوطه الزم است تا براي جلوگيري
از اختالط مصالح با اندازههاي مختلف و نيز ايجاد سقف براي
جلوگيري از تغييرات شديد رطوبتي بهدليل عوامل جوي،

۷/
۱۲

۱۳
۹

 4-2-3-8تجهيزات ذخيرهسازي سنگدانهها بايد داراي
ساختاري باشند كه مصالح بهطور جداگانه بسته به نوع ،اندازه
و دانهبندي به گونهاي ذخيره گردد كه دچار جداشدگي
نشوند .همچنين تجهيزات ذخيرهسازي بايد داراي يك زهکش
مناسب به گونهاي باشد كه مقدار رطوبت سنگدانه بتواند در
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يك محدودهي قابل قبول و بهصورت يکنواخت درآيد .الزم
است تجهيزات ذخيرهسازي ،داراي ظرفيت كافي باشند.

ديوارههاي جداكننده اي ژيش بيني شود .همچنين بايد از مخلوط
شدن ساير سنگدانهها ،گل و الي ،آاليندهاي گياهي ،يخ ،برف و
غيره جلوگيري كرد .ضمنا الزم است يك شيب آرام براي زهکشي
موثر در كف ايجاد شود .براي تجهيزات ذخيرهسازي نوع سيلويي،
كف سيلوي ذخيرهسازي مصالح ريزدانه بايد طوري طراحي شود تا
زهکشي موثر انجام شده و براي خارج كردن سنگدانههاي جمعشده
در كف سيلو بايد ابزاري مانند لرزاننده يا ضربه زن تامين شوند.
حتي براي تجهيزات ذخيرهي نوع سيلويي ،ايجاد يك سقف باالي
محفظه تغذيه براي جلوگيري از نفوذ باران از اهميت زيادي
برخوردار است .براي بهحداقل رساندن نوسانات در توزيع اندازهي
ذرات سنگدانه ،براي مثال سنگدانهي  25 - 4/75mmبايد به
محدودهي  25- 12/5mmو  4/12-75/5mmتقسيم و بهطور
جداگانه ذخيره و پيمانه شود .همچنين الزم است اقداماتي انجام
شود تا از يخزدگي سنگدانه يا افزايش دماي سنگدانه جلوگيري
گردد .در صورت لزوم ،تجهيزات آب پاشي مانند افشانه نيز بايد
فراهم شود.
ت  5-2-3-8براي تأييد كيفيت افرودنيهاي شيميايي كه براي
طوالنيمدت ذخيره ميشوند يا از كيفيت آنها اطمينان وجود
ندارد ،بايد قبل از استفاده آنها را آزمايش كرد .توصيه ميشود
جهت جلوگيري از ته نشيني مواد افزودني مايع ،يك مخلوطكن يا
گردشدهنده در آن تعبيه شود .در مواردي كه مخزنهاي ذخيره
يا لولههاي انتقال از فوالد ساخته ميشوند ،اقدامات الزم براي
جلوگيري از خوردگي لولهها صورت پذيرد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ﻣ ﻮر

خ۶

 5-2-3-8تجهيزات ذخيرهسازي افزودنيهاي شيميايي بايد
داراي ساختاري باشند تا اين افزودنيها بهطور جداگانه و بسته
به نوع ،طوري ذخيره شوند كه از هرگونه آلودگي با مواد
خارجي ،تغييرات در مشخصات ،ايجاد تهنشيني در
افزودنيهاي مايع ،يخزدگي و ساير مواردي كه كيفيت آنها
را كاهش ميدهد ،جلوگيري گردد .افزودنيهاي شيميايي
پودري بايد بهگونهاي ذخيره شوند كه از جذب رطوبت و
كلوخهشدن آنها جلوگيري شود.
 6-2-3-8بهمنظور جلوگيري از بروز خطا در استفاده از اجزاء
بتن ،هر يك از واحدهاي ذخيرهسازي بايد بهطور واضح
عالمتگذاري و مشخص شوند.

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹

 7-2-3-8شرايط ذخيرهسازي اجزاء بتن بايد به گونهاي باشد
كه امکان تهيهي نمونه از آن براي انجام آزمايش ميسر باشد.

ت  6-2-3-8روي هر يك از سيلوهاي سيمان بايد عالمتگذاري
(يا شمارهگذاري) شود به طوريكه از فاصلهي مورد نياز قابل رويت
باشد .همچنين توصيه ميشود مدارك و مستندات مربوطه به نوع
سيمان ،كارخانهي توليد سيمان و مشخصات بارنامه بر اساس
شماره ي سيلو در اتاق كنترل و واحد كنترل كيفيت وجود داشته
باشد .عالمتگذاري مشابه براي سنگدانه ،مواد افزودني شيميايي و
معدني نيز بايد صورت پذيرد.
ت  7-2-3-8الزم است تا روي سيلوهاي سيمان و مواد افزودني
معدني دريچهاي براي نمونهگيري از محتويات سيلوها تعبيه شود.
محل ذخيرهي مصالح سنگي بايد به گونهاي باشد كه امکان
دسترسي پرسنل آزمايشگاه ،كارگاه توليد يا ناظر توليد براي
مشاهدهي ظاهري و نمونهگيري از مصالح فراهم باشد .همچنين
الزم است تا مخازن افزودني شيميايي يا آب نيز داراي شيرهايي
براي نمونهگيري از محتويات آنها باشد.
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تفسير/توضيح

متن اصلي
 3-3-8تجهيزات توزين و پيمانه كردن اجزاء

ت 3-3-8

تجهيزات توزين و پيمانه كردن اجزاء بتن

بتن

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 1-3-3-8تجهيزات مورد نياز براي توزين هر يك از مصالح
بايد سازگار با فرآيند توليد بتن و قادر به پيمانهكردن هر يك
از مصالح با دقت مورد نياز باشد.

ﻣ ﻮر

 2-3-3-8تجهيزات مورد نياز براي توزين هر يك از مصالح
بايد بهطور دورهاي ،قبل و در طي بهرهبرداري مورد بازرسي
قرار گيرد و بهطور مناسب واسنجي شود.
 3-3-3-8دقت باسکول مورد استفادهي تحت بار آزمايشي
استاتيکي ،بايد  ±0/15درصد از كل ظرفيت باسکول يا
 ± 0/4درصد وزن مواد باشد .به عبارت ديگر هر كدام از اين
اعداد كه بزرگتر باشد ،معيار دقت باسکول خواهد بود .دقت
باسکول بايد بهصورت ادواري وارسي شده و به تائيد مراجع
ذي صالح برسد.
 4-3-3-8مصالح بايد مطابق نسبت هاي مخلوط بتن مورد
نظر پيمانه شود .بدين منظور الزم است اطالعاتي مانند نوع و
مقدار اجزاء بتن بهصورت مکتوب در محل پيمانه كردن بتن
در دسترس اپراتور قرار گيرد .تغيير رطوبت سنگدانه بر
اسالمپ و نسبت  w/cmاثر گذار است .بنابراين رطوبت
سنگدانهها بايد در تواتر مناسب و يا تغييرات شديد رطوبتي
اندازهگيري شود و از آنها در محاسبه مقادير سنگدانه مرطوب
و آب مصرفي (اختالط) استفاده كرد.

ت  1-3-3-8توصيه ميشود ،با توجه به حجم بتن ،ابعاد و اهميت
سازه ،تجهيزات توزين مناسب براي توليد بتن انتخاب شود .عالوه
بر اين ،تجهيزات مورد استفاده براي توزين هر يك از مصالح بايد
قادر به پيمانهكردن هر يك از مصالح در محدودهي دقت مورد نياز
باشد .نوع الکتريکي تجهيزات توزين به ديگر انواع آن برتري دارد.

خ۶

/۲

ت  4-3-3-8براي مشخص كردن مقدار رطوبت سنگدانهها از
روشهايي مانند خشك كردن سريع (از جمله استفاده از اشعهي
مادون قرمز ،مايکروويو يا ساير ابزارهاي خشك كردن) ،استفاده
ميگردد .روش مناسب در كارگاه با توجه به عواملي مانند زمان
مورد نياز ،تعداد چرخههاي آزمون ،دقت آزمون و اقتصادي بودن
آن انتخاب ميشود .اصالح مقادير آب و سنگدانه ميتواند با استفاده
از اندازهگيري رطوبت ريزدانه بهوسيلهي نصب حسگرهاي رطوبتي
در محفظههاي ذخيرهي سنگدانهي ريز يا در محل خروجي آنها
انجام گيرد.
ت  5-3-3-8خطاهاي توزين و پيمانه كردن مصالح شامل خطاي
باسکول (تجهيزات توزين) و خطاي عملکردي دريچهها و شيرهاي
مختلف است .خطاهاي مربوط به تجهيزات پيمانه كردن از طريق
بازرسي روزانه و نگهداري وسايل پيمانه به مقدار قابل توجهي
كاهش يابد .عدم دقت وسايل پيمانه را ميتوان بهوسيلهي وزنههاي
واسنجي تعيين نمود.

۷/
۱۲

۱۳
۹

 5-3-3-8سيمان ،سنگدانه ،مواد افزودني پودري ،الياف و يخ
بايد بهصورت وزني توزين شود .آب و افزودنيهاي شيميايي
مايع ميتوانند بهصورت حجمي يا وزني اندازهگيري شوند.
براي بتنهايي با مقاومت مشخصهي  20مگاپاسکال و كمتر
پيمانه كردن سيمان و يا سنگدانه ميتواند بهصورت حجمي
انجام شود؛ در هر صورت خطاهاي پيمانه كردن اعم از وزني
يا حجمي نبايد بزرگتر از مقادير داده شده در جدول 8-1
باشد.
 6-3-3-8اگر افزودنيهاي معدني در نسبت هاي مخلوط
مورد استفاده قرار گيرد ،ميتوان آنها را بهصورت تجمعي با
سيمان وزن نمود ،مشروط بر اينکه دقت اندازهگيري طبق

ت  6-3-3-8و  7-3-3-8در مواردي كه سيمان و افزودنيهاي
معدني بهصورت كيسهاي تهيه ميشوند و تفاوت بين جرم خالص
يك كيسه و مقدار جرم چاپ شده در محدودهي خطاي قابل
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جدول  8-1باشد .البته سيمان و افزودني معدني را بايد از يك
قيف توزين و مجزا از ساير مواد وزن نمود .ضمن آنكه سيمان
بايد قبل از افزودني معدني توزين گردد.
 7-3-3-8ميتوان سنگدانهها را بهصورت تجمعي و با هم وزن
نمود ،مشروط بر آنكه دقت اندازهگيري طبق جدول 8-1
باشد.
 8-3-3-8اگر از چند افزودني شيميايي بهطور همزمان در
توليد بتن استفاده شود ،بايد آنها را بهصورت جداگانه پيمانه
نمود ،مگر اينکه توليدكنندهي افزودني پيشاختالط آنها را
مجاز اعالم نمايد.
 9-3-3-8در صورت استفاده از مخلوطكن پيوسته ،ميتوان
سنگدانه و سيمان را بهصورت وزني يا حجمي اندازهگيري
نمود .به هرحال خطاي اندازهگيري نبايد بزرگتر از مقادير
داده شده در جدول  8-1باشد .خطا بايد بر مبناي جرم تعيين
شود و درصورت پيمانه كردن حجمي بهوسيله تبديل حجم
هر يك از مصالح به وزن ،در دورههاي زماني مشخص ،بسته
به ظرفيت مخلوطكن محاسبه گردد.

پذيرش مندرج در جدول  8-1است ،ميتوان پيمانه كردن را
بهصورت كيسهاي انجام داد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ت  8-3-3-8افزودنيهاي شيميايي بايد در محفظههاي مجزا
پيمانه و همزمان با آب يا مصالح مرطوب به داخل ديگ مخلوطكن
ريخته شوند .اين افزودنيها نبايد در تماس مستقيم با مصالح خشك
مانند سيمان يا سنگدانههاي خشك قرار گيرند.

ﻣ ﻮر

ت  9-3-3-8مخلوطكنهاي پيوسته مخلوطكنهايي هستند كه
بهصورت پيوسته بتن توليد ميكنند و اجزاء بتن نيز بهصورت
پيوسته وارد مخلوطكن ميشود .در اين نوع مخلوطكنها مقدار
اجزاء بتن شامل سنگدانه ،آب و افزودنيها معموال بهصورت حجمي،
مطابق نسبت هاي مخلوط و بر اساس مقدار سيمان مورد نياز در
هر ساعت و بهصورت نسبتي از آن اندازهگيري ميشود .در هنگام
استفاده از يك مخلوطكن پيوسته ،الزم است تجهيزات اندازهگيري
قبل از آغاز كار واسنجي شوند .اين واسنجي بايد با اندازهگيري وزن
مصالحي كه هم زمان تهيه شده اند انجام شود.

خ۶

آب

تعيين-شده
2

تعيين+شده
1

سيمان ،سيمان و افزودني معدني
بهصورت همزمان

-1

+2

هر سنگدانه

-3

+3

سنگدانهها بهصورت تجمعي

-2

+2

افزودني معدني

-1

+2

افزودني شيميايي ،الياف

-3

+5

۱۳
۹

كمتر از مقدار

بيشتر از مقدار

۷/
۱۲

اجزاء تشکيلدهندهی بتن

خطا در اندازه گيریها ()%

/۲

جدول  8-1خطاهای مجاز در اندازهگيری اجزاء بتن

 4-3-8مخلوطكنها و اختالط بتن

ت 4-3-8

 1-4-3-8مصالح تشکيل دهندهي بتن بايد بهطور كامل
مخلوط شده تا بتن يکنواخت و همگني بهدست آيد .براي
توليد بتن سازهاي مخلوط كردن بتن بهصورت دستي مجاز
نيست.

ت  1-4-3-8بهمنظور به دست آوردن بتني همگن ،الزم است
مصالح مطابق نسبت هاي مخلوط ،در مخلوطكن با عملکردي
مناسب و در مدت زمان اختالط الزم ،همگن شود .مخلوط كنهاي
بتن به دو نوع كلي ناپيوسته و پيوسته تقسيم ميشوند .در
مخلوطكنهاي ناپيوسته پس از پيمانه كردن مقادير اجزاء بتن و
ورود آنها به مخلوطكن ،عمليات اختالط صورت ميگيرد و سپس
بتن توليد شده تخليه ميشود .بدين ترتيب با تکرار اين چرخهي

مخلوطكنها و اختالط بتن
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 2-4-3-8عملکرد مخلوطكن بايد به نحوي باشد كه در مدت
زمان اختالط مورد نظر ،حداكثر تغييرات در جرم حجمي
مالت ،مقدار درشتدانهي بتن ،مقاومت فشاري ،حباب هوا و
اسالمپ بتن در قسمتهاي مختلف بتن توليد شده و مطابق
الزامات جدول  8-2باشد.

ﻣ ﻮر

بارگيري ،اختالط و تخليه ،اين نوع مخلوطكنها نوبت به نوبت بتن
مي سازند .در مخلوطكنهاي پيوسته ،اجزاء بهصورت پيوسته و
بهصورت نرخ حجم يا وزن بر زمان وارد مخلوطكن ميشوند و
عمليات اختالط و تخليه نيز بهصورت پيوسته صورت ميگيرد .هر
چند اغلب مخلوطكنهاي مورد استفاده در توليد بتن از نوع
ناپيوسته هستند.
ت  2-4-3-8مخلوطكنهاي ناپيوسته به دو نوع گرانشي (بشکهاي)
و نيرويي (اجباري) تقسيم ميشوند .براي نوع بشکهاي،
مخلوطكنهايي با محور ثابت و مخلوطكنهايي با محور كج شونده
وجود دارند .مخلوطكنهاي نيرويي ،در انواع مخلوطكنهاي با
محور قائم مانند نوع تابهاي (تغاري) و مخلوطكنهاي با محور افقي
(پارويي) در دو نوع تكمحوره و دومحوره وجود دارند .كارايي
مخلوطكن و كفايت اختالط بهوسيله اندازهگيري تغييرات در نتايج
آزمون مقاومت فشاري ،تعيين مقدار حباب هوا و مقدار اسالمپ
نمونههاي بتن گرفته شده از بخشهاي مختلف بتن توليد شده
تعيين ميشود .اگر نتايج آزمايش ،الزامات جدول  8-2را تأمين
نکند ،ميتوان گفت كه ساختار مخلوطكن مناسب نيست يا
تيغههاي آن ساييده و يا مدت زمان اختالط ناكافي است.
براي انجام آزمايشهاي يکنواختي مخلوطكنها ،جهت مقايسهي
نمونههاي بتن بايد بعد از تخليه ،تقريبا  15درصد و  85درصد از
بتن گرفته شود .دقت شود كه از  10درصد اول و  10درصد آخر
بتن تخليه شده نمونهبرداري صورت نگيرد.
مخلوطكن بتن از نوع نيرويي براي بتن سفت ،بتن با سيمان زياد و
بتنهاي ويژه (بتن سبك ،بتن پرمقاومت و بتن بارواني زياد) مناسب
است .بهطور كلي زمان اختالط الزم در مخلوطكن نوع نيرويي
ميتواند از نوع گرانشي كوتاهتر باشد .كاميونهاي مخلوطكن بتن
كه عمدتا براي انتقال بتن بهكار ميروند ،در واقع نوعي مخلوطكن
گرانشي بشکهاي با محور ثابت هستند كه روي كاميون نصب
شدهاند.
مخلوطكنها بايد مرتبا با فواصل زماني مورد نياز و جهت تشخيص
مشکالت احتمالي چسبيدنگي بتن يا مالت سختشده به بدنه و
پرهها ،بازرسي شوند .تيغههاي مخلوطكن نيز بايد از نظر فرسودگي
بازرسي گردند .اگر تغييرات مشاهده شده بهقدري زياد باشد كه
عملکرد دستگاه مورد ترديد قرار گيرد ،آزمايشهاي قيد شده در
جدول  8-2بايد انجام گيرد تا مشخص شود كه تعمير و يا تعويض
دستگاه مورد نياز است يا خير.

خ۶

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹

 3-4-3-8حجم بتني كه در كاميون مخلوطكن ساخته
ميشود نبايد بيش از دوسوم حجم كل ديگ آن باشد.
همچنين حجم بتن مخلوط شده كه با كاميون مخلوطكن

ت  3-4-3-8با توجه به اينکه هنگام بارگيري مصالح به داخل ديگ
مخلوطكن ،مجموع حجم اجزاء تشکيل دهندهي بتن بيشتر از
حجم بتن تازه توليد شده است ،بايد حجم پيمانهي بتن بهمراتب
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حمل ميشود ،نبايد از  80درصد حجم كل ديگ آن تجاوز
كند.
 4-4-3-8حداقل زمان اختالط بتن بايد به گونهاي باشد كه
مخلوط همگني حاصل گردد .زمان اختالط پس از ورود
همهي اجزاء بتن به درون ديگ مخلوطكن محاسبه ميشود.
اين زمان نبايد كمتر از  1/5دقيقه براي مخلوطكنهاي
گرانشي (به جز كاميون مخلوطكن) و يك دقيقه براي
مخلوطكن نيرويي با ظرفيت  0/75متر مکعب در نظر گرفته
شود (براي هر  0/75متر مکعب اضافي 15 ،ثانيه اضافه شود).
بهكارگيري زمان كمتر در صورتي مجاز است كه با توجه به
بند  2-4-3-8بتوان ثابت كرد كه همگني الزم بوجود ميآيد.
در مواردي كه از كاميون مخلوطكن براي مخلوط كردن
استفاده ميشود ،بايد  70الي  100دور مطابق با سرعت تعيين
شده (سرعت تند) توسط كارخانهي سازنده بچرخد تا الزامات
يکنواختي بتن حاصل شود.
 5-4-3-8حداكثر زمان اختالط نبايد بيشتر از سه برابر
حداقل زمان اختالط كه در بند  4-4-3-8تعيين شده باشد.
در صورتيكه از مواد حبازا استفاده شود ،الزم است حداقل و
حداكثر زمان اختالط با انجام آزمايش كارگاهي مشخص شود.

كمتر از حجم ديگ مخلوطكن برسد تا عمل اختالط بخوبي انجام
شده و مصالح از آن بيرون نريزد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ﻣ ﻮر

ت  4-4-3-8زمان الزم براي اختالط كافي در مخلوطكن به مقدار
قابل توجهي به نوع مخلوطكن ،ظرفيت آن ،حجم مخلوط ،نسبت
هاي مخلوط بتن ،نوع افزودني و روش تغذيه مصالح بستگي دارد.
همچنين اگر بتوان تغييرات شدت جريان برق را اندازهگيري كرد،
چنانچه شدت جريان در حين اختالط بهصورت ثابت و پايدار درآيد،
مدت زمان رسيدن به اين وضعيت را ميتوان بهعنوان حداقل زمان
اختالط پيشنهادي در نظر گرفت .براي بتن با اسالمپ كم ،بتن
خودتراكم ،بتن حاوي افزودني معدني خيلي ريز (مانند دودهي
سيليس) يا افزودنيهاي شيميايي يا بتن پرمقاومت و بتن اليافي،
بهتر است كه زمان اختالط طوالنيتر شود .براي اختالط بتنهاي
ويژه به فصل مربوطه مراجعه كنيد.
در كاميونهاي مخلوطكن ،معموال سرعت دوران بيش از  16دور
2
در دقيقه را ،سرعت تند 1و كمتر از  6دور در دقيقه را ،سرعت كند
مينمامند.

خ۶

/۲

۷/
۱۲

 7-4-3-8ترتيب و آرايش ورود اجزاء به داخل مخلوطكن
بايد به نحوي باشد كه باعث دشواري در دستيابي به بتن
همگن نگردد.

۱۳
۹

 6-4-3-8سطح داخلي مخلوطكن بايد قبل از آغاز بهكار
فرآيند اختالط و در اولين پيمانه ،آغشته به مالت شود يا  5تا
 10درصد به وزن آب و مواد سيماني و ماسه اضافه گردد.

ت  5-4-3-8اگر بتن براي مدتي طوالني مخلوط شود ،بهويژه در
مخلوطكن نيرويي ،يا مواردي كه سنگدانه ،سخت نبوده و حداكثر
اندازه ي اسمي سنگدانه زياد است ،نه تنها كارايي بتن در زمان
تخليه كاهش مييابد ،بلکه افت اسالمپ آن نيز با گذشت زمان
بيشتر ميشود .حداكثر مدت زمان اختالط بايد بهدليل خرد شدن
سنگدانه ،افزايش مقدار پودر سنگ و افزايش دما بهدليل سايش
بدنهي مخلوطكن و كاهش حباب هواي عمدي ،محدود شود .در
كاميون مخلوطكن حداكثر تعداد چرخش ديگ (مجموع دوران كند
و تند) توصيخ ميشود به  300دور محدود گردد .تعداد چرخش
توصيه شده با دور تند محدود به  100دور مي شود.
ت  6-4-3-8در پيمانهي اول نميتوان به بتن با نسبت هاي مخلوط
مورد نظر دست يافت ،زيرا بخشي از مالت آن به سطح ديوارهي
مخلوطكن مي چسبد .بنابراين بايد مقدار مناسبي از مالت بتن
جهت جبران اين نقيصه در پيمانهي اول اضافه گردد يا پس از
ساخت و تخليه يك مالت ،بتن مورد نظر را ساخت.
ت  7-4-3-8چون ترتيب و آرايش مناسب بارگيري مصالح به داخل
مخلوطكن بسته به نوع مخلوطكن ،زمان اختالط ،نوع و دانهبندي
سنگدانه ،مقدار آب ،مقدار سيمان و نوع افزودنيها تغيير ميكند،
اين امر بايد باتوجه به مشخصات بتن مخلوطشده و تطابق آن با
الزامات جدول  8-2تعيين شود .ورود سيمان و ماسه قبل از بقيهي

1 - Mixing Speed
2 - Agitating Speed

فصل هشتم –ساخت و اجراي بتن

147

29/01/2019

تفسير/توضيح

متن اصلي

مصالح ميتواند باعث دشواري در اختالط خصوصا در مخلوط
كنهاي گرانشي شود .همچنين آرايش محل ورود سيمان و
سنگدانهي ريز و درشت ميتواند در دشواري اختالط و زمان
دستيابي به مخلوط همگن تاثير بسزائي داشته باشد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 8-4-3-8در مخلوطكنهاي ناپيوسته ،قبل از تخليهي بتن
پيمانهي قبلي ،نبايد مصالح پيمانهي جديد وارد مخلوطكن
شود.
 9-4-3-8مخلوطكنها بايد بعد از اتمام هر نوبت كاري و يا
ايجاد وقفهي طوالني بين نوبتهاي بتنسازي شسته شوند.
 10-4-3-8مخلوطكنهاي پيوسته بايد مطابق الزامات
استاندارد ملي بهشمارهي  6043باشند .زمانيكه مخلوطكن
پيوسته مورد استفاده قرار ميگيرد ،بخش اول بتن ساخته و
تخليه شده نبايد استفاده شود.
 11-4-3-8بايد سابقهي كار روزانه همهي مخلوطهاي
ساخته شده در كارگاه بهطور تفصيلي و مشتمل بر مشخصات
بتن از جمله موارد زير ثبت و نگهداري شود:
 تاريخ و زمان اختالط و بتنريزي؛ مقادير بهكار رفته براي اختالط مصالح و نوع اجزاء بتن؛ نتايج آزمايشهاي بتن تازه؛ دماي بتن و دماي محيط در هنگام بتنريزي؛ -محل نهايي و حجم تقريبي بتنهاي ريخته شده در سازه.

ت  10-4-3-8مخلوط كنهاي پيوسته در شروع ساخت بتن و يا
تغيير نسبت هاي مخلوط ،بهدليل امکان توليد بتن با كيفيت
نامطلوب ،نبايد مورد استفاده قرار گيرند.

ﻣ ﻮر
خ۶
/۲
۷/
۱۲

جدول  8-2الزامات كارآمدی مخلوطكنها در توليد مخلوط همگن

موضوعات

درصد

*

0/8

۱۳
۹

جرم حجمي بتن

حداكثر مجاز تغييرات،

مقدار درشتدانه

6

مقاومت فشاري 7 ،روزه (ميانگين نتايج سه آزمونه)

7/5

مقدار هوا

20

مقدار اسالمپ

30

* مقدار اختالف بين نتيجهی دو نمونهی گرفته شده از حدود  %15و  %85بتن تخليه شده از
مخلوطكن تعيين ميشود و سپس اين اختالف بر مقدار متوسط نتيجهی دو نمونهی تقسيم
شده و بهصورت درصد ارائه ميگردد.
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جدول  8-3تواتر كنترل تجهيزات
رديف

تجهيزات

بازرسي/آزمايش

هدف

1

انباشته و مخزن سنگدانه

بازرسي چشمي

براي اثبات تطابق با الزامات
براي اثبات اينکه تجهيزات توزين در
شرايط تميز و عملکرد صحيحي هستند.

بازرسي چشمي

2

تواتر حداقل

تجهيزات توزين

4

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

3

آزمايش تجهيزات توزين
بازرسي چشمي

وسايل پيمانهي(سنجش)
مواد افزودني شيميايي

براي تامين الزامات بند 8-3-3
براي اثبات اينکه تجهيزات اندازهگيري
تميز و داراي عملکرد صحيح هستند

 -ابتداي كار روزانه

آزمايش تجهيزات اندازهگيري و تخليهي
كامل

6

وسايل پيمانهي آب

آزمايش تجهيزات اندازهگيري

براي تامين الزامات بند 3-3-8

7

تجهيزات اندازهگيري
مستمر مقدار رطوبت
سنگدانهها

مقايسه مقدار واقعي با مقدار قرائت شده
توسط رطوبتسنج

ﻣ ﻮر

8

9

مقايسه جرم واقعي اجزا بتن (روش
مناسب بسته به سيستم پيمانه كردن)
در يك پيمانه با جرم هدف و در موردي
كه پيمانه خودكار ثبت ميشود با توجه
به جرم ثبت شده

خ۶

سيستم پيمانه كردن

براي اثبات مقادير صحيح
اثبات اينکه تجهيزات پيمانه كردن به
طور صحيح كار ميكند

بازرسي چشمي

 در زمان نصب بهصورت دورهاي* بعد از نصب در زمان ترديد در زمان نصب بهصورت دورهاي* بعد از نصب در زمان ترديد در زمان نصب بهصورت دورهاي* بعد از نصب در زمان ترديدروزانه
 در زمان نصب بهصورت دورهاي* بعد از نصب -در زمان ترديد

براي بررسي تطابق

/۲

11

مخلوطكنها (شامل
كاميونهاي مخلوطكن)

بازرسي چشمي

دورهاي*

براي بررسي تطابق

بررسي سايش پرهها و ديگ

دورهاي*

 بهصورت براي تجهيزات تعيين مقاومتفشاري ،حداقل يك بار در سال
 -بهصورت

۷/
۱۲

10

تجهيزات آزمايش

واسنجي مطابقت با استاندارد مرتبط

 روزانه در زمان نصب بهصورت -در زمان ترديد

براي تامين الزامات بند 3-3-8

5

 -يك مورد در هفته

دورهاي*

* تواتر ،بسته به نوع تجهيزات و حساسيت آن در زمان استفاده و شرايط توليد كارخانه دارد.

متن اصلي

 1-5-3-8كنترل تجهيزات بايد اطمينان ايجاد نمايد كه
تجهيزات ذخيرهسازي ،توزين و اندازهگيري ،مخلوطكن و ابزار
كنترلي ،مانند اندازهگيري مقدار رطوبت موجود در
سنگدانهها ،در شرايط كاركرد خوبي قرار دارند و مطابق
الزامات استاندارد ملي ايران به شمارهي  9601هستند .تواتر
بازرسيها و آزمايشها براي تجهيزات در جدول  8-3ارائه شده
است.

ت 5-3-8

بازرسي و كنترل تجهيزات توليد

۱۳
۹

 5-3-8بازرسي و كنترل تجهيزات توليد

تفسير/توضيح
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متن اصلي
4-8
1-4-8

تفسير/توضيح
ت  4-8انتقال بتن ،بتنريزی و تراكم

انتقال بتن ،بتنريزی و تراكم

ت 1-4-8

كليات

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 1-1-4-8براي حصول بتن با كيفيت مورد نظر ،بايد قبل از
شروع بتنريزي جزئيات برنامهي انتقال بتن ،بتنريزي و تراكم
بتن مشخص شود و به تائيد دستگاه نظارت برسد.

كليات

ت  1-1-4-8مالحظات اصلي كه بايد قبل از شروع بتنريزي در
نظر گرفته شود شامل موارد زير است:
الف -برنامهی زمانبندی بتنريزی
برنامهي زمانبندي بتن ريزي بايد با در نظر گرفتن عوامل مختلفي تهيه
شود ،از جمله :نوع و شکل سازه ،ارتباط بتنريزي با ساير عمليات
اجراييپروژه و برنامهي زمانبندي كلي پروژه ،حجم كل بتنريزي ،روش
تامين ،فاصلهي حمل و حجم بتن كه در هر مقطع زماني بايد تامين شود
و صعوبت اجرايي هر بخش.

ﻣ ﻮر

ب – تجهيزات و نيروی انساني

خ۶

نوع ،ظرفيت و تعداد ماشينآالت الزم براي انتقال بتن ،بتنريزي و
تراكم و همچنين نيروي انساني بايد با در نظر گرفتن مواردي مانند
وضعيت كارگاه ،نوع و شکل سازه ،فاصلهي حمل بتن ،ابعاد مقطعي
كه بايد بتنريزي شود ،حجم بتنريزي مقطع ،دستورالعملهاي
بتنريزي ،آهنگ بتنريزي ،حجم بتن قابل تامين ،ظرفيت و تعداد
لرزانندهها ،نوع مصالح و نسبت هاي مخلوط بتن تعيين شود.

/۲

ج  -مسيرهای انتقال بتن

۷/
۱۲

مسيرهاي انتقال بتن بايد به نحوي تعيين و انتخاب شود كه امکان
انتقال سادهتر و سريعتر بتن بهوجود آيد و زمان و فاصلهي حمل
به حداقل ممکن برسد.

د – مقطع بتنريزی ،محل درزهای اجرائي و روش آمادهسازی
درزها

۱۳
۹

مقطع بتنريزي بايد براساس حجم قابل بتنريزي در هر نوبت
تعيين شود .اين حجم بر اساس حجم بتن قابل تامين ،برنامهي
زمانبندي اجرا ،شکل مقطع ،ظرفيت بتنريزي ،زمان مجاز توقفها
حين بتنريزي و موقعيت درزهاي اجرائي تعيين ميگردد.
چنانچه بهدليل مالحظات اجرائي ،درز اجرائي الزم در نقشهها
مشخص نشده باشد ،محل آن بايد با در نظر گرفتن تنشها در
مقطع ،مالحظات دوام و نحوهي آرماتورگذاري در محل درز و با
تاييد دستگاه نظارت انتخاب شود و از انتخاب آن بهصورت تصادفي
و براساس پيشرفت كار اجتناب نمود .جزييات در فصل قالببندي
و درز ارئه شده است.
هـ  -ترتيب و نرخ بتنريزی

ترتيب و نرخ بتنريزي در هر مقطع بايد با در نظر گرفتن شکل
سازه ،وضعيت توليد بتن ،ظرفيت بتنريزي ،توقفهاي مجاز،
تجهيزات موجود و همچنين مالحظات مربوط به رانش بتن در
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بدنهي قالبها و سيستم نگهداري قالب انتخاب شود .در برخي
سازهها مانند سقفها ،تيرهاي يکسره و قوسها عدم توجه به
بارگذاري ناشي از بار بتن تازه ميتواند منجر به ناپايداري قالب و يا
خرابي سيستم نگهدارندهي قالبها شود.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 2-4-8زمان مجاز از ساخت بتن تا اتمام

ت 2-4-8

بتنريزی

بتنريزی

ت  1-2-4 8با توجه به تغيير كيفيت بتن تازه در طول زمان پس
از توليد آن ،بهتر است زمان انتقال بتن ،بتنريزي و تراكم به حداقل
ممکن برسد .در اغلب كارهاي اجرائي به دليل محدوديتهاي
مختلف ،امکان اتمام بتنريزي در يك زمان كوتاه وجود ندارد .اين
محدوديتها شامل محدوديت در توليد و انتقال بتن ،مسيرهاي
انتقال ،موقعيت عضو سازه و همچنين محدوديت در تراكم ،انبوهي
و درهمي آرماتورها و محدوديت در تجهيزات و نيروي انساني است.
بنابراين ضروري است كه برنامهي بتنريزي با در نظر گرفتن اين
محدوديتها تهيه شود.
در استاندارد ملي ايران به شماره  ،6044محدوديت «زمان حمل»
ارايه شده است در حاليكه در اين آئيننامه زمان الزم براي بتن-
ريزي و تراكم نيز ،به مدت تقريبي نيم ساعت به آن اضافه شده
است.
چنانچه در بتنريزي ،حداقل اسالمپ مورد نياز با رعايت زمان
مندرج در اين آئيننامه تامين نشود ،بايد زمان مجاز از ساخت تا
بتنريزي كاهش يابد و يا با تغييراتي در نسبت هاي مخلوط مانند
اسالمپ اوليهي بيشتر و يا استفاده از مواد افزودني ديرگيركننده
اين مشکل برطرف شود .همچنين در صورتيكه رواني مورد نياز
بتن در پاي كار تامين شود ،ميتوان ،محدوديتهاي زمان حمل را
با نظر دستگاه نظارت ناديده گرفته شود.
استفاده از مواد افزودني ديرگيركننده ،روش موثري براي جلوگيري
از كاهش (افت) اسالمپ است و استفاده از مواد افزودني روانكننده
براي بتنهايي كه به اسالمپ بيشتر نياز دارند ،توصيه ميشود.
محدوديتهاي ذكر شده براي مخلوطهايي است كه آب به آنها
اضافه شدهاست و براي مخلوطهاي خشك (بدون آب) محدوديتي
وجود ندارد .به هر حال در اغلب موارد بدليل مرطوب بودن سنگدانه
ها (بويژه ماسه ها) بهتر است محدوديتهاي بتن آماده تا حد امکان
رعايت شود.

ﻣ ﻮر

 1-2-4-8حداكثر زمان مجاز (براي دماي محيطي كمتر از
 25درجهي سانتيگراد) عمليات بتنريزي (شامل انتقال،
بتنريزي و تراكم)  2ساعت پس از ساخت بتن مي باشد .در
دماي باالتر از  25درجهي سانتيگراد اين زمان بايد به 1/5
ساعت محدود شود.
در صورت استفاده از وسايل حمل بتن بدون ديگ چرخان از

زمان مجاز از ساخت بتن تا اتمام

محل توليد تا محل بتن ريزي ،زمانهاي فوق نيم ساعت
توان زمانهاي فوق را افزايش داد.

خ۶

كاهش مييابد .در صورت بهكارگيري مواد ديرگيركننده ،مي-

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹

فصل هشتم –ساخت و اجراي بتن

151

29/01/2019

تفسير/توضيح
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 1-3-4-8كليات

ت  1-3-4-8كليات

 1-1-3-4-8انتقال بتن از مخلوط كن تا محل نهايي بتن
بايد چنان صورت گيرد كه از جداشدگي يا هدر رفتن بتن
جلوگيري شود .همچنين انتقال بتن بايد به نحوي باشد كه
حالت خميري بتن بين بتنريزيهاي متوالي حفظ شود.

ت  1-1-3-4-8جداشدگي بتن و ايجاد درز سرد ،دو پديدهي
نامطلوب در انتقال بتن و بتنريزي هستند كه توجه به آنها ضروري
است.
انتقال بتن به دو بخش :انتقال از محل توليد بتن تا محل بتنريزي،
و انتقال از محل بتنريزي به درون قالب ،تقسيم بندي ميشود.
روش انتقال بايد امکان تحويل بتن در محل نهايي با حفظ كيفيت
كه شامل نسبت آب به سيمان ،اسالمپ ،درصد هوا و يکنواختي
است را فراهم نمايد .پارامترهاي مختلفي بايد براي انتخاب روش و
تجهيزات مناسب انتقال بتن مد نظر قرار گيرد .از جمله نسبت هاي
مخلوط بتن ،دسترسي ها ،نرخ تحويل بتن در محل ،محل ايستگاه
تو ليد بتن و شرايط آب و هوايي .اين پارامترها تعيين كنندهي نوع
مناسب و در عين حال اقتصادي روش انتقال بتن هستند.
تجهيزات حمل بتن بايد طبق استاندارد ملي ايران به شمارهي
 9602مورد كنترل و بازرسي قرار گيرد.

 2-3-4-8انتقال بتن از محل توليد بتن تا محل بتنريزی

ت  2-3-4-8انتقال بتن از محل توليد بتن تا محل بتنريزی

هنگاميكه در بتنريزي از بتن آماده استفاده ميشود ،ضوابط
استاندارد ملي بهشمارهي  6044بايد رعايت گردد.
هنگاميكه بتن در مخلوطكن مركزي مخلوط ميشود ،حجم
بتن نبايد از  80درصد حجم كل ديگ (جام) كاميون
مخلوطكن تجاوز كند .بعد از افزوده شدن آب اختالط ،هيچ
آبي نبايد به بتن اضافه گردد .چنانچه نياز به افزايش رواني
بتن در محل مصرف باشد ،با تاييد دستگاه نظارت ميتوان از
مواد روانكننده و يا دوغاب سيمان با نسبت آب به سيمان
مساوي يا كمتر از بتن اصلي استفاده نمود .در صورتيكه
اسالمپ بتن ،بيشتر از حد مجاز باشد ،نسبت آب به سيمان
و اسالمپ مورد نظر را ميتوان با نظر دستگاه نظارت و با
افزودن سيمان و در صورت لزوم ماسه ،تامين نمود .پس از
افزودن مصالح جديد ديگ كاميون مخلوطكن بايد  70دور با
سرعت تند بچرخد تا بتن همگني حاصل گردد .همچنين بايد
دقت داشت كه محدوديت حداكثر سيمان مصرفي و ديگر
محدوديتهاي ذكر شده نيز مراعات شود.

انتقال بتن از محل توليد بتن تا محل بتنريزي با روشهاي مختلفي
نظير كاميون مخلوطكن ،تسمه نقاله ،جام بتن كه روي كاميون و
يا ريل حمل ميگردد ،فرغون ،دامپر و كاميون حمل بتن با و يا
بدون هم زننده انجام ميشود.
با توجه به محدوديت زمان توليد بتن تا اتمام بتنريزي ،توصيه
ميشود كه زمان ساخت تا تخليه بتن به حداكثر يك ساعت محدود
گردد .در غير اين صورت براي زمانهاي بيشتر ميتوان از مواد
افزودني ديرگير استفاده نمود .در هر حال كل زمان ذكر شده از
ساخت بتن تا اتمام بتنريزي بايد شرايط بند  8-4-2را تامين نمايد.
در مواردي كه فاصلهي حمل زياد يا اسالمپ بتن باال مي باشد ،بهتر
است از كاميون حمل بتن با دور كم براي انتقال بتن استفاده نمود.
در مواردي كه بتن با اسالمپ  5سانتيمتر و يا كمتر و براي فواصل
كمتر از  10كيلومتر انتقال ميشود (يا كمتر از يکساعت) ،ميتوان
از دامپ تراك يا جامي كه توسط ماشين حمل ميشود استفاده
نمود .در اين حالت بايد از عدم جداشدگي اطمينان حاصل كرد،
بهگونهاي كه تغييرات در اسالمپ و درصد هوا كم باشد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 3-4-8انتقال بتن

ت 3-4-8

انتقال بتن

ﻣ ﻮر

خ۶

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹
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متن اصلي
بايد اطمينان حاصل نمود كه روش انتقال بتن امکان تخليه
آسان بتن ،جلوگيري از جداشدگي در هنگام انتقال آن و
حداقل تغيير در اسالمپ و درصد هوا را مقدور ميسازد.

أ)

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 3-3-4-8انتقال بتن از محل بتنريزی تا درون قالب

ت  3-3-4-8انتقال بتن از محل بتنريزی تا درون قالب

انتقال بتن با پمپ

بتنريزي بهكمك پمپ ،سرعت بتنريزي را نسبت به ساير روشها
افزايش ميدهد .اين روش نيازمند برنامهريزيهاي الزم بهمنظور
تعيين نوع و تعداد پمپها ،نسبت هاي مخلوط مناسب و لوله گذاري
صحيح است.
پمپپذيري مناسب بتن شرط الزم براي بتنريزي با پمپ است.
بنابراين در نسبت هاي مخلوط بتن پمپي بايد مالحظاتي از جمله
وجود خمير كافي در بتن و افت اسالمپ ناشي از گذشت زمان تا
شروع بتنريزي با پمپ و همچنين افت اسالمپ ناشي از پمپكردن
در نظر گرفته شود .لذا قبل از شروع بتنريزي ،بايد نوع ،موقعيت و
تعداد پمپها ،مسير لولهها ،نوع و قطر لولهها ،نرخ تخليهي بتن و
ساير موارد مشخص شود.
شکل و درصد ذرات ريز موجود در ماسه نقش اساسي در
پمپپذيري بتن دارد .ماسهي گرد گوشه براي بتن پمپي ارجحيت
دارد .توصيه ميشود ،درصد ذرات گذشته از الك  0/3ميليمتر
(شمارهي  )50بايد بين  15تا  30درصد و گذشته از الك 0/15
ميليمتر (شمارهي  )100بين  5تا  10درصد وزن ماسه باشد.
قطر مناسب لولهها بعد از تعيين حداكثر اندازهي سنگدانه ،ظرفيت
بتنريزي و غيره تعيين ميشود .توان مورد نياز پمپ با افزايش قطر
لولهها كاهش مييابد و مي تواند يك مزيت محسوب شود ،ولي بايد
دقت كرد كه قطر باالتر لولهها منجر به صعوبت در جابجائي لولهها
و در نتيجه كاهش بازدهي كل كار نشود .در بتنريزي با پمپ در
اكثر موارد از لولههايي با قطر داخلي  100تا  125ميليمتر استفاده
ميشود .در بتنريزي با احجام زياد ،از لوله با قطر  150ميليمتر
هم استفاده ميشود.
براي كاهش فشار پمپ و گرفتگي لولهها بايد با انتخاب مسير
مناسب ،طول لولهها و تعداد خمها را به حداقل ممکن كاهش داد.
در نزديکي خمها و يا در محل كاهش مقطع لوله آشفتگي جريان و
افت فشار رخ ميدهد كه ميتواند منجر به گرفتگي لولهها شود .در
اين موارد بايد از خم با شعاع زياد و از لولههائي كه تغيير مقطع
تدريجي دارند استفاده نمود.
براي بهوجود آوردن شرايط بتنريزي پيوسته با پمپ ،بايد قبل از
بتنريزي ،با انجام بازرسي از تميزي سطوح داخلي لولههاي پمپ،

ﻣ ﻮر

قبل از بتنريزي با پمپ بايد جزئياتي مانند نوع پمپ ،قطر
لولهها ،مسير لولهها و نرخ تخليهي بتن مشخص گردد.
همچنين پمپپذيري بتن بايد بهگونهاي باشد كه امکان حمل
و ريختن بتن با سهولت امکانپذير گردد.
قطر لوله بايد براساس نوع و كيفيت بتن ،حداكثر اندازهي
سنگدانه ،وضعيت پمپ كردن و ايمني و نرخ آن انتخاب شود.
موقعيت پمپ بايد به نحوي باشد كه حداقل طول و خم در
لولههاي پمپ وجود داشته باشد.
در انتقال بتن به وسيلهي پمپ ،بايد نسبت حداكثر اندازهي
اسمي سنگدانه به كوچكترين قطر داخلي لوله انتقال بتن ،از
 0/33كمتر باشد.
تعداد و نوع پمپ بايد براساس سرعت تخليهي بتن ،سرعت
بتنريزي در مقطع ،ارتفاع و طول حمل بتن و شرايط آب و
هوائي انتخاب شود.
تجهيزات پمپ بايد طوري طراحي و تهيه گردند كه امکان
بتنريزي پيوسته بهوجود آيد .زماني كه احتمال قطع بتن به
مدت نسبتا طوالني در حين بتنريزي وجود دارد ،بايد
پيشبيني روشهائي براي جلوگيري از افت كيفيت بتن
صورت ژذيرد.
پمپ بتن بايد بتواند فشار الزم براي انتقال بتن با توجه به
طول لولهها (افقي و عمودي) و نوع بتن را تامين نمايد.
قبل از شروع بتنريزي اصلي با پمپ ،الزم است از دوغاب يا
مالت بهمنظور لغزان كردن سطوح داخلي لوله و با هدف
جلوگيري از گرفتگي لولهها استفاده نمود .اين دوغاب يا مالت
نبايد داخل قالب ريخته شود.
دقت شود كه لولههاي انعطافپذير در فواصل نزديك به پمپ
استفاده نشود.

انتقال بتن با پمپ

خ۶

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹
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متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

ﻣ ﻮر

عدم پوسيدگي و ساير عيوب اطمينان حاصل نمود و با در نظر
گرفتن ماشينآالت حمل كافي از محل توليد تا پمپ ،بتن بهطور
مداوم تامين گردد .همچنين تجهيزات و نيروي انساني الزم براي
شستشوي داخلي پمپ و باز و بسته كردن و جابهجائي لولهها در
نظر گرفته شود.
در زمان توقف عمليات پمپ كردن و با توجه به كاهش پمپپذيري
بتن با گذشت زمان ،تخليه نکردن بتن داخل لولهها ميتواند منجر
به گرفتگي در لولهها شود .همچنين با توجه به احتمال كاهش
كيفيت بتن در داخل لولهها ،الزم است در توقفهاي طوالني نسبت
به خالي كردن لولهها اقدام نمود .اين توقفها ميتواند به دليل تغيير
شيفت كاري ،بارندگي شديد در حين پمپ كردن و يا داليل ديگر
اتفاق بيفتد.
انتخاب مسير مناسب لولهها ،مهار كافي آنها و سکوي كار با
موقعيت مناسب از موارد ديگري هستند كه بايد مد نظر قرار گيرند.
انتخاب پمپ مناسب مهمترين شرط بتنريزي مطمئن و پيوسته
است .حداكثر توان پمپ از سابقهي بتنريزي در سازههاي مشابه و
يا با آزمايش عملي قبل از بتنريزي اصلي ،بهدست ميآيد.
اگر چه فشار مورد نياز پمپ با كمك معادلهي زير محاسبه ميشود،
اما انتخاب پمپ به نحوي انجام ميگردد كه اين فشار از  80درصد
توان اسمي پمپ بيشتر نشود.

خ۶

/۲

(طول لولهي معادل افقي) * (افت فشار در هر متر لوله افقي) =Pmax

۷/
۱۲

۱۳
۹

افت فشار در هر متر لولهي افقي براساس اطالعات موجود از ميزان
سيمان ،نرخ بتنريزي ،قطر لوله و اسالمپ بهدست ميآيد .در شکل
ت  1-8مقادير معمول افت فشار براي بتن ،با حداكثر اندازهي 20
تا  25ميليمتر نشان داده شده است .در صورت استفاده از حداكثر
اندازهي سنگدانهي  38ميليمتري ميزان افت بهدست آمده از
نمودار فوق بايد  10درصد افزايش يابد .در صورتيكه مقدار سيمان
بيش از  400كيلوگرم بر متر مکعب باشد ،افت فشار بيشتر خواهد
بود ،درحاليكه براي عيار  300تا  400كيلوگرم بر متر كعب ممکن
است افت فشار كمتر شود .استفاده از برخي افزودنيهاي پودري
معدني به افزايش يا كاهش افت فشار منجر ميشود .عدم مصرف
مواد روانكننده باعث افزايش شديد افزايش فشار در لولههاي پمپ
ميگردد .دانهبنديهاي نسبتا ريز و كمبود ذرات مياني (– 4/75
 9/5ميليمتر) تاثير قابل مالحظهاي در افت فشار دارد .وجود
ماسههاي تيزگوشه و شکسته بهويژه داراي پودر سنگ كم و فاقد
ذرات ريزتر از  0/3ميليمتر باعث افزايش افت فشار ميگردد.
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متن اصلي

اين نمودار براي طول لولهي افقي است .براي محاسبهي طول معادل
لولهي افقي در لولههاي قائم ،خمها ،تغيير مقطع و لولههاي منعطف
از جدول ت  1-8استفاده ميشود.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ
ﻣ ﻮر

شکل ت  1-8مقادير تقريبي افت فشار برای بتنهای با عيار حدود 300

كيلوگرم بر متر مکعب ،حداكثر اندازهی سنگدانهی  20تا  25ميليمتر و
با مواد افزودني هوازا و كاهندهی آب A=mm B=inch

خ۶

جدول ت  1-8طول معادل لولهی افقي
قطر اسمي لوله

طول معادل لولهی

(ميليمتر)

افقي (متر)*

يك متر

100
125
150

3
4
5

لوله مخروطي**

يك عدد

از  175به 150
از  150به 125
از  125به 100

3

خم لوله

يك عدد

خم  90درجه با
شعاع نيم متر

6

رديف

/۲

لوله قائم

واحد

۷/
۱۲

لولهي انعطافپذير

هر عضو  5تا  8متري

20

تعيين ميشود.

۱۳
۹

* مقادير برای بتن های معمولي است.
** مقادير برای لولهی مخروطي با طول يک متر و بر اساس قطر لولهی كوچکتر

بازده حجمي يك پمپ با توجه به نسبت هاي مخلوط و خواص بتن
تازه متغير است و به دليل تراكم پذيري بتن ،بازدهي واقعي از
بازدهي نظري كمتر ميباشد .همچنين در هنگام بتنريزي
زمانهايي براي جابهجايي لولهها و تراكم بتن صرف ميگردد.
بنابراين در هنگام محاسبهي نرخ جابهجايي بتن با پمپ ،بايد اين
زمانها و بازدهي حجمي بتن در نظر گرفته شود ،كه در نتيجه
ظرفيت تخليهي بتن از پمپ بايد بيشتر از نرخ بتنريزي مقطع در
نظر گرفته شود .تعداد پمپها براساس ظرفيت مورد نياز تخليهي
بتن از پمپ ،ظرفيت تخليه هر پمپ ،ابعاد بلوك ،حجم كل
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ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

ﻣ ﻮر

بتنريزي در مقطع ،ترتيب بتنريزي ،نرخ بتنريزي ،ظرفيت
سيستم توليد بتن ،ظرفيت تراكم بتن ،تعداد موقعيتهاي بتنريزي
و غيره تعيين ميگردد .براي بتنريزيهايي كه بايد بهصورت
پيوسته انجام شود ،اكيدا توصيه ميشود تا پمپ اضافي (آماده به
كار) نيز در نظر گرفته شود.
در شرايطي كه انتظار ميرود در هنگام بتنريزي مشکالتي به وجود
آيد ،توصيه ميشود عملکرد پمپ ،فشار واقعي مورد نياز و وضعيت
تخليهي بتن از لوله بهصورت عملي و قبل از شروع بتنريزي مورد
آزمايش قرار گيرد.
برخي مواردي كه بايد در برنامهريزي پمپكردن بتن به آنها توجه
بيشتري نمود به شرح زير است:
الف -پمپ كردن بتنهاي با عيار كم يا زياد؛
ب -پمپ كردن بتنهاي با اسالمپ كمتر از  8سانتيمتر؛
ج -پمپ كردن بتن با يا بدون مواد افزودني هوازا يا روانكنندهي
آب؛
د -بتنريزي در هواي سرد يا گرم؛
هـ -بتنريزي از ارتفاع باال به پائين يا در طولهاي زياد؛
و -بتنهاي سبکدانه ،پرمقاومت ،خودتراكم ،اليافي و ساير
بتنهاي خاص.
در اين موارد انجام بتنريزي آزمايشي قبل از بتنريزي اصلي براي
اندازهگيري افت فشار واقعي و تغيير در كيفيت بتن پمپ شده
توصيه ميشود .درصورت عدم امکان انجام آزمايش واقعي ميتوان
از اطالعات پروژههاي مشابه استفاده نمود.
در پمپ كردن بتن بهويژه در هواي گرم ،ممکن است دماي بتن
مي توانند به مقدار قابل مالحظهاي افزايش يابد .خنك كردن لولهي
پمپ به نحو مقتضي به ويژه در پمپاژهاي طوالني توصيه ميشود.

خ۶

/۲

۱۳
۹

جام بايد به شکلي ساخته شده باشد كه جداشدگي در هنگام
بارگيري و تخليه بتن به حداقل برسد .همچنين بايد از خروج
شيرهي بتن در هنگام بسته بودن در خروجي جام جلوگيري
شود.
در موارديكه در جام همزن وجود ندارد ،نگهداري طوالني
بتن در جام سبب بروز مشکالتي در تخليه آن ميگردد .جام
بايد به نحوي باشد كه در صورت باز شدن دريچه ،تمامي بتن
بر اثر وزن خود تخليه شود و درون جام ،بتن باقي نماند .شيب
جدارهي جام نبايد از  60درجه كمتر باشد و اندازهي دهانه

۷/
۱۲

ب) بتنريزی با جام

در روش بتن ريزي با جام ،بتن از دستگاه توليد بتن و يا وسايل
انتقال بتن از محل توليد به محل بتنريزي (نظير انتقال از كاميون
مخلوطكن به داخل يك جام و حمل جام به محل بتنريزي) انتقال
داده ميشود .اين روش به دليل اينکه جام با حركت در جهت افقي
و عمودي ميتواند بتن را به محل نهايي بتنريزي برساند ،آسان و
كاربردي است .همچنين اين روش نيازمند افزايش يا اصالح اسالمپ
(مانند روش بتنريزي با پمپ) نيست .براي حمل جام بهطور معمول
از جرثقيل استفاده ميشود .توصيه ميشود تخليه بتن از زير و مركز
جام صورت گيرد .در صورتيكه بازشو داراي خروجي از مركز يا
بهصورت سرسرهاي باشد ،احتمال جداشدگي در بتن بهشدت
افزايش مييابد.
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آن بايد از  8برابر حداكثر اندازهي اسمي سنگدانههاي بتن
بزرگتر باشد.

اندازه ي خروجي در ارتباط با حداكثر اندازهي اسمي و رواني بتن
مشخص ميشود و بهتر است مقدار آن بهمراتب بزرگتر از حداقل
اندازهي ذكر شده باشد.

ت) بتنريزی با ناوه (سرسرهی) بتن و لوله (سرسره قائم)

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

ﻣ ﻮر

بهعنوان يك قاعدهي كلي ،استفاده از لوله نسبت به سرسره
بتن ارجح است.
وقتي سرسرهي بتن بهكار گرفته ميشود ،شيب سرسره بايد
به حدي باشد كه از جداشدگي جلوگيري شود و نبايد از
نسبت  2عمودي به  3افقي كمتر باشد .همچنين نبايد از 3
عمودي به  2افقي بيشتر باشد.
سازهي سرسره و روش بهكار گرفته شده نبايد منجر به
جداشدگي بتن گردد.
لوله ميتواند صلب و يا انعطاف پذير باشد .حداقل قطر لوله
بايد در باالي لوله  8و در پايين  6برابر حداكثر اندازهي اسمي
سنگدانه باشد.
محدوديتي در مورد ارتفاع بتنريزي با لوله وجود ندارد.
قبل و بعد از استفاده از سرسرهي بتن ،سطح سرسره بايد با
آب شستشو شود.
در هنگام بتنريزي دهانهي خروجي قيف بايد حتياالمکان به
سطح نهايي بتن نزديك گردد .همچنين بتن بهطور ناگهاني و
با حجم زياد در يك محل ريخته نشود ،زيرا احتمال
جداشدگي در صورت جابجائي افقي بتن افزايش مي يابد .در
صورتيكه در هنگام تخليه جداشدگي اتفاق بيفتد ،بايد بتن
را قبل از استفاده دوباره مخلوط كرد.

انتقال بتن با سرسرهي بتن احتمال جداشدگي را افزايش ميدهد.
استفاده از بتني كه براي تسهيل كار ،اسالمپ بااليي دارد نيز
وضعيت را نامطلوبتر ميكند .بنابراين استفاده از لوله توصيه
ميشود .در صورتيكه بتن بهطور پيوسته از سرسره پايين نميآيد،
بايد يا شيب آن را افزايش داد و يا در نسبتهاي مخلوط بتن تغيير
ايجاد كرد .توصيه ميشود قبل از اجراي بتن اصلي امکان انتقال
بتن با سرسره با كيفيتي مناسب مورد آزمايش قرار گيرد .سرسره
بايد بهگونهاي طراحي و ساخته شود كه در محل اتصال درزها
استحکام كافي در نظر گرفته شده باشد تا در اثر برخورد نيروي قائم
بتن محل اتصال از هم جدا نشود .در هنگام استفاده از سرسرهي
بتن اكيدا توصيه ميشود كه در انتهاي آن از قيف قائم براي كاهش
جداشدگي استفاده گردد .شکل سرسره بهتر است نيم دايره و قطر
آن از  8برابر اسمي سنگدانهها بيشتر باشد.

خ۶

/۲
۷/
۱۲

در صورت استفاده از تسمه نقاله براي انتقال بتن ،بايد
تمهيدات الزم براي جلوگيري از تغيير نسبت آب به سيمان و
رواني بتن بر اثر تابش آفتاب ،بارش باران و ساير شرايط آب و
هوايي در نظر گرفته شود .براي جلوگيري از جداشدگي بتن
در هنگام تخليه بايد از صفحات مانع و لولههاي قيفي شکل
در انتهاي تسمه نقاله يا در بين راه و قبل از تخليه در مقطع
استفاده كرد.
در صورت استفاده از وسايل حمل مانند فرغون (چرخ دستي)
و يا دامپر (فرغون موتوري) فاصلهي حمل نبايد از  60متر و

۱۳
۹

ث) ساير تجهيزات انتقال بتن

در بتنريزيهايي كه بهصورت پيوسته انجام ميگيرد ،استفاده از
تسمه نقاله انتخاب مناسبي است .در صورت استفاده از چندين
تسمه نقاله ،اين قطعات بايد به نحوي چيده شوند كه اختالف تراز
بين آنها زياد نبوده و شيب آنها نيز به نحوي تنظيم شود كه از
جداشدگي جلوگيري بهعمل آيد .در حمل با تسمه نقاله در
مسافتهاي زياد بايد از پوششهاي مناسب استفاده شود تا تابش
آفتاب ،بارش باران و يا ساير عوامل جوي كيفيت بتن را تغيير ندهد.
همچنين در انتهاي تسمه نقاله ،با در نظر گرفتن تجهيزات مناسب
(مانند تيغه) ،از برگشت مالت جلوگيري شود .چنانچه انتهاي تسمه
نقاله ثابت باشد ،در بتنريزي در مقاطع بزرگ ناچار به جابجايي
افقي بتن خواهيم بود كه خود مي تواند موجب جداشدگي شود.
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يا  300متر تجاوز كند و در هر حال بايد از جداشدگي بتن
جلوگيري شود.
استفاده از هر وسيلهي حمل ،چنانچه منجر به جداشدگي در
بارگيري و تخليه نشود ،مجاز است.

بنابراين بايد حتياالمکان قطعهي نهايي تسمه نقاله امکان جابجايي
افقي را داشته باشد.
در تابستان و زمستان امکان تغييرات شديد دما در حمل با تسمه
نقاله وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 4-4-8عمليات بتنريزی
 1-4-4-8كليات

ت 4-4-8

عمليات بتنريزی

ت  1-4-4-8كليات

ﻣ ﻮر

در بارندگي شديد بايد بتنريزي قطع گردد تا از سطح بتن
محافظت شود .در بارندگي محدود (كمتر از  5ميليمتر بر
ساعت) چنانچه كيفيت سطح بتن اهميت دارد بايد باپوشش
موقت بتنريزي را ادامه داد و يا بتنريزي را متوقف كرد.
به جز در محلهايي كه درز اجرايي پيشبيني شده است،
بتنريزي بايد تا اتمام بتنمقطع بهطور پيوسته ادامه يابد.

بتنريزي بايد به نحوي صورت پذيرد كه موجب جابجائي قالب
و شبکهي آرماتور از محل اوليه نشود.
بتن بايستي تا حد امکان در محل نهايي خود ريخته شود تا
نياز به جابجايي آن به حداقل برسد .در صورت نياز به جابجايي
بايد از عدم جداشدگي بتن اطمينان حاصل نمود.
چنانچه جداشدگي بتن هنگام بتنريزي مشاهده گردد ،بايد
بتنريزي متوقف و روشهاي مناسب براي حذف يا كاهش
جداشدگي بتن بهكار گرفته شود.
به عنوان يك قاعدهي كلي ،بتنريزي بايد به نحوي انجام شود
كه سطح بتن تازه ريخته شده تا حدودي هموار شود .حداكثر
ضخامت بتن در هر اليه بايد به  50سانتيمتر محدود شود.
در صورتيكه كل ضخامت بتن  60سانتيمتر باشد ميتوان آن
را در يك اليه اجرا كرد.
در صورت بتنريزي در چند اليه ،ضخامت اليهها بايد تقريبا
مساوي باشد و بتن اليه جديد با بتن اليه قبل پيوستگي كامل
پيدا كند .بدين منظور لرزانندهي دروني (خرطومي) بايد به
ميزان  5تا  10سانتيمتر در اليهي قبلي فرو برده شود.
محدودهي بتنريزي ،ظرفيت بتنريزي و فاصلهي زماني بين
بتنريزي اليهها بايد به نحوي تعيين شود كه از بروز درز سرد

بهدليل احتمال آسيب به شبکهي آرماتورها و قالبها ،بتنريزي بايد
با دقت انجام شود .همچنين نيروي انساني آرماتوربند و قالببند
بايد بهصورت آماده بهكار در حين بتنريزي حضور داشته باشند تا
در صورت آسيب احتمالي ،اقدامات الزم را انجام دهند.
با توجه به افزايش احتمال جداشدگي بر اثر جابجايي افقي بتن ،بايد
تالش نمود تا بتنريزي در محل نهايي صورت پذيرد.
در صورتيكه در حين بتنريزي جداشدگي شديدي رخ دهد،
دستيابي به كيفيت مناسب و با پيوستگي خوب ،حتي با دوباره
مخلوطكردن بتن نيز مشکل است .بنابراين در چنين مواقعي
بتنريزي بايد قطع و دليل جداشدگي شناسايي و براي بتنريزي
بعدي از بين برود .براي بتنهاي ريختهشده بايد تا حد امکان با
دوباره مخلوط كردن ،مخلوط بتن را يکنواخت كرد.
درزهاي اجرايي در اكثر مواقع يك نقطه ضعف در سازه محسوب
ميشوند ،بنابراين بايد با برنامهريزي مناسب و كنترل ماشينآالت
و مقطع بتنريزي ،درزهاي اجرايي در محل هاي از پيش تعيين
شده قرار گيرد.
براي دستيابي به بتن يکنواخت ،ضروري است كه بتن در اليههاي
افقي ريخته شود و بهطور يکنواخت با لرزاننده متراكم گردد .در
بتنريزي در احجام زياد ،توصيه ميشود كه ميزان بتن ريخته شده
در يك نقطه محدود شود .به اين منظور بايد تا حد امکان تعداد
نقاط تخليه ي بتن در مقطع افزايش يابد و سطح نهائي بتن در
تمامي نقاط تقريبا در يك تراز نگاه داشته شود .هنگاميكه حجم

خ۶

 2-4-4-8بتنريزی

ت  2-4-4-8بتنريزی
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جلوگيري كند و بدين منظور بايد امکان فرو بردن لرزاندده
خرطومي به درون اليه قبلي بتن وجود داشته باشد.
در بتنريزي در قالبهايي با ارتفاع زياد ،بايد به كمك لوله و
يا تجهيزات ديگر ،بتنريزي حتياالمکان نزديك سطح انجام
شود .حداكثر فاصله از خروجي سرسرهي بتن ،لوله ،جام و
ديگر تجهيزات تا سطح بتن ريزي  1/5متر است.
نرخ ارتفاع بتنريزي در شرايط معمول حداكثر  3متر در
ساعت توصيه ميشود.
چنانچه بتنريزي تير و سقف (اعضاي افقي) بهطور پيوسته با
ديوار و ستون (اعضاي قائم) انجام شود ،براي جلوگيري از
تركهاي ناشي از نشست بتن بايد ابتدا بتنريزي ستون و
ديوار و سپس بتنريزي تير و سقف انجام گيرد.
در بتنريزي در مجاورت زمين بايد ابتدا ابتدا بايد بتن مگر
(نظافت ،تسطيح) ريخته شود.
از ريختن يكبارهي بتن ستون و تراكم يكباره پرهيز شود و
ضابطهي حداكثر ضخامت  50سانتيمتر بايد رعايت گردد.
از پرتاب بتن بهوسيله ادواتي مانند بيل بايد اجتناب نمود.

بتن ريخته شده در يك نقطه زياد شود ،امکان تراكم مناسب بتن
وجود ندارد و سطح بتن ناهموار خواهد شد .در مواقعي كه به ناچار
نقاط تخليهي بتن در مقطع محدود است ،بايد سرعت بتنريزي به
نحوي تنظيم شود كه امکان تراكم مناسب بتن بهوجود آيد.
هنگامي كه حداكثر ضخامت اليه ،به  0/5متر محدود ميشود،
جابجايي افقي بتن به حداقل ميرسد .بنابراين محدودهي  0/4تا
 0/5متر بهعنوان يك ضخامت استاندارد مد نظر قرار ميگيرد .در
مواردي كه ضخامتهاي بيشتر براي يك اليه در نظر گرفته
ميشود ،بايد با انجام آزمايش عدم كاهش كيفيت بتن به اثبات
برسد و يا با روشهاي پيشنهادي كيفيت مناسب بتن تامين گردد.
در استفاده از بتن خودتراكم بتنريزي در اليههاي متعدد موضوعيت
ندارد.
محدوديت فاصلهي زماني بين اليهها به دليل اطمينان از عدم ايجاد
درز سرد بين اليهها بايد رعايت گردد .براي جلوگيري از درز سرد
بايد فاصلهي زماني بين اليهها با در نظر گرفتن مالحظاتي شامل
نوع بتن ،كارايي بتن ،فاصلهي زماني بين ساخت تا اتمام بتنريزي،
دماي بتن و روش تراكم ،مشخص گردد .به خصوص در هواي گرم
و با شدت تبخير زياد ،به دليل گيرش سريعتر يا خشكشدگي زود
هنگام ،احتمال وقوع درز سرد بيشتر است؛ زيرا نميتوان لرزاننده
خرطومي را در اليهي زيرين فرو برد .همچنين در بتنريزيهايي با
حجم زياد به دليل طوالني شدن زمان ساخت تا اتمام تراكم ،بايد
دقت بيشتري صورت گيرد.
فاصلهي زماني بتنريزي بين دواليه بستگي به نوع سيمان ،ميزان
مصرف مواد افزودني شيميايي ،دماي بتن ،دماي محيط و برخي
عوامل ديگر دارد .در مواقعي كه احتمال وقوع درز سرد زياد است
بايد با در نظر گرفتن تدابيري مانند استفاده از مواد افزودني
شيميايي ديرگير ،كاهش ارتفاع اليهي بتنريزي يا افزايش توان
توليد ،حمل و ريختن بتن از وقوع آن جلوگيري كرد .به هر حال
براي شرايط معمول مقادير داده شده در جدول ت  2-8بايد مد نظر
قرار گيرد .فاصلهي زماني بين اليهها برابر است با فاصلهي زماني از
اتمام تراكم اليهي قبلي بتنريزي تا بتنريزي اليه جديد ،كه شامل
زمان توقف بين بتنريزي دو اليه است .بديهي است در بيشتر موراد
فاصله زماني مجاز ممکن است به مراتب كمتر از مقادير ذكر شده
در اين جدول باشد.

ﺲ
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جدول ت  2-8حداكثرفاصلهی زماني بين بتنريزی دو اليهی متوالي
دمای محيط

حداكثر فاصلهی زماني بين دو اليه

بيشتر از °25C

 2ساعت

 °25Cيا كمتر

 2/5ساعت
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در مواقعي كه بتن از ارتفاع زياد (مانند بتنريزي ستون و ديوار)
تخليه ميشود ،بهدليل برخورد بتن با قالب و آرماتوربندي
جداشدگي اتفاق ميافتد .همچنين اين نوع بتنريزي ميتواند
موجب باقي ماندن بتن خشك شده روي سطوح آرماتورها و قالب
در ارتفاع باالتر شده كه در بتنريزي اليهي بعدي موجب عدم
پيوستگي بتن و ميلگرد ميشود .در چنين مواقعي بايد با در نظر
گرفتن بازشو در ترازهاي پايينتر ( 1/5متري) و يا از لوله و يا
سرسرهي بتن براي نزديك كردن خروجي بتن به سطح كار استفاده
نمود .بنابراين براي جلوگيري از جداشدگي بتن ،ارتفاع تخليه بايد
از قبل مشخص باشد تا تمهيدات الزم در اين زمينه در نظر گرفته
شود.
بتنريزي بهطور پيوسته و با سرعت ارتفاعي زياد موجب افزايش
فشار بتن به قالبها ميشود .همچنين ميتواند موجب افزايش آب
انداختن و جداشدگي به دليل افزايش فشار شده كه در نتيجه
چسبندگي بتن و آرماتورها كاهش مييابد .سرعت بتنريزي بايد
براساس شکل مقطع ،نسبت هاي مخلوط ،روش تراكم و ساير عوامل
محدود گردد .بهطور معمول اين سرعت  2تا  3متر (ارتفاعي) در
ساعت تعيين ميشود .توصيه ميشود نرخ ارتفاعي بتنريزي در
شرايطي مانند هواي سرد و يا استفاده از ديرگيرها به  2متر در
ساعت محدود گردد.
در برخي بتنريزيها ،مثال بتنريزي همزمان تير و دال و يا ديوار و
يا بتنريزي اعضايي مانند طرههاي داراي تغيير مقطع قابل توجه
ناگهاني ،به دليل اختالف در ضخامت مقطع ،نشستهاي خميري
متفاوتي بهوجود ميآيد .اين اختالف نشست تمايل به تركخوردگي
در محل اين تغيير مقطع را افزايش ميدهد .در چنين مواردي بايد
ابتدا بتن ستونها ريخته شود و با يك وقفه زماني ،اجازه نشست به
بتن داده شده و يا تراكم مجدد انجام گيرد؛ سپس بتن تير و دال
ريخته شود .اين زمان حدود  1تا  2ساعت است كه البته به دما و
نسبت هاي مخلوط نيز بستگي دارد.
با توجه به انبوهي ميلگردها در مقاطع سازهاي ،بهخصوص ستون و
ديوار برشي و محل تقاطع تير و ستون ،به نظر ميرسد امروزه
استفاده از بتن خود تراكم ميتواند كمکي براي جايدهي مناسب
بتن در اطراف ميلگردها و گوشههاي قالب باشد .بنابراين توصيه
ميشود در صورت داشتن امکانات و كنترل مناسب از بتن خود
تراكم در چنين مواردي استفاده شود .در اين حالت بتن بهصورت
يکپارچه ريخته شده و نيازي به رعايت ضخامت حداكثر اليهي
بتنريزي نيست .اما بهتر است سرعت ارتفاعي بتنريزي براي
كاهش حفرات هواي سطحي به همان  3متر در ساعت محدود شود.
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 1-5-4-8اصوال لرزانندههاي داخلي براي تراكم بتن ارجح
هستند .لرزانندهي قالب ممکن است براي برخي سازهها مانند
ديوارهاي نازك كه استفاده از لرزانندهي داخلي مشکل است
بهكار گرفته شود.
بتن بايد به نحوي متراكم شود كه هواي غير عمدي

ت  1-5-4-8هدف از تراكم بتن ،خروج هواي ناخواسته از بتن
است .بديهي است در عمليات تراكم نبايد هواي عمدي ايجاد شده
با حجم زيادي خارج شود.
با توجه به تنوع و عملکرد لرزانندهها ،انتخاب نوع لرزاننده مناسب
با توجه به نوع كار ،از اهميت زيادي برخوردار است .مشخصات
لرزانندههاي داخلي و عملکرد آنها در جدول ت  3-8ارائه شده
است.
هنگامي كه از لرزانندهي خارجي (بدنه) استفاده ميشود ،انتخاب
نوع مناسب ،محل نصب و اتصال مناسب به قالب اهميت پيدا
ميكند.
توصيه ميشود با تعبيهي سکو و تمهيدات الزم ،امکان مشاهدهي
سطح بتن در هنگام تراكم فراهم آيد.
كيفيت مناسب سطح نمايان بتن عالوه بر ايجاد نماي مناسب ،از
نظر دوام و آببندي نيز اهميت دارد .بنابراين تراكم كافي در
نزديکي سطوح قالب بايد انجام و از خروج بتن از محل درز قالب
جلوگيري گردد .همچنين نبايد لرزاننده به قالب و يا ميلگرد
چسبانده شود.
نفوذ لرزاننده دراليهي قبلي بهمنظور يکپارچگي اليههاي متوالي
بتنريزي ضروري است.
مدت زمان نگه داشتن لرزاننده در هر محل و بهكارگيري آن در
فواصل مختلف بايد به نحوي تعيين شود كه بتن تازه بهطور
يکنواخت متراكم شود .زمان نگهداشتن و انتخاب فواصل بايد به
نيروهاي فني آموزش داده شود .موارد مهم در متراكم كردن شامل
موارد زير است:
لرزانندهي داخلي بايد تا حد امکان بهصورت عمودي و با فواصل
تقريبا يکسان وارد بتن گردد .فواصل نبايد از  1/5برابر شعاع تاثير
لرزاننده بيشتر باشد .اين فاصله به قطر ،تواتر و دامنهي نوسان
لرزاننده ،كارايي بتن ،ابعاد عضو و تراكم ميلگرد در عضو بستگي
دارد .تصميمگيري در خصوص انتخاب نوع ،مشخصات لرزاننده و
مدت زمان لرزاندن ،بايد با توجه به استعداد جداشدگي و خاصيت
پركنندگي بتن صورت گيرد.
پايان خروج هوا معموال با شروع به روزدگي شيرهي بتن در سطح
همراه است و ميتواند نشانهاي بر كفايت لرزاندن بتن باشد .از عالئم
شروع به رو زدن بتن ،براق شدن سطح بتن است .اين زمان با توجه
به قدرت لرزاننده و كارايي بتن مصرفي حدود  5تا  25ثانيه است.
گاه كفايت لرزاندن با توجه به تغيير صداي لرزاننده مشخص ميشود
كه نياز به تجربه دارد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 5-4-8تراكم

ت 5-4-8

(ناخواستهي) بتن كاهش يابد و پس از باز كردن قالب سطح
بتن نيز قابل قبول باشد.

در هنگام تراكم با لرزانندهي داخلي ،لرزاننده بايد حدود  5تا
 10سانتيمتر در اليهي قبلي فرو برود.

ﻣ ﻮر

فاصلهي فرو بردن و زمان لرزاندن در هر موقعيت بايد به

تراكم

نحوي در نظرگرفته شود كه بتن به ميزان كافي متراكم گردد.

لرزاننده بايد بهصورت عمودي در بتن فرو برده و سپس در

خ۶

همان حالت عمودي بيرون آورده شود.

لرزاندن مجدد ميتواند براي جلوگيري از تركهاي ناشي از
لرزاندن مجدد بايد قبل از گيرش اوليه و تا حد امکان با تاخير
انجام شود .به شرط آن كه هنوز امکان فرو بردن و لرزاندن
لرزاننده بايد به آرامي بيرون كشيده شود .بهگونهاي كه اثري
از محل فرو بردن لرزاننده باقي نماند.
كفايت لرزاندن بتن با مشاهدهي اتمام خروج هوا و شروع به
حداكثر فاصلهي نقاط فروبردن لرزانندهي داخلي  1/5برابر
شعاع اثر آن ميباشد .اما در مجاورت قالبها حداكثر فاصله از
قالب  0/75شعاع اثر آن باشد.

۱۳
۹

روزدن شيرهي بتن حاصل ميگردد.

۷/
۱۲

بتن وجود داشته باشد.

/۲

نشست خميري در بتن آرمه و بهبود كيفي بتن انجام شود.
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بيرون كشيدن آرام لرزاننده از داخل بتن موجب باقي ماندن حفره
لرزاننده در داخل بتن ميشود (به ويژه در بتنهايي با كارايي كم).
لرزاندن اضافي ممکن است موجب جداشدگي و يا از بين رفتن
حباب هاي عمدي (خواسته) شود.
نبايد از لرزانندهي داخلي براي جابجايي بتن استفاده كرد ،زيرا
موجب جداشدگي آن ميشود .بايد از حركت لرزاننده بهصورت افقي
در بتن اجتناب كرد.
نوع ،قطر و تعداد لرزانندههاي الزم بايد با توجه به حجم بتنريزي
در واحد زمان ،ابعاد مقطع ،حداكثر اندازهي سنگدانه ،اسالمپ بتن
و ساير عوامل به نحوي انتخاب شود كه تراكم مناسب و يکنواختي
بهوجود آيد.
زمان تراكم مجدد كه به معناي تراكم دوبارهي بتن بعد از تکميل
تراكم اول و پس از آب انداختن بتن است ،بايد بهصورت دقيقي
انتخاب شود .چنانچه تراكم مجدد در زمان مناسب انجام شود،
موجب كاهش فضاهاي خالي ناشي از خروج آب رو زده و همچنين
پركردن فضاي خالي زير ميلگردها و افزايش چسبندگي ميلگردها
به بتن ميگردد .بهترين عملکرد تراكم مجدد ،هنگامي رخ ميدهد
كه تا حد امکان تراكم بتن به تاخير بيفتد .ولي در صورتي كه اين
زمان بيش از حد به تاخير بيفتد ميتواند به ايجاد ترك در سطح
بتن منجر گردد .همچنين بايد دقت شود كه تراكم مجدد از طريق
آرماتورها به بتن منتقل نشود .به خصوص اگر زمان گيرش آن
گذشته يا بهمقدار زيادي سفت شده است ..معموال در دالها استفاده
از مالههاي پروانهاي (هليکوپتري) چنين نقشي را ايفا ميكنند.
شعاع تاثير لرزانندهي بدنه ،حداكثر  30سانتيمتر است .براي
ديوارهاي با ضخامت تا  60سانتيمتر به شرط اينکه از دو طرف
لرزانده شود و لرزاننده داراي شعاع اثر  30سانتيمتر باشد ،استفاده
از لرزانندهي بدنه مجاز است .براي ضخامتهاي بيش از 60
سانتيمتر ،قسمت مركزي بايد با لرزانندهي داخلي متراكم شود.
با توجه به اينکه در قطعاتي مانند ديوار و ستون ،معموال رو زدن
شيره قابل مشاهده نيست ،زمان الزم را ميتوان از مدت زمان الزم
براي تراكم بتن مشابه در اعضايي كه روزدن شيره آنها قابل
مشاهده است برآورد نمود.

خ۶

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹

5-8
1-5-8

پرداخت سطح بتن
كليات

ت  5-8پرداخت سطح بتن
ت 1-5-8

كليات
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جدول ت  3-8محدوده مشخصات لرزانندههای داخلي و عملکرد آنها
دامنه نوسان

گروه

قطر
mm

فركانس پيشنهادی،1
H2

متوسطmm ،

150-75

4-1

بتن روان و پالستيك در اعضاي نازك و كم ضخامت و
محلهاي محصورشده .ممکن است به عنوان مکمل
لرزانندههاي بزرگتر به ويژه در كارهاي پيش تنيده
جايي كه كابلها و جاي دريچهها در قالبها تراكم
ايجاد مي كنند .همچنين براي ساخت نمونههاي
آزمايشگاهي به كار ميرود.

1

40-20

250-150

0/8 - 0/4

1 - 0/5

250-125

8-2

بتن پالستيك در ديوارهاي نازك ،ستونها ،تيرها،
شمعهاي پيش ساخته ،دالهاي نازك و در طول
درزهاي ساختماني ،ممکن است به عنوان مکمل
لرزانندههاي بزرگ براي مناطق محدود به كار رود.

2

65-30

210-140

1/3 – 0/6

350-175

15-5

بتن سفت و پالستيك (اسالمپ كمتر از  8سانتيمتر)
در ساختانهاي عمومي نظير ديوارها ،ستونها  ،تيرها،
شمعهاي پيش ساخته و دالهاي سنگين ،لرزاننده
كمکي در مجاورت قالبهاي بتن حجيم و روسازيها،
ميتواند به صورت گروه لرزانندهها براي عرض كامل
روسازي بتني به كار رود

3

90-50

200-130

31-11

بتن حجيم و سازهاي با اسالمپ ) )5cmكه در مقادير
) )3m3در قالب هاي نسبتا" باز در ساختمانهاي
سنگين (نيروگاهها ،پايههاي عظيم پلهاو پيها)،
همچنين لرزاننده كمکي در ساخت سد نزديك قالبها
و اطراف اقالم مدفون و آرماتورهاي فوالدي.

4

150-75

180-120

1/5- 0/8

5

175-125

140-90

2-1

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

شعاع عمل  2و ،3
mm

نرخ ريختن بتن3و،4
m3/h

كاربرد

ﻣ ﻮر

خ۶

-2

600-400

بتن حجيم در سدهاي وزني ،پايههاي بزرگ،
ديوارهاي حجيم 2 .يا چند لرزاننده ممکن است
همزمان براي لرزاندن مقادير بتن در حد ) )3m3يا
بيشتر در يك زمان در داخل بتن قالب به كار رود

38-19

/۲

-1

بر اساس فركانس در داخل بتن بدست آمده است.
شعاع عمل در بتن كامال متراكم اندازهگيری شده است.

500-300

 -3اين محدوده ها نه تنها قابليت لرزاننده را نشان مي دهد ،بلکه تفاوت در كارايي مخلوط ،نسبت خروج هوا ،يا شرايط ديگری كه در ساخت و ساز وجود دارد ،را نيز منعکس ميكند.

۷/
۱۲

 -4فرض بر اين است كه فاصله قرار دادن  1/5 -1برابر شعاع نفوذ است و اين ويبراتور دو سوم زمان ،در بتن قرار مي گيرد.

 1-1-5-8هدف از پرداخت سطح بتن ،صاف و هموار كردن و
تسطيح سطح نهايي آن با توجه به درجهي همواري (ردهي
پرداخت) مورد نظر و تأمين كيفيت مقاومت سايشي و دوام
مطلوب آن ميباشد.
 2-1-5-8مراحل پرداخت سطح بتن :تعداد مراحل پرداخت
سطح بتن به نوع و كيفيت سطح مورد نظر بستگي دارد و
شامل مراحل زير است:
 مرحلهي اول :شمشهگيري و رساندن تراز بتن به حد مورد
نظر (افقي يا شيبدار) پس از تراكم بتن؛
 مرحلهي دوم :استفاده از تخته ماله براي هموار كردن
سطح و فروبردن سنگدانههاي درشت در بتن (تخته
مالهزني)؛

ت  1-1-5-8درجهي همواري سطح بتن در استانداردها و
آييننامهها و در مشخصات فني آورده ميشود .شيوهي نادرست
پرداخت سطح ميتواند اثر نامطلوبي بر كيفيت سطح بتن باقي
گذارد و آن را در برابر شرايط محيطي سخت تضعيف كند.

۱۳
۹

متن اصلي

تفسير/توضيح

ت  2-1-5-8مرحلهي دوم ،همواره بايد پس از مرحلهي اول انجام
شود ،مرحلهي سوم در صورت لزوم پس از مرحلهي دوم قابل اجرا
است .الزاما براي همهي سطوح نياز به همهي مراحل پرداخت بهويژه
مرحلهي سوم و چهارم وجود ندارد .بههرحال مرحلهي اول و دوم
الزامي خواهد بود.
مراحل پرداخت سطح ،بويژه براي دالها يا كفها بسته به كاربرد
آن ميتواند متفاوت باشد و بر اين اساس بايد در مورد آن تصميم
گيري شود.
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 مرحلهي سوم :استفاده از ماله براي ريزبافت كردن و
بستن منافذ ريز و آببندي و تراكم مناسب (مالهكشي)
براي ليسهاي كردن؛
 مرحلهي چهارم :زبر كردن يا جاروكشي و برسكشي و
مضرس كردن سطح (ايجاد بافت سطحي خاص).
 3-1-5-8مشکالت پرداخت سطح :معموال آب انداختن بتن
و يا خشكشدگي زياد ناشي از تبخير بتن تازه و جمعشدگي
ناشي از آن ،دو مشکل عمده در پرداخت سطح و تأمين كيفيت
آن است كه در صورت عدم برخورد صحيح و اقدام به موقع
ميتواند مشکالتي را بهوجود آورد.

ﻣ ﻮر

ت  3-1-5-8در صورتي كه استعداد آب انداختن بتن وجود داشته
باشد ،پس از ريختن و تراكم بتن و معموال به دنبال شمشهگيري
اوليه ،رو زدن آب آغاز ميشود .چنانچه در مرحلهي دوم و بهويژه
در مرحلهي سوم پرداخت سطح (در صورت لزوم) ،بتن در حال
آب انداختن باشد و يا با آب رو زده پرداخت انجام گردد ،كيفيت
سطح بتن از نظر سايشي و دوام (پوستهشدگي ،پودرشدگي و )...
تضعيف خواهد شد .در صورتي كه بهويژه مرحله سوم پرداخت ،قبل
از شروع به رو زدن آب انجام شود ،كيفيت بسيار ضعيفي را شاهد
خواهيم بود و سطح بتن بهزودي پوسته شده و يا دچار پودرشدگي
خواهد شد .براي اجراي مرحلهي سوم الزم است بتن تا حدي سفت
شود و آب روزده جمع آوري گردد.

خ۶

 2-5-8عمليات اجرايي پرداخت سطح

ت 2-5-8

/۲

 1-2-5-8همانطور كه گفته شد مراحل مختلف پرداخت
سطح در صورت لزوم بايد بهترتيب انجام شود.
 2-2-5-8شمشهگيری و تراز كردن سطح :با استفاده از
شمشه و استفاده از نقاط يا نوار كنترل تراز سطح و با حركت
دادن شمشه بهصورت ارهاي به سمت مورد نظر ،سطح بتن به
تراز دلخواه رسانيده ميشود و پستي و بلندي سطح از بين
رفته و سطح مورد نظر تا حدودي هموار ميگردد.

عمليات اجرايي پرداخت سطح

ت  3-2-5-8تخته ماله ميتواند چوبي يا از آلياژ فوالد منيزيمي
باشد .صاف كردن سطوح با تخته ماله منيزيمي براي بتنهاي غير
حبابدار و با رواني زياد مناسبتر است و سطح صافتر و با دوامتري
را نسبت به تخته مالهي چوبي بهوجود آورده و كار با آن راحتتر
است .تخته ماله معموال داراي عرض  75تا  100ميليمتر و طول
 300تا  500ميليمتر است .فرد پرداخت كنندهي سطح در اين
حالت بايد از كفشهاي مخصوص و عريض استفاده كند و يا در زير
زانوي خود تختهاي قرار دهد تا بيش از  3ميليمتر در بتن فرو نرود
و جا نيندازد .تختهي ماله را نبايد كج نمود (از بغل يا سر و ته) .در
استفاده از تختهي ماله نبايد سطح را آببند كرد و زياده از حد
صاف نمود و بايد اجازه داد تا آب بتن خارج شود و رو بزند .به نظر
ميرسد مالههاي پالستيکي نبايد براي تختهي مالهزني استفاده
شود ،زيرا اجازه نميدهد آب بتن رو بزند.

۱۳
۹

تختهي مالهي دسته بلند يا دسته كوتاه ،سنگدانههاي درشت
در بتن فرو برده و پنهان ميشود تا ناصافيهاي مربوط به
شمشهگيري از بين برود .تخته مالهي دسته بلند ميتواند
شيارهايي را بهوجود آورد كه با تخته مالهي دسته كوتاه حذف
ميشود.

۷/
۱۲

 3-2-5-8تختهی مالهزني :در اين مرحله با استفاده از

ت  2-2-5-8اين مرحله معموال بالفاصله پس از تراكم بتن انجام
ميشود .شمشه ميتواند دستي يا مکانيکي باشد.
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متن اصلي

تفسير/توضيح

 4-2-5-8مالهكشي :در صورت لزوم ،مالهكشي براي ليسهاي

ت  4-2-5-8مالهكشي با فشار زياد و حتي با كج كردن آن ميتواند
انجام شود تا سطح متراكم ،صاف و ليسهاي حاصل گردد .مالهكشي
ميتواند با مالههاي دستي و يا مکانيکي (بهويژه پروانهاي يا
هليکوپتري) انجام شود .مالههاي دستي معموال از ورق فوالدي به
عرض  75تا  125ميليمتر و طول  250تا  500ميليمتر ساخته
ميشوند .هر چه بتن سفتتر باشد از مالههايي با عرض و طول
كوچكتر استفاده ميشود تا فشار بيشتري اعمال گردد.
ت  5-2-5-8گاه مرحلهي مالهكشي حذف ميگردد و ايجاد بافت
سطحي خاص پس از تختهمالهزني انجام ميشود .برسكشي يا
جاروكشي يا گونهكشي بايد در جهت مورد نظر انجام گردد.

كردن با ماله يا كمچه فوالدي ،همواره پس از تختهمالهزني
انجام ميشود .بههرحال در اين حالت بايد روزدن آب بتن
كامل شده و آب روزده تبخير ،يا از سطح زدوده شود.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 5-2-5-8زبر كردن ،برسكشي يا جاروكشي سطح :براي

ﻣ ﻮر

ايجاد بافت سطحي خاص و بهوجود آوردن ناهمواري الزم ،گاه
نياز به زبر كردن ،برسكشي يا جاروكشي و گونيكشي سطح
وجود دارد .اين مرحله پس از تخته مالهزني انجام ميشود.
مقدار زبري و نوع بافت سطحي در نقشهها توسط مهندسين
مشاور و دستگاه نظارت مشخص ميگردد.

ت 3-5-8

 3-5-8عملآوری (نگهداری) بتن

عملآوری (نگهداری) بتن

خ۶

عملآوري بتن به مجموعهاي از اقدامات يا تدابيري اطالق
مي شود كه در آن ،رطوبت و دماي مطلوب يا مورد نظر براي
هيدراته شدن سيمان و تداوم در آن تامين گردد ،تا بتن به
مقاومت و دوام مطلوب دست يافته و آسيبي به آن وارد نشود.
عملآوري به دو روش عادي و تسريع شده تقسيم ميشود.

هيدراته شدن سيمان به رطوبت نياز دارد اما دماي بتن بر آهنگ
آن اثرگذار است .در دماي كمتر از  5درجه سلسيوس آهنگ هيدراته
شدن تقريبا متوقف ميشود.

ت  2-3-5-8مراحل عملآوری عادی

۱۳
۹

 1-2-3-5-8عملآوري عادي را ميتوان به دو بخش تقسيم
نمود:
أ) عملآوري اوليه (عملآوري حفاظتي يا محافظت) :در
اين مرحله بهويژه در حالي كه بتن سخت نشده است يا
مراحل ابتدايي سخت شدن را ميگذراند ،نيازمند تدابير
حفاظتي براي جلوگيري از وارد شدن آسيب به آن است.
ب) عملآوري نهايي (عملآوري رطوبتي يا مراقبت) :در اين
مرحله به رطوبترساني يا حفظ رطوبت بتن پرداخته ميشود،
ضمن آنكه حداقل دماي الزم براي تداوم هيدراته شدن
سيمان بايد تأمين گردد.

۷/
۱۲

 2-3-5-8مراحل عملآوری عادی

/۲

 1-3-5-8كليات

ت  1-3-5-8كليات
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متن اصلي
أ)

تفسير/توضيح

محافظت (عملآوری اوليه)

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 2-2-3-5-8جلوگيري از آسيبها و اثرات نامطلوبي همچون
شسته شدن توسط جريان آب يا تغيير كيفيت سطح در اثر
رگبار ،خشكشدگي اوليه در اثر وزش باد يا تابش مستقيم
آفتاب ،يخزدن سريع در هواي بسيار سرد و ايجاد لرزش و
ضربه در بتن جوان (تازه سختشده) محافظت يا عملآوري
اوليه نام دارد .بتن تازه و خميري يا جوان (تازه سختشده)
همواره بايد از آسيبهاي بيروني در امان باشد .تدابير و
اقدامات الزم بايد بدين منظور در نظر گرفت.

ﻣ ﻮر

ت  2-2-3-5-8غفلت در اين موارد معموال به ايجاد ترك يا ايجاد
نماي ضعيف و نامطلوب و در كل به كاهش كيفيت بتن منجر
ميگردد .بههرحال از شوكهاي حرارتي بايد پرهيز كرد .ريختن
بتن روي سطوح بسيار سرد و يخ زده و در مجاورت قالبهاي خيلي
سرد (بهويژه فلزي) و يا ميلگردهاي سرد و يخزده و همچنين
بتنريزي در مجاورت قالبها و ميلگردهاي داغ ميتواند چنين
شوكهاي حرارتي را بهوجود آورد .چنانچه نماي سطح ،مهم باشد،
بايد به كمك وسايل مناسب از تماس نايلون با سطح بتن تازه،
جلوگيري كرد.
ايجاد پوشش در سطح بتن با استفاده ازورقهي نايلوني ،براي
جلوگيري از آسيب رگبار و شسته شدن در اثر جريان آب ،جلوگيري
از تبخير سريع در اثر وزش باد ،بهويژه باد گرم و خشك الزم است.
از جمله روشهاي حفاظتي ميتوان به مواد شيميايي كاهندهي
تبخير ،عايقبندي حرارتي براي جلوگيري از يخبندان سريع و
زودهنگام در هواي خيلي سرد و يا جلوگيري از وارد آمدن ضربه به
بتن يا قالب و ممانعت از ايجاد لرزش در اثر عوامل مختلف مانند
حركت ماشينآالت سنگين ،غلتكها و غيره در بتن تازه گرفته
اشاره كرد.
در مواردي كه آب انداختن بتن با روشهاي مختلفي بهشدت كاهش
مييابد يا از بين ميرود ،نياز به حفاظت بيشتر در برابر تبخير
وجود خواهد داشت .استفاده از پوزوالنهاي مختلف بهويژه دودهي
سيليس يا استفاده از مواد سيماني يا پودري زياد در بتن و يا كاهش
شديد نسبت آب به مواد سيماني ميتواند موجب حذف يا كاهش
شديد آب انداختن شود.
بتن خودتراكم يا بتن غلطکي از جمله اين موارد محسوب ميشوند.
در مواردي كه در فاصله زماني پرداخت سطح و شروع عملآوري
نهايي ،استفاده از آب پاشي با فشار يا پوششهاي مرطوب امکان
آسيبرساني به سطح بتن وجود داشته باشد ،نياز به حفاظت از
سطح در اين مدت با كمك مه پاشي يا مواد شيميايي غشاساز را،
عمل آوري مياني نيز مي گويند.

خ۶

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹

ب) مراقبت (عملآوری نهايي)

 3-2-3-5-8مراقبت يا عملآوري رطوبتي ميتواند به سه
روش انجام شود:
الف :رطوبترساني
ب :صرفا حفظ رطوبت (عايقي)
پ :تركيبب از دو حالت باال

ت  3-2-3-5-8در نسبت آب به مواد سيماني كم ،پديدهي خود
خشكشدگي و احتمال تركخوردگي دروني بتن وجود دارد ،كه
بهويژه از دوام بتن ميكاهد .هر چند روشهاي عايقي (صرفا حفظ
رطوبت) مجاز شمرده ميشود ،اما تا حد امکان و بهويژه براي
بتنهايي با نسبت آب به مواد سيماني كمتر از  0/42توصيه
نميشود.
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 4-2-3-5-8روشهای رطوبت رساني :روشهاي
رطوبترساني ميتواند بهصورت مستقيم و يا با واسطه باشد.
در تمام اين روشها ،بتن بايد همواره در طول شبانه روز
مرطوب بماند و از تر و خشك شدن آن جلوگيري شود.
 5-2-3-5-8رطوبت رساني مستقيم :رطوبترساني مستقيم
ميتواند به شيوههاي آبپاشي ،باراني ،پاشش غبار آب (ذرات
ريز آب) و رسانيدن بخار آب به سطح بتن انجام شود.
 غرقابسازی :هر چند كاربرد اين روش عمدتا برايقطعات پيشساخته است ،اما امکان بهكارگيري آن در برخي
از قطعات و اعضاي درجا نيز ميسر است.

ت  4-2-3-5-8انتخاب شيوهي رطوبترساني با توجه به شرايط
عضو و امکانات كارگاهي و صرفه و صالح فني و اقتصادي صورت
ميگيرد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ت  5-2-3-5-8بديهي است انتخاب شيوهي رطوبترساني مستقيم
با توجه به امکانات كارگاهي و نوع عضو و شرايط قرارگيري آن و
همچنين شرايط محيطي و اقتصادي پروژه انجام ميشود.

ﻣ ﻮر

مشکل خروج آهك هيدراته (هيدروكسيد كلسيم) از بتن در اين
روش ميتواند با بهكارگيري آهك هيدراته در آب عملآوري (تا حد
اشباع) ،جبران شود .خروج آهك از بتن بهويژه در مناطق خورنده
بهدليل كاهش قليائيت بتن مشکلزا خواهد بود .بههرحال شيوهي
غرقابسازي يك نوع عملآوري رطوبتي مطلوب است ،زيرا آب
همواره ميتواند حفرات موئينه موجود را اشباع كند.
بهتر است اطراف عضو با ماسه ريز يا خاكهاي رسي يا فتيله چتايي
و غيره محصور شود تا آب در سطح بتن با ضخامت مورد نظر بايستد.
در زمان ريختن آب روي سطح بتن بايد دقت شود تا سطح مزبور
يژه در ساعات اوليه پس از بتنريزي آسيب نبيند و شسته نشود .از
جمله مشکالت اين روش نياز به آب زياد و همچنين حل تدريجي
آهك هيدراته خمير سيمان سخت شده و خروج آن از بتن ،بهويژه
در سنين اوليه ميباشد كه به نفوذپذيرتر شدن بتن و كاهش
قليائيت آن ميانجامد .اين روش براي مناطق خورنده كلريدي
مناسب نيست .سفيدكزني زير سقف و تشکيل بلورهاي كلسيت
(كربنات كلسيم) و امالح ديگر باعث ايجاد نماي نامطلوب ميشود
و براي دالهاي نازك سقف توصيه نميشود.
در آبپاشي باراني و با قطرات درشت ،در نهايت آب بهصورت ثقلي
رو به پايين حركت ميكند و ميتواند سطوح افقي و قائم و حتي
زير سقف را خيس نمايد .در استفاده از غبار آب يا شيوهي مهپاشي،
ذرات آب بسيار ريز هستند و ميتوانند در هوا معلق مانده و به
اطراف حركت نمايند .گراني تجهيزات و مسدود شدن افشانكهاي
آنها از جمله مشکالت شيوهي مه پاشي است .وجود باد ميتواند
در اين شيوهي عملآوري ،بهصورت جدي اختالل ايجاد كند .از
مزاياي اين شيوه افزايش رطوبت نسبي محيط اطراف بتن است و
از شدت تابش آفتاب به سطح بتن نيز ميكاهد و با ايجاد خنکي در
محيط در مجموع تبخير از سطح بتن را به مقدار قابل مالحظهاي
كاهش ميدهد .همچنين از مزاياي شيوهي مهپاشي ،امکان
بهكارگيري آن بالفاصله پس از ريختن و تراكم بتن است كه باعث
شسته شدن سطح بتن نميشود و بدين ترتيب از جمله اقدامات

خ۶

 آب بستن روی بتن (ايجاد حوضچه) :ايجاد حوضچهيآب كم عمق روي سطح بتن بهويژه دالهاي افقي يا سقف و
شالودهها ،روش رايجي براي رطوبترساني مستقيم به بتن
است .وجود آب در سطح بتن و نشت آن به داخل فضاهاي
خالي و موئينهي خمير سيمان و بتن روش مؤثري براي
عملآوري رطوبتي است.

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹

 انواع شيوههای آبپاشي :آبپاشي ميتواند بهصورتباراني ،آبپاشي با قطرات درشت و آبپاشي با ذرات ريز (غبار
آب) يا مهپاشي انجام شود.
زماني ميتوان از اين شيوه استفاده نمود كه موجب شسته
شدن سطوح بتني نشود.
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 بخارآب :بخار آب با دماهاي مختلفي ميتواند برايعملآوري رطوبتي بهكار رود .در صورتي كه دماي بخارآب در
مجاورت سطح بتن از حدود  45درجه سيلسيوس باالتر رود،
شرايط عملآوري تسريع شده وجود خواهد داشت و ضوابط
مربوطه را بايد رعايت كرد.
 6-2-3-5-8شيوههای رطوبترساني غيرمستقيم (با
مادهی جاذب) :در شيوههاي رطوبترساني غيرمستقيم ،از

ت  6-2-3-5-8در مواردي كه نتوان آب الزم را براي رطوبترساني
مستقيم فراهم نمود يا امکان تر و خشك شدن پيدرپي وجود
داشته باشد ،اين شيوهها بهكار ميرود .فواصل آبدهيدر اين موارد
ميتواند بيشتر شده و عمليات نگهداري رطوبتي با دغدغهي
كمتري صورت پذيرد .بههرحال تر و خشك شدن سطح بتن امري
است نامطلوب.

ﻣ ﻮر

يك مادهي جاذب آب به عنوان واسطهي حفظ رطوبت و
همچنين رطوبترساني استفاده ميشود .هر چه ميزان جذب
آب در واحد سطح اين ماده بيشتر باشد ،براي عملآوري
رطوبتي آن مناسبتر است.

مربوط به عملآوري حفاظتي (عملآوري اوليه) نيز به حساب
ميآيد.
بههرحال بهواسطهي تماس بخار آب با سطح بتن ،عالوه بر
جلوگيري از خشكشدگي ،رطوبت سطح نيز تأمين ميشود .در اين
بند عمل آوري رطوبتي بخار آب مد نظر بوده است ،ضمن اينکه
بخار آب نقش پروراندن (عمل آوري حرارتي) را نيز ميتواند ايفا
كند ،به شرط آن كه دماي بخار آب افزايش يابد.

خ۶

 چتايي (پارچهی كنفي) خيس :استفاده از يك يا دواليه چتايي خيس در سطوح افقي و يا حتي عمودي ميتواند
مؤثر باشد .چتايي بايد از نوع درجه يك با تاروپود بهم
چسبيده باشد ،به نحوي كه نور بهراحتي از آن عبور نکند.
همپوشاني چتاييها به ميزان  0/1متر ضرورت دارد .همچنين
توصيه ميشود در صورت استفاده از اليه دوم چتايي خيس،
اين اليه عمود بر جهت اليه زيرين باشد .چتايي بايد در تمام
مدت عملآوري ،به ويژه در محيط گرم و خشك و بادخيز،
خيس نگهداشته شود.
در سطوح عمودي و افقي ،اليههاي چتايي بايد تا حد امکان
به سطح بتن بچسبد و امکان عبور جريان هوا در زير چتايي
از بين برود.

بايد چتايي در محل مورد نظر در سطح افقي و با استفاده از اجسام
سنگين (مانند ميلگرد ،تيرچوبي يا لوله و غيره) تثبيت شود .بهتر
است اين اجسام در محل همپوشاني استفاده گردد تا موجب عدم
جابجايي و بلند شدن اليههاي چتايي شود .در پايان مدت
عملآوري بايد اجازه داد تا چتايي در همان محل (روي بتن) خشك
شده و از برداشتن چتايي خيس بالفاصله در پايان عملآوري
خودداري نمود تا دچار شوك ناگهاني رطوبتي نشود .بهتر است
چتايي نو در ابتدا شسته و آبکشي شده تا اسيدهاي گياهي و مواد
آلي آن حذف شود .از بهكار بردن گوني شکر ،كود شيميايي و مشابه
آن قبل از شستشو با آب بايد خودداري نمود .هر چند محدوديت
خنکي آب نسبت به سطح بتن ميتواند همان  12درجهي
سيلسيوس باشد ،اما در اين مورد و ساير شيوههاي غيرمستقيم،
ميتوان آن را تا حد  20درجهي سيلسيوس افزايش داد ،زيرا آب
خنك بهطور مستقيم به سطح بتن برخورد نميكند.
بهتر است از حصيرهاي بافته شده از برگ نخل يا ني تازه و ساير
گياهان تازه استفاده نشود تا اسيدهاي گياهي و مواد آلي آن در
تماس با سطح بتن قرار نگيرد.
اين موارد همانند چتايي يا ساير مواد جاذب خشك ميتواند خطر
آتش سوزي را بهوجود آورد.

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹

 بافتهی پنبهای يا حصير :حصير طبيعي كه از گياهانتهيه شده و بافتههاي پنبهاي يا ساير مواد جاذب ميتوانند
براي عملآوري رطوبتي غيرمستقيم بهكار رود .اين مواد
هرچه سنگينتر و ضخيمتر و داراي جذب آب بيشتري باشند
مفيدتر و كارآتر خواهند بود و تثبيت آنها سادهتر ميشود.
همپوشاني ،تداوم خيس بودن و تثبيت آنها و ساير موارد
مانند چتايي خيس است.
 كاه ،پوشال و خاك اره :موادي جاذب مانند كاه ،پوشالو خاك اره چنانچه خيس و داراي ضخامت كافي باشند براي
عملآوري رطوبتي مناسب هستند.

خيس نبودن اين مواد باعث ميشود تا نقش عايق حرارتي را نيز
ايفا كنند .تثبيت اين مواد در سطح افقي بهويژه در هنگامي كه باد
ميوزد مشکل است .در سطوح عمودي نميتوان به تنهايي از اين
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

ﻣ ﻮر

 ماسه يا خاك :خاك يا ماسهي خيس نيز بهعنوان يكمادهي جاذب ميتواند در سطح افقي و گاه در سطوح عمودي
(كنار شالوده) بهكار رود .بههرحال مواد زيانآور (بهويژه يون
سولفات يا يون كلريد) آن نبايد در حدي باشد كه به بتن
جوان آسيب برساند .حداقل ضخامت اين مواد در سطح بتن
 100ميليمتر توصيه ميشود.
 7-2-3-5-8روش جلوگيری از تبخير (حفظ رطوبت يا
عايقي رطوبت) :هر چند روش جلوگيري از تبخير براي
بتنهايي با نسبت آب به مواد سيماني كم و پرمقاومت توصيه
نميشود ،اما در موارد اضطراري و در شرايطي كه امکان
بهكارگيري صحيح و كامل روشهاي رطوبترساني وجود
ندارد ،بهكارگيري اين روش اجتناب ناپذير است.
براي اين منظور از چند نوع مادهي پوششي مانع تبخير
ميتوان بهره گرفت .ورق نايلون ،كاغذهاي مسلح دواليهي
قيردار و مواد شيميايي غشاساز از جملهي مهمترين و
رايجترين آنها در دنيا هستند و در ايران كاربرد ورق نايلون
و مواد شيميايي غشاساز رايج تر است .همچنين قالبها نيز
در بيشتر موارد نوعي پوشش مانع تبخير محسوب ميشود.

مواد استفاده نمود .توصيه ميشود حداقل ضخامت اين مواد در
سطح بتن  75ميليمتر باشد.
ساير موارد ذكر نشده مشابه بند مربوطه به چتايي است .همچنين
استفاده از كاه و خاك ارهي چوب تازه بهدليل احتمال داشتن اسيد
شيرههاي گياهي مانند اسيد تانيك و تأثير نامطلوب بر سطح بتن
جوان و نارس توصيه نميشود .تغيير رنگ سطح بتن از جمله
مشکالتي است كه بهدليل استفاده از اين مواد بهوجود ميآيد.
هرچه خاك يا ماسه ريزدانهتر باشد ،آب به مدت طوالنيتري حفظ
ميشود .از خاكهاي حاوي مواد آلي زياد و خاك برگ و غيره نبايد
استفاده نمود .خاكهاي كشاورزي بهطور كلي مناسب نيستند.
احتمال تغيير رنگ سطح بتن با استفاده از برخي خاكها يا ماسهها
وجود دارد.

خ۶

ت  7-2-3-5-8در اين روش بهدليل هيدراته شدن سيمان و فاصله
گرفتن درجهي اشباع حفرات مويينه خمير سيمان از حالت اشباع،
پديدهي خودخشكشدگي در بتن بوجود ميآيد كه موجب كند
شدن فرآيند هيدراته شدن و افزايش جمعشدگي در خمير ميشود.
چنانچه قالب قائم در اسرع وقت شل شود ،سطح بتن را ميتوان
رطوبت رساني نمود.
استفاده از اين روش و مواد جلوگيري كننده از تبخير داراي مزاياي
زير است:
نياز به رطوبترساني ندارد و رطوبت را از بتن جذب نميكند.
بهكارگيري آنها سادهتر از بهكارگيري چتايي ،ماسه ،كاه ،پوشال،
خاك اره و غيره (مواد جاذب آب) است.
باعث تري و خشکي پيدرپي يا شوكهاي حرارتي نميشود.
گاه ميتوان آنها را قبل از گيرش بتن استفاده نمود.
ممانعت از تبخير توسط قالبها به جنس و درزبندي آنها ارتباط
دارد و ممکن است برخي قالبها نتوانند نقش پوشش مناسب را
براي جلوگيري از تبخير ايفا نمايند .در اين حالت بايد تا حد امکان
قالبها را زودتر باز كرد و عمل آوري مناسب را آغاز كرد.
ورقهي نايلوني ميتواند شفاف (بيرنگ) ،سفيد يا حتي سياه و رنگي
باشد .نوع بيرنگ و سياه براي هواي سرد كاربرد بيشتري دارد.
اين ورقههاي نايلوني (پالستيکي) را ميتوان در سطوح افقي و حتي
عمودي بهكار برد .در هر حال نبايد جريان هوا در زير آن وجود
داشته باشد .از طرفي قرار دادن مستقيم ورقههاي نايلون روي بتن
خميري و تازه ميتواند نماي سطح آن را نامطلوب كند .الزم است
در دالهاي كف و در لبهي آنها ،ورقه نايلوني را به ميزان دو برابر

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹

ورق نايلون يا پلياتيلن :استفاده از اين ورقها بهدليل سبکي و
سهولت بهكارگيري بسيار رايج است و پس از بتنريزي
ميتوان از آن استفاده نمود .حداقل ضخامت اين ورقها بايد
 0/1ميليمتر و منطبق بر مشخصات استاندارد ASTM C171
باشد.
همپوشاني  0/1متري ورقها الزم است .همچنين تثبيت آنها
با چارتراش چوبي يا ميلهها و پروفيلهاي فوالدي بهويژه در
محل همپوشاني ضرورت دارد.
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

ﻣ ﻮر

مواد شيميايي غشاءساز مايع :يکي از روشهاي عملآوري
مناسب از نوع جلوگيري از تبخير ،استفاده از مواد شيميايي
مايعي است كه بر سطح بتن ماليده يا پاشيده ميشود و غشاي
نازكي را بهوجود ميآورد تا مانع تبخير آب بتن گردد.
امروزه مواد شيميايي غشاساز براي عملآوري از مواد پليمري
(رزيني) يا مومها تشکيل ميشوند .اين مواد به دو دستهي
محلو ل در آب و غيرمحلول در آب (داراي حالل غيرآبي)
تقسيم ميشود و بهكارگيري نوع محلول در آب به داليل
مختلفي توصيه ميگردد .از طرفي اين مواد ميتوانند بهصورت
بيرنگ (شفاف) ،سفيد و خاكستري يا حتي رنگي توليد شوند.
مصرف نوع سفيد و خاكستري رايجتر است ،زيرا ميتوان از
پوشش كامل آنها پس از پاشيده شدن بهصورت چشمي
اطمينان حاصل نمود.
اين نوع مادهي عملآوري را بايد پس از اتمام آب انداختن و
زدوده شدن آب روزده بر روي سطوح افقي استفاده نمود ،در
غير اين صورت پوشش ايجاد شده به سرعت پوسته و جدا
ميشود .بههرحال تأخير زياد و اعمال آن پس از خشك شدن
سطح توجيهي ندارد.
مواد غشاءساز عملآوري بايد با استاندارد ملي بهشمارهي
 8288منطبق باشند تا بتوانند به وظايف خود از جمله كاهش
تبخير آب بتن عمل نمايند.
برخي از مواد ويژهي عملآوري وجود دارند كه بايد الزامات
 ASTM C1315را برآورده كنند .اين مواد عالوه بر وظيفهي
اصلي خود ميتوانند به افزايش مقاومت سطحي در برابر
سايش ،اسيد و غيره و يا مقاوم در برابر پرتوهاي فرابنفش
كمك كنند.

ضخامت دال در اطراف ادامه داد .تعريق در زير نايلون و چکه كردن
آن ميتواند به يکنواختي و يکرنگي سطح بتن لطمه بزند.
استفاده از نايلون براي سطوح افقي سادهتر از سطوح عمودي است،
زيرا تثبيت آن سادهتر است .بههرحال ورقههاي نايلوني با عرض كم
را ميتوان دور ستونها يا ديوارها پيچيد و عملآوري مطلوبتري را
به انجام رساند.
پارگي و سوراخ شدن ورقهي نايلوني و عدم امکان ترميم آنها
مشکل بزرگي محسوب ميشود.
در پهن كردن و برداشتن ورقههاي نايلوني بايد احتياط نمود تا دچار
پارگي و سوراخشدگي نشوند و بتوان از آنها دوباره يا چند باره
استفاده نمود.
در پروژههاي خطي مانند راه و كانال ،سازههاي مرتفع ،ديوارههاي
عمودي و سازههايي كه با قالب لغزان ساخته ميشوند ،بهكارگيري
شيوههاي رطوبترساني مستقيم و غيرمستقيم و حتي استفاده از
ورقههاي پلي اتيلني دشوار و گاه غيرممکن بهنظر ميرسد.
براي انطباق ويژگيهاي اين مواد با الزامات استاندارد ،انجام
آزمايشهاي مندرج در استاندارد ملي ايرا بهشمارهي  3822ضرورت
دارد .در اين آزمايش قابليت حفظ و نگهداري آب توسط اين مواد
مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
برخي محلولهاي معدني مانند سيليکات سديم و پتاسيم را ميتوان
براي عملآوري استفاده كرد .چنين محلولهاي معدني با آهك
سطحي بتن واكنش نشان ميدهند و سيليکات كلسيم غيرمحلول
در آب و مقاوم در برابر سايش ايجاد ميكنند .چنين محلولهايي را
نمي توان مطابق استاندارد ملي ايران شمارهي  3822مورد آزمايش
قرار داد و مسلما منطبق بر استاندارد ملي ايران بهشمارهي 8288
يا  ASTM C1315نيست ،اما مصرف آن رايج و بالمانع است.
اليهي دوم مواد عملآوري بايد در زماني كه اليهي اول هنوز
چسبناك است اعمال گردد .همچنين تعجيل در اعمال اليهي دوم
توصيه نميشود .بايد توجه داشت كه استفاده از مواد حاوي حالل
غيرآبي در محيط بسته توصيه نميشود ،زيرا بخارات متصاعد شده
ميتواند براي انسان زيانآور باشد.
نوع محلول در آب را ميتوان قبل يا پس از روزدن آب بهكار برد.
ضمن اينکه براي سالمتي انسان نيز زيانبار نيست .در هواي گرم و
خشك كه آهنگ تبخير بر آهنگ روزدن آب غلبه پيدا ميكند،
بهكارگيري اين نوع مايع عملآوري توصيه ميشود ،زيرا پس از
اعمال اين مواد ،آب انداختن ادامه پيدا ميكند .بنابراين مصرف
مواد حاوي حالل غيرآبي توصيه نميشود.

خ۶

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹
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اين مواد را در سطوح كوچك ميتوان با قلم مو يا غلتك نقاشي
اعمال كرد ،اما در سطوح وسيعتر به كمك پيستوله يا وسايل
مشابه پاشيده ميشود .توصيه ميشود اين مواد در دو اليهي
عمود بر هم ،بر سطح ماليده يا پاشيده شود تا پوشش بهتري
حاصل گردد .معموال بسته به زبري و صافي سطح بتن ،به 0/2
تا  0/35ليتر در هر متر مربع مايع عملآوري جهت پوشش
مناسب سطح نياز است.
برخي تركيبات رزيني آلي با گذشت زمان بهويژه در معرض
نور مستقيم خورشيد از بين ميروند و حضور آب اين امر را
تسريع ميكند .از بين رفتن تدريجي اين مواد مشکلي را
بهوجود نميآورد و ريختن بتن را بر روي بتن قبلي يا در كنار
آن در درزهاي اجرايي سادهتر ميكند ،زيرا چنانچه مواد
عملآوري چسبيده به سطح باقي بمانند (بهدليل نوع آنها يا
نبودن در معرض پرتو فرابنفش نور خورشيد نبودن و يا عدم
حضور آب) ،در بسياري از اوقات استفاده از روشي مکانيکي يا
شيميايي براي زدودن پوسته پوسته الزم ميشود.
زماني كه قالب بتن برداشته ميشود ،بهتر است سطح بتن را
مرطوب كرد و سپس از مواد عملآوري بر روي آن استفاده
نمود .بههرحال آب اضافي اين سطح بايد از بين برود.
 8-2-3-5-8روشهای تركيبي :روشهاي تركيبي ميتوانند
مزاياي هر دو روش رطوبترساني و جلوگيري از تبخير را در
برداشته و معايب روشهاي تركيبي را نيز نداشته باشند.
استفاده از نايلون به همراه پوششهاي خيس و مواد جاذب
آب مانند گوني خيس ،رايجترين آنها است .استفاده از نايلون
و آبرساني به زير آن نيز ميتواند مفيد باشد.

معموال قبل از استفاده از مايع عملآوري با توجه به دستورالعمل و
توصيههاي سازندهي آن بايد مواد را بهخوبي هم زد و مخلوط كرد
تا بهصورت همگن درآيند.
فشار هواي پاشش بين  2تا  7اتمسفر (براي وسيلهي پاششي دستي
يا برقي) توصيه ميشود.
مقدار پاشش يا اعمال مواد بر واحد سطح را ميتوان با توجه به
شمارش تعداد ظروف خالي شده و سطح مربوطه محاسبه نمود .در
مواردي كه مشکل تأمين آب مناسب براي عملآوري احساس
ميشود ،به ناچار بهكارگيري اين مواد توصيه ميگردد .نبايد
پنداشت كه بهترين شيوهي عملآوري رطوبتي ،روشهاي صرفا
جلوگيري از تبخير و استفاده از مواد مايع غشاساز عملآوري است.
بهويژه اگر نسبت آب به مواد سيماني كم و مقدار سيمان زياد باشد،
بهدليل پديدهي جمعشدگي خود به خودي و خودخشكشدگي
بتن ،بهتر است بهصورت مداوم رطوبت را به نحو مقتضي به بتن
رسانيد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ﻣ ﻮر

خ۶
/۲

۷/
۱۲

ت  8-2-3-6-8بههرحال گاه استفاده از روش تركيبي همزمان
مقدور نيست .براي مثال در صورت بهكارگيري مواد شيميايي
عملآوري ،نميتوان همزمان از رطوبت رساني استفاده نمود.
از جمله روشهاي تركيبي ،ابتدا استفاده از روشهاي رطوبت رساني
و سپس استفاده ازروشهاي جلوگيري از تبخير است كه روش
تركيبي غير همزمان محسوب ميشود.
بهكارگيري آب كمتر و جلوگيري از تر و خشك نشدن پيدرپي از
جمله مزاياي روشهاي تركيبي است.

۱۳
۹

 4-5-8حداقل مدت عملآوری

ت 4-5-8

 1-4-5-8حداقل مدت عملآوري رطوبتي (مراقبت) بتن به
عواملي از جمله نوع مواد سيماني ،آهنگ كسب مقاومت،
دماي سطح بتن و هواي مجاور ،شرايط محيطي پس از پايان
دورهي عملآوري و همچنين اهميت بتن و سازه ،بهويژه از
نقطه نظر دوام بستگي دارد .نسبت آب به مواد سيماني ،مقدار
مواد سيماني و سطح مقاومت مورد نياز بتن از جمله عوامل
ديگري است كه اهميت كمتري دارد .مدت عملآوري در

ت  1-4-5-8ردههاي عملآوري با توجه به موارد زير مشخص و
انتخاب ميشوند:
 شرايط محيطي موجود بهويژه در پايان مدت عملآوري -اهميت سازه يا بتن مورد نظر بهويژه از نظر دوام

حداقل مدت عملآوری

براي مثال ،با توجه به اهميت بتن و سازهي بتني در شرايط محيطي
خليج فارس و درياي عمان كه دوام آن از اهميت زيادي برخوردار
است ،حتي در شرايط محيطي متوسط نيز بايد ردهي  4عمل آوري
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حالت عادي (تسريع نشده) در جدول  8-4مشاهده ميشود.
چنانچه دماي سطح بتن در طي اين مدت از  5درجهي
سلسيوس كمتر شود ،معادل آن را بايد به مدت عملآوري
افزود .چنانچه حداقل مدت عملآوري خاصي توسط طراح
پروژه مشخص نشده باشد ،الزم است از حداقل مدت توصيه
شده در اين بند استفاده شود.
اهميت عملآوري و توجه به شرايط محيطي پس از پايان
عملآوري بهصورت ردههاي عملآوري در جدول  8-5ذكر
شده است.

بهكار رود .درصورتيكه شرايط محيطي خوب باشد ،در ارتباط با
دوام در محيط خليج فارس و درياي عمان ردهي  3عملآوري
انتخاب ميشود .در هر صورت بايد توجه داشت كه در اغلب
پروژههاي حاشيهي درياي عمان و خليج فارس شرايط محيطي
حاكم از نوع متوسط يا ضعيف است.
در مورد اهميت مقاومت سايشي براي كفها نيز الزم است رده عمل
آوري مناسب با توجه به فصل دوام (جدول  6-11رده بندي مقاومت
سايشي) مشخص گردد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

جدول  8-4ردههای عملآوری

رده عملآوری

*12

-

-

-

-

35

50

70

ﻣ ﻮر

مدت (ساعت)
درصد مقاومت فشاري مشخصه  28روزه

1

2

3

4

* برای زمان گيرش بتن كمتر از  5ساعت و دمای سطح بتن بيش از  5درجهی

جدول  8-5انتخاب ردهی عمل آوری
رده عمل

/۲

آوری

توضيحات و شرايط محيطي

خ۶

سلسيوس ميتوان ردهی عملآوری  1را برای هوای مرطوب (شرجي) بدون باد
و آفتاب بهكار برد.

2

شرايط محيطي خوب پس از پايان عملآوري (داراي رطوبت
نسبي ميانگين هوا بيش از  80درصد و بهدور از باد و تابش
مستقيم آفتاب)

3

شرايط محيطي متوسط پس از مدت عملآوري (داراي رطوبت
نسبي ميانگين بين  40تا  80درصد يا گاه داراي باد و تابش
مستقيم آفتاب)

4

شرايط محيطي ضعيف پس از پايان مدت عملآوري (رطوبت
نسبي كمتر از  40درصد يا داراي باد و تابش مستقيم آفتاب)

دوام در اين شرايط بيشتر باشد ،ردهی عمل آوری  2يا  3را بايد يک درجه
افزايش داد.

 2-4-5-8بههرحال طراح پروژه بايد ردهي عملآوري را
مشخص نمايد و در اين مورد نسبت سطح به حجم بتن نيز
بايد مورد توجه قرار گيرد.

۱۳
۹

چنانچه در هر مورد ،شرايط روياروئي گزندبار باشد ،يا اهميت عضو بتني از نظر

۷/
۱۲

1

صرفا براي عمل آوري اوليه
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جدول  8-6حداقل 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
r= f’c2/f’c28
* كند (آهسته) 0/3 > r ≤0/15
متوسط 0/5 > r ≤0/3
سريع (تند) r ≤0/5

دمای متوسط سطح بتن
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رده 3

رده 4

10 ≤ t ≤ 5

 :f’c2مقاومت فشاری بتن در سن  2روز

 :f’c28مقاومت فشاری بتن در سن  28روز
 :tدمای متوسط سطح بتن

 :rنسبت مقاومتن فشاری  2روز به  28روز

* چنانچه رشد مقاومت بتن كندتر باشد الزم است از شيوههای مستقيم يا غيرمستقيم برای دستيابي به درصدی از مقاومت  28روزه مورد نظر استفاده نمود.
** بهنظر ميرسد كه روابط حاكم برای محاسبهی مدتهای عملآوری برای دمای متوسط روزانه بيش از  30درجهی سلسيوس معتبر نباشد.

ﻣ ﻮر

متن اصلي

تفسير/توضيح

 5-5-8پروراندن بتن

ت 5-5-8

 1-5-5-8كليات

ت  1-5-5-8كليات

فرايند هيدراته شدن سيمان با افزايش دماي آن تسريع
ميشود .چنانچه دماي بتن كمتر از  5درجهي سلسيوس شود،
هيدراته شدن سيمان بسيار كند ميگردد .در هواي سرد نياز
به افزايش دماي سطح بتن يا هواي مجاور آن احساس ميشود
تا روند هيدراته شدن سيمان عادي گردد و به آن پروراندن
عادي گفته ميشود .گاه به داليل اجرايي الزم است با افزايش
قابل توجه دماي بتن در مدت عملآوري ،دستيابي به مقاومت
مورد نياز بتن در مدت كوتاهتري ممکن گردد .اين عمليات را
پروراندن تسريع شدهي بتن مينامند.
چنانچه فقط دماي بتن باال رود ،آن را پروراندن خشك
مينامند .در غير اينصورت پروراندن مرطوب ناميده ميشود
كه در آن از رطوبترساني استفاده ميشود .همچنين

توقف كامل هيدراته شدن سيمان در دماي  -10درجه سلسيوس
اتفاق ميافتد ،ولي از نقطه نظر مهندسي توقف عملي در حدود
دماي كمتر از  5درجهي سلسيوس حاصل ميشود.
عمل آوري حرارتي (پروراندن) :تأمين دماي الزم براي دستيابي به
مقاومت و دوام مورد نظر در زمان ميباشد .در حالي كه به تأمين يا
حفظ رطوبت نيز براي تداوم هيدراته شدن سيمان توجه خواهد
شد .اين عملآوري حرارتي ميتواند بهصورت تسريع شده يا عادي
صورت پذيرد.
برخي از اين روشها در كارگاه نيز كاربرد دارد .در حالي در اكثر
موارد كاربرد اين روشها در كارخانههاي قطعات پيش ساخته است.
ممکن است در دماي باالتر از  15درجهي سلسيوس بتن نياز به
رطوبترساني داشته باشد.

خ۶

 3-4-5-8براي تعيين مدت عملآوري الزم است در نسبت
هاي مخلوط بتن ،نسبت مقاومت  2روزه به  28روزه مشخص
شود تا آهنگ كسب مقاومت كه حاصل نوع مواد سيماني،
مقدار سيمان و نسبت آب به مواد سيماني و غيره است ،روشن
شود.
چنانچه گيرش نهايي بتن بيش از  5ساعت بهطول انجامد بايد
مدت اضافي گيرش را به مدت عملآوري آن اضافه نمود.

ت  3-4-5-8چنانچه مقاومت نمونهي آگاهي بتن بهدست آيد،
نيازي به رعايت حداقل مدت عملآوري مندرج در جدول مزبور
نخواهد بود .در صورتي كه رابطهي همبستگي مقاومت بتن با بلوغ
بتن نيز در دست باشد ،ميتوان مدت عملآوري را براي ردهي
عملآوري مورد نظر بر اساس بلوغ بتن بهدست آورد .بلوغ بتن را
ميتوان طبق روابط مربوطه (مانند ،سائول و يا رابطهي آرنيوس)
محاسبه و در نظر گرفت.

/۲

۷/
۱۲

پروراندن بتن

۱۳
۹
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تفسير/توضيح

متن اصلي
روشهاي پروراندن به دو صورت گرمارساني و حفظ گرما
است.

در اين روشها بايد دقت شود كه سطح بتن بهطور كلي يا
موضعي خشك نشده و دچار تركخوردگي نگردد .همچنين
بايد توجه داشت كه دماي بتن بهصورت موضعي افزايش قابل
توجهي پيدا نکند.
روشهاي حفظ گرما با ايجاد يك عايق حرارتي در سطح بتن
انجام شود.

روشهاي گرمارساني خشك عبارتند از :استفاده از بخاريهاي
سوختي ،المنتها يا بخاريهاي برقي فندار يا بدون فن،
رادياتورهاي آبگرم يا روغن داغ يا بخار داغ ،وسايل تشعشعي مانند
لولههاي روغن داغ يا المپهاي مادون قرمز ،استفاده از برق با ولتاژ
كم براي گرم كردن قالب فلزي يا ميلگردها.

أ)

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 2-5-5-8روشهای پروراندن خشک

ت  2-5-5-8روشهای پروراندن خشک

روش گرمارساني خشک به كمک بخاری

ﻣ ﻮر

در رابطه با بهكارگيري بخاريهايي كه مواد سوختني را
ميسوزانند بايد به نکات زير توجه نمود:
گازهاي ناشي از سوختن اين مواد نبايد در مجاورت

و يا تماس با بتن جوان و نارس قرار گيرند.
وسيلهي گرمايشي (بخاري) نبايد در نزديکي سطح

بتن يا قالب قرار گيرد و آن را بهصورت موضعي گرم كند.

اين بخاريها موادي مانند گاز طبيعي ،گاز مايع ،نفت سفيد،
گازوئيل ،مازوت ،چوب و خاك اره و غيره را مصرف ميكنند.
گازهاي ناشي از سوختن كامل اين مواد ،دي اكسيد كربن ايجاد
ميكند كه عامل اصلي كربناته شدن بتن است .كربناته شدن در
بتن آرمه ميتواند به خوردگي زودرس ميلگردها منجر شود .در بتن
غيرمسلح ،كربناته شدن اهميت چنداني ندارد.
بنابراين الزم است اين گازها با دودكشي مناسب از محل خارج
شوند.
چنانچه از بخاريهاي فندار استفاده شود توزيع گرماي بهتري
بهوجود خواهد آمد.

خ۶

/۲
بخاریهای برقي

ت) روش گرمارساني خشک به كمک رادياتورهای
گرمايشي

با استفاده از يك ديگ آبگرم يا ديگ بخار يا ديگ روغن داغ
ميتوان سيال گرم يا داغ مزبور را درون لولهها يا رادياتورهاي
مناسب در نزديکي بتن يا در محفظهي نگهداري بتن چرخاند
و دماي مناسب را در محيط بهوجود آورد.

فاصله ي مناسب اين وسايل گرمايشي با سطح بتن بدون قالب
حداقل  750ميليمتر و براي سطوح قالبدار  500ميليمتر است.
با توجه به اينکه بخاري هاي برقي يا المنتي گاز زيان آور توليد
نميكنند ،نگراني از اين بابت وجود ندارد.

۱۳
۹

در بهكارگيري اين بخاري يا المنتها بايد به تذكراتي كه
دربارهي استفاده از بخاريهاي سوختي داده شد توجه نمود.
تشعشع اين بخاريها بسيار زياد است و نزديکي آنها به بتن
ميتواند خطرناك و آسيبرسان باشد.

۷/
۱۲

ب) روش گرمارساني خشک به كمک المنتها يا

بهه رحال در اين مورد نيز نزديکي منبع حرارتي به بتن يا قالب
توصيه نميشود .اين روش مي تواند از نظر مصرف انرژي مناسب
باشد.
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تفسير/توضيح

متن اصلي
ث) روش گرمارساني خشک به كمک تشعشع

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

ميتوان از لولههاي حاوي روغن بسيار داغ يا لولههايي كه گاز
طبيعي در آن ميسوزد و آن را داغ و سرخ ميكند به عنوان
وسايل تشعشعي استفاده نمود .با تنظيم راستاي تشعشع
ميتوان قالب و يا سطح بتن را گرم كرد .همچنين ميتوان از
المپهاي مادون قرمز كه به كمك جريان برق كار ميكنند
براي گرمايش استفاده نمود.

بههرحال فاصلهي اين وسايل با سطح قالب بهويژه سطح بتن بسيار
با اهميت است و نبايد خطري بتن را تهديد كند .گاه اين روش را
از نظر مصرف انرژي بسيار مفيد و مؤثر ميدانند .تعداد و فاصلهي
آن ها از سطح بتن يا قالب بايد مشخص و تنظيم گردد .بهتر است
فاصلهي يك المپ  100واتي مادون قرمز از سطح بتن بدون قالب
كمتر از  500ميليمتر و از سطح قالب كمتر از  250ميليمتر نشود.

ج) روشهای گرمارساني خشک به كمک جريان برق

ﻣ ﻮر

چنانچه ولتاژ برقي كمتر از  50ولت يا ترجيحا كمتر از 35
ولت را به قالب فلزي يا ميلگردها وصل كنيم ،با توجه به شدت
جريان حاصله قالب يا ميلگردها گرم ميشوند.

اين جريان انسان را نميلرزاند و خطر پرتاب شدن در اثر برق
گرفتگي را نخواهد داشت .به اين ترتيب در هواي سرد و يا در
مواردي كه نياز به تسريع در كسب مقاومت وجود دارد ميتوان به
اين روش بتن را گرم نمود .در اين مورد نيز خطر خشكشدگي،
بتن را تهديد ميكند و بايد به اين امر توجه نمود.

بهه رحال بتن بايد با دماي مناسبي در قالب ريخته شود و
حتي در هواي سرد نيز اين حداقل دما مشخص شده است.
هيدراته شدن سيمان نيز به آزاد شدن گرما منجر ميشود كه
ميتواند به افزايش دماي بتن بيانجامد .هر چند عايقبندي
سطح بتن ميتواند تا حدودي از اتالف گرماي موجود و گرماي
حاصله بکاهد اما نبايد پنداشت كه در هر شرايطي ميتوان
دماي اوليه بتنريزي را حفظ نمود.
نوع عايق و ضخامت عايق در رابطه با حفظ گرما از اهميت
زيادي برخوردار است.

دقت در همپوشاني لحاف عايق يا تختهها (ورقهها) و حفظ آنها يا
حفظ مواد فلهاي در سطح و خيس نشدنشان اهميت دارد .خيس
شدن عايقهاي حرارتي به شدت بر خواص عايق بودن آنها اثر
منفي ميگذارد .استفاده از پوشش نايلوني يا روكش آلومينيومي بر
روي عايقها ميتواند مفيد باشد.
خرده چوب ،خاك اره ،پرليت و غيره از جمله موادي هستند كه
ميتوانند بهصورت فلهاي بهكار روند .ميتوان از لحاف پشم شيشه
يا پشم سنگ و مشابه آنها نيز استفاده كرد .استفاده از ورقههاي
پلياورتان منبسط شده ،پلياستايرن منبسط شده (يونوليت)،
شيشه منبسط شده اسفنجي ،تختهي چوبي يا چندال ،نئوپان و غيره
نيز امکانپذير است و حسب مورد در سطوح افقي و يا قائم كاربرد
دارد.

 3-5-5-8روشهای پروراندن مرطوب

ت  3-5-5-8روشهای پروراندن مرطوب

چنانچه روش پروراندن با رطوبترساني همراه گردد بهترين
نتيجه حاصل خواهد شد و احتمال آسيب ديدن بتن در اثر
خشكشدگي ،جمعشدگي و تركخوردگي ناشي از آن و
همچنين كاهش جدي فرآيند هيدراته شدن مرتفع خواهد
شد.
بخار آب بايد چنان در محيط دميده شود يا در تماس با سطح
بتن قرار گيرد كه تقريبا همهي سطح را به يك مقدار گرم

در همهي شيوههاي پروراندن مرطوب ميتوان رطوبترساني را به
شکل آبدهي مستقيم يا پاشش آب و غيره انجام داد.
بهترين شيوه استفاده از بخار آب با دماي مناسب است.
بهتر است بخار آب از پايين دميده شود تا يکنواختي دما در ترازهاي
ارتفاعي عضو بتني به نحو مناسبي تأمين گردد .همچنين توصيه
ميشود بخار آب از نقاط مختلفي در طول عضو يا محفظهي
عمل آوري دميده شود و صرفا از يك نقطه وارد نگردد تا توزيع
گرمايي بهتري ايجاد شود.

خ۶

 2-5-5-8روشهای حفظ گرما (عايقي)

ت  2-5-5-8روشهای حفظ گرما (عايقي)

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹
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كرده و تنش حرارتي و گرماي موضعي بهوجود نياورد .بنابراين
بهتر است بخار آب گرم يا داغ بهطور مستقيم بر سطح بتن
دميده نشود.
دماي بخار بهتر است از  80درجهي سلسيوس تجاوز نکرده و
دماي سطح بتن نيز باالتر از  70درجه سلسيوس نرود.

در تماس قرار گرفتن بخار آب با قالب بتن را نميتوان پروراندن
مرطوب تلقي نمود و نقش آن صرفا گرم كردن قالب و پروراندن
خشك است .در مواردي كه بايد دماي سطح بتن باالتر از 40
درجهي سلسيوس باشد و عملآوري تسريع شده وجود دارد ،الزم
است به توصيههاي عملآوري حرارتي تسريع شده مراجعه كرد.
توصيه ميشود كه مدت بخاردهي در مجموع از  18ساعت فراتر
نرود.
در موارد خاص (مانند وجود پوزوالن و سرباره در بتن) چنانچه
مشخص شود كه دماي باالتر در سطح بتن ،مشکالتي در ارتباط با
دوام بتن و عملکرد آن بهوجود نميآورد ،ميتوان از دماي بيشتر
نيز استفاده كرد.

 4-5-5-8عملآوری حرارتي تسريعشده

ت  4-5-5-8عملآوری حرارتي تسريعشده

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ﻣ ﻮر

خ۶

در مواردي كه نياز به كسب مقاومت سريع در مدت كوتاهي
وجود دارد ،افزايش دماي عملآوري نقش بسيار چشمگيري
را ايفا كرده و كاربرد گستردهاي دارد.
در عملآوري حرارتي تسريعشده (در دماي بيش از 40
درجهي سلسيوس) بايد به نکاتي نظير افزايش دما به بيش از
 40درجهي سلسيوس ،نرخ افزايش دما ،حفظ دماي حداكثر
و نرخ كاهش دما توجه نمود.
اين موارد براي هر دو روش خشك و مرطوب كاربرد دارد.

كاهش نسبت آب به مواد سيماني و استفاده از سيمانهايي با ردهي
مقاومتي باالتر ،روند سخت شدن سريعتر و يا مواد افزودني مناسب،
از جمله اقدامات مهم در اين رابطه است.

/۲

سلسيوس

زمان تأخير تابع دماي اوليه بتن ،نوع مواد سيماني ،مقدار سيمان،
دماي محيط مجاور و نسبت آب به مواد سيماني و افزودنيهاي بتن
است .توصيه ميشود در يك بتن معين ،دماي اوليه ترجيحا به
حدود  30درجهي سلسيوس برسد و دماي محيط مجاور آن نيز در
همين حدود باشد تا زمان تأخير را بتوان به كمتر از  2ساعت
رسانيد .زمان تأخير معموال در محدودهي  1تا  5ساعت قرار
دارد.زمان تأخير زياد ميتواند اشکاالتي را در ساخت و عملآوري
بهوجود آورد و زمان عملآوري تسريع شده را طوالني كند.

۱۳
۹

الزم است دماي سطح بتن قبل از گيرش اوليه آن ،از 40
درجهي سلسيوس باالتر نرود .بنابراين به ايجاد تأخير در
شروع عملآوري حرارتي تسريع شده نياز خواهد بود .اين
مدت را زمان تأخير مينامند.
در صورتيكه اين مورد رعايت نشود ،احتمال كاهش كيفيت
دراز مدت بتن وجود دارد.

۷/
۱۲

أ)

زمان شروع گرمارساني و باال رفتن دما از  40درجهی

ب) نرخ افزايش دمای عملآوری تسريعشده

جهت رسيدن به حداكثر دماي مورد نياز براي عملآوري
تسريع شده ،الزم است با نرخ خاصي دما را زياد نمود .توصيه
ميشود براي قطعات نازكتر از  300ميليمتر ،حداكثر نرخ
افزايش دما  25درجهي سلسيوس بر ساعت باشد .براي

براي ضخامتهاي ديگر در حد فاصل اين دو ميتوان از درونيابي
استفاده نمود.
براي اينکه مدت زمان رسيدن به حداكثر دما تا حد امکان كاهش
يابد ،دماي اوليهي بتن در هنگام بتنريزي بهتر است در حدود 25
تا  30درجهي سلسيوس باشد .بديهي است زيادتر بودن حداكثر
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تفسير/توضيح

قطعات ضخيمتر از  1800ميليمتر ،رعايت نرخ حداكثر 10
درجهي سلسيوس در ساعت ضروري است.

دماي عمل آوري نيز زمان رسيدن به اين حداكثر دما را افزايش
ميدهد.

ت) حداكثر دمای عملآوری حرارتي تسريع شده

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

هرچه حداكثر دماي عملآوري حرارتي افزايش يابد ،ميتوان
طول مدت عملآوري را كاهش داد .توصيه ميشود دماي
حداكثر براي عملآوري حرارتي تسريع شده در سطح بتن به
 70درجهي سلسيوس محدود شود.
در صورتي كه  SO3موجود در سيمان از  2درصد بيشتر شود
دماي حداكثر عملآوري به  60درجه سلسيوس محدود گردد.
دستيابي به دوام مناسب در برابر سايش و فرسايشها و
آسيبهاي ناشي از يخزدن و آبشدنهاي پيدرپي و خوردگي
ميلگردها و غيره ايجاب مينمايد تا اين محدوديتها رعايت
گردد.

ﻣ ﻮر

گاه با بهكارگيري پوزوالنها و سربارههاي مختلف ميتوان اين
حداكثر دما را افزايش داد .بههرحال الزم است عملآوري حرارتي
تسريع شده در دماي باالتر از  70درجهي سلسيوس بر روي نمونه
بتن مورد نظر اعمال شود تا مشخص شود كه آيا اين افزايش دما
ميتواند بر عملکرد بتن در شرايط مهاجم تأثير منفي چشمگيري
بگذارد يا خير؟ در صورتي كه تأثير حاصله ناچيز و نتيجهي كار در
حد قابل قبول باشد ،افزايش دما بالمانع خواهد بود .بايد در مواردي
كه دوام بتن از اهميت بااليي برخوردار است ،نسبت به انجام
آزمايشهاي الزم اقدام نمود.
چنانچه نسبت  SO3/Al2O3بيشتر از  0/5باشد از عمل آوري تسريع
شده استفاده نشود.

ث) نرخ كاهش دمای سطح بتن پس از عملآوری

خ۶

تسريعشده

 1-1-6-8در اين بخش اقداماتي كه بايد در هنگام اجراي بتن
در هواي سرد صورت گيرد ،ارائه شدهاند .با رعايت اين موارد
از آسيب ديدگي بتن جوان به علت رويارويي زود هنگام با

/۲

1-6-8

كليات

۱۳
۹

6-8

بتنريزی در هوای سرد

۷/
۱۲

الزم است پس از خاتمه نگهداري بتن در حداكثر دماي مورد
نظر ،نسبت به قطع يا كاهش گرمارساني اقدام نمود و بتن را
بهتدريج خنك كرد تا دماي سطح آن به دماي محيط برسد.
نرخ كاهش دما بايد محدود شود تا تركهاي ناشي از شوك
حرارتي يا تنشهاي حرارتي بهوجود نيايد .حداكثر نرخ كاهش
دماي سطح بتن نبايد بيش از حداكثر نرخ افزايش دما باشد.

چنانچه حداكثر دماي عملآوري حرارتي تسريع شده زياد و دماي
محيط نيز كم باشد ،مدت الزم براي كاهش دماي سطح بتن،
افزايش چشمگيري خواهد داشت و كار از نظر اجرايي با مشکالت
خاصي روبرو خواهد شد.
در عملآوريهاي حرارتي تسريع شده ،اكثر تركهاي حاصله
بهدليل عدم رعايت نرخ مجاز كاهش دماي سطح بتن ايجاد ميشود
و دقت در اين رابطه اهميت ويژهاي دارد.
بهتر است دماي محيط افزايش يابد تا زمان خنكسازي آن كمتر
شود.
گاه توصيه ميشود كه نرخ كاهش دما كمتر از نرخ افزايش دما باشد.
بنابراين توصيه ميشود ،حداكثر نرخ كاهش دماي سطح بتن به 20
درجه سلسيوس در هر ساعت محدود شود.

ت  6-8بتنريزی در هوای سرد
ت 1-6-8

كليات

ت  1-1-6-8دماي يخ زدگي بتن حدود  -1تا  -2 °Cاست كه به
نسبت آب به مواد سيماني و مواد افزودني بستگي دارد .وقتي بتن
در معرض دماي حدود  5 °Cيا كمتر قرار ميگيرد ،واكنشهاي
مرتبط با گيرش و سختشدن بتن در حد قابل توجهي كند ميشود.
بنابراين وقتي بتن تحت بارهاي دوره ساخت قرار ميگيرد،
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شرايط يخبندان جلوگيري مي گردد و همچنين آهنگ
مناسب براي كسب مقاومت در هواي سرد حاصل مي شود.

مشکالتي چون تركخوردگي و تغيير شکل رخ ميدهد .هرگاه در
سنين اوليه بهدليل يخزدگي آسيبي به بتن وارد شود ،هرگز مقاومت
و دوام مورد نظر را كسب نميكند ،حتي اگر پس از آسيب ديدگي،
حفاظت و عملآوري مطلوب اعمال شود.
حتي وقتي بتن در معرض آب نباشد ،بتن جوان ميتواند تحت يك
چرخهي يخزدن و آبشدن نيز دچار آسيب شود .درجهي اشباع
بتن تازه با افزايش سن و تركيب آب با سيمان در هنگام هيدراته
شدن كاهش مييابد .در چنين شرايطي درجهي اشباع كمتر از
سطح بحراني خواهد بود .سطح بحراني اشباع وقتي است كه آب
درون بتن در حدي باشد كه يك چرخهي منفرد يخزدن و آبشدن
منجر به آسيبديدگي بتن شود .زماني درجهي اشباع بتن كمتر از
سطح بحراني ميشود كه بتن مقاومت فشاري حدود  5 Mpaرا
كسب كند .اين درجهي اشباع معموال كمتر از  80درصد است.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ﻣ ﻮر

 2-6-8تعريف شرايط هوای سرد

ت 2-6-8

 1-2-6-8هنگامي كه دماي هوا كمتر از  5 °Cباشد يا
احتمال برود كه در مدت حفاظت از بتن ،دماي هوا به كمتر
از  5 °Cميرسد ،شرايط هواي سرد حاكم است و الزامات اين
فصل بايد رعايت شود.

ت  1-2-6-8در تعريف موجود نياز به پيشبيني وضعيت هوا وجود
دارد ،درحاليكه در تعاريف قبلي آبا ،وضعيت گذشته يا حال مالك
قرار گيري در شرايط هواي سرد محسوب ميشد .مدت حفاظت از
بتن ،رسيدن به مقاومت  5مگاپاسکال در بتن غير اشباع و يا 25
مگاپاسکال در حالت اشباع است ،مگر آن كه در بتنهاي اشباع از
مواد حبابساز استفاده شده باشد.

 3-6-8الزامات قبل از بتنريزی

ت 3-6-8

تعريف شرايط هوای سرد

خ۶

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹

 1-3-6-8كليهي وسايل و تجهيزات بتنريزي در هواي سرد
بايد در كارگاه موجود باشد .اين موارد شامل دماسنج ،پوشش
محافظتي براي بتن و در صورت لزوم وسايلي براي محفوظ
كردن فضاي اطراف بتن و وسايل گرمايشي است.
 2-3-6-8قبل از بتنريزي بايد شرايط آرماتور و قالبها مورد
بازرسي قرار گيرد و نبايد يخ و برف در سطح آنها مشاهده
شود .همچنين دماي هر نوع فلزي كه در تماس با بتن قرار
ميگيرد ،بايد قبل از بتنريزي بيش از صفر درجهي سلسيوس
باشد.
 3-3-6-8بايد از ريختن بتن روي زمين يا بتن يخ زده اجتناب
شود و دماي آنها قبل از بتنريزي به بيش از صفر درجهي
سلسيوس افزايش يابد.

الزامات قبل از بتنريزی

ت  2-3-6-8و  3-3-6-8عدم رعايت اين بندها ميتواند باعث
كاهش دماي بتن تازه ريخته شده به پايينتر از مقادير مشخص
شده براي حداقل دماي بتن در هنگام ريختن (جدول  )8-7گردد.
در صورتيكه با افزايش دماي اوليهي بتن در هنگام ريختن ،بتوان
از بروز مشکل جلوگيري نمود ،ريختن بتن در تماس باقالب ،ميلگرد
و يا فلزات مدفون يا سطح زمين و بتن يخ زده ،ممکن است توجيه
پذير باشد .آ ب يخ زده روي ميلگردها يا قطعات فوالدي ميتواند
به كاهش چسبندگي بتن به فوالد منجر شود.
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متن اصلي

 1-4-6-8حداقل دماي مجاز مخلوط بتن تابع دماي هوا و
حداقل اندازهي مقطع بتن است .در جدول  8-7حداقل دماي
مخلوط بتن در هنگام مخلوط كردن ،در زمان بتنريزي و
دورهي حفاظت ارائه شده است .طبق جدول  8-7مقاطع به
چهار رده از نظر ضخامت تقسيم شدهاند .نبايد در دماي كمتر
از  ،-15°Cبتنريزي انجام شود ،مگر آنكه دستگاه نظارت با
رعايت تمهيدات خاص آن را مجاز بدانند.
دماي مخلوط بتن در هنگام بتنريزي نبايد بيش از 11 °C
از دماهاي ذكر شده در رديف  1و همچنين دماي بتن پس از
مخلوط كردن نبايد بيش از  8°Cاز دماهاي ذكر شده در
رديف  2جدول  8-7باالتر باشد.

ت  1-4-6-8هر چه حداقل بعد مقطع بتن بزرگتر باشد ،با سرعت
كمتري گرماي خود را از دست ميدهد و در نتيجه افزايش دماي
بيشتري در بتن ناشي از گرمازايي آن رخ ميدهد .بنابراين در
شرايط بتنريزي در هواي سرد ميتوان براي مقاطع بزرگتر،
حداقل دماي كمتري را براي بتنريزي در نظر گرفت.
اگر دماي بتن به ميزان قابل توجهي بيشتر از مقادير رديف  1در
جدول  8-7باشد ،لزوما منجر به حفاظت طوالنيتر در مقابل يخ
زدگي نميشود ،زيرا افت حرارت در اختالف دماي بيشتر افزايش
مييابد .منظور از اختالف دما ،تفاوت دماي هوا و بتن است.
همچنين با افزايش بيش از حد دماي مخلوط بتن ،نياز به آب
بيشتري در مخلوط وجود دارد و نرخ افت اسالمپ افزايش مييابد.
عالوه بر اين افت سريع رطوبت از سطوح دالها ممکن است سبب
تركخوردگي ناشي از جمعشدگي خميري گردد.
توصيه ميشود دماي بتن در هنگام مخلوط كردن و ريختن ،نزديك
به حداقل دماي مجاز باشد تابتوان از مزاياي بهبود كيفيت بتن در
دماي پائين بهره برد.
حداقل دماي مخلوط بتن پس از ساخت آن ،به عوامل مختلفي از
جمله مدت حمل ،معطلي و نوع وسيلهي حمل ارتباط دارد .در اين
جدول فرض شده است كه از كاميون مخلوطكن براي حمل بتن به
مدت يك ساعت استفاده شده است .بديهي است كه اولويت با
رعايت حداقل دماي بتن در هنگام بتنريزي خواهد بود.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 4-6-8دمای مخلوط بتن

ت 4-6-8

دمای مخلوط بتن

ﻣ ﻮر

خ۶

/۲
حداقل دمای بتن به درجهی سلسيوس بر
شرايط

اساس حداقل بعد مقطع بتني )(m
از 0/3

تا 0/9

تا 1/8

از 1/8

حداقل دماي بتن در هنگام
بتنريزي و در دورهي
حفاظت

13

حداقل دما پس از مخلوط
كردن:
براي دماي هوا بيش از 0°C
بين  0°Cتا -15°C
كمتر از-15 °C

16
18
20

10

13
16
18

7

10
13
15

۱۳
۹

كمتر

بين 0/3

بين 0/9

بيشتر

۷/
۱۲

جدول  8-7حداقل دمای بتن

5

7
10
12

 2-4-6-8براي كسب دماي بتن مخلوط شده طبق جدول 8-
 ،7ميتوان از آب گرم براي ساخت مخلوط بتن استفاده كرد.
اما دماي آب مصرفي نبايد بيش از  °80Cباشد .همچنين بايد

ت  2-4-6-8براي محاسبهي دماي مخلوط بتن تازه ميتوان از
رابطه ت  )1-8استفاده كرد:
رابطه ت )1-8
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متن اصلي
بند  8-6-4-4نيز رعايت گردد .در هر صورت از تماس آب
گرم با دماي بيش از  °40Cبا سيمان جلوگيري شود.
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ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

ﻣ ﻮر

كه در آن:
 : Tsدماي سنگدانهي ريز
 :Tgدماي سنگدانهي درشت
 :Twدماي آب اختالط
 :Tcدماي سيمان
 :Wgوزن خشك درشتدانه
 :Wsوزن خشك ريزدانه
 :Wcوزن سيمان
 :Wwوزن آب اختالط
 :Wwgوزن آب موجود در درشتدانه
 :Wwsوزن آب موجود در ريزدانه
براي افزايش دماي بتن ميتوان مصالح ديگري غير از آب مانند
سنگدانهها را نيز حرارت داد .از آنجايي كه گرماي ويژهي آب بيشتر
از مصالح ديگر است ،توصيه ميشود كه در وهلهي اول ،آب مصرفي
مخلوط بتن گرم شود .همچنين گرم كردن آب از نظر اجرايي
آسانتر از گرم كردن مصالح ديگر است.
ت  3-4-6-8معموال اگر دماي آب مخلوط ،حدود  60°Cباشد ،به
دماي بيشتر از  15°Cبراي سنگدانه نياز است.

خ۶

/۲

 3-4-6-8براي كسب دماي مورد نظر مخلوط بتن معموال به
گرم كردن سنگدانهها نيازي نيست .اما چنانچه حتي با
استفاده از آب گرم دماي بتن مورد نظر جدول  8-7حاصل
نشود ،الزم است نسبت به گرم كردن سنگدانهها با وسايل
مناسب اقدام نمود .در صورتيكه سنگدانهها يخزده باشند الزم
است با گرم كردن سنگدانهها نسبت به آب كردن يخ اقدام
نمود.
 4-4-6-8چنانچه از آب گرم براي ساخت مخلوط بتن
استفاده شود ،بايد ريختن مصالح به مخلوطكن بهترتيب
سنگدانه و آب باشد و حداكثر دماي مخلوط سنگدانه و آب
در زمان اضافه كردن سيمان نيز بيشتر از  40 °Cنباشد.

۷/
۱۲

۱۳
۹

 5-4-6-8تغييرات دماي مخلوط بتن از پيمانه به پيمانه ديگر
بايد به حداقل برسد .بنابراين دماي مخلوط بتن بايد در هنگام
ساخت و بتنريزي كنترل شود.

ت  4-4-6-8برخورد آب داغ با سيمان به گيرش ناگهاني آن منجر
ميشود ،بنابراين افت شديد اسالمپ و همچنين كاهش كيفيت
مقاومتي و دوام را در درازمدت بهوجود خواهد آورد .بهتر است براي
رفع اين مشکل از برخورد مستقيم آب داغ با سيمان جلوگيري
نمود.
ت  5-4-6-8براي محاسبهي دماي بتن در هنگام مخلوط كردن،
با در نظر گرفتن مقدار تقريبي افت دماي مخلوط بتن ميتوان از
رابطه ت  2-8استفاده كرد:
رابطه ت )2-8

Tm  Tp  0.25Tp  Ta t

كه در آن:

Ta

دماي هوا به درجهي سلسيوس
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تفسير/توضيح

متن اصلي

Tm
 T pدماي بتن هنگام بتنريزي به درجهي سلسيوس
 tفاصلهي زماني از توليد بتن تا هنگام بتنريزي به ساعت
دماي بتن پس از مخلوط شدن به درجهي سلسيوس

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

رابطهي باال براي انتقال بتن با كاميون مخلوطكن كاربرد دارد.
براي اجتناب از كاهش زياد دماي مخلوط بتن در هنگام انتقال ،اگر
از كاميون مخلوطكن استفاده شود ،توصيه ميگردد كه حداكثر
زمان انتقال كاميون تا محل بتنريزي  1/5ساعت باشد.
در صورتيكه از كاميون مخصوص حمل بتن بهصورت غير پوشيده
استفاده شود ،ضريب ثابت در رابطهي باال به  0/17تغيير مييابد.
چنانچه وسيلهي حمل غير چرخان و سرپوشيده باشد ،اين ضريب
معادل  0/1خواهد بود.

ﻣ ﻮر

 5-6-8ساير الزامات و توصيهها

ت 5-6-8

 1-5-6-8توصيه ميشود تا براي بتنريزي در هواي سرد،
بهويژه در حالتي كه بتن در مدت عملآوري اشباع ميشود،
از مواد حبابساز جهت ايجاد هواي عمدي در بتن استفاده
نمود .مقدار هواي توصيه شده ميتواند معادل مقدار هواي
2-5-6-8جدول  6-10در فصل دوام باشد.
 3-5-6-8نبايد اجازه داد تا قبل از دستيابي به مقاومت
فشاري  5مگاپاسکال ،بتن غير اشباع يخ بزند.
 4-5-6-8بايد از يخزدن بتن تحت شرايط اشباع مربوط تا
زمان بهره برداري جلوگيري شود ،مگر آنكه به مقاومت 25
مگاپاسگال برسد.

ت  1-5-6-8الزامات بتنريزي در هواي سرد ،لزوما مانند الزامات
دوام در شرايط چرخههاي يخ زدن و آب شدن نيست ،اما توصيههاي
موجود جهت احتياط ارايه شده است

ساير الزامات و توصيهها

خ۶

/۲

 2-6-6-8بالفاصله پس از بتنريزي ،بايد حفاظت بتن با
پوشش عايق يا گرم كردن آغاز شود .در صورتيكه الزم باشد
از روش گرم كردن براي محافظت بتن استفاده شود ،نياز به

۷/
۱۲

 1-6-6-8در هواي سرد ،آب ناشي از آب انداختن به مدت
طوالنيتر بر سطح بتن باقي ميماند .عمليات پرداخت سطح
در هواي سرد بايد با دقت بيشتري بهويژه براي سطوحي كه
دراي تردد يا سايش هستند انجام پذيرد

ت 6-6-8

اقدامات پس از بتنريزی

۱۳
۹

6-6-8

اقدامات پس از بتنريزی

ت  3-5-6-8در صورتيكه از مواد حبابساز در بتن استفاده شود،
دستيابي به مقاومت  25مگاپاسکال در بتن اشباع ،ضرورت ندارد.

ت  1-6-6-8در هواي سرد هرچند آب انداختن در فاصلهي زماني
بيشتري از زمان تراكم اتفاق مي افتد ،اما مقدار آب رو زده كمتر
از هواي معتدل يا گرم نيست .باقيماندن طوالني مدت آب رو زده
عالوه بر خطر يخ زدن ،زمان شروع به پرداخت را به مقدار قابل
توجهي به تاخير مياندازد و مشکالت اجرايي بوجود ميآورد.
استفاده از آب كمتر در مخلوط بتن در هواي سرد ،به اين دليل و
ساير داليل ديگر اكيدا توصيه ميشود.
ت  2-6-6-8ايجاد آتش مستقيم بر روي بتن باعث ميشود ساختار
محصوالت هيدراته شده تخريب شود .در هنگام گرم كردن بتن بايد
از خشكشدگي سريع آن اجتناب و گرما را بهصورت يکنواخت بر
سطح بتن اعمال شود.

فصل هشتم –ساخت و اجراي بتن

181

29/01/2019

ايجاد فضاي بسته در اطراف بتن خواهد بود .اما بايد از روشن
كردن آتش بر روي عضو بتني اجتناب نمود .چنانچه از وسايل
گرمازايي استفاده ميشود كه گاز دي اكسيد كربن توليد
ميكنند ،بايد گازهاي توليد شده با روش يا وسيلهي مناسب،
نظير لولهي دودكش به بيرون از فضاي بسته اطراف بتن
هدايت شود.

گاز دي اكسيد كربن ميتواند با سرعت قابل توجهي بخشهاي
سطحي بتن تازه و جوان را كربناته كند .اين امر مي تواند به
خوردگي سريعتر ميلگردها كمك كرده و عمر عضو را كاهش دهد.
در قطعات غير مسلح نيز كربناته شدن ميتواند باعث جمعشدگي
بيشتر شده و احتمال ترك خوردگي را افزايش دهد.
در هواي سرد منظور از عمل آوري ،ايجاد پوشش عايق بر روي بتن
و يا گرم كردن بتن است .در محيط بسته اگر ايجاد گرما باعث
خشك شدن بتن ميشود ،ميتوان از رطوبت رساني با آب يا بخار
آب استفاده كرد.
ت  3-6-7-8لبهها و گوشههاي اعضاي بتني در معرض افت دماي
بيشتر و احتمال يخزدگي هستند و بايد توجه بيشتري به آنها
نمود.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ت 7-6-8

حفاظت بتن

خ۶

 7-6-8حفاظت بتن

ﻣ ﻮر

 3-6-6-8براي مقايسهي دماي بتن در طي مدت حفاظت با
حداقل دماي دورهي حفاظت كه در جدول  8-7ارايه شده،
الزم است دماي سطح بتن ،بهويژه در نواحي بحراني نظير
سطوح قالببندي نشده يا لبهها و گوشهها ،حداقل دو بار در
هر شبانه روز اندازه گيري و ثبت گردد.

/۲

 1-7-6-8پس از بتنريزي الزم است دماي بتن حداقل  3روز
مطابق با حداقل دماي رديف  1در جدول  8-7توسط پوشش
مناسب و در صورت لزوم ايجاد محفظهي بسته و اعمال
گرمايش ،تامين شود .در صورتيكه با استفاده از آزمونههاي
آگاهي يا بلوغ سنجي و يا روشهاي غير مخرب ،بتوان نشان
داد كه بتن به مقاومت  5مگاپاسکال رسيده است ،ميتوان
حفاظت را خاتمه داد.

ت  1-7-6-8كسب مقاومت فشاري بتن در هواي سرد ،كندتر از
شرايط استاندارد (حدود  °20Cو  100درصد رطوبت نسبي) است.
بدين منظور ميتوان با ارتباط دادن مقاومت فشاري نمونههاي
استوانهاي عملآوري شده در شرايط استاندارد در سنين مختلف
اوليه با بلوغ ،رابطهي مورد نظر براي بتن موجود را بهدست آورد.
سپس با استفاده از رابطهي بلوغ براي بتن موجود در كارگاه ،بلوغ
بهدست آمده را محاسبه نمود و مقاومت فشاري متناظر را تخمين
زد.
همچنين ميتوان براي تخمين مقاومت فشاري بتن در كارگاه از
روشهاي غير مخرب مانند آزمايش فراصوتي يا چکش برجهندگي
(اشميت) استفاده نمود .ابتدا الزم است رابطهي همبستگي مقاومت
فشاري و نتايج آزمايشهاي غير مخرب (براي بتن موجود) بهدست
آيد ،سپس با استفاده از نتايج آزمايشهاي غير مخرب بر روي بتن
موجود در كارگاه مقاومت فشاري آن را تخمين زد.
با استفاده از نمونههاي آگاهي كه در شرايط عملآوري واقعي
نگهداري شدهاند نيز ميتوان بهصورت محافظهكارانه مقاومت
فشاري بتن عضو را تخمين زد .هرچند در اين مورد ترديدهايي
وجود دارد ،اما با توجه به شرايط موجود استفاده از اين روش نيز
در ايران توصيه ميشود.
پس از پايان دوره حفاظت بتن ،اگر دماي محيط بيشتر از 10°C
و رطوبت نسبي محيط در حدي است كه احتمال خشكشدگي
شديد بتن وجود دارد ،ميتوان از روش عملآوري با آب استفاده

۷/
۱۲

۱۳
۹
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ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

كرد .در غير اينصورت ،پس از پايان دوره حفاظت بايد از روش
عمل آوري عايقي رطوبتي مانند پوشش نايلوني و مواد شيميايي
غشايي استفاده نمود.
در دورهي حفاظت بايد از پوشش عايق حرارتي مناسب استفاده
شود تا دماي ذكر شده در رديف  1در جدول  8-7حفظ شود.
بنابراين اگر دماسنج دماي كمتر از مقادير مذكور در اين جدول را
نشان ميدهد ،نشانهي نامناسب بودن پوشش است .لبهها و گوشهها
مستعد آسيب ديدگي بيشتري در هواي سرد هستند ،بنابراين
ضخامت پوشش در اين قسمتها بايد بيشتر باشد .اعمال پوشش
بايد شامل سطوح قالببندي شده و سطوح در معرض هوا باشد.

ﻣ ﻮر

 2-7-6-8پس از دورهي محافظت چنانچه دماي متوسط
محيط بيشتر از  5 °Cباشد ،عملآوري متعارف به نحو
مناسب طبق بند  8-5-3اعمال ميگردد .چنانچه بعد از
دورهي محافظت ،دماي محيط كمتر از  5درجهي سلسيوس
باشد ،الزم است محافظت بتن تا رسيدن به مقاومت مورد نظر
در اتمام عملآوري (طبق  )8-5-4تداوم يابد .حداقل دماي
بتن در اين دوره ميتواند بسته به انتخاب دستگاه نظارت
كماكان مطابق با حداقل دماي رديف  1در جدول  8-7باشد
يا اينکه بتن در دماي بيشتر از  5°Cنگهداري شود.

خ۶

بتني 24 ،ساعت پس از خاتمه حفاظت

حداقل بعد عضو بتني،

حداكثر مجاز افت دما

(متر)

(درجهی سلسيوس)

كمتراز0/3
0 /3تا 0/9
 0/9تا 1/8
بيشتراز 1/8

28
22
17
11

۱۳
۹

جدول  8-8حداكثر مجاز افت دمای بتن بر اساس حداقل بعد عضو

۷/
۱۲

 1-8-6-8در طي  24ساعت پس از اتمام مدت حفاظت از
بتن بايد بهتدريج از حفاظت كاسته شود تا بتن در معرض
تغييرات ناگهاني دما قرار نگيرد .براساس حداقل بعد بتن،
حداكثر افت دما پس از  24ساعت بعد از خاتمهي دوره
حفاظت بايد مطابق با جدول  8-8باشد.

/۲

8-6-8

افت دما پس از دوره حفاظت

ت 8-6-8

افت دما پس از دوره حفاظت
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تفسير/توضيح

متن اصلي

 1-9-6-8با توجه به اهميت زمان قالببرداري در هواي سرد،
الزم است به بند 7-1-8فصل قالببندي مراجعه گردد.

ت  1-9-7-8در هواي سرد روند كسب مقاومت فشاري براي همهي
انواع سيمان ،بهويژه سيمانهاي آميخته كند ميشود .بنابراين بايد
توجه ويژهاي به اين امر در تعيين زمان قالببرداري نمود.

7-8
1-7-8

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 9-6-8قالببرداری

ت 9-6-8

بتنريزی در هوای گرم
شرايط هوای گرم

ت  7-8بتنريزی در هوای گرم
ت 1-7-8

شرايط هوای گرم

ت  1-1-7-8معموال دماي بتن توليد شده در كارگاه حدود 2
درجهي سليسوس بيشتر از دماي محيط است .لذا در دماي محيط
باالتر از  30درجهي سلسيوس ،احتمال قرارگيري در شرايط
بتنريزي در هواي گرم وجود دارد.
بديهي است در قطعات حجيم ممکن است بهدليل ايجاد تنشهاي
حرارتي ناشي از افزايش دماي بتن و گراديان حرارتي ،نياز به دماي
به مراتب كمتري وجود داشته باشد .در اين مورد بايد به آييننامهي
شمارهي « 344آئيننامه سازههاي بتني حجيم» مراجعه نمود.
دماي زياد بتن اثرات نامطلوبي بر بتن تازه و سختشده دارد .بخشي
از اين اثرات به شرح زير است:
 افت بيشتر رواني و خطر افزودن آب به مخلوط در كارگاه؛ افزايش آهنگ گيرش ،در نتيجه ايجاد مشکالت در انتقال،تراكم و پرداخت سطح بتن و خطر بيشتر در بهوجود آمدن درزهاي
سرد (درز بين دو اليهي بتن بدون پيوستگي)؛
 احتمال بيشتر ترك خوردگي ناشي از جمعشدگي خميريو حرارتي؛
 احتمال افزايش جمعشدگي ناشي از خشكشدگي؛ -احتمال كاهش مقاومتهاي مکانيکي و دوام.

ﻣ ﻮر

 1-1-7-8هرگاه دمای بتن در زمان بتنریزی بیشتر از 32°C
باشد ،بتنریزی در شرایط هوای گرم محسوب میشود و تدارکات
ضروری برای ساخت بتن و بتنریزی در هوای گرم را باید فراهم
کرد.

قالببرداری

خ۶

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹

غير از دماي بتن عوامل ديگري نيز مانند دماي زياد هوا ،رطوبت
نسبي كم هوا ،سرعت زياد باد ،ارتفاع زياد از سطح دريا و تابش
مستقيم خورشيد به تبخير بيشتر از سطح بتن ميانجامد .اين
عوامل ميتوانند باعث افزايش اثرات نامطلوب هواي گرم (دماي هوا)
به خصوص جمعشدگي خميري و تركخوردگي در سطح بتن
شوند.

2-7-8

تداركات برای ساخت بتن و بتنريزی

 1-2-7-8كليهي مواد و تجهيزات مورد نياز براي ساخت بتن
و بتن ريزي در هواي گرم بايد قبل از شروع عمليات فراهم

ت 2-7-8

تداركات برای ساخت بتن و بتنريزی
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شوند .در اين بخش به مواد و تجهيزات ضروري اشاره شده
است.

 1-3-7-8براي كاهش دماي مخلوط بتن الزم است از
روشهاي پيشگيرانه جهت جلوگيري از افزايش دماي مصالح
اوليه (سيمان ،سنگدانه و آب) استفاده نمود .همچنين ميتوان
نسبت به خنك كردن مصالح مصرفي اقدام كرد .آسانترين
روش استفاده از آب سرد و يا يخ در مخلوط بتن است .چنانچه
با استفاده از آب سرد در ساخت مخلوط بتن نتوان دماي آن
را در حد مورد نظر كاهش داد ،ميتوان تا  75درصد آب مورد
نياز براي ساخت مخلوط بتن را با تراشهي يخ يا يخ پولکي
جايگزين كرد .اما نبايد در پايان عمليات مخلوط كردن بتن،
يخي در بتن مشاهده شود.
 2-3-7-8مصالح مصرفي شامل سنگدانه و مواد سيماني و
آب بايد تا حد امکان از دماي كمي برخوردار باشند .بديهي
است ،دماي بتن پس از مخلوط كردن بايد از حداكثر دماي
مجاز در ريختن كمتر باشد.

ت  1-3-7-8استفاده از آب سرد در ساخت مخلوط بتن ميتواند
تا حدود  4 °Cدماي مخلوط را كاهش دهد ،اما اثر كاهش دماي
مخلوط با استفاده از يخ بهصورت مستقيم تا حدود  10 °Cاست.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 3-7-8ساخت بتن

ت 3-7-8

ساخت بتن

ﻣ ﻮر

خ۶

ت  2-3-7-8در صورت امکان از سيلو با رنگ سفيد براي نگهداري
سنگدانه و سيمان استفاده گردد و كيسههاي سيمان در انبار
سرپوشيده انبار شود .براي جلوگيري از افزايش دماي آب توصيه
ميشود منابع يا مخازن آب و لولههاي رابط در سايه قرار گرفته و
با مواد عايق پوشانده شوند .همچنين بهتر است مخازن آب در زمين
مدفون گردند .جهت جلوگيري از افزايش دماي سنگدانهها ،ناشي
از تابش مستقيم آفتاب ،توصيه ميشود سنگدانهها در زير سايبان
مناسب قرار گيرند.
براي خنك كردن سنگدانههاي درشت در مناطق نسبتا خشك
ميتوان از پاشش آب بر سطح آن استفاده كرد و اجازه داد تا آب
سنگدانه تبخير شود .بههر حال در صورتي كه بخشي از آب در
سنگدانهها باقي بماند ،بايد آن را در تعيين مقدار آب مورد نياز براي
ساخت مخلوط منظور نمود.
دماي مخلوط بتن بايد در حدي باشد كه پس از حمل و قبل از
ريختن از دماي مجاز تجاوز نکند.
براي محاسبه ي دماي مخلوط بتن بر مبناي وزن و دماي مصالح
مصرفي ميتوان از رابطهي ارائه شده در بخش بتنريزي در هواي
سرد استفاده كرد .اما اگر از يخ به عنوان بخشي از آب مصرفي
استفاده ميشود ،براي محاسبهي دماي مخلوط ميتوان از رابطه ت
 3-8بهره گرفت:

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹

رابطه ت )3-8
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تفسير/توضيح

متن اصلي

كه در آن:
 :Wiوزن يخ به  kgاست.
بقيهي پارامترهاي رابطه ت  ،3-8دررابطه ت  2-8بخش بتنريزي
در هواي سرد تعريف شده است.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

ت  4-3-7-8مقدار آب مخلوط بتن بايد به مقدار تعيين شده در
نسبت نسبت هاي مخلوط باشد و به هيچ وجه نبايد براي جبران
افت اسالمپ ،بيشتر از آب تعيين شده در نسبت هاي مخلوط ،به
مخلوط بتن آب اضافه كرد .زيرا اضافه كردن آب منجر به افزايش
نسبت آب به مواد سيماني و در نتيجه كاهش مقاومت مکانيکي و
دوام بتن ميشود.

ﻣ ﻮر

 3-3-7-8الزم است تمام وسايل ساخت بتن تا حد امکان در
سايه نگهداري شوند و با ريختن آب بر سطح يا درون
مخلوطكن نسبت به كاهش دماي آن اقدام شود .اما در هنگام
ساخت مخلوط بتن ،نبايد آب اضافي در مخلوطكن باشد.
 4-3-7-8براي جبران افت اسالمپ در هواي گرم نبايد
بيشتر از مقدار آب نسبت هاي مخلوط بتن ،آب ديگري اضافه
شود .با كاهش دماي مخلوط بتن طبق بند  8-7-5-2ميتوان
افت اسالمپ را كاهش داد .براي طوالنيتر كردن مدت حفظ
اسالمپ مخلوط بتن ،ميتوان از مواد كندگير يا روانكننده يا
كاهندهي آب كه خاصيت كندگيري دارند ،استفاده كرد.

خ۶

 4-7-8انتقال بتن

ت 4-7-8

/۲

 1-4-7-8انتقال بتن با كاميون حمل بتن 1بايد به نحوي
باشد كه حداكثر تعداد چرخش جام كاميون به  300دور
محدود گردد .در صورتيكه قرار باشد عمل اختالط و حمل
بهصورت توام انجام شود ،الزم است حداقل  70دور با سرعت
چرخش تند بتن را مخلوط كرد اما براي بقيه دورها سرعت
چرخش جام بايد سرعت كند باشد .مدت انتقال بتن با كاميون
مخلوطكن بتن تا اتمام تخليهي بتن از كاميون نبايد از يك
ساعت بيشتر شود .همچنين اين مدت ميتواند با مصرف مواد
افزودني كندگير يا سيمانهايي با ديرگيري و افت اسالمپ كم
با مجوز دستگاه نظارت افزايش يابد.
 2-4-7-8براي جلوگيري از گرم شدن بتن در حين انتقال
توصيه ميشود قبل از استفاده دماي وسايل و تجهيزات حمل
و ريختن مانند ديگ مخلوطكن را با كمك آب يا چتايي خيس
كاهش داد .توصيه ميشود رنگ وسايل حمل و ريختن بتن
مانند ديگ كاميون حمل بتن ،سفيد يا رنگ روشن باشد.

انتقال بتن

۷/
۱۲
۱۳
۹

ت  2-4-7-8در هواي شرجي و گرم نميتوان انتظار داشت كه با
آبپاشي سطح بيروني كاميون مخلوطكن و يا استفاده از گوني
خيس در سطح آن افت دماي قابل مالحظهاي حاصل شود .در اين
حالت الزم است صرفا از آب خنك براي كاهش دماي ديگ
مخلوطكن استفاده نمود.

1 - Truck Mixer
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تفسير/توضيح

متن اصلي
ت 5-7-8

 5-7-8بتنريزی

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 1-5-7-8حداكثر دماي مخلوط بتن در هنگام بتنريزي بايد
به  32درجهي سلسيوس محدود شود ،مگر آن كه طراح يا
دستگاه نظارت پروژه دماي كمتري را تجويز نمايد.
 2-5-7-8زماني كه شرايط محيطي احتمال تركخوردگي
ناشي از جمعشدگي خميري را افزايش ميدهد ،بايد نسبت
به حفاظت سطح بتن از تبخير زياد بهويژه در دالها اقدام كرد.
دماي زياد هوا و بتن ،رطوبت كم محيط ،سرعت زياد باد و
تابش مستقيم آفتاب از عوامل تشديد كننده تبخير آب از
سطح بتن هستند .استفاده از پوشش نايلوني بر سطح بتن
بدون آنكه در تماس مستقيم با بتن باشد يا استفاده از مواد
غشاساز جلوگيري كننده از تبخير پس از اتمام پرداخت سطح،
روش مناسبي براي كاهش نرخ تبخير است.

بتنريزی

ت  2-5-7-8نرخ تبخير آب از سطح بتن را ميتوان از رابطه ت 4-8

ﻣ ﻮر

محاسبه كرد .اگر نرخ تبخير در بتنهاي معمولي بيشتر از
 0/5 kg/m2/hباشد ،براي جلوگيري از تركخوردگي خميري ناشي
از تبخير بايد نسبت به حفاظت سطح بتن براي كاهش نرخ تبخير
اقدام نمود .بديهي است چنانچه از بتنهايي با آب انداختگي ناچيز
مانند بتنهاي حاوي دودهي سيليسي يا بتن خودتراكم استفاده
شود ،شرايط حفاظتي بايد تشديد گردد ،زيرا ممکن است در نرخ
تبخير كمتر از  0/5 kg/m2/hنيز ترك خوردگي اتفاق بيافتد.
رابطه ت )4-8

𝐸 = 5[(𝑇𝑐 + 18)2.5 − 𝑅(𝑇𝑎 + 18)2.5 ](𝑉 + 4) ∗ 𝑒 −6

خ۶

كه در آن:
 Eنرخ تبخير به
 Rرطوبت نسبي تقسيم بر 100
 Taدماي هوا به درجهي سلسيوس
 Tcدماي بتن به درجهي سلسيوس
 Vسرعت باد به km/h
ت  3-5-7-8وزن الياف با توجه به حجم آن ميتواند بهصورت
درصدي از حجم بتن بدست آيد .براي اين منظور ميتوان حجم
الياف را در چگالي آن ضرب نمود تا وزن الياف محاسبه گردد.
kg/m2/h

/۲
 1-6-7-8در هواي گرم بهترين روش عملآوري براي دالها
ايجاد حوضچهي آب بر سطح آنها است .همچنين استفاده از
چتايي خيس همراه با پوشش پالستيك بر روي آن در اعضاي
بتني توصيه ميشود .چتايي بايد در طول مدت عملآوري
بهطور مداوم خيس باشد ،اگر چتايي خشك و مجددا خيس

۷/
۱۲

6-7-8

عملآوری

ت 6-7-8

۱۳
۹

 3-5-7-8در صورتي كه نرخ تبخير در حد زياد است و امکان
كاهش نرخ تبخير وجود ندارد ،ميتوان از انواع الياف به مقدار
كم استفاده كرد .استفاده از الياف حتي به مقدار حدود  0/1تا
 0/2درصد حجم بتن ميتواند بروز ترك ناشي از جمعشدگي
خميري را به تاخير انداخته و يا كاهش دهد .هر چند
بهكارگيري تمهيدات كاهش نرخ تبخير كمك بزرگي در
كاهش احتمال تركخوردگي است.

عملآوری

ت  1-6-7-8به روشهاي عملآوري مطابق بند  8-5-3مراجعه
شود.
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

شود ،چرخههاي خيس و خشك شدن در سطح بتن رخ
ميدهد كه عملآوري صحيحي محسوب نميشود.
 2-6-7-8ميتوان از محلول شيميايي غشاساز با رنگ روشن
يا سفيد استفاده نمود .اما براي بتنهاي پرمقاومت با نسبت
آب به مواد سيماني كمتر از  ،0/42استفاده از روشهاي صرفا
جلوگيري كننده از تبخير مانند استفاده از پوشش نايلوني تنها
و محلول شيميايي غشاساز توصيه نميشود ،مگر آنكه
استفاده از آنها توسط دستگاه نظارت مجاز تشخيص داده
شود.
 3-6-7-8براي مدت عملآوري مورد نياز به جدول 8-6
مراجعه شود .در اين جدول ردهي عمل آوري ،شرايط محيطي،
نوع سيمان و دماي متوسط سطح بتن يا هواي مجاور در نظر
گرفته شده است.

ﻣ ﻮر
خ۶
/۲
۷/
۱۲
۱۳
۹

 9فصل نهم

ت9

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

بتنريزی در شرايط خاص و بتنهای ويژه
متن اصلي

1-9

كليات

ت  1-9كليات

ﻣ ﻮر

 1-1-9بتنهاي ويژه بتنهايي هستند كه مواد و مصالح تشکيل
دهنده ،روش اجرا يا خواص تازه و سختشدهي آنها با بتنهاي
متداول تفاوت قابل توجهي دارد.
 2-1-9عالوه بر الزاماتي كه در اين فصل براي بتنهاي ويژه
ارائه شده است ،بايد ساير ضوابط و الزامات اين آييننامه نيز
رعايت گردد .به عبارت ديگر ،فقط تفاوتها در اين بخش ارائه
شده است و بخشهاي مرتبط با بتن متعارف همچنان الزامي
باقي ميماند.
 3-1-9در طراحي و اجراي بتنهاي ويژه نياز به منابع انساني
ماهر و آموزشديده و همچنين استفاده از تجهيزات و وسايل
خاص در آزمايشگاه و كارگاه است .قبل از شروع به اجراي
بتنهاي ويژه ،اين نيازها بايد فراهم شود.

تفسير/توضيح

خ۶
/۲

 1-1-2-9بتن پرمقاومت بتني است كه مقاومت مشخصهي
آن در سن  28روز بيشتر از 40مگاپاسگال باشد.

ت  2-9بتن پرمقاومت
ت 1-2-9

۱۳
۹

1-2-9

كليات

۷/
۱۲

2-9

بتن پرمقاومت

ت  3-1-9الزم است ،جلسات هماهنگي بين كارفرما ،مشاور،
پيمانکار و كليه دستاندركاران در مراحل مطالعات و اجراي پروژه
برگزار شود.

كليات

ت  1-1-2-9با توجه به اينکه بعضي از جداول و روابط براي
بتنهاي بامقاومت تا حدود  40مگاپاسکال معتبر است و با توجه به
شرايط مقاومتي معمول بتن در ايران ،در حال حاضر بتن پرمقاومت
در اين آئيننامه  45مگاپاسکال و بيشتر در نظر گرفته ميشود.
ممکن است در آيندهي نزديك با رايجتر شدن ساخت بتنهايي با
ردهي باالتر از  45مگاپاسکال ،اين مرز به  50مگاپاسکال يا باالتر
نيز افزايش يابد .همچنين ،در ساخت بتنهايي با مقاومت
مشخصهي بيشتر از  40مگاپاسکال به تمهيدات ويژهاي در زمينهي
انتخاب مصالح ،مصرف افزودنيهاي شيميايي ،پوزوالنها ،سربارهها

فصل نهم – بتنريزي در شرايط خاص و بتن هاي ويژه 29/01/2019

189

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

2-2-9

تفسير/توضيح

مصالح مصرفي

 1-2-2-9سيمان

استفاده از انواع سيمانهاي پرتلند و آميخته در توليد بتن
پرمقاومت مجاز است.

و دقت در ساخت و كنترل كيفي نياز است .بنابراين از اين نظر نيز
ميتوان هماكنون اين مرز را منطقي محسوب نمود.
 از اين نوع بتن ميتوان در ساخت اعضاء سازهاي مانند ستونها،ديوارهاي برشي ،پوستهها ،سازههاي ساحلي ،كفهاي صنعتي و
سازههاي بتني پيشساخته و پيش تنيده استفاده نمود.

ت 2-2-9

مصالح مصرفي

ت  1-2-2-9سيمان
در بهكارگيري سيمانهاي آميخته براي ساخت بتن پرمقاومت،
همچون سيمانهاي پرتلند ،اطمينان از كسب مقاومت فشاري در
سن مقرر بايد با حساسيت بيشتري مورد توجه قرار گيرد.

ﻣ ﻮر

استفاده از اندازهي اسمي سنگدانه تا حداكثر  20ميليمتر
توصيه ميشود .استفاده از شن شکسته يا نيم شکسته
پرمقاومت با حداكثر مقاومت سايشي  30درصد (ردهي
 LA30مطابق استاندارد ملي ايران شمارهي  )302در ساخت
اين نوع از بتنها توصيه ميگردد.

در صورت تامين مقاومت و كارايي مورد نظر ،استفاده از حداكثر
اندازهي سنگدانه بزرگتر مجاز است.

خ۶

 2-2-2-9سنگدانهها

ت  2-2-2-9سنگدانهها

/۲

 1-2-2-9سيمان

۷/
۱۲
۱۳
۹

 1-1-2-2-9در اين بتنها استفاده از فوق روانكننده يا
كاهندههاي آب ممتاز الزامي است.
 2-1-2-2-9با توجه به احتمال افت رواني زياد اين نوع بتن،
توصيه ميشود از مواد ديرگير كننده يا حفظ كنندهي رواني
به همراه مواد فوقروانكننده استفاده شود.
 3-1-2-2-9استفاده از هرگونه مادهي افزودني به شرطي
مجاز است كه در نسبت هاي مخلوط و ساخت مخلوط
آزمايشي در آزمايشگاه و كارگاه ،نتايج عملکردي مطلوبي به
دست آيد.
 4-1-2-2-9استفاده از مواد مکمل سيماني از جمله دودهي
سيليسي در بتنهاي پرمقاومت توصيه ميشود.
 5-1-2-2-9استفاده از محصوالت آماده تحت عنوان ژل
دودهي سيليس يا محصوالت مشابه ،بدون اطالع از مواد
تشکيلدهنده و نسبتهاي آنها مجاز نيست .در صورت اطالع
از موارد فوق نيز كنترل عملکرد مادهي مزبور ضرورت دارد.

ت  1-2-2-9سيمان
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ت  4-2-2-9الياف فوالدی

 4-2-2-9الياف فوالدی

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 1-4-2-2-9استفاده از الياف فوالدي با نظر طراح پروژه يا
دستگاه نظارت و رعايت تمهيدات مندرج در بخش بتن اليافي
در بتنهايي با مقاومت بيشتر از  65مگاپاسگال بهويژه در
مناطق داراي زلزله با خطر نسبي زياد و بسيار زياد توصيه
ميشود.
 2-4-2-2-9استفاده از ساير انواع الياف ،با در نظر گرفتن
عملکرد آنها از نظر مقاومتي و غيره بالمانع است.
 5-2-2-9تعيين مقادير نسبتهای مخلوط (طرح مخلوط)

ﻣ ﻮر

 1-5-2-2-9نسبت هاي مخلوط بتنهاي پرمقاومت بايد
ابتدا در آزمايشگاه ساخته و بر اساس نتايج بدست آمده مورد
تائيد قرا رگيرد .تهيه شود .همچنين الزم است از عملکرد آن
در كارگاه نيز اطمينان حاصل شود.

ت  9-2-2-5-1توصيه ميگردد در ساخت اين نوع بتن ،از نسبت
آب به مواد سيماني كمتر از  0/4استفاده گردد.
 مقدار مواد سيماني براي كاهش گرمازايي و جمعشدگي و رعايتمسايل زيست محيطي و توسعهي پايدار تا حد امکان بايد محدود
گردد .توصيه ميشود حداكثر مقدار سيمان پرتلند به  500كيلوگرم
بر متر مکعب و مواد سيماني به  550كيلوگرم بر متر مکعب محدود
شود.
 در صورتي كه مقدار سيمان از  425كيلوگرم در متر مکعب يامقدار مواد سيماني از  475كيلوگرم بر متر مکعب براي حداكثر
اندازه اسمي سنگدانه  20ميلي متر بيشتر شود ،بايد تمهيدات الزم
جهت كنترل جمعشدگي صورت پذيرد.
 در تعيين نسبتهاي مخلوط بايد دقت نمود اگر ابعاد عضو ،مطابقآييننامهي بتن حجيم ،نشريهي شمارهي  344سازمان برنامه و
بودجه بزرگ باشد ،ممکن است دما در هستهي آن بهشدت افزايش
يابد .لذا براي جلوگيري از كاهش مقاومت بتن و پديدهي تشکيل
اترينگايت تاخيري ،نبايد دماي هستهي بتن از  70درجهي
سلسيوس بيشتر شود .همچنين تنشهاي حرارتي و تركخوردگي
ناشي از آن بايد در عضو بتني كنترل گردد.
 در صورتيكه اين نوع بتن ،كاربري خاصي داشته باشد ،بايد نسبتهاي مخلوط بتن چنان تهيه شود كه محدوده كارائي و رواني
مناسب و ساير نيازها مانند افزودن مواد فوقروانكننده مطابق با
هدف كاربرد اين نوع بتن برآورده شود.
 جدول ت  1-9بهصورت راهنما در خصوص ردهبندي بتنهايپرمقاومت و نسبتهاي آب به مواد سيماني متناظر ارائه شده است
و صرفا جنبه راهنمايي دارد .در اين جدول سيمان مصرفي در بتن
داراي ردهي مقاومتي  42/5و شن صد درصد شکسته در نظر گرفته
شده است .در بتنهاي پرمقاومت چنانچه از دوده سيليسي استفاده

خ۶

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹
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تفسير/توضيح

متن اصلي

شود ،ميتوان از نسبت آب به مواد سيماني نزديك به كرانه فوقاني
استفاده نمود.
جدول ت  1-9راهنمای طبقهبندی بتنهای پرمقاومت
مشخصات

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 3-2-9اجرا

مقاومت
(مگاپاسکال)
نسبت آب به
مواد سيماني

ت 3-2-9

زياد

فوقالعاده زياد

75-100

بيشتر از 100

45-70
0/40 – 0/35

0/35 – 0/28

كمتر از 0/28

اجرا

ت  1-3-2-9اندازهگيري رطوبت سنگدانهها بايد بهصورت مستمر
و ترجيحا خودكار انجام شود و با توجه به نتايج آن اصالحات الزم
در وزن سنگدانه و آب مصرفي اعمال گردد.

ﻣ ﻮر

 1-3-2-9در هنگام ساخت اين نوع بتن در كارگاه ،دقت
بيشتري بويژه در مورد رعايت نسبت آب به مواد سيماني
اعمال نمود.
 2-3-2-9در اين نوع از بتن به خاطر نسبت كم آب به مواد
سيماني و مصرف زياد سيمان ،عمل آوري اهميت زيادي دارد.
لذا استفاده از عملآوري مرطوب توصيه ميشود .در صورت
استفاده از روشهاي ديگر عمل آوري بايد روش آن به تائيد
دستگاه نظارت برسد.
 3-3-2-9با توجه به افت رواني قابل توجه اين نوع از بتن،
ممکن است افزودن مواد فوقروانكننده در دو مرحلهي
ساخت بتن و سپس در پاي كار انجام شود .افزودن اين مواد
در مرحلهي ساخت بتن حتما بايد در ايستگاه مركزي ساخت
بتن انجام شود.

بتن

مقاومت زياد

مقاومت خيلي

مقاومت

خ۶

ت  2-3-2-9با توجه به نسبت آب به مواد سيماني و بهكارگيري
مواد افزودني معدني در اين نوع بتن ،معموال جمعشدگي خود
بهخودي آن زيادتر از بتنهاي معمولي است .لذا رطوبترساني به
آن براي كاهش اين نوع از جمعشدگي اهميت دارد.

/۲

 1-1-3-9بتن اليافي نوعي مادهي مركب است كه از سنگدانه،
خمير مواد سيماني و الياف مجزا (ناپيوسته) ساخته ميشود.
الياف مورد استفاده ميتوانند از نوع فلزي ،پليمري ،كربني،
شيشهاي ،گياهي و سلولزي يا تركيب چند نوع از اين الياف
باشند .در اين بخش ،عمدتا به الياف فوالدي پرداخته ميشود
و تنها در خصوص دالهاي بتني و كفهاي صنعتي به كاربرد
الياف پليمري براي كنترل جمعشدگي بتن اشاره شده است.

ت  3-9بتن اليافي

ت 1-3-9

۱۳
۹

1-3-9

كليات

۷/
۱۲

3-9

بتن اليافي

ت  3-3-2-9در صورتي كه نياز باشد تا روانكننده در دو مرحله
به بتن افزوده شود ،بايد قبل از اجرا عملکرد آن بهصورت آزمايشي
در آزمايشگاه و كارگاه ارزيابي شود .همچنين بايد كنترل رواني قبل
و بعد از افزودن فوقروانكننده در هر دو مرحله انجام پذيرد.

كليات

ت  1-1-3-9كاربردهاي عمدهي الياف فوالدي شامل قطعات بتني
پيشساخته ،دالهاي بتني متکي به شمع در مناطق داراي خاك
ضعيف (نظير كف كارخانهها ،انبارها و زيرزمينها) و دالهاي بتني
متکي به ستون است.
 استفاده از الياف براي مسلح كردن دالهاي بتني بهدليل داشتنمزايايي از جمله كنترل تركهاي ناشي از جمعشدگي ،بهبود طاقت،
دارا بودن مقاومت كششي پسماند ،كاهش نيروي انساني و تجهيزات
و همچنين سهولت اجراي آن ،راهکاري مناسب است.
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 در قطعات بتني پيشساخته استفاده از آرماتور براي مقاومت دربرابر تنشهاي موضعي ،نظير تنشهاي ناشي از بارهاي متمركز وارده
در هنگام توليد قطعات مناسب است .اما در تنشهاي توزيع شده
نظير تنشهاي ناشي از فشار خاك و آبهاي زيرزميني در مرحلهي
بهره برداري ،الياف عملکرد بهتري دارند .از آنجا كه معموال هم
تنشهاي موضعي و هم تنشهاي توزيع شده در قطعات پوشش
سازههاي زير زميني وجود دارد ،اين قطعات را ميتوان بهصورت يك
سيستم تركيبي از آرماتور و الياف توليد نمود.
الياف پليمري بهويژه الياف پليپروپيلن در اغلب اوقات بهمنظور
كنترل عرض ترك و زمان تركخوردگي دالهاي بتني و كفهاي
صنعتي در سنين اوليه و تركهاي ناشي از جمعشدگي خميري
(پالستيك) استفاده ميشود.

 1-2-3-9پيش از مصرف الياف بايد مشخصات الياف شامل نوع
الياف ،طول ،قطر يا نسبت طول به قطر (ضريب شکل) ،شکل،
بافت سطحي ،مدول االستيسيته و حداقل مقاومت كششي
نهايي الياف مشخص گردد .طول الياف نبايد از نصف فاصلهي
آزاد آرماتورها و نصف ضخامت پوشش بتن روي آرماتورها
بيشتر باشد.

ت  2-3-9الياف فوالدي معموال با مقاومت كششي نهايي تا حدود
 1100مگاپاسکال در دسترس هستند .الياف با مقاومتهاي بيشتر
بهصورت خاص سفارش داده ميشوند .طول معمول اين الياف در
محدودهي  13الي  64ميليمتر و نسبت طول به قطر (ضريب شکل)
آنها نيز در محدودهي  30الي  100قرار دارد .الياف فوالدي به
شکلهاي صاف ،موجدار ،قالبدار و با انتهاي برآمده توليد ميشوند.
طول الياف فوالدي عالوه بر تعيين نسبت طول به قطر ،كنترل
محدوديت بهكارگيري آن در بتن آرمه كاربرد دارد .الياف پليپروپيلن
نيز به لحاظ هندسي در سه گروه تكرشتهاي ،چندرشتهاي و نواري
جاي ميگيرند.

 3-3-9تعيين مقادير نسبتهای مخلوط (طرح

ت 3-3-9

ﻣ ﻮر

 2-3-9مشخصات الياف

ت 2-3-9

مشخصات الياف

خ۶

/۲
مخلوط)

۱۳
۹

 1-3-3-9مقادير و نسبتهاي مخلوط بتن اليافي بايد
بهصورت خاص با توجه به شرايط پروژه و با در نظر گرفتن
مشخصات الياف ،طبق بند  1-2-3تعيين يا از مخلوطهاي اجرا
شده در پروژههاي قبلي مشخص شود .در هر دو صورت مقادير
و نسبتهاي مخلوط بايد عالوه بر تأمين كارايي ،مقاومت
فشاري و موارد ديگري نظير طاقت خمشي و مقاومت خمشي
مورد نياز را برآورده كند.
 2-3-3-9با توجه به مقدار مصرف الياف ،طول ،قطر و شکل
الياف ،تغيير رواني در بتن اليافي ايجاد مي شود .معموال ،الياف
رواني بتن را كاهش مي دهد .از اينرو بايد بر اساس مخلوطهاي

۷/
۱۲

مخلوط)

تعيين مقادير نسبتهای مخلوط (طرح

ت  1-3-3-9به هر حال ساخت مخلوط آزمايشي در آزمايشگاه و
كنترل كارايي بتن و عملکرد آن از نظر مکانيکي ضرورت دارد.

ت  2-3-3-9بهمنظور دستيابي به رواني مورد نظر بتن اليافي
ميتوان به استفاده از افزودنيهاي روانكننده و خاكستر بادي اشاره
نمود .همچنين كاهش سهم شن و افزايش سهم ماسه در دستور كار
قرار ميگيرد.
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آزمايشي ساخته شده ،عالوه بر مصرف افزودنيهاي مناسب
مانند روانكننده بايد بافت دانهبندي مخلوط سنگدانهها را نيز
ريزتر نمود.

 وجود الياف در بتن ممکن است باعث افزايش آب انداختن شود.همچنين با كاهش حداكثر اندازهي سنگدانه ميتوان مقدار الياف
بيشتري را با نگراني كمتر در ارتباط با گلولهشدگي آنها بهكار برد.
الزم به ذكر است كه گلولهشدگي الياف ميتواند آبانداختن را نيز
افزايش دهد.

 4-3-9اجرا

ت 4-3-9

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

 1-4-3-9قالببندی و آرماتورگذاری

ت  1-4-3-9قالببندی و آرماتورگذاری

ﻣ ﻮر

 1-1-4-3-9بهمنظور كاهش مشکالت ناشي از بيرون زدن
الياف فوالدي از گوشههاي قالب ،گوشهها و لبههاي تيز قالب
بايد پخ شوند .راه حل ديگر بتونهكاري يا استفاده از نوارهاي
مخصوص در داخل گوشهها و لبههاي تيز قالب است.
 2-1-4-3-9در مواردي كه الياف فوالدي همراه با شبکهي
آرماتور يا شبکهي مفتول جوش شده استفاده ميشود ،فاصلهي
آزاد آرماتورها يا مفتولهاي جوش شده يا ضخامت پوشش بتن
روي آرماتور بايد از دو برابر طول الياف فوالدي بيشتر باشد.
 3-1-4-3-9افزودن الياف بايد به يکي از سه روش زير انجام
شود:
 الياف در ايستگاه مركزي بتن به جريان سنگدانه پيش از
ورود به مخلوطكن اضافه شود.
 الياف در ايستگاه مركزي بتن ،مخلوط و سپس آب اضافه
شود.
 الياف در مرحلهي آخر پس از اختالط تمام اجزاي
تشکيلدهندهي بتن به مخلوطكن اضافه شود.

اجرا

خ۶

/۲

ت  3-1-4-3-9در روش اول الياف را ميتوان بهصورت دستي يا از
طريق قيف مخزن الياف به سنگدانههاي در حال حركت روي نوار
نقاله (بهويژه درشتدانه) اضافه كرد يا آنها را روي نوار نقاله ديگري
ريخت كه به نوار نقالهي حامل سنگدانه منتهي ميگردد .اين روش
بهويژه براي الياف فوالدي بهصورت دستهاي (بستهاي) و الياف
پليپروپيلن تك رشتهاي توصيه ميشود.
 در روش سوم ،الياف با نرخ حدود  50كيلوگرم در دقيقه به داخلقيف كاميون مخلوطكن در حالي كه با سرعت حداكثر ميچرخد،
اضافه ميشود .سپس سرعت ديگ به سرعت متوسط براي اختالط
كاهش يافته و بايد حداقل  50دور با اين سرعت بچرخد .استفاده از
اين روش زماني مجاز است كه كاميون مخلوطكن بيش از دو سوم
ظرفيت اسمي خود بارگيري نشده باشد .توصيه ميشود اسالمپ بتن
پيش از افزودن الياف 25 ،الي  75ميليمتر (با توجه به مقدار الياف
مصرفي) بيشتر از اسالمپ نهايي مورد نظر باشد ،زيرا با افزودن الياف
از مقدار اسالمپ بتن كاسته ميشود.

۷/
۱۲

۱۳
۹

 2-4-3-9جايدهي بتن

 1-2-4-3-9حمل و جايدهي بتنهاي اليافي ميتواند با
تجهيزات متداول و با در نظر گرفتن نکات زير انجام گيرد:
 2-2-4-3-9با توجه به ضرورت افزايش شيب ناوهي كاميون
مخلوطكن ،ممکن است نتوان بتن اليافي را بهخوبي تخليه كرد.
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

بنابراين گاه نياز به استفاده از يك سکو براي استقرار كاميون
مخلوطكن وجود دارد.
 3-2-4-3-9جام بايد داراي قيفي با شيب تند و سطح داخلي
تميز و هموار باشد .همچنين حداقل اندازهي دهانهي بازشو بايد
 300ميليمتر يا  12برابر حداكثر اندازهي سنگدانه محاسبه،
هركدام بيشتر است ،باشد.
 4-2-4-3-9براي پمپ كردن بتن حاوي الياف فوالدي بلند
(بيشتر از  50ميليمتر) بهويژه در مقادير مصرف بيش از 50
كيلوگرم بر متر مکعب ،بايد تمهيدات الزم در نظر گرفته شود.

ت  3-2-4-3-9در صورت انسداد بازشو توسط الياف و بهمنظور
تخليهي آسان بتن ميتوان از لرزانندهي بدنهي روي جام استفاده
نمود.

ﻣ ﻮر

ت  4-2-4-3-9براي الياف با طول كمتر از  50ميليمتر ،ضابطهي
خاصي ارائه نشده است.
براي الياف با طول بيش از  50ميليمتر ،از لولههاي با قطر حداقل
 125ميليمتر استفاده ميشود.
توصيه ميشود طول لولههاي انعطافپذير پمپ تا حد امکان به
حداقل برسد.
انتهاي شوت كاميون مخلوطكن بايد حدود  300ميليمتر باالتر از
شبکهي فلزي تعبيه شدهي روي قيف پمپ باشد .شبکهي فلزي روي
قيف نبايد هنگام پمپ كردن بتنهاي اليافي برداشته شود .با اتصال
يك لرزانندهي كوچك به شبکهي فلزي قيف ميتوان عبور جريان
بتن اليافي از آن را تسهيل نمود.
استفاده از سنگدانه با دانهبندي گسسته توصيه نميشود.
در مخلوطهاي بتن اليافي بسيار روان ،انتقال بتن به روش پمپاژ
چندان مناسب نيست .توصيه ميشود حداكثر مقدار اسالمپ بتن
اليافي براي پمپ كردن برابر با  150ميليمتر باشد.

خ۶

/۲

ت  1-3-4-3-9براي متراكم كردن بتن و فرو بردن الياف موجود در
سطح دالهاي بتني از شمشهي لرزان و يا شمشهي ليزري استفاده
ميشود .بهمنظور ايجاد سطحي هموار و بستن پارگيها و
بازشدگيهاي موجود در سطح بتن از ابزارهاي پرداخت فلزي
انعطافپذير مانند تخته ماله دسته بلند ،ماله با دو لبهي گرد و برنده
و شمشهي روسازي استفاده ميشود .مالههاي چوبي سبب كنده
شدن اليهي سطحي بتن و در نتيجه بيرون آمدن الياف شده و
بههمين دليل كاربرد آنها توصيه نميگردد.

۱۳
۹

 1-3-4-3-9تمام روش هاي تراكم و پرداخت بتن معمولي با
ست فاده
اع مال تغييرات جزئي ،براي بتن ال يافي نيز قا بل ااســـت
ميباشد.
از تجهيزات مکانيکي نيز ميتوان براي پرداخت بتنهاي اليافي
شي تا
صفحات در طول مدت مالهككشــي
ستفاده نمود .تيغهها و صــفحات
ااســتفاده
حد امکان موازي با سطح نگه داشته شوند ،زيرا شيبدار بودن
سطح بتن
شدن الياف در ســطح
آنها با زاويهي زياد موجب ظاهر شــدن
ميگردد.
صورت نياز به زبر كردن
 2-3-4-3-9در كف هاي بتني در صـــورت
ستفاده نبايد موجب باال آمدن و
ســطح بتن ،ابزارهاي مورد ااســتفاده
س
ظاهر شدن الياف شوند .براي زبر كردن سطح نبايد از چتايي
استفاده كرد.

۷/
۱۲

 3-4-3-9تراكم و پرداخت سطح بتن

ت  2-3-4-3-9كشيدن چتايي سبب بلند شدن و ظاهر گشتن الياف
در سطح بتن ميشود.
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تفسير/توضيح

متن اصلي
 4-4-3-9عملآوری

 5-3-9آزمايشهای بتن اليافي

ت 5-3-9

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 1-4-4-3-9براي ع ملآوري بتن هاي ال يافي و ح فا ظت در
برابر يخب ندان و د ما هاي ز ياد يا كم با يد ه مان تمه يدات
بتنريزي در هواي سرد و گرم در بتن معمولي اجرا شود.

ت  1-4-4-3-9بنابراين بهمنظور جلوگيري از اين آسيبديدگي،
بهتر است بتنريزي در سايه و به دور از تابش خورشيد و وزش باد
انجام شود.

آزمايشهای بتن اليافي

ﻣ ﻮر

 1-5-3-9آزمايشهاي خاص بتن حاوي الياف فوالدي مربوط
به تعيين شکلپذيري بتن ميباشد كه عبارتند از:
خمشـــي
شي
الف -آزمايش هاي تير بتني براي تعيين مقاومت خم
باقيمانده (طبق ا ستاندارد ملي ايران به شمارهي  )17207و در
ـانــدارد
ندارد
اســـتـتا
قت ( ط بق ا س
ـاقــت
بر خي موارد براي ت ع ي ين طـطا
)ASTM C1609؛
ب -آز مايش هاي دال بتني براي تعيين طا قت و ظرف يت
جذب انرژي (طبق استاندارد .)ASTM C1550

 1-2-4-9كارايي بتن خودتراكم با بتن معمولي بسيار متفاوت
است و خواص كارايي بتن خودتراكم شامل موارد زير است كه
اين خواص بايد با تعيين نسبتهاي مناسب مخلوط تأمين
شوند:
 قابليت پركنندگي قابليت عبور -پايداري

ت 2-4-9

كارايي

۱۳
۹

كارايي

ت  1-1-4-9شکلپذيري ،يك خاصيت بتن تازه بوده كه نشانهي
تغيير شکل آسان مخلوط تحت نيروي ثقل و وزن مخلوط است.

۷/
۱۲

 1-1-4-9بتن خودتراكم قابليت جاري شدن زياد بدون
جداشدگي و آب انداختن را دارد بهنحوي كه در قالب ،حتي با
تراكم زياد آرماتور ،نحت وزن خود بدون نياز به ابزار خاص،
پخش و متراكم ميشود .از مهمترين خصوصيات بتن خودتراكم
تازه ،شکل پذيري زياد با حفظ پايداري مطلوب است.

2-4-9

ت 1-4-9

كليات

/۲

1-4-9

كليات

خ۶

4-9

بتن خودتراكم

ت  4-9بتن خودتراكم

ت  1-2-4-9قابليت پركنندگي نشان دهندهي توانايي جاري شدن
بتن تازه در تمام فضاي قالب ،تحت وزن خود است.
 قابليت عبور مربوط به آسانگذري بتن از تمام موانع مانند ميلگردهابه گونهاي است كه انسدادي در آن رخ ندهد.
 پايداري بتن نشان دهندهي قابليت حفظ همگني مخلوط در هنگامجاري شدن و تا زمان گيرش اوليه است .پايداري شامل دو نوع
ديناميك و استاتيك است .پايداري ديناميك به مفهوم عدم
جداشدگي مخلوط در هنگام بتنريزي است .پايداري استاتيك مربوط
به مقاومت بتن در مقابل آبانداختن ،جداشدگي اجزاء و نشست
خميري يا پالستيك پس از بتنريزي است .به عبارت ديگر ،پايداري

29/01/2019

196

آئيننامه بتن ايران -بخش مصالح و مسائل اجرايي
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ديناميك مقاومت بتن تازه در مقابل جداشدگي در زمان حركت
مخلوط بتن است و پايداري استاتيك مقاومت بتن تازه در مقابل
جداشدگي در حالت ايستا.

ت 3-4-9

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 3-4-9مصالح مصرفي

 1-3-4-9سيمان و مواد سيماني  -استفاده از انواع سيمان و
مواد افزودني معدني شامل سرباره و مواد پوزوالني مجاز است.

 2-3-4-9ماده افزودني فوقروانكننده  -در ساخت بتن
خودتراکم باید از ماده افزودنی شیمیایی فوقروانکننده استفاده شود.

مصالح مصرفي

ﻣ ﻮر

ت  1-3-4-9در ساخت بتن خودتراكم مي توان از مواد پوزوالني
طبيعي مانند زئوليت و انواع توفها يا خاكسترهاي آتشفشاني و مواد
پوزوالني مصنوعي مانند دودهي سيليس ،متاكائولن ،خاكستربادي و
خاكستر پوسته برنج استفاده كرد.
ت  2-3-4-9معمولترين نوع افزودني فوقروانكننده كه در ساخت
بتن خودتراكم استفاده ميشود ،بر پايه انواع پليكربکسيالت اترها
است .هرچند ميتوان از فوقروانكنندههاي پايهي نفتاليني و
مالميني نيز استفاده نمود ،اگرچه ممکن است در برخي موارد عملکرد
مناسبي نداشته باشند.
 براي حفظ قابليت پركنندگي و عبور كردن مخلوط بتن خودتراكمالزم است از مادهي افزودني فوقروانكننده استفاده كرد.
ت  3-3-4-9توصيه ميشود كه ذرات پودر سنگ كوچكتر از 150
ميکرومتر ( 0/150ميليمتر) باشند و بيش از  70درصد پودر از الك
 75ميکرومتر (الك نمره  )200عبور كند.
 برخي از انواع پودر سنگها ميتوانند فعال باشند و منجر به ايجادواكنش در بتن خودتراكم گردند.

خ۶

/۲

۷/
۱۲

 5-3-4-9مادهی افزودني اصالحكنندهی گرانروی  -مادهي
افزودني اصالحكنندهي گرانروي براي افزايش گرانروي و
پايداري مخلوط بتن استفاده ميشود .براي آگاهي از نياز به
كاربرد اين ماده به بند  9-4-4مراجعه شود.

ت  4-3-4-9توصيه ميشود ترجيحا از ماسهي گردگوشه به همراه
ذرات كافي ريزتر از  0/3ميليمتر (حدود  20تا  30درصد وزن ماسه)
استفاده گردد.
 توصيه ميشود در روش ملي طرح مخلوط بتن ،توان رابطهي فولرتامسون اصالح شده ،بين  0/25تا  0/1بسته به بافت دانه ،دانهبندي
ريزي مطلوب بتن و رواني آن انتخاب شود.
ت  5-3-4-9اين مواد تحت نام مواد نگهدارندهي آب در استاندارد
ملي ايران به شمارهي  2930ايران وجود دارند .نام مخفف اين مواد
نيز  VMAيا  VEAاست.
 براي افزايش گرانروي مخلوط بتن ميتوان از پودرسنگ يا مادهيافزودني اصالح كنندهي گرانروي يا تركيبي از هر دو استفاده كرد.
 گاه در حين اجرا و در صورت مشاهدهي جداشدگي ميتوان از اينمواد نيز استفاده نمود تا جداشدگي و آبانداختن بتن مهار گردد.

۱۳
۹

 3-3-4-9پودر سنگ (پر كنندهی معدني غير فعال)  -استفاده
از انواع پودر سنگ بهويژه پودر سنگ آهك مجاز است .عدم
رعايت مقدار مجاز رد شده از الك  75ميکرومتر (الك نمره
 )200در ساخت بتن معمولي كه در استاندارد ملي ايران به
شمارهي  302ذكر شده ،بهشرطي مجاز است كه پودر رد شده
از الك  75ميکرومتر از نظر مواد زيانآور (رس و شيل) مطابق
مقادير مجاز ارايه شده در اين استاندارد باشد.
 4-3-4-9سنگدانه  -از همهي انواع سنگدانهي قابل استفاده
در بتن معمولي ميتوان در بتن خودتراكم استفاده كرد .حداكثر
اندازهي سنگدانهي مصرفي به  20ميليمتر محدود ميشود.
بافت دانهبندي مخلوط سنگدانه بايد بسيار ريز باشد.
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متن اصلي
4-4-9

تفسير/توضيح

تعيين مقادير نسبتهای مخلوط (طرح

ت 4-4-9

تعيين مقادير نسبتهای مخلوط (طرح
مخلوط)

مخلوط)

 5-4-9آزمايشهای بتن تازه خودتراكم

ت 5-4-9

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 1-4-4-9مقادير و نسبتهاي مخلوط بتن خودتراكم مشابه
بتن معمولي ،بايد براساس مقاومت و دوام مورد نظر هر پروژه
تعيين شود .درعين حال در تعيين نسبتهاي مخلوط بايد
خصوصيات رئولوژي (رفتارشناسي) و كارايي و نتايج آزمايشها
مطابق با بند  9-4-5در نظر گرفته شود.

ت  1-4-4-9براي افزايش گرانروي بتن ،اگر از پودر سنگ كوچكتر
از  150ميکرومتر استفاده ميشود ،بهتر است مقدار آن بين  50تا
150كيلوگرم در هر مترمکعب بتن باشد .بديهي است در صورتيكه
پودر سنگ مصرفي حاوي ذرات درشتتري باشد ،اين مقدار ميتواند
افزايش يابد .الزم است ذرات درشتتر را جزو سنگدانهي مصرفي
محسوب نمود .اين مقدار فقط جنبهي راهنمايي دارد و بايد تمام
الزامات مربوطه در نظر گرفته شود.

ت  1-5-4-9روش دقيق تعيين پارامترهاي رئولوژي بتن خودتراكم،
استفاده از دستگاه رئومتر است كه محدودههايي براي آن پيشنهاد
ميشود .باوجود آنكه هنوز استانداردهاي الزم و حدود مجاز نتايج
آن در منابع معتبر تدوين نشده ،اما محدودههايي براي پارامترهاي
آن پيشنهاد گرديده است.

ﻣ ﻮر

 1-5-4-9روشهاي آزمايش بتن تازهي خودتراكم براي تعيين
رئولوژي و كارايي بايد مطابق با استانداردها ،شامل مواردي به
شرح زير باشد:
 جريان اسالمپ و ( - T50استاندارد ملي ايران به شمارهي)11270
 شاخص چشمي پايداري بتن خودتراكم (استاندارد ملي ايرانبه شمارهي )11270
 آزمايش حلقهي ( Jاستاندارد ملي ايران به شمارهي )11271 آزمايش قيف  Vشکل (استاندارد ملي ايران به شمارهي)3203-9
 آزمايش جعبهي ( Lاستاندارد ملي ايران به شمارهي)3203-10
 مقاومت در برابر جداشدگي بتن با الك (استاندارد ملي ايرانبهشمارهي )3203-11
 پايداري بتن (روش ستون) (استاندارد ملي ايران به شمارهي)12255
 مقاومت در برابر جداشدگي بتن خودتراكم با استفاده ازآزمون نفوذ (استاندارد ملي ايران به شمارهي )19387

آزمايشهای بتن تازه خودتراكم

خ۶

/۲
۷/
۱۲

۱۳
۹

شکل ت  1-9نمودار پيشنهادی برای بتن خودتراكم

در شکل ت  ،1-9محدودهي قابل قبول براي تنش جاري شدن بينصفر تا  60پاسکال و براي گرانروي بين  10تا  120پاسکال ثانيه
ميباشد .محدودهي مطلوب براي تنش جاري شدن بين صفر تا 20
پاسکال و براي گرانروي بين  50تا  70پاسکال ثانيه پيشنهاد
شدهاست.
 براي سهولت ،از آزمايشهاي جايگزين رئومتر براي تعيينپارامترهاي رئولوژي بتن خودتراكم استفاده ميشود .تفسير نتايج
آزمايشها و محدودههاي توصيه شده براي دستيابي به بتن خودتراكم
به شرح زير است كه البته دربارهي تفسير نتايج و محدودههاي توصيه
شده زير هنوز توافق كاملي وجود ندارد:
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ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

ﻣ ﻮر

 جريان اسالمپ :معموال مقدار جريان اسالمپ بين  550تا 750ميليمتر است .مقدار بيشتر نشانهي حركت بهتر بتن خودتراكم
تحت وزن خود بوده و ميتواند سريعتر قالب را پر كند .در موارد
خاص با حداكثر اندازهي  12/5ميليمتر يا كمتر و بافت دانهبندي
فوقالعاده ريز (در رابطه فولر-تامسون داراي  nكمتر از  )0/15ميتوان
به جريان اسالمپ تا  850ميليمتر نيز دست يافت.
  :T50زمان بيشتر در آزمايش  T50نشانهي زياد بودن گرانرويبتن است .اگر مقدار  T50مساوي يا كمتر از  2ثانيه باشد ،به مفهوم
گرانروي كم مخلوط و بيشتر از  5ثانيه به معني گرانروي زياد مخلوط
است .گرانروي خيلي كم احتمال جداشدگي را افزايش ميدهد.
 شاخص چشمي پايداري :چنانچه نتيجهي اين آزمايش صفر تايك باشد مناسب است و مقادير بيشتر قابل قبول نخواهد بود.
 حلقهي  :Jآزمايش حلقهي  Jبه دو صورت انجام ميشود .درروش استاندارد ملي ايران به شمارهي  11271قطر پخششدگي
مخلوط در آزمايش جريان اسالمپ و با آزمايش حلقهي  Jمقايسه
ميشود .اين تفاوت بايد از  50ميليمتر كمتر باشد .توصيه ميشود
براي قطعات پرميلگرد يا طول حركت بتن  5تا  10متر در قالب ،اين
تفاوت به  25ميليمتر محدود شود .در روش ديگر (روش اروپايي)
اختالف ارتفاع بين دو طرف حلقه اندازهگيري ميگردد .در اين حالت
بهتر است اين اختالف از  10ميليمتر تجاوز نکند .هرچه اختالف
ارتفاع كمتر باشد ،نشانهي قابليت عبور بيشتر مخلوط است.
 قيف :Vنتيجه قيف  Vكه نشانهي گرانروي و جريانپذيريمخلوط بتن است ،اگر كمتر از  8ثانيه باشد به مفهوم قابليت مناسب
پركنندگي است .چنانچه نتيجهي اين آزمايش كم باشد (كمتر از 3
ثانيه) ممکن است به جداشدگي بيانجامد .آزمايش قيف  Vرا پس از
 5دقيقه از پايان زمان آزمايش اوليه ميتوان تکرار كرد ،در اين حالت
نتيجه حاصله نبايد بيش از  3ثانيه از نتيجه اوليه زيادتر باشد .افزايش
اين مقدار ميتواند نشان دهنده عدم پايداري بتن خودتراكم و
جداشدگي آن باشد.
 جعبهي  :Lنسبت بهدست آمده در آزمايش جعبهي  Lنبايدكمتر از  0/8باشد و نسبت  1به معني قابليت پركنندگي و عبور كردن
كامال مطلوب است.
 آزمايش مقاومت در برابر جداشدگي با الك :اگر نتيجهيآزمايش كمتر از  20درصد باشد ،نشاندهندهي مقاومت مناسب
مخلوط در مقابل جداشدگي است.
 آزمايش پايداري بتن به روش ستون جداشدگي :اگر مقدارجداشدگي كمتر از  10درصد باشد ،نتيجهي آزمايش قابل قبول است.
در صورتيكه طول حركت بتن در قالب كمتر از  5متر باشد ،ممکن
است مقدار كمتر از  15درصد نيز قابل قبول تلقي شود.

خ۶

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹
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 آزمايش پايداري به روش نفوذ :نتيجهي كمتر از  10ميليمترمطلوب و كمتر از  25ميليمتر قابل قبول است.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 2-5-4-9در تعيين نسبتها و مقادير مخلوط بتن ،استفاده از
مجموعهي آزمايشهاي زير كافي بهشمار ميرود .همچنين
استفاده از آزمايشهاي ديگر ميتواند در دستور كار قرار گيرد.
 جريان اسالمپ T50 ،و شاخص چشمي پايداري؛ آزمايش حلقهي J؛ آزمايش قيف  Vيا جعبهي ( Lحسب مورد) يکي از آزمايشهاي جداشدگي (پايداري) بتن (حسبمورد).
 3-5-4-9در كنترل بتن در كارگاه در حين اجرا ،الزم است
حداقل از آزمايش جريان اسالمپ و شاخص چشمي پايداري
استفاده گردد .به هرحال ،استفاده از آزمايشهاي ديگر بهمنظور
كنترل بتن در كارگاه مانعي ندارد.

ﻣ ﻮر

خ۶

6-4-9

اجرا

ت 6-4-9

/۲

 1-6-4-9تمام الزاماتي كه در اجراي بتن معمولي در اين
آييننامه ذكر شده ،براي بتن خودتراكم نيز بايد رعايت شود.
اما حساسيت مخلوط بتن خودتراكم به تغييرات جزئي مصالح
از نظر كيفي و كمي بيشتر از بتن معمولي است .بنابراين
الزامات فصل اجراي اين آييننامه بايد با دقت بيشتري اعمال
شوند.
 2-6-4-9از آنجايي كه معموال بتنهاي خودتراكم چسبنده
هستند ،توصيه ميشود براي پرداخت سطح بتن از ابزار چوبي
استفاده نشده و از ابزارهاي فلزي مانند مالهي فلزي بهره برداري
شود.

اجرا

۷/
۱۲

ت  2-6-4-9بافت چوبي ابزار پرداخت سبب كنده و قلوهكن شدن
سطح بتن چسبنده ميشود .اما ابزارهاي فلزي بهدليل بافت صاف،
بدون اشکال هستند.

۱۳
۹
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فشار جانبي قالب براي بتن خودتراكم بايد برابر با فشار
هيدرواستاتيك طبق رابطه  1-9محاسبه شود.
رابطه )1-9
كه در آن؛
 =Pفشار جانبي (،)KPa
𝜌= چگالي بتن (، )Kg/m3
𝑔 = ثابت گرانش ()9/8 m2/s
 =hارتفاع بتن ( )mكه اگر بتنريزي در يك مرحله در كل
ارتفاع قالب انجام شود ،برابر با ارتفاع قالب است.
𝑃 = 𝜌𝑔ℎ

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ
ﻣ ﻮر

اگر آهنگ ارتفاعي بتنريزي بيش از  5 m/hrباشد و يا مخلوط
بتن از پايين قالب پمپ شود ،احتمال افزايش فشار جانبي
بيشتر از فشار هيدرواستاتيك خواهد بود.
اگر دستگاه نظارت تشخيص دهد يا انجام آزمايش نشان دهد
كه فشار جانبي قالب متفاوت از رابطه  1-9است ،ميتوان در
طراحي قالب از آن مقدار فشار جانبي استفاده كرد.
 3-6-4-9مدت مورد نياز براي مخلوط كردن بتن خودتراكم
طوالنيتر از بتن معمولي است .مدت اختالط و ترتيب ريختن
مصالح به درون مخلوطكن بايد بر اساس تجربه و نتايج آزمايشي
تعيين گردد.

خ۶

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹

 4-6-4-9طول مجاز حركت افقي بتن خودتراكم با پايداري
خوب بايد به  10متر محدود شود .در شرايطي كه پايداري در
حد قابل قبول است ،اين طول ممکن است تا  5متر نيز محدود
شود .چنانچه مطالعات كافي نشان دهد كه حركت افقي با طول
بيشتر از مقادير اشاره شده منجر به ناهمگني و جداشدگي و
افزايش هواي محبوس بتن نميشود ،ميتوان طول مجاز حركت
افقي بتن خودتراكم را افزايش داد.
 5-6-4-9ارتفاع مجاز سقوط آزاد بتن بسته به مشخصات بتن
بوده و گاه تا  5متر مجاز است .افزايش ارتفاع ريختن آزاد بتن
بدون ناوهي سقوطي منجر به افزايش هواي حبسشده در بتن
و ايجاد حفرات سطحي در مجاورت قالب ميشود.
 6-6-4-9بهترين روش ريختن بتن خودتراكم ،پمپ كردن آن
از تراز پايين قالب ديوار يا ستون ميباشد.

ت  4-6-4-9بر اساس مخلوطهاي آزمايشي بايد روشي براي ترتيب
ريختن مصالح به درون مخلوطكن و همچنين مدت اختالط در توليد
بتن مشخص شود تا تغييرات پيمانه به پيمانهي بتن به حداقل برسد.
 با توجه به نوع و مقدار مواد سيماني و رواني بتن ،معموال مدتاختالط مناسب بين  1تا  2دقيقه پس از ريختن آخرين جزء بتن در
ديگ مخلوط كن است.
ت  5-6-4-9با افزايش طول حركت افقي بتن ،احتمال جداشدگي
ديناميکي افزايش يافته و ممکن است هواي محبوس نيز افزايش يابد.

ت  6-6-4-9استعداد جداشدگي با كاهش گرانروي افزايش مييابد،
همچنين حداكثر ارتفاع ريختن بتن به كمك ناوه سقوطي داراي
محدوديت خاصي نمي باشد .با كمك ناوهي سقوطي ،ارتفاع ريختن
بتن داراي محدوديت خاصي ندارد.
ت  7-6-4-9بايد محل مناسبي براي اتصال لوله پمپ به قالب تعبيه
شود تا بتوان در پايان پمپ كردن آن را مسدود و لوله پمپ را جدا
نمود.
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با پمپ كردن بتن خودتراكم از تراز پايين قالب عمودي ،هواي كمتري
در بتن باقي ميماند و نماي مطلوبتري حاصل ميگردد.

 7-6-4-9توصيه ميشود بتن خودتراكم از يك نقطه در دال،
تير يا ديوار ريخته شود و محل آن تغيير نکند.

5-9

بتن پاششي
كليات

ت  5-9بتن پاششي

ﻣ ﻮر

1-5-9

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 8-6-4-9بهدليل خشكشدگي سريع سطح بتن خودتراكم،
الزم است حفاظت اوليه از سطح بتن براي جلوگيري از تبخير،
در اسرع وقت انجام شود تا سطح بتن ترك نخورد.

ت  9-6-4-9از آنجا كه بتن خودتراكم نبايد آب انداختن مشهودي
داشته باشد ،سطح آن ممکن است خيلي زودتر از بتنهاي معمولي
خشك شود و ترك بخورد .بهويژه در مناطق خشك يا مناطق گرم و
خشك و يا در صورت وزش باد و تابش مستقيم آفتاب ،مشکالت
بيشتري ايجاد ميشود و بالفاصله پس از ريختن بتن بايد اقدامات
الزم را انجام داد.

ت 1-5-9

ت  1-1-5-9اين بتن با عناوين ديگري همچون بتن پاشيدني يا بتن
پاشيده نيز شناخته ميشود .در مواردي كه شکل كار پيچيده،
قالببندي مشکل و پر هزينه يا تعمير و بهسازي ساختمانها و پلها
و پايدارسازي گودها و تونلها مد نظر باشد ،از اين نوع بتن استفاده
ميشود .استفاده از اين نوع بتن به تجربه ،تجهيزات مناسب و كارگران
فني متخصص بهويژه در امر بتنپاشي نياز دارد .اجراي بتن بهصورت
سطوح منحني شکل و قوسي با اين روش كاربرد روزافزوني يافته
است.
ت  2-1-5-9در بتن پاششي خشك مادهي چسباننده ،سنگدانهها و
در صورت لزوم مواد افزودني خشك بهطور كامل مخلوط و به داخل
دستگاه تغذيه كنندهي مکانيکي مخصوص يا بتنپاش ريخته ميشود.
مخلوط از طريق دستگاههاي مجهز به وسايل اندازهگيري ،با فشار هوا
به داخل شيلنگ و افشانك منتقل ميشود .در افشانك ،آب (با
افزودني يا بدون افزودني) به مخلوط خشك اضافه و با فشار به سطح
مورد نظر پاشيده ميشود.
 در بتن پاششي تر ،مواد تشکيل دهنده ،آب و افزودني (در صورتلزوم) بهطور كامل مخلوط شده و سپس توسط دستگاه پاشش بر
سطوح مورد نظر پاشيده ميشود.
 روش خشك به علت ارزاني تجهيزات و آشنايي بيشتر مجريان،رواج بيشتري دارد اما از همگني كمتر و گرد و غبار بيشتري نيز
برخوردار است.
 روش تر ،بتن همگنتري را بدست مي دهد و براي تعمير در مناطقخورنده و براي دستيابي به دوام بيشتر توصيه ميشود.

خ۶

 1-1-5-9بتن پاششي بتني است كه با دستگاههاي مخصوص
پاشش بتن بر روي سطوح ،پاشيده ميشود تا اليههاي متراكم
خود نگهدار و باربر ايجاد كند.

كليات

/۲

۷/
۱۲

 2-1-5-9اين نوع بتن به دو صورت تر و خشك قابل اجرا
است .استفاه از هر يك از اين دو روش با توجه به محدوديت و
مزاياي آنها و امکانات موجود توسط طراح پروژه انتخاب
ميشود.

۱۳
۹
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 1-2-5-9سيمان  -از انواع سيمان پرتلند و آميخته ميتوان
در ساخت بتن پاششي استفاده كرد.
 2-2-5-9سنگدانه  -حداكثر اندازهي اسمي سنگدانهي
مصرفي به  20ميليمتر محدود ميشود ،هرچند توصيه ميشود
اين مقدار از  12/5ميليمتر تجاوز نکند.
مخلوط سنگدانهي درشت و ريز بايد از مقدار كافي ذرات ريز
برخوردار باشد تا برگشت و هدر رفت مصالح كمتر شود.

ت  1-2-5-9استفاده از انواع سيمان آميخته بهدليل ايجاد حالت
خميري بهتر و حفظ آب بيشتر ،توصيه ميگردد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 2-5-9مصالح مصرفي

ت 2-5-9

مصالح مصرفي

ت  2-2-5-9استفاده از حداكثر اندازهي بزرگتر به برگشت و هدر
رفت بيشتر مصالح منجر ميشود .همچنين بافت دانهبندي مخلوط
سنگدانه بايد تا حد امکان ريز باشد (مطابق دانهبندي جدول ت .)2-9
جدول ت  2-9دانهبندی پيشنهادی تركيب سنگدانهها برای بتن پاششي
اندازهی الکmm ،

درصد تجمعي عبوری
دانهبندی1

دانهبندی 2

ﻣ ﻮر

9/5

100

4/75

95-100

70-85

2/4

80-98

50-70

1/2

50-85

35-55

0/600

25-60

20-35

0/300

10-30

8-20

0/150

2-10

2-10

خ۶

12/5

-

100
90-100

۱۳
۹

 4-2-5-9مواد افزودني شيميايي  -در اغلب موارد ميتوان از
افزودنيهاي زودگيركنندهي مخصوص بتن پاششي ،بهويژه در
روش خشك استفاده نمود .در روش تر ميتوان از افزودنيهاي
روانكننده نيز استفاده كرد.

ت  3-2-5-9معموال استفاده از مواد پودري معدني فعال يا غير فعال
منجر به افزايش چسبندگي بتن و به تبع آن كاهش برگشت و هدر
رفت مصالح ميشود .همچنين با جايگزيني بخشي از سيمان مصرفي
با مواد پودري فعال ميتوان مصرف سيمان را كاهش داد.
ت  4-2-5-9بهتر است براي استفاده از افزودنيهاي زودگيركننده
در بتن پاششي تر اين مواد بهوسيله شيلنگي كه به افشانك متصل
است به مخلوط اضافه شود ،زيرا افزودن اين مواد به بتن تر قبل از
انتقال به افشانك مي تواند منجر به گيرش سريع بتن و انسداد لولهها
شود؛ مگر اينکه از مواد زودگير كنندهي پودري در مخلوط خشك
استفاده گردد.
در بسياري از موارد توصيه ميشود از زودگيركنندههايي كه قليايي
نيستند استفاده شود تا ايمني نفرات رعايت گردد.

۷/
۱۲

 3-2-5-9مواد افزودني معدني  -از انواع مواد پودري معدني
فعال شامل ،سربارهها و پوزوالنها و مواد پودري غير فعال مانند
پودرسنگ ميتوان استفاده نمود.

/۲

در مواردي كه ضخامت قطعه يا پوشش بتن روي ميلگرد خيلي كم
باشد يا نياز به كاهش مقدار برگشت و هدر رفت بتن وجود داشته
باشد استفاده از دانه بندي رده 1كاربرد جدي تري خواهد داشت.
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 3-5-9تعيين مقادير نسبتهای مخلوط (طرح

ت 3-5-9

مخلوط)

مخلوط)

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 1-3-5-9طرح مخلوط بتن پاششي بايد توسط پيمانکار براي
دستيابي به مقاومت مورد نظر يا مشخصات مورد نياز ديگر تهيه
شود .مشخصات ديگري كه ممکن است توسط طراح پروژه
تعيين شوند عبارتند از:
حداقل و حداكثر مقدار مواد سيماني
حداكثر نسبت آب به مواد سيماني

ت  1-3-5-9مقدار مواد سيماني در بتن پاششي معموال بين 375
تا  550كيلوگرم در متر مکعب است .مقدار مواد سيماني مورد نياز
تابع حداكثر اندازهي سنگدانه و بافت دانهبندي آن است .براي كاهش
برگشت مصالح و افزايش انسجام بتن پاششي ميتوان مقدار مواد
سيماني را افزايش داد كه خود مي تواند به جمعشدگي بيشتر نيز
منجر گردد.

مقاومت خمشي
طاقت

نفوذپذيري
جذب آب

ﻣ ﻮر

مقاومت اوليهي كوتاه مدت

چسبندگي به بستر

خ۶










تعيين مقادير نسبتهای مخلوط (طرح

 4-5-9ارزيابي قبل از ساخت

ت 4-5-9

 1-4-5-9قبل از اجراي پروژه بايد مطالعات و آزمايشهاي
كافي در خصوص مشخصات مواد و مصالح ،نسبتهاي مخلوط
بتن پاششي ،كيفيت بتن ،روش اجرا و عملکرد مسئول پاشش
توسط پيمانکار انجام شده و به تاييد دستگاه نظارت برسد.
 2-4-5-9بايد مصالح ،نسبتهاي مخلوط ،تجهيزات ،فرآيند
ساخت و مسئول پاشش بايد بهگونهاي انتخاب شوند كه ضمن
دستيابي به مشخصات مکانيکي ،دوام و ساير خواستههاي مورد
نياز مقدار مصالح هدر رفته در بتن پاششي به حداقل برسد.
دستگاه نظارت ميتواند معياري براي حداكثر مقدار مصالح هدر
رفته تعيين كند.

ت  1-4-5-9در اين مرحله الزم است ،مصالح ،نسبتهاي مخلوط،
تجهيزات ،فرآيند ساخت و متصديان پاشش ارزيابي و انتخاب شوند.

ارزيابي قبل از ساخت

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹

 3-4-5-9براي ارزيابي كيفيت بتن پاششي ،پانلهاي آزمايشي
بتن پاششي بايد مطابق استاندارد ملي ايران شمارهي
 1-18717تهيه شوند .الزم است اين پانلها براي هر طرح
مخلوط بتن ،هرجهت پاشش و هر مسئول پاشش تهيه شود .به
عبارت ديگر ساخت پانلهاي آزمايشي بايد منطبق با شرايط
واقعي در پروژه باشد .اين پانلها بايد مطابق استاندارد ملي ايران

ت  2-4-5-9بخشي از بتن در هنگام پاشش بهدليل برگشت و ريزش
مصالح هدر ميرود .اتالف مصالح به دليل مسائل اقتصادي و محيط
زيستي مطلوب نيست و مجددا نبايد از اين مصالح براي عمليات
پاشش استفاده كرد.
حداكثر هدر رفت براي سطوح قائم  25درصد و براي سطوح افقي
باالسر  40درصد توصيه ميشود .براي سطوح افقي رو به پائين
نميتوان مقدار هدر رفت را بهدرستي تعيين نمود.
ت  3-4-5-9عالوه بر نسبتهاي مخلوط ،جهت پاشش نيز در
كيفيت بتن پاششي تأثير گذار است .بههمين دليل بايد پانلهاي
آزمايشي براي سطوح كف ،سقف ،قائم و مايل به طور جداگانه تهيه
و آزمايش شوند.
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

به شمارهي  18717-1در شرايط كارگاهي عملآوري شده و
براي انجام آزمايشهاي الزم به آزمايشگاه منتقل گردند.
 4-4-5-9آزمونههاي مربوط به بتن پاششي سختشده بايد
بهصورت مغزهها يا منشورهاي برش خورده از پانلهاي آزمايشي
مطابق با استاندارد ملي ايران بهشمارهي  12306تهيه و روي
آن آزمايشهايي مانند مقاومت فشاري ،مقاومت خمشي و غيره
بر حسب الزامات فني پروژه انجام شود .در رابطه با قطر و ساير
ابعاد آزمونهها به استاندارد مربوطه مراجعه شود .اين آزمونهها
بايد فاقد ميلگرد باشند.
 5-4-5-9درصورت استفاده از الياف در بتن پاششي بايد
ضوابط مربوط به بتن اليافي مطابق بند  3-1-11نيز در نظر
گرفته شود.

ت  4-4-5-9براي بررسي مقاومت فشاري از مغزههاي بتني و براي
مقاومت خمشي از آزمونههاي منشوري برش خورده استفاده ميشود.
گاه مغزهها يا ساير آزمونههاي داراي ميلگرد براي مشاهدهي
جداشدگي يا اطمينان از پرشدگي زير آرماتورها و ساير موارد مورد
استفاده قرار ميگيرد.

ﻣ ﻮر

ت  5-4-5-9استفاده از الياف در بتن پاششي متداول است .اين الياف
معموال سبب بهبود خواص مکانيکي مانند مقاومت در برابر ضربه،
طاقت و مقاومت خمشي ميشوند .همچنين استفاده از الياف باعث
كاهش برگشت و هدر رفت مصالح ميشود.

خ۶

 6-4-5-9الزم است تا پانلهاي آزمايشي ديگري براي بررسي
كيفيت در برگرفتن ميلگرد با بتن پاششي و كيفيت ظاهري
بتن پاششي مطابق استاندارد ملي ايران به شمارهي
 18717-1تهيه شوند .در اين پانلها بايد ميلگرد به گونهاي
كار گذاشته شود ،كه قطر و نحوهي قراردهي آنها نشان
دهندهي شرايط ميلگردگذاري پروژه باشد .مغزهي تهيه شده از
پانلها بايد بگونهاي باشد كه ميلگردها را قطع نکند .دستگاه
نظارت بايد با مشاهدهي ظاهري مغزهها ،بهخصوص نواحي
اطراف ميلگردها ،كيفيت بتن پاششي اجرا شده را بررسي كند.
براي اين آزمايش ،قطر مغزهها بايد حداقل  94ميليمتر و ارتفاع
آن برابر ضخامت پانل باشد.
 7-4-5-9اگر پانل آزمايشي مطابق با بند  3-4-5-9مردود
شود ،مي توان يك پانل ديگر را تهيه و آزمايش كرد .اگر پانل
جديد مورد قبول باشد كار ادامه پيدا ميكند .در غير اين صورت
بايد فرآيند ساخت ،نسبتهاي مخلوط ،مسئول پاشش يا
تجهيزات پاشش اصالح شوند .مجددا پس از دستيابي به نتايج
اوليه مطلوب ميتوان كار را ادامه داد.

/۲
۷/
۱۲
۱۳
۹

 5-5-9ارزيابي و پذيرش در حين ساخت

ت 5-5-9

 1-5-5-9براي هر طرح مخلوط بتن پاششي ،به ازاي هر 30
متر مکعب بتن يا  150متر مربع سطح پاشيده شده (هر كدام
كه تعداد نوبتهاي نمونهبرداري بيشتري را بهدست دهد) ،بايد
حداقل يك نوبت نمونهبرداري براي آزمايش مقاومت فشاري

ت  1-5-5-9نمونهبرداي بهمنظور كنترل كيفيت بتن اجرا شده در
پروژه انجام ميگيرد.

ارزيابي و پذيرش در حين ساخت
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

انجام داد .براي نمونهبرداري آزمايشهاي دوام از هر  150متر
مکعب بتن يا هر  750متر مربع سطح (هر كدام كه تعداد
نوبتهاي نمونهبرداري بيشتري را بهدست دهد) ،بايد حداقل
يك نوبت نمونهبرداري انجام شود.
 2-5-5-9در هر نوبت كاري بايد حداقل يك مرتبه
نمونهبرداري براي آزمايش مقاومت فشاري انجام شود.
 3-5-5-9نمونهبرداري را ميتوان از محل بتن اجرا شده يا از
پانلهاي آزمايشي (تهيه و نگهداري شده مطابق با استاندارد
ملي ايران به شمارهي  )18717-1انجام داد .اين پانلها بايد
مطابق استاندارد ملي ايران به شمارهي  18717-1در شرايط
كارگاهي عملآوري شوند و آزمونههاي اخذ شده براي انجام
آزمايشهاي الزم به آزمايشگاه منتقل شود.
 4-5-5-9آزمونهها بايد بهصورت مغزه يا منشور مطابق با
استاندارد ملي ايران بهشمارهي  12306تهيه و آزمايش شوند.
 5-5-5-9چنانچه نمونهبرداري از محل بتن اجراشده انجام
شود ،محل مغزه يا منشور برش خورده نبايد با بتن پاششي پر
شود ،بلکه بايد با بتن معمولي با مشخصات مشابه بتن پاششي
اجرا شده ،پر گردد و عملآوري محل پر شده نيز طبق ضوابط
فصل عملآوري باشد.
 6-5-5-9هر نمونه برداري مقاومت فشاري شامل سه مغزه
است .براي ارزيابي مقاومت فشاري ،مغزههايي كه از پانلهاي
آزمايشي اخذ ميشوند بايد حداقل داراي قطر  75ميليمتر
باشند .مگر اينکه طراح پروژه مشخصات ديگري را ذكر كرده
باشد.

ت  3-5-5-9توصيه ميشود جهت جلوگيري از آسيب رساني به
سازهي اصلي ،از پانلهاي آزمايشي نمونهبرداري بهصورت مغزه يا تير
بريده شده استفاده شود.

ﻣ ﻮر
خ۶
/۲

۷/
۱۲

ت  6-5-5-9بههرحال نسبت ارتفاع به قطر مغزه بايد حداقل برابر
يك باشد.
حداقل قطر مغزه معموال بايد سه برابر حداكثر اندازه اسمي سنگدانه-
هاي مصرفي در بتن باشد .چنانچه بتوان از قطرهاي بيشتر استفاده
كرد ،نتايج معتبرتري بدست ميآيد.
مقاومت مشخصه بتن پاششي براي حداقل قطر مغزه  94ميليمتري
تعريف ميشود و معموال نياز به تبديل مقاومت به ساير قطرها وجود
دارد ،اما چنانچه طراح پروژه مقاومت مشخصه را براي قطر خاص
ديگري تعريف كند ميتوان نتايج مغزههاي مورد نظر را بدون تبديل
بکار برد .بههرحال توصيه ميشود ،طراح پروژه با درنظر گرفتن تفاوت
مقاومت مغزههاي با قطرهاي مختلف مقاومت فشاري مشخصه مورد
نظر را تعيين كند.
ت  7-5-5-9ضوابط پذيرش مربوط به بتن معمولي كه در بند
 10-1-3آمده است ،براي بتن پاششي موضوعيت ندارد.
مگر اينکه از مخلوط بتن پاششي بهروشتر قبل از پاشش ،نمونه
برداري انجام گردد و آزمونههاي مقاومتي قالبگيري شود .در اين
حالت پذيرش بتن بصورت عادي انجام ميشود.

۱۳
۹

 7-5-5-9متوسط مقاومت فشاري يك مجموعهي سهتايي
مغزه كه از هر پانل آزمايشي يا محل بتن اجرا شده به دست
آمده ،بايد بيشتر يا مساوي  85درصد مقاومت مشخصه باشد.
مقاومت هيچ مغزهاي نيز نبايدكمتر از  75درصد مقاومت
مشخصه باشد.

29/01/2019

206

آئيننامه بتن ايران -بخش مصالح و مسائل اجرايي

 8-5-5-9بر حسب ضرورت و توسط مشاور معيارهاي پذيرش
ديگري غير از مقاومت فشاري مانند ضخامت ،مقاومت خمشي،
دوام و چسبندگي به بستر ميتواند براي بتن تعيين شود.
همچنين در مواردي كه بتن پاششي بهصورت تر اجرا ميشود،
مشاور ميتواند الزاماتي براي نمونهگيري و ارزيابي بتن مانند
درصد هوا ،اسالمپ و دماي بتن تازه و مقاومت بتن سختشده
و غيره ،قبل از پاشش آن مقرر كند.

ت  8-5-5-9مشاور ميتواند آزمايشها و معيارهاي پذيرش ديگري
را با توجه به آئيننامههاي معتبر تعيين كند.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

 6-5-9اجرا

 1-6-5-9آمادهسازی محل بتنريزی

ت  1-6-5-9آمادهسازی محل بتنريزی
ت  1-1-6-5-9آب اضافي را ميتوان با هواي پرفشار از سطح زدود.

ﻣ ﻮر

 1-1-6-5-9چنانچه بتن پاششي بر روي خاك يا سنگ يا هر
سطح جاذبي اجرا شود ،بايد سطح آن بالفاصله قبل از پاشش
مرطوب شده و بهصورت اشباع با سطح خشك درآيد.
 2-1-6-5-9چنانچه بتن پاششي بر سطوح بتني يا مصالح
بنايي اجرا شود ،بايد كليه بخشهاي سست و معيوب و آغشته
به آلودگي كه سبب عدم چسبندگي ميشود برداشته شوند.
بالفاصله قبل از پاشش بايد سطوح مرطوب شده و به حالت
نزديك به اشباع با سطح خشك برسند .همچنين سطوح
صيقلي را بايد مضرس نمود.
 3-1-6-5-9سطوح ميلگردها بايد عاري از بتن سختشده
قبلي و آلودگيهايي باشند كه مانع چسبندگي آن به بتن
پاششي ميگردند.
 4-1-6-5-9قالبهاي پروژه بايد داراي مقاومت كافي در برابر
تغيير شکلهاي زياد و اتکاي كافي باشند تا در طول پاشش
ثابت باقي بمانند.
 5-1-6-5-9ميلگردها بايد به گونهاي نصب شوند كه بتن
پاششي بهخوبي اطراف ميلگردها را در بر بگيرد .فاصلهي آزاد
بين ميلگردها نبايد از  50ميليمتر كمتر باشد.
 6-1-6-5-9براي آنكه مسئول پاشش به ضخامت مورد نظر
دست پيدا كند ،بايد از ميلههاي راهنما يا هر وسيلهي مناسب
ديگري استفاده كرد.

ت 6-5-9

اجرا

خ۶

ت  2-1-6-5-9گاه ميتوان است بهجاي اشباع سطح با آب ،از
دوغاب حاوي التکس يا اپوكسي استفاده كرد.
سطح مورد نظر را ميتوان با وسايل دستي ،ماسهپاشي يا آب پرفشار
زبر و خشن نمود.

/۲

۷/
۱۲

ت  3-1-6-5-9زنگ و بتن سختشدهي روي ميلگردها را ميتوان
با آب پرفشار يا ماسهپاشي پاك كرد .چربيها بايد با مواد مناسب يا
بخار آب زدوده شوند.

۱۳
۹

ت  4-1-6-5-9توصيه ميشود ،در هنگام طراحي ،تا حد امکان از
ميلگردهاي با قطر كمتر و مقاومت بيشتر استفاده شود.

فصل نهم – بتنريزي در شرايط خاص و بتن هاي ويژه 29/01/2019

207

تفسير/توضيح

متن اصلي

 1-2-6-5-9الزم است ،از همان نسبتهاي مخلوط ،تجهيزات
و مسئول پاششي ،در پروژه استفاده شود كه در مرحلهي ارزيابي
قبل از ساخت (بند  )9-5-4تأييد شدهاند.
 2-2-6-5-9بايد نور و تهويهي كافي براي انجام عمليات
پاشش تأمين شود.
 3-2-6-5-9بايد بتن پاششي را ابتدا در گوشهها و تورفتگيها
و همچنين از پايين به باال اجرا كرد.
 4-2-6-5-9سرعت تخليهي مصالح درون دستگاه پاشش و
فشار هوا در افشانك دستگاه بايد يکنواخت باشد تا جرياني
پايدار و مداوم براي بتن درحال پاشش به وجود آيد .سرعت
پاشش و فاصلهي افشانك بايد به گونهاي باشد كه تراكمي
مطلوب با حداقل مصالح هدر رفته تأمين شود.
 5-2-6-5-9بتن بايد بهصورت عمود بر سطح و در گوشهها
در راستاي نيمساز گوشهها پاشيده شود .همچنين حركت
موضعي افشانك به هنگام پاشش بايد بهصورت دايرهاي يا
بيضوي با قطر كوچك باشد.
 6-2-6-5-9بتن پاششي بايد اطراف ميلگرد را بهخوبي در بر
گرفته و پوششي با ضخامت الزم به وجود آورد .بايد پاشش را
از پشت ميلگردها شروع كرد و با افزايش ضخامت بتن پاشيده
شده ،ميلگردها نيز درون بتن مدفون شود.
 7-2-6-5-9بتن پاششي خشك بايد تا  90دقيقه پس از
اختالط مصالح ،پاشيده شود .بتن پاششي تر بايد تا  45دقيقه
پس از مخلوط كردن آن ضمن داشتن كارائي الزم اعمال شود.

ت  1-2-6-5-9كيفيت بتن پاششي اجرا شده به شدت به عملکرد
مسئول پاشش وابسته است.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 2-6-5-9عمليات پاشش

 2-6-5-9عمليات پاشش

ﻣ ﻮر

خ۶

ت  5-2-6-5-9براي پاشيدن بتن به زير ميلگردها ،افشانك بايد
بهصورت مايل درآيد.

/۲

ت  6-2-6-5-9در غيراينصورت كيفيت بتن پشت ميلگرد مناسب
نخواهد بود و بتن بيشتري هنگام پاشش هدر ميرود و امکان ترك
خوردگي در سطح بتن و درست در باالسر ميلگرد افزايش مييابد.

۷/
۱۲

۱۳
۹

 8-2-6-5-9درصورت ريزش و انباشته شدن بتن پاششي در
محلهايي از قالب بايد اين مواد قبل از پاشش بتن در اين
نواحي با فشار هوا يا وسايل مناسب ديگر زدوده شوند.
 9-2-6-5-9در صورت وزش باد شديد به نحوي كه بر جهت
جريان پاشش تاثير بگذارد ،بايد عمليات پاشش قطع شود.
 10-2-6-5-9نبايد مجددا از مصالح ريزش كرده و برگشته در
عمليات پاشش بتن استفاده كرد.

ت  7-2-6-5-9يکي از مزاياي مهم روش خشك معطلي مواد قبل
از پاشش است ،چنانچه سنگدانههاي مصرفي رطوبتي كمتر از اشباع
با سطح خشك داشته باشند ،مدت ذكر شده در اين آئين نامه مي-
تواند افزايش يابد .توصيه ميشود براي كاهش هدر رفت بتن و
آلودگي محيط بر اثر غبار پاشش و كاهش جمع شدگي خميري،
رطوبت سنگدانهها در روش خشك ،كمي بيشتر از حالت اشباع با
سطح خشك باشد.

ت  10-2-6-5-9توصيه ميشود به دليل مالحظات محيط زيستي
و اقتصادي با انجام مطالعات كافي از مصالح هدر رفته بهصورت
بازيافتي در بتنهاي كماهميت و غيرسازهاي استفاده شود .اين مواد
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داراي سيمان و سنگدانهي ريز كمتري هستند و در صورت لزوم بايد
آنها را اصالح نمود و در اسرع وقت به كاربرد تا حالت خميري خود
را از دست ندهند.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 11-2-6-5-9تخلخل موجود در سطح بتن پاششي اجرا شده
را بايد قبل از سخت شدن و اجراي اليههاي بعدي با مالهكشي
برطرف نمود .بتن پاششي قبل از اجراي اليهي بعدي بايد به
اندازهي كافي سفت شده باشد .اگر بتن پاششي اجرا شده سخت
شده باشد ،بايد قبل از اجراي اليهي بعدي سطح آن را از مصالح
سست و موادي كه ممکن است چسبندگي به اليهي بعدي را
دچار مشکل كند ،زدود و نزديك به حالت اشباع با سطح
خشك درآورد.
 12-2-6-5-9دماي بتن پاششي نبايد بيشتر از  32درجهي
سانتيگراد باشد و دماي سطوح پاشش و ميلگردها در هنگام
پاشش نيز نبايد باالتر از  40درجهي سانتيگراد برود ،مگر آنكه
مطالعات قبلي نشان دهد كه كيفيت الزم در دماهاي بيشتر
قابل دستيابي است.
 13-2-6-5-9چنانچه دماي محيط كمتر از  5درجهي
سانتيگراد باشد ،بايد عمليات پاشش متوقف شده يا تمهيداتي
براي محافظت از بتن پاششي در حال اجرا اعمال شود.
همچنين نبايد بتن پاششي بر سطوح يخ زده اجرا شود .چنانچه
شرايط هواي سرد طبق تعريف بند  8-6-2برقرار باشد ،دماي
بتن درهنگام پاشش بايد مطابق بند  8-6-4تنظيم گردد.
بههرحال دماي بتن پاششي در هنگام پاشش نبايد پايينتر از
 10درجه سانتيگراد برود.

ﻣ ﻮر
خ۶
/۲
۷/
۱۲

 1-3-6-5-9با توجه به نظر مشاور پرداخت سطح بتن ميتواند
به يکي از دو حالت زير انجام شود:
 بافت طبيعي :در اين نوع پرداخت ،سطح بتن پاششي
مالهكشي نشده و بتن بافت سطحي طبيعي خود را دارد .در
اين حالت سطح بتن ميتواند با شمشهي مناسب تسطيح
گردد.
 سطح ماله كشي شده :در اين نوع پرداخت پس از تسطيح
بهوسيله شمشه ،سطح بتن با ماله پرداخت ميشود تا بافتي
صاف پيدا كند .بتن پاششي بايد به اندازهاي سفت شده باشد
كه مالهكشي سبب ريزش آن نشود.

ت  1-3-6-5-9شمشه بايد داراي لبهي تيز و برندهي چاقويي باشد
تا به بتن اجرا شده فشار وارد نياورده و آن را قلوه كن نکند .بههرحال
براي شمشه گيري بايد از ميله يا ميخهاي راهنما جهت ايجاد
ضخامت الزم بهره گرفته شود.
سطح بتن بايد آنقدر خميري باشد كه امکان پرداخت با ماله ميسر
شود.

۱۳
۹

 3-6-5-9پرداخت سطح

ت  3-6-5-9پرداخت سطح
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تفسير/توضيح

متن اصلي
 4-6-5-9عملآوری و نگهداری

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 1-4-6-5-9در مواردي كه متو سط دماي محيط بيشتر از 5
ست ،براي عملآوري رطوبتي به بند
ســـانتيگراد ااســـت،
درجهي سانتيگراد
شاور با يد ردهي
شود .بههر حال ممشــــاور
 8-5-4مراج عه ميشـــود.
عملآوري مورد نظر را مشخص نمايد.
سط د ماي محيط كمتر يا
متوســـط
 2-4-6-5-9در مواردي كه متو
م ساوي  5درجهي سانتيگراد ا ست ،شرايط نگهداري همانند
الزامات نگهداري بتن معمولي در هواي سرد خواهد بود.
 3-4-6-5-9با تاييد م شاور ،چنانچه رطوبت ن سبي هوا بيش
ستقيم آفتاب و
شد و بتن در معرض تابش ممســتقيم
صد باباشــد
درصــد
از  80در
وزش باد قرار نگيرد ،تمهيدات خا صي براي عملآوري رطوبتي
نياز نمي باشد.

ت  1-4-6-5-9براي بررسي كفايت عملآوري ميتوان از نمونههاي
آگاهي نيز استفاده كرد.

بتن سبکدانهی سازهای
كليات

خ۶

1-6-9

ﻣ ﻮر

6-9

ت  6-9بتن سبکدانهی سازهای

ت 1-6-9

ت  1-1-6-9با توجه به خصوصيات مصالح مصرفي ميتوان چگالي
و مقاومت فشاري متفاوتي را از بتنهاي سبك انتظار داشت.
اكثر بتنهاي سبك سازهاي از خانواده بتنهاي سبکدانه هستند؛
بههمين دليل اغلب از عبارات بتن سبکدانه و بتن سبك سازهاي براي
بيان اين مفهوم استفاده ميشود.

/۲

 1-1-6-9بتن سبك سازهاي معموال چگالياي در محدودهي
 1200تا  2000كيلوگرم بر مترمکعب داشته و مقاومت فشاري
آن نيز بيش از  16مگاپاسکال است.

كليات

۱۳
۹

 1-2-6-9سبکدانه جزء اصلي بتن سبك سازهاي است و توجه
به ويژگيهاي سبکدانههاي مصرفي در ساخت بتن مناسب،
بسيار اهميت دارد.
 2-2-6-9بر اساس استاندارد ملي ايران به شمارهي
 ،14875-1به هر سنگدانهاي كه چگالي دانهاي كمتر از 2000
كيلوگرم بر مترمکعب و يا چگالي تودهاي كمتر از 1200
كيلوگرم بر مترمکعب داشته باشد ،سبکدانه گفته ميشود.
 3-2-6-9ويژگيهاي سبکدانههاي سازهاي در استانداردهاي
ملي ايران بهشمارههاي  4985و  14875 -1آورده شده است.

۷/
۱۲

2-6-9

سنگدانهی مصرفي

ت 2-6-9

سنگدانهی مصرفي

ت  3-2-6-9با اين وجود ممکن است همهي سبکدانههاي ذكر شده
در استاندارد ملي ايران به شمارهي  ،14875-1براي استفاده در
بتنهاي سازهاي مناسب نباشد.
 يکي از خصوصيات بسيار مهم دانهبندي سبکدانه است .دانهبنديسبکدانه بايد در محدودهي مجاز باشد.
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ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 4-2-6-9زماني كه مخلوطي از سنگدانههاي معمولي و سبك
مورد استفاده قرار ميگيرد ،كنترل دانهبندي مخلوط سنگدانه
بايد بر اساس روش حجمي صورت گيرد.
 5-2-6-9ميتوان از تركيب سنگدانه با وزن مخصوص
معمولي و سبکدانه براي ساخت بتن سبك سازهاي استفاده كرد
كه به آن بتن نيمهسبکدانه گفته ميشود .درصورتيكه همهي
سنگدانهها از سبكدانه تشکيل شده باشد ،بتن مزبور تمام
سبکدانه محسوب ميشود.

 3-6-9تعيين مقادير نسبتهای مخلوط (طرح

ت  5-2-6-9در حالت نيمه سبکدانه ،بتن بيشتر از حالتي است كه
تمام سنگدانهها سبك باشند و معموال مقاومتهاي بيشتري نيز
بهدست ميآيد.

ت 3-6-9

مخلوط)

مخلوط)

ت  1-3-6-9چگالي بتن سبك سازهاي بسيار متغير بوده ( 1200تا
 2000كيلوگرم بر مترمکعب) و اين تغييرات بر خواص مکانيکي و
نسبتهاي اختالط تاثير بسزايي دارد .در نتيجه ارائهي طرح مخلوطي
ثابت و مناسب بسيار مهم است .مشخص كردن و كنترل نسبت آب
به مواد سيماني در بتنهاي سبکدانه كاري دشوار است ،زيرا
سبکدانهها عمال در بسياري از بتنها بهصورت اشباع با سطح خشك
درنميآيند.

ﻣ ﻮر

 1-3-6-9كليات تعيين نسبتهاي مخلوط بتن سبکدانه
مشابه طرح مخلوط بتن با چگالي معمولي است؛ با اين تفاوت
كه عالوه بر پارامترهاي متداولي كه در طرح مخلوط بتن
معمولي مورد توجه قرار ميگيرد ،اندازهي چگالي نيز بايد در
طراحي در نظر گرفته شود.

تعيين مقادير نسبتهای مخلوط (طرح

خ۶

 3-4-6-9پيمانه كردن مصالح سبکدانه ميتواند بهصورت
حجمي يا وزني انجام شود.

 4-4-6-9فرايند اختالط در بتن سبکدانه مشابه بتن معمولي
است و ميتوان آن را در اغلب مخلوطكنهاي رايج توليد كرد.

۱۳
۹

 1-4-6-9سبکدانهها بايد قبل از استفاده در كارگاه ،با انجام
آزمايشهاي دانهبندي و چگالي دانهها و چگالي تودهاي كنترل
شوند و بر اساس نتايج مورد استفاده در طرح مخلوط مورد تاييد
قرار گيرد.
 2-4-6-9با توجه به تغييرات زياد رطوبت سبکدانهها بايد
همواره رطوبت سنگدانه كنترل گردد.

ت 4-6-9

اجرا

۷/
۱۲

4-6-9

اجرا

/۲

 2-3-6-9با توجه به مقايسهي نتايج چگالي بتن بدست آمده
و بتن طراحي شده ،بايد نسبتهاي مخلوط اصالح گردند.

ت  2-4-6-9تعيين نسبت آب به مواد سيماني و نيز آب مورد نياز
طرح با توجه به تغيير شديد رطوبت سبكدانهها قبل و بعد از ساخت
بتن ،كار دشواري است .يکي از راهکارها ،استفاده از سبکدانههاي
اشباع است.
ت  3-4-6-9روش متداول در كشور روش وزني است .در اين روش
بهدليل تغيير مداوم چگالي سبکدانهها ،براي دستيابي به حجم
مطلوبي از بتن بايد چگالي سبکدانهها هر از چندگاهي (در صورت
ترديد در تغيير) اندازه گيري شود .روشهاي مختلفي معموال براي
توزين درشت دانههاي سبك و ريزدانههاي سبك ارائه شده است.
ت  4-4-6-9زمان اختالط بتن سبك نسبت به بتن معمولي حدود
 30تا  90ثانيه بيشتر است.
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ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 5-4-6-9روش انتقال بتن سبکدانه به محل بتنريزي تقريبا
مشابه با بتن معمولي قابل انجام است .همچنين بايد تمهيدات
الزم جهت حفظ كارايي انجام شود.

ﻣ ﻮر

 6-4-6-9در پمپ كردن بتن سبکدانه نياز است تا دقت
بيشتري نسبت به بتن معمولي بهكار رود .بايد تمامي خطوط
انتقال تميز ،ليز و هم قطر باشند .همچنين بايد از كاهش
ناگهاني قطر در قسمتها مختلف پمپ و لوله اجتناب نمود.

با توجه به احتمال خرد شدن سبكدانهها در حين اختالط ،بايد دقت
بيشتري در انتخاب نوع مخلوطكن انجام شود.
ت  5-4-6-9افت رواني بتن سبکدانه بيشتر از بتن معمولي است.
جذب آب توسط سبکدانهها بهويژه درشتدانههاي خشك ميتواند افت
رواني زيادي را در طول زمان بهوجود آورد .در نتيجه الزم است تا
سبکدانههاي درشت قبل از اختالط بتن ،پيشمرطوب و تا حدودي
اشباع شوند.
براي جلوگيري از خشك شدن بتن در اثر جذب آب سبکدانه ،الزم
است تا بتن با كمترين فشار عملي به محل استفاده منتقل شود.
ت  6-4-6-9در صورت عدم پيشمرطوبسازي سبکدانهها ،در هنگام
انتقال و پمپ كردن ،فشار موجود باعث راندن آب به درون منافذ
سبکدانه و سفت شدن سريع بتن سبکدانه ميشود .همچنين با
استفاده از مواد اصالحكنندهي گرانروي يا نگهدارندهي آب ميتوان
بر اين مشکل غلبه كرد.
براي ثابت ماندن مشخصات بتن در زمان پمپ كردن ،استفاده از
سبکدانه با جذب آب بيش از  20درصد توصيه نميشود.
 قطر لولهي پمپ كمتر از  125ميليمتر توصيه نميشود. با افزايش فشار ،مقدار آب جذب شدهي سبکدانه به سرعت افزايشيافته و ميتواند سبب انسداد لولهي پمپ شود.
ت  7-4-6-9با توجه به سبك بودن سنگدانههاي بتن سبك ،ممکن
است در صورت جايدهي نامناسب بتن يا در صورت استفاده بيش از
اندازهي لرزاننده ،سبکدانهها به سطح بتن نزديك شده و بتن
ناهمگني بهوجود آيد.
ت  8-4-6-9براي جلوگيري از نامسطح شدن سطح بتن سبکدانه
در هنگام پرداخت ،استفاده از سبکدانههاي كم مقاومت ،توصيه نمي-
شود.
 بهتر است كه عمليات پرداخت با فاصله زماني از بتنريزي انجامشود ،تا از قلوهكن شدن سبکدانهها جلوگيري بهعمل آيد.
ت  9-4-6-9گاه اعتقاد بر اين است كه بهدليل وجود رطوبت
محبوس شده در سنگدانهها ،پديدهي عمل آوري دروني رخ ميدهد
و به بهبود كيفيت بتن منجر ميشود.

خ۶

/۲

 7-4-6-9عمليات جايدهي و تراكم بايد با دقت بيشتري
نسبت به بتن معمولي انجام شود.

7-9
1-7-9

بتن سنگين
كليات

 1-1-7-9بتن سنگين بتني است كه چگالي خشك شدهي
آن در گرمخانه بيش از  2600كيلوگرم بر متر مکعب است.

۱۳
۹

 9-4-6-9عملآوري در بتن سبكدانه بايد با دقت و حساسيت
بيشتري نسبت به بتن معمولي انجام شود.

۷/
۱۲

 8-4-6-9بايد پرداخت سطحي بتن سبکدانه بهدليل احتمال
وجود سبکدانهها در سطح با دقت بيشتري نسبت به بتن
معمولي انجام گيرد.

ت  7-9بتن سنگين
ت 1-7-9

كليات

ت  1-1-7-9تفاوت اين نوع بتن با بتن معمولي در چگالي زياد و
همچنين نوع و جنس سنگدانههاي آن براي كاهش ميزان تشعشع
عبوري است .همچنين اين نوع بتن بهدليل چگالي زياد ميتوانند در
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 2-7-9مصالح مصرفي
 1-2-7-9سيمان

ساخت ديوارهاي حايل ،سدهاي وزني ،لولههاي مغروق و وزنههاي
بتني مورد استفاده قرار گيرد.
 نفوذناپذيري در برابر پرتوهاي هستهاي مهمترين مشخصهيسپرهاي حفاظتي بتني سنگين است .همچنين پايداري حجمي،عدم
كاهش حجم بتن و عدم تركخوردگي از جمله مشخصههاي مهم
ديگر آن است.
 پرتوهاي عبوري عموما شامل نوترون ،پروتون ،آلفا ،بتا ،ايکس وگاما هستند .در مورد حفاظت در برابر پرتوهاي نوتروني عالوه بر
چگالي زياد ،به برخي عناصر خاص مانند آهن نيز نياز است.

ت 2-7-9

مصالح مصرفي

ت  1-2-7-9سيمان

ﻣ ﻮر

خ۶

 1-1-2-7-9انواع سيمانهاي پرتلند و آميخته مورد ا ستفاده
سنگين نيز
ستفاده در بتنهاي ســـنگين
در بتنهاي متعارف ،براي ااســـتفاده
قابل استفاده است.

ت  1-1-2-7-9بهمنظور جلوگيري از ايجاد گرماي زياد
هيدراتهشدن ،افزايش آهنگ آن و همچنين جلوگيري از ايجاد
تركتوصيه ميشود از سيمانهاي زود سختشونده و افزودنيهاي
زودگير يا زود سختكننده استفاده نشود ،مگر آنكه دماي بتن توسط
سيستمهاي سرمايشي كه بهطور ويژه طراحي شدهاند ،كنترل شود.
ت  2-1-2-7-9بهكارگيري هر دو راهكار به همراه پيشسرمايش يا
پسسرمايش بتن توصيه ميشود.

/۲

سيمانهايي با
ضاي بتني حجيم بايد از ســـيم
 2-1-2-7-9در اعاعضـــاي
گرماي هيدراته شدن متو سط يا كم و يا كاهش مقدار سيمان
استفاده كرد.

۷/
۱۲

 1-2-2-7-9عمدهترين ويژگي سنگدانههاي مصرفي در
بتنهاي سنگين ،چگالي زياد آنها است .اين مورد شامل
سنگدانههاي درشت و ريز ميشود؛ با اين وجود چگالي
سنگدانههاي درشت از اهميت بيشتري برخوردار است .ضوابط
مربوط به ميزان مجاز مواد زيانآور در سنگدانهها و نيز ميزان
مجاز سنگدانههاي پولکي و سوزني ،مشابه بتنهاي معمولي
است.

ت  1-2-2-7-9متداولترين سنگدانههاي مصرفي در بتن عبارتند
از :مگنتيت ،ايلمنيت ،باريت ،فروفسفر ،هماتيت ،سرپانتين ،ليمونيت،
برات ،بوكسيت ،برنفريت ،و سنگدانههاي فوالدي يا چدني.
 براي ساخت سپرهاي محافظ پرتوهاي نوتروني ،ميتوان ازسرپانتين و ليمونيت ،كه هر دو از سنگهاي معدني هيدروژندار
هستند ،استفاده كرد .در سپرهاي محافظ پرتوهاي نوتروني ،در
شرايطي كه دماي محيط بهرهبرداري زياد است ميتوان از
سنگدانههايي از جنس برات ،بوكسيت ،و برنريت استفاده كرد.
 چنانچه صرفا از سنگدانههاي درشت سنگين استفاده شود ،چگاليآنها بايد از  3/4بيشتر باشد .بديهي است ،در صورتيكه از
سنگدانهي درشت و ريز سنگين استفاده شود ،چگالي سنگدانهها
ميتواند كمتر از  3/4نيز باشد .به هر حال كاربرد ريزدانههاي سنگين
در مالت تزريقي بتن پيش آكنده معموال ميتواند مشکالت خاصي
مانند جداشدگي را بهوجود آورد كه ميتوان از بروز آن با چسبنده
كردن مالت جلوگيري نمود.

۱۳
۹

 2-2-7-9سنگدانهی سنگين (سنگيندانه)

ت  2-2-7-9سنگدانهی سنگين (سنگيندانه)
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 2-2-2-7-9از آنجا كه معادن سنگيندانهها معموال بهاندازهي
معادن سنگدانههاي متعارف يکنواخت نيست ،بايد كنترل
كيفي مناسبي در مراحل توليد اعمال شود.
 3-2-2-7-9ضوابط الزامي چگالي و تركيب شيميايي
سنگيندانههاي مصرفي براي سپرهاي محافظ پرتو در
استانداردهاي  ASTM C638و  ASTM C637مشخص
گرديدهاست.
 4-2-2-7-9سنگيندانههاي درشت مصرفي در بتنهاي
سنگين كه بهصورت پيشآكنده اجرا ميشوند ،بايد حداقل 98
درصد بر روي الك  9/5ميليمتر باقي بمانند و به ميزاني كه
توسط دستگاه نظارت تعيين ميگردد ،عاري از قطعات فلزي
نازك ،پولکي و يا سوزني باشند.
 5-2-2-7-9سنگيندانههاي فوالدي يا چدني بايد داراي
حداقل چگالي  7500كيلوگرم بر مترمکعب بوده و همچنين
تميز و عاري از هرگونه پوشش خارجي مانند گريس ،روغن،
تركيبات حاصل از عمليات فلزكاري ،كرومات روي ،پوستهي
سست زنگ فلز و گرد و غبار باشند.

ت  3-2-2-7-9برخي از مشخصات متعارف سنگيندانههاي مصرفي
براي سپرهاي محافظ پرتو در  ACI 304.3Rدرج شده است.

ﻣ ﻮر
خ۶

/۲

 3-2-7-9مواد افزودني شيميايي

ت  3-2-7-9مواد افزودني شيميايي

ت 3-7-9

تعيين مقادير نسبتهای مخلوط (طرح

۱۳
۹

 3-7-9تعيين مقادير نسبتهای مخلوط (طرح

۷/
۱۲

 1-3-2-7-9در بتنهاي سنگين ميتوان از مواد افزودني
شيميايي استفاده كرد .اين مواد بايد منطبق بر ضوابط استاندارد
ملي ايران به شمارهي  2930ايران باشد.
 2-3-2-7-9عدم حبابزايي براي بتنهاي محافظ پرتوهاي
راديو اكتيو ،الزامي است.

مخلوط)

مخلوط)
 1-3-7-9براي تعيين نسبتهاي مخلوط اجزاي بتنهاي
سنگيني كه بهصورت متعارف يا پيشآكنده اجرا ميشوند،
ميتوان از روشهاي مذكور در روش ملي طرح مخلوط و
راهنماي آن استفاده كرد.

 4-7-9اجرای بتن بهصورت متعارف

ت 4-7-9

 1-4-7-9اين روش زماني ميتواند بهكار گرفته شود كه
اسالمپ بتن كمتر از  90ميليمتر باشد و سنگيندانههايي با
چگالي خيلي زياد بهكار نرود.

ت  1-4-7-9در اين نوع اجرا ،اختالف چگالي سنگدانهي درشت و
ريز و همچنين خمير سيمان ميتواند عاملي جدي در افزايش
استعداد جداشدگي بتن باشد.

اجرای بتن بهصورت متعارف
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 2-4-7-9در بتنهاي سنگين ،لرزانندهها محدودهي موثر و يا
شعاع عملکردي كمتري داند؛ بنابراين بايد فاصلهي كمتري
براي نقاط فروبردن لرزاننده در نظر گرفت .همچنين نبايد بتن
سنگين را توسط لرزاننده و در درون قالب از نقطهاي به نقطه
ديگر جابهجا كرد.
 3-4-7-9حداكثر ضخامت مجاز هر اليهي بتنريزي در هر
مرحلهي درون قالب حدود  300ميليمتر است.
 4-4-7-9چنانچه براثر تراكم يك اليهي دوغاب روي بتن جمع
شود ،بايد آن را پس از تکميل تراكم هر اليه و تا هنگامي كه
اليهي مورد نظر هنوز حالت خميري دارد از سطح جمعآوري
كرد.

ت 2-4-7-9-بتنهاي سنگين معموال در قالب جريان پيدا نميكنند
و لذا بايد آنها را با كمترين ميزان ارتعاش لرزاند.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ت  4-4-7-9در اين نوع بتن در هنگام ريختن استعداد جداشدگي
اجزاء زياد است .جداشدگي اجزاي اين نوع بتن بهطور عمده ناشي از
تفاوت در چگالي اجزاي آن است .از آنجايي كه اين جداشدگي تاثير
منفي در بتنهاي محافظ در برابر پرتو دارد ،توجه كافي به اين مساله
اهميت دارد.

ﻣ ﻮر

 5-7-9اجرای بتن بهصورت پيشآكنده

ت 5-7-9

 1-5-7-9زماني كه امکان بهكارگيري روش اجراي متعارف
بهدليل جداشدگي بهكار گرفته نشود و نتوان بتني با رواني كم
اجرا نمود ،به اجبار بايد از روش پيشآكنده استفاده كرد.

ت  1-5-7-9در اين روش ابتدا سنگيندانههاي درشت در قالب
ريخته و از طريق لولههاي تزريق ،مالت با فشار مناسب به داخل
حفرات بين شن رانده ميشود.
 قطعات فوالدي بهدليل قيمت زياد آنها ،معموال بهندرت و بهتنهاييبهعنوان سنگدانههاي درشت در بتنهاي سنگين بهكار ميرود.
 استفاده از برخي از سنگدانههاي ريز سنگين ،نظير فروفسفر درمالت موجب آبانداختگي بيش از حد و در عين حال توليد مالتي
ميشود كه پمپ كردن آن بيشازحد مشکل است.

اجرای بتن بهصورت پيشآكنده

خ۶

/۲

۷/
۱۲

 5-5-7-9حداكثر اندازهي اسمي سنگدانهي ريز در مالت
تزريق نبايد از يك دهم حداقل اندازهي اسمي سنگدانهي
درشت بيشتر شود.

ت  3-5-7-9در بتن غير مسلح ،استفاده از حداكثر اندازههاي بيشتر
با رعايت محدوديتهاي هندسي امکانپذير است.
 حداكثر اندازهي اسمي سنگدانهي درشت در تعمير ممکن است تا 20ميليمتر كاهش داده شود.

۱۳
۹

 2-5-7-9طرح مخلوط مالت با سنگدانههاي ريز بايد بهگونهاي
باشد كه امکان تزريق آن در بين سنگدانههاي درشت وجود
داشته باشد.
 3-5-7-9بهدليل محدوديتهاي قرارگيري بتن در داخل قالب،
حداكثر اندازهي اسمي سنگدانهي درشت در بتن سنگين مسلح
نبايد بيشتر از  38ميليمتر درنظر گرفته شود .همچنين،
حداكثر اندازهي اسمي سنگدانهي درشت نبايد از  20ميليمتر
كمتر باشد.
 4-5-7-9براي سهولت در تزريق مالت الزم است كه دانهبندي
سنگدانههاي درشت نسبتا يکنواخت باشد .بهتر است شکل آن
تيزگوشه (شکسته) انتخاب شود.

ت  4-5-7-9بهتر است نسبت حداكثر اندازهي اسمي سنگدانهي
درشت به حداقل اندازهي اسمي آن از  3تجاوز نکند .با اين شرط و
با استفاده از شن شکسته ،فضاي تزريق بيشتر و عمل تزريق سادهتر
انجام خواهد شد.
ت  5-5-7-9در بتنهاي غير مسلح داراي سنگدانهي درشت با
حداكثر اندازهي اسمي  150ميليمتر و حداقل اندازهي اسمي 50
ميليمتر ،حداكثر اندازهي اسمي سنگدانهي ريز مالت به 4/75
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 6-5-7-9مالت تزريقي بايد بهطور كافي روان باشد .نسبت
آب به مواد سيماني مالت در واقع همان نسبت آب به مواد
سيماني بتن خواهد بود.

ﻣ ﻮر

ميليمتر محدود ميشود .در بتنهاي مسلح داراي سنگدانهي درشت
با حداكثر اندازهي اسمي  38ميليمتر و حداقل اندازهي اسمي 12/5
ميليمتر ،حداكثر اندازهي اسمي سنگدانهي ريز مالت  1/2ميليمتر
است .براي حداكثر اندازهي اسمي درشتدانه  25ميليمتر و حداقل
اندازهي اسمي  9/5ميليمتر ،حداكثر اندازهي اسمي سنگدانهي ريز
مالت به  1ميليمتر محدود ميشود .بههرحال چنانچه از ماسهي
ريزي استفاده شود ،عمل تزريق مالت تسهيل ميشود اما نياز به آب،
مواد سيماني و روانكننده افزايش مييابد.
ت  6-5-7-9رواني مالت داراي سنگدانهي ريز با حداكثر اندازهي
اسمي  2/4ميليمتر طبق استاندارد ملي ايران بهشمارهي 17510
اندارهگيري ميشود و بسته به طول لولهها ،فاصلهي آنها ،فشار
تزريق و همچنين فضاي خالي البهالي شن ،مدت زمان پيشنهادي
براي تخليهي قيف  18تا  26ثانيه است ،هرچنداين مقدار تا  35ثانيه
نيز قابل افزايش مي باشد.
ت  7-5-7-9اين امر باعث اتصال بهتر خمير سيمان به
سنگيندانهها و ايجاد جريان مناسب مالت درون فضاهاي خالي بين
سنگيندانهها ميشود.

خ۶

 7-5-7-9در بتنهاي سنگيني كه بهروش پيشآكنده اجرا
ميشوند ،بايد پيش از ريختن سنگدانهي درون قالب،
سنگدانههاي درشت را بهخوبي شست تا عاري از ذرات ريز و
چسبيده به سطح شوند.
 8-5-7-9بتن پيش آكنده ميتواند از نوع معمولي (غير
سنگين) باشد .در اين نوع از بتنها نيز تمام موارد ذكر شده
براي بتن سنگين از پيش آكنده بايد رعايت شود ،بهجز الزامات
مربوط به سنگيندانهها.

/۲

1-8-9

مقدمه

ت 1-8-9

مقدمه

۱۳
۹

 1-1-8-9بتنريزي زير آب روشهاي گوناگون دارد .روش
بتنريزي با جام مخصوص ،بتنريزي با پمپ و لوله ،بتنريزي
با روش سنگدانهي پيشآكنده و روش بتنريزي با لولهي ترمي
از جمله روشهاي رايج بتنريزي در زير آب هستند .در اين
بخش عمدتا به روش بتنريزي در زير آب با كمك لولهي ترمي
پرداخته ميشود.

۷/
۱۲

8-9

بتنريزی زير آب

ت  8-9بتنريزی زير آب

بتنريزی با لولهی ترمي

 2-8-9بتنريزی با لولهی ترمي

ت 2-8-9

در اين روش بايد همواره انتهاي لوله به مقدار كافي در بتن
ريخته شده قرار گرفته باشد و به هيچوجه از درون بتن خارج

بتن بايد با توجه به حركت خود و جابجا شدن بتنهاي قبلي ،به
خروج هوا از بتن و تراكم آن كمك نمايد.
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نشده يا بيرون كشيده نشود .در اين نوع بتنريزي بايد از يك
بتن روان با اسالمپ زياد و ترجيحا خودتراكم بهره گرفت ،زيرا
امکان تراكم آن با وسايل تراكمي در زير آب وجود ندارد.
در طول مدت بتنريزي ،لوله بايد حتياالمکان از بتن پر باشد
و بيش از يك چهارم آن از بتن خالي نماند.
اگر جريان آب به حدي باشد كه باعث شسته شدن بتن شود،
نميتوان از اين روش استفاده نمود.

در اين روش بتن خروجي از انتهاي لوله وارد بتن ريخته شده قبلي
ميشود و سطح بتن در تماس با آب باال آمده و آب به سمت باال
رانده مي شود .ريختن بتن در شمعها و سپرهاي آبدار بايد با اين
روش يا روش مناسب ديگري انجام شود .در صورتي كه قرار باشد
بتن در يك شمع يا سپر بدون آب ريخته شود ،ميتوان از ناوهي
سقوطي يا پمپ و لوله بهره گرفت و نيازي به بتنريزي با لوله ترمي
نيست .چنانچه بهدليل وجود جريان آب ،بتن شسته شود ،روش
بتنريزي با سنگدانهي پيش آكنده بهكار ميرود.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

 1-2-8-9مشخصات سنگدانه و ساير مصالح مصرفي

ت  1-1-2-8-9بهتر است از ماسهي گردگوشه استفاده شود .در
روش ملي طرح مخلوط ،نزديکي به منحني مياني ( )Bو حتي قرار
گرفتن در بين منحني  Bو ( Cبهويژه براي بتن خودتراكم) توصيه
ميشود (توان  nبين  0/4تا  0/3براي بتن روان و  0/3تا  0/2براي
بتن خودتراكم) .بتن بايد بتواند در طول زمان حمل و بتنريزي
اسالمپ و رواني كافي داشته باشد .درصد حباب هواي توصيه شده
در اين بتنها  4تا  6درصد است .توصيه ميشود حتي در هواي خنك
نيز از مواد ديرگيركننده استفاده گردد .براي شروع بتنريزي ،اولين
پيمانهي بتن ميتواند حداقل اسالمپ  150ميليمتر را دارا باشد.
بافت ريزدانهي سنگدانه و داشتن ذرات ريز كافي (ذرات ريزتر از 300
ميکرومتر) و حداقل مقدار مواد سيماني براي جلوگيري از جداشدگي
بتن و آب شستگي آن الزم است.

ﻣ ﻮر

 1-1-2-8-9توصيه ميشود كه حداكثر اندازهي سنگدانه براي
بتن روان به  25ميليمتر و براي بتن خودتراكم به  20ميليمتر
محدود گردد .اين مقدار نبايد از يك هشتم قطر داخلي لوله
بزرگتر باشد .دانهبندي مخلوط سنگدانه بايد پيوسته و نسبتا
ريزبافت و ماسه مصرفي ترجيحا داراي ذرات ريز كافي باشد.

ت  1-2-8-9مشخصات سنگدانه و ساير مصالح مصرفي

خ۶

/۲

۷/
۱۲
۱۳
۹

 2-1-2-8-9حداقل مقدار مواد سيماني  375 kg/m3و حداكثر
آن براي بتن روان  425 kg/m3و براي بتن خودتراكم
 475 kg/m3توصيه ميشود.
در مواردي كه بتن آرمه است ،حداكثر نسبت آب به مواد
سيماني به  0/45محدود ميشود و در ساير موارد حداكثر
نسبت آب به مواد سيماني برابر  0/5خواهد بود .حداقل ردهي
بتن آرمه  C30و حداقل ردهي بتن غيرمسلح  C25خواهد بود.
 3-1-2-8-9در بتنريزي بايد از يك روانكننده يا
فوقروانكنندهي ديرگير استفاده كرد .استفاده از مواد
پوزوالني ،سرباره و پودر سنگ نيز براي بهبود كارآيي و افزايش
گرانروي و باال بردن دوام توصيه ميشود .استفاده از مواد
لزجتزا براي جلوگيري از جداشدگي و آبشستگي توصيه
ميشود .بهكارگيري مواد حبابساز نيز بهويژه در بتن روان
توصيه ميگردد.

ت  3-1-2-8-9چنانچه اسالمپ بتن بيش از  210ميليمتر باشد
الزم است از آزمايش جريان اسالمپ استفاده گردد .حداقل جريان
اسالمپ براي بتن آسان تراكم  450ميليمتر مي باشد و چنانچه از
بتن خودتراكم استفاده شود حداقل جريات اسالمپ  550ميليمتر
خواهد بود
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تفسير/توضيح

متن اصلي
اسالمپ بتن روان در پاي كار بايد بين  170تا  210ميليمتر و
در صورت نياز مي توان از بتن آسان تراكم يا خودتراكم نيز
استفاده نمود.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 2-2-8-9وسايل و تجهيزات مورد نياز

ت  1-2-2-8-9لولههاي ترمي بايد بهراحتي به يکديگر متصل و به
سهولت و سرعت از يکديگر جدا شوند ،در حالي كه آببندي نيز
برقرار باشد .لولهي ترمي را مدرج ميكنند تا بتوان مشخص كرد كه
چه طولي از آن زير سطح خاك يا آب و چه طولي از آن در بتن است.
قطر توپي يا توپك انعطافپذير بايد كمي بزرگتر از قطر داخلي لوله
بوده و با فشار به درون لوله رانده شود .جنس آن اسفنجي يا الستيکي
و يا پالستکي توپر يا توخالي است .استفاده از ساير مواد مشابه كه
كارايي و عمل کرد الزم را داشته باشند بالمانع است .شرايط كارگاه
بايد چنان باشد كه بتوان بتن را به درون قيف ريخت .بنابراين
وسيلهي حمل و بتنريزي به داخل قيف لوله ترمي بايد به مقدار
كافي باالتر از قيف باشد تا مزاحمتي براي تخليه بهوجود نياورد .در
شرايط هواي گرم ،زمان تاخير ممکن است الزم باشد به  15دقيقه
محدود شود و در هواي سرد اين زمان ميتواند تا بيشتر از  30دقيقه
نيز باشد.

ﻣ ﻮر

 1-2-2-8-9لولهي ترمي (ناودان) بايد صلب و داراي اتصاالت
آب بند و حداقل قطر داخلي  200و حداكثر  300ميليمتر
باشد .در انجام كار تعمير در زير آب ممکن است از لولههاي
ترمي با قطر كمتر از  200ميليمتر نيز استفاده نمود .بههرحال
قطر لوله بايد حداقل  8برابر حداكثر اندازهي اسمي سنگدانهي
مصرفي باشد.
بهكارگيري قيف مناسبي با حجمي معادل  5تا  15دقيقه
بتنريزي ،براي سهولت ريختن بتن در لوله و بهعنوان يك
مخزن موقت توصيه مي شود و بايد بهراحتي به لوله متصل و
از آن جدا شود.
مجموعهي لوله و قيف توسط جرثقيل يا باالبر ،نگهداري و در
زمانهاي مورد نظر بهتدريج باال كشيده ميشود.
يك توپي يا توپك براي شروع بتنريزي در ابتدا يا انتهاي لوله
به عنوان جدا كنندهي بتن و آب بهكار گرفته ميشود .ميتوان
از متر ،سيم يا نخ وزنهدار (مانند شاغول) و يا ساير وسايل
نقشهبرداري مناسب براي اندازهگيري عمق بتن استفاده كرد.
وسايل حمل و ريختن بتن در قيف بايد چنان باشند كه بتوان
پيدرپي آن را تغذيه كرد تاتأخيري بيش از  30دقيقه در
بتنريزي بهوجود نيايد.

ت  2-2-8-9وسايل و تجهيزات مورد نياز

خ۶

/۲
۷/
۱۲

 در شروع بتنريزي سطح آب داخل و خارج قالب يا شمع وسپر بايد در يك تراز باشد ،به نحوي كه حركت آب به سمت
باال مقدور نگردد.
 در آبهاي كم عمق ،توپي يا توپك را ميتوان در انتهايلوله قرار داد و لوله را پايين برد و در كف قالب مستقر نمود .در
حالي كه در آبهاي عميق بايد توپي را در ابتداي لوله قرار داد
و لوله را بهراحتي به طرف پايين حركت داد .در غير اينصورت
تعادل لوله به هم ميخورد ،مگر اينکه آن را بشدت سنگين
نمود.

 بهتر است براي كاهش احتمال جداشدگي از حداقل رواني قيدشده براي شروع كار استفاده نمود.
 در شمعها و سپرها ممکن است به جاي آب از گل حفاري يادوغاب بنتونيت استفاده نمود .همهي مواردي كه براي آب ذكر شده
براي گل حفاري نيز صادق است.
 در صورتي كه عمق لوله درون بتن زيادتر شود ،جريان بتنبه شدت كند و احتمال انسداد لوله بيشتر شده و بتن نيز متراكم
نميشود.
 در صورتي كه عمق لوله درون بتن كمتر از  0/6متر شود،سرعت جريان بتن درون لوله به شدت زياد شده و بتن خروجي از

۱۳
۹

 3-2-8-9اجرا

ت  3-2-8-9اجرا
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 سپس بايد بتن را توسط وسيلهي بتنرساني ،درون قيفريخت و لوله را پر كرد .در صورتي كه توپك در باال قرار دارد و
با فشار بتن به پايين رانده نشود بايد آن را با ميلهي مناسبي به
پايين راند تا بهتدريج توسط وزن بتن پايين رود.
 پس از آنكه توپك به انتها رسيد و لوله و قيف پر شد ،بهآرامي لوله و قيف را كمي باال ميكشيم تا توپك خارج شود.
بالفاصله براي اولين و آخرين بار لوله را پايين ميآوريم تا بتن
درون قيف و لوله بهصورت ناگهاني تخليه نشود ،ضمن آنكه
بتن به قدر كافي دور لوله را پر كند.
 پس از كند شدن سرعت تخليهي قيف و لوله ،همزمان بابتنريزي درون قيف ،به آرامي در فواصل زماني خاصي لوله و
قيف را باال بايد كشيد .بهنحوي كه جريان بتن همواره برقرار
باشد و انتهاي لوله به مقدار  1تا  1/5متر درون بتن قرار گيرد.
از باال كشيدن ناگهاني لوله و تخليهي سريع آن بايد پرهيز
شود وگرنه بتن و آب با يکديگر مخلوط ميشوند .حركت جانبي
سريع لوله به اختالط آب و بتن ميانجامد و بايد از آن پرهيز
نمود.
 پس از اينکه بتن به تراز مورد نظر رسيد بايد بخشي از بتنبااليي را برداشت و دور ريخت .بسته به نوع بتن و دقت در
بتنريزي ،ضخامت بتن سست و دور ريختني بين  0/3تا 0/5
متر خواهد بود .بههرحال بايد به بتني همگن و خميري دست
يافت .بنابراين الزم است بتنريزي تا ارتفاعي انجام شود كه پس
از حدف قسمت فوقاني ،تراز مورد نظر حاصل گردد.
 با توجه به سرعت تخليهي قيف و لوله يا با اندازهگيري عمقبتن و يا روش محاسباتي ميتوان مطمئن شد كه عمق مورد
نظر لولهي درون بتن تامين شده است.
 در حين بتنريزي نبايد لوله را به اطراف حركت داد .گاهالزم است در قطعات غيرمسلح و يا مواردي كه مانعي براي
حركت لوله به اطراف وجود ندارد ،براي پر كردن گوشه يا تراز
كردن سطوح شيبدار بتن درون قالب ،به آرامي لوله را به
اطراف برد.
 در صورت استفاده از بتن روان و يك لوله استفاده شود،ميتوان انتظار داشت كه بتن در حدود  2تا  2/5متر به اطراف
حركت كند و سطح شيبداري را با شيب كم بهوجود آورد.
چنانچه از بتن خودتراكم استفاده شود ممکن است بتن بسته
به كارايي آن ،در حدود  5تا  10متر به هر طرف جريان يابد.

لوله ميتواند متالطم شود و در نتيجهي آن ،بتن و آب مخلوط شده
و كيفيت بتن به شدت كاهش مي يابد.
 عمدتا حداقل و حداكثر عمق لولهي درون بتن به رواني بتننيز مربوط است و مقدار كامال ثابتي نيست.
 گاه ترجيح داده ميشود پس از سخت شدن بتنهاي ضعيففوقاني ،آن را تخريب كنند كه عملياتي پر هزينهتر را در پي دارد.
 هر چه رواني بتن كمتر باشد ،شيب ايستايي آن بيشتر وحركت بتن نيز به اطراف با سختي بيشتري همراه خواهد بود.
 معموال حركت بتن به اطراف ،آن را مستعد جداشدگيميكند .بايد سعي نمود با طرح مخلوط مناسب ،اين استعداد
جداشدگي را كمتر كرد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ﻣ ﻮر
خ۶
/۲
۷/
۱۲
۱۳
۹
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متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

بنابراين با يك لوله ميتوان سطح بيشتري را بتنريزي نمود و
گرنه نياز به استفاده از چند لوله ترمي خواهد بود كه در نتيجه
بتنرساني به آنها و تراز كردن سطح بتن دشوار ميگردد.
 حداكثر فاصلهي دو لولهي ترمي براي بتن روان ،بسته بهرواني آن  4تا  5متر و حداكثر فاصلهي دو لوله براي بتن
خودتراكم  10تا  20متر ،بسته به رواني آن است.
 با باال بردن تدريجي قيف و لوله ،بتنرساني با تراك ميکسريا لولهي پمپ زميني و تسمه نقاله مشکل ميشود .بنابراين بايد
تراز قيف در ابتدا بيش از  3متر پايينتر باشد تا بتوان با حذف
يك لولهي  3متري ،قيف را مجددا در تراز پايينتري قرار داد.
اين عمليات نبايد بيش از  15دقيقه طول بکشد.
 توصيه مي شود ،ضمن بکارگيري مواد كندگير كننده ،دمايبتن نيز از  28درجه سلسيوس فراتر نرود.
 از آنجا كه مشاهدهي بتن ريخته شده در حين كار يا پس ازاتمام آن عمال غيرممکن است ،بنابراين الزم است به نکات ذكر
شده در رابطه با مصالح و بتن مصرفي و روش صحيح انجام كار
توجه كافي شده و از افراد كارآزموده و مجرب استفاده نمود.
الزم به ذكر است كه در اغلب موارد ،ترميم و يا تخريب
امکانپذير نيست و حساسيت كار از اين نظر بسيار زياد است.
 در صورتي كه از قالب براي ريختن بتن استفاده شود ،بايداز آببندي خوبي برخوردار باشد.
 در اغلب موارد نيازي به عملآوري بتن نيست و در محيطآبدار ،كيفيت بتن به مرور زمان بهبود مييابد .مگر اينکه
بخشي از آن در محيط غيرآبدار قرار گيرد و دسترسي به آن
براي رطوبترساني مقدور باشد.
 در صورت انسداد لوله در حين بتنريزي ميتوان لوله رابهصورت ناگهاني و سريع به ميزان  150تا  600ميليمتر باال
كشيد و سپس آن را سريع پايين برد تا انسداد برطرف گردد.
در هرحال سر لوله بايد در اين عمليات در بتن قرار داشته باشد.
 از پايين بردن لوله به جز در هنگام انسداد آن بايد خوددارينمود .همواره الزم است لوله ترمي بهتدريج با گامهاي  150تا
 300ميليمتر به سمت باال حركت داده شود.
 پيمانکار بايد قبل از شروع كار ،روش كار را تهيه نمايد و بهتائيد دستگاه نظارت برساند .در اين دستورالعمل بايد قطع
بتنريزي و شروع مجدد آن و عمليات الزم پيشبيني شود.

ﻣ ﻮر

 در شرايطي كه بتن در آبهاي گرم مانند خليج فارس يادرياي عمان ريخته ميشود ،بهتر است دماي بتن را به  25درجهي
سلسيوس محدود كرد.
 در بتنريزي با لولهي ترمي اهميت تضمين كيفيت به مراتببيشتر از كنترل كيفيت است.

خ۶

/۲
۷/
۱۲

۱۳
۹

 حركت معکوس لوله به سمت پايين همواره باعث افت كيفيتميشود .بنابراين بايد با اتخاذ تدابير مناسب ،نياز به اين عمل را از
بين برد .يعني اقداماتي را به انجام رسانيد تا انسداد لوله بهوجود نيايد.

كنترل و

 10فصل دهم

ت 10

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

پذيرش بتن

متن اصلي

1-10

كليات

ت  1-10ضوابط ارزيابي و پذيرش بتن در كارگاه
ت  1-1-10كليات

ﻣ ﻮر

1-1-10

ضوابط ارزيابي و پذيرش بتن در كارگاه

تفسير/توضيح

خ۶

 1-1-1-10پذيرش بتن از نظر كيفيت بتن تازه :بتن تازه بايد
داراي مشخصات قابل قبول مندرج در مشخصات فني خصوصي
پروژه باشد .رعايت محدودهي رواني مجاز ،محدودهي درصد
هواي مجاز ،محدودهي دماي مجاز و مشخصات ظاهري ضروري
است تا بتن تازه مورد پذيرش قرار گيرد.
 2-1-1-10پذيرش بتن از نظر نحوهي اجرا :عمليات اجرايي
شامل آمادهسازي محل بتنريزي .ريختن ،پخش و جاي دادن،
تراكم ،پرداخت و عملآوري بتن بايد طبق اين آييننامه يا
مشخصات فني انجام شود؛ در غير اينصورت بتن مورد پذيرش
قرار نگرفته و كيفيت آن مورد ترديد خواهد بود.
 3-1-1-10پذيرش بتن از نظر مقاومت فشاري (انطباق با رده
و مقاومت مشخصهي فشاري) :پذيرش مقاومت فشاري بتن در
كارگاه بر اساس نتايج مقاومت فشاري نمونههاي برداشت شده
از بتن تازهي مصرفي صورت مي پذيرد .نمونهبرداري از بتن بايد
بهصورت تصادفي در طول مدت مصرف بتن انجام شود .تهيهي
آزمونهها و نگهداري آنها در شرايط استاندارد ،طبق استاندارد
ملي ايران بهشمارهي  3205يا  1608-2انجام ميشود.

ت  1-1-1-10موارد ظاهري شامل :عدم همگني بتن (جداشدگي)،
آب انداختن ،عدم پخش الياف ،وجود كلوخه و غيره است.

/۲

۷/
۱۲

ت 2-1-1-10-برخي از اين موارد را نميتوان با انجام آزمايش روي
بتن كنترل نمود و الزم است موارد اجرايي بهصورت كامل و صحيح
رعايت گردد و دستگاه نظارت مسئوليت كنترل و پذيرش را بهعهده
دارد.

۱۳
۹

ت 3-1-1-10-نمونهبرداري طبق نظر و درخواست ناظر انجام
ميشود .نمونهبرداري بايد بهصورت غيرگزينشي بوده و به زمان خاص
يا رواني خاصي وابسته نباشد .بديهي است بتنهايي كه از نظر ظاهر
و رواني در محدودهي قابل قبول نيستند نبايد مصرف شوند و
نمونهگيري از آنها موضوعيت ندارد .بههرحال ايجاد ضابطهي خاص
در نمونهبرداري مانند شرايط خاص جوي و نظاير آن نيز قابل قبول
نيست ،زيرا مباني آماري ضوابط پذيرش مقاومتي يا دوام را مخدوش
ميكند .پذيرش بتن ممکن است در برخي موارد از نظر مقاومت
خمشي ،كششي و غيره مورد نياز باشد .در اين صورت بايد ضوابط
مربوطه در مشخصات فني پروژه ذكر شود.
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 4-1-1-10پذيرش بتن از نظر دوام :پذيرش بتن از نظر دوام
در كارگاه بر اساس نتايج آزمايشهاي دوام براي نمونههاي
برداشته شده از بتن تازه صورت ميپذيرد .تهيهي آزمونهها و
نگهداري آنها در شرايط استاندارد طبق استاندارد ملي
بهشمارهي  3205و يا  1608-2انجام ميشود.

ت 4-1-1-10-به تفسير بند پذيرش بتن از نظر مقاومت فشاري
مراجعه شود.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

 2-1-10محل و تواتر نمونهبرداری

ت  2-1-10محل و تواتر نمونهبرداری

براي تعيين ويژگيهاي بتن تازه حداقل تعداد نوبتهاي
نمونهبرداري همان نوبتهاي نمونهبرداري در محل نهايي
مصرف قبل از ريختن ،براي تعيين مقاومت فشاري بتن خواهد
بود.
دستگاه نظارت مجاز به نمونهبرداري در نوبتهاي بيشتر با
توجه به بروز هر گونه شك يا تغييرات ظاهري در بتن تازه
خواهد بود .در اين حالت نمونهبرداري ميتواند از كاميون
مخلوطكن يا ساير وسايل حمل بعد از تخليهي حدود  300ليتر
بتن انجام گيرد.
در نوبتهاي نمونهبرداري مقاومتي از بتن آماده الزم است
نمونهبرداري بتن تازه طبق استاندارد ملي ايران بهشمارهي
 3201-1از وسيلهي حمل بتن باشد.

ت 1-2-1-10-گاه الزم است از بتن آماده قبل از اضافه نمودن
افزودني يا آب نمونهگيري شود و كيفيت آن مورد ارزيابي قرار گيرد.
بههرحال براي بتنهاي مصرفي در پروژه بايد نمونهبرداري از بتن
مصرفي پس از افزودن آب يا هر نوع افزودني (در صورت مجاز بودن)
در محل نهايي مصرف قبل از ريختن آن در سازه انجام گيرد .بتن
آماده معموال بايد با توجه به نياز پروژه از نظر رواني براي پمپ كردن
ارسال شود ،اما گاه بتن آماده با رواني كمتر از حد مورد نياز به پاي
كار ميرسد و الزم است به نحو مقتضي رواني آن بيشتر شود.

ﻣ ﻮر

 1-2-1-10محل و تواتر نمونهبرداری برای پذيرش بتن تازه

ت  1-2-1-10محل و تواتر نمونهبرداری برای پذيرش بتن تازه

خ۶

/۲
۷/
۱۲

 1-2-2-1-10در صورتي كه هدف از نمونهبرداري مقاومتي،
انطباق بر ردهي يا مقاومت مشخصه باشد ،نمونهبرداري بتن از
محل نهايي مصرف ،قبل از ريختن در عضو مورد نظر انجام
ميشود.
 2-2-2-1-10نمونهبرداري از هر سازه براي هر نوع و هر ردهي
بتن انجام ميشود و پذيرش نيز براي اين نوع و ردهي بتن در
هر سازه بهصورت جداگانه خواهد بود.

ت  1-2-2-1-10در اين مورد نبايد از وسيلهي حمل بتن
نمونهگيري كرد ،مگر آنكه وسيلهي حمل مورد نظر همان وسيلهي
ريختن بتن در عضو باشد.

۱۳
۹

 2-2-1-10محل و تواتر نمونهبرداری مقاومتي

ت  2-2-1-10محل و تواتر نمونهبرداری مقاومتي

ت  2-2-2-1-10در صورتيكه از دو يا چند نوع بتن مختلف (سبك،
سنگين ،حبابدار ،اليافي و خودتراكم ،همچنين بدون افزودني و با
افزودني) در يك سازه استفاده شود ،نمونهبرداري و انطباق هر يك با
ردهي مورد نظر بايد جداگانه انجام شود .همچنين در صورت
بهكارگيري از دو يا چند ردهي مقاومتي يا مقاومتهاي مشخصهي
مختلف در يك سازه ،ضوابط نمونهبرداري براي هر يك بهصورت
جداگانه اعمال ميشود.
بلوكهاي مختلف مشابه يکديگر ،سازههاي مختلف و جدا از يکديگر
تلقي ميشود و ضوابط و تواتر نمونهبرداري براي هر يك از آنها
بهصورت جداگانه كاربرد دارد ،حتي اگر بتن آنها از يك واحد توليد
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

ﻣ ﻮر

 3-2-2-1-10در صورتي كه حجم هر پيمانه (اختالط) بتن
در پاي كار يك متر مکعب باشد ،تواتر نمونهبرداري بهصورت
زير خواهد بود .هر كدام تعداد نوبت بيشتري را بهدست دهد
مالك خواهد بود.
الف :هر  30مترمکعب بتن؛
ب :هر  150متر مربع سطوح دال و ديوار (يك وجه دال و
ديوار)؛
پ :هر  100متر طول تير و كالف در صورتي كه جدا از ساير
قطعات بتنريزي شوند؛
ت :هر  60متر طول ستون.
در صورتي كه حجم هر پيمانه (اختالط) بتن در پاي كار بيشتر
يا كمتر از يك متر مکعب باشد ميتوان مقادير فوق را به همان
نسبت افزايش يا كاهش داد .بههرحال اين نسبت نبايد از 3
بيشتر و از يك سوم كمتر شود.
مقادير فوق در صورتي كه بتن داراي گواهينامهي خاص يا
پروانهي استاندارد و سابقهي مناسبي باشد ،برقرار خواهد بود.
در غير اينصورت اين مقادير نصف خواهد شد.
در صورتي كه سابقهي بتن در كارگاه بهدليل عدم انطباق با
رده ،توسط دستگاه نظارت نامناسب تشخيص داده شود ،تواتر
سختگيرانه بهكار ميرود (دو برابر شدن تعداد نوبتها يا نصف
شدن مقادير فوق) .در صورتي كه مجددا انطباق با رده ،تأييد
شود ،تواتر معمولي بهكار گرفته ميشود.
 4-2-2-1-10در يك سازه براي هر نوع و هر ردهي بتن در هر
نوبت كاري روزانه ،بايد حداقل يك نوبت نمونهبرداري انجام
شود.
 5-2-2-1-10در يك سازه براي هر نوع و هر ردهي بتن،
حداقل  6نوبت نمونهبرداري (صرفنظر از حجم يا سطح بتن
سازه) ضرورت دارد.

بتن و در يك زمان تأمين گردد .بههرحال سازههاي جداگانه،
سازههايي هستند كه تجزيه و تحليل و طراحي آنها جداگانه انجام
ميشود.
بديهي است بايد بين انطباق مقاومتي بتن آماده با ردهي مورد نظر و
انطباق مقاومتي بتن مصرفي در يك سازه تفاوت قائل شد .در
صورتيكه خريدار بتن آماده مسئوليت تغييراتي را در بتن آماده با
افزودن آب يا افزودني بپذيرد ،نياز به نمونه گيريهاي جداگانه وجود
ندارد.
ت  3-2-2-1-10دستگاه نظارت با توجه به اهميت سازه و عدم
وجود يکنواختي مطلوب در ساخت بتن مي تواند مقادير بتن براي
نمونهبرداري از بتن هايي با حجم پيمانه كمتر از يك متر مکعب را
كاهش دهد ،تا تعداد نوبت هاي نمونهبرداري بيشتر گردد و در
صورتي كه يکنواختي وجود داشته باشد مي توان از تواتر سخت
گيرانه صرفنظر نمود .وقتي بتن با كاميون مخلوطكن حمل ميشود
حجم هر پيمانه ،همان حجم بتن كاميون مخلوطكن خواهد بود و
چنانچه براي مثال در هر نوبت  6متر مکعب بتن حمل شود ،احجام
مرتبط با تواتر نمونهبرداري در  3ضرب ميشود .چنانچه هر نوبت
ساخت بتن نيم متر مکعب باشد و در يك وسيله خاص اين حجم
بتن حمل شود ،مي توان مقادير تواتر نمونهبرداري را با توجه به نظر
دستگاه نظارت در  0/5ضرب نمود.

خ۶

/۲

۷/
۱۲
۱۳
۹
ت  5-2-2-1-10بندهاي مربوط به تواتر نمونهبرداري براي ساخت
قطعات پيش ساخته و منفرد اعتبار ندارد و براي سازه هاي درجا
ريخته معتبر مي باشد ،مگر اينکه دستگاه نظارت تشخيص دهد كه
از اين ضوابط مي توان در اينگونه موارد نيز بهره برد.
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 6-2-2-1-10در صورتيكه كل حجم هر نوع يا هر ردهي بتن
در يك سازه از  30مترمکعب كمتر باشد ،مشروط بر اينکه به
تشخيص دستگاه نظارت دليلي بر رضايتبخش بودن كيفيت
مقاومتي بتن وجود داشته باشد ،ميتوان از نمونهبرداري
مقاومتي و آزمايش آن صرفنظر كرد.

ت  6-2-2-1-10استفاده از بتن آماده استاندارد يا بتن داراي
گواهينامه خاص از مراكز ذيصالح يا بتن داراي سابقه مناسب
مقاومتي و يا بهكارگيري طرح مخلوط داراي سابقهي مناسب (به
شرط عدم تغيير اجزاي بتن) ميتواند دليل مناسبي بر رضايتبخش
بودن كيفيت بتن تلقي شود .بههرحال دستگاه نظارت با مسئوليت
خود از درخواست نمونهبرداري و انجام آزمايش ميتواند صرفنظر
نمايد.

 3-2-1-10محل و تواتر نمونهبرداری برای آزمايشهای دوام

ت  3-2-1-10محل و تواتر نمونهبرداری برای آزمايشهای

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ت 1-3-2-1-10-در مواردي كه الزامات خاصي در مورد دوام در
مشخصات فني ذكر شده است بايد روش نمونهبرداري و نوع نمونهها
توسط مهندس مشاور مشخص گردد .با توجه به نوع آزمايش مورد
نظر در ارتباط با دوام ،معموال روش نمونهبرداري و تهيه آزمونهها و
آمادهسازي آنها در استاندارد مربوطه مشخص ميگردد.

ﻣ ﻮر

 1-3-2-1-10در مورد محل نمونهبرداري ،مطابق ضوابط
نمونهبرداري مقاومتي عمل ميشود .در صورت ارائهي ضوابط
خاصي در مورد دوام در مشخصات فني ،نياز به نمونهبرداري
وجود دارد.

دوام

خ۶

 2-3-2-1-10نمونهبرداري از هر سازه براي هر نوع و هر ردهي
بتن از نظر دوام انجام ميشود و پذيرش آن از نظر دوام نيز بر
اين منوال خواهد بود .درصورتيكه مهندسين مشاور ضابطهاي
براي تواتر نمونهبرداري آزمايشهاي دوام ارائه كرده باشند ،بايد
آنها را رعايت كرد ،در غير اينصورت نياز به نمونهبرداري و
آزمايش وجود ندارد.
 3-3-2-1-10در صورتيكه حجم هر پيمانه (اختالط) بتن در
پاي كار يك متر مکعب باشد ،تواتر نمونهبرداري بهصورت زير
خواهد بود و هر كدام تعداد نوبت بيشتري دهد مالك خواهد
بود:
الف :هر  200متر مکعب بتن (از هر نوع و هر ردهي دوام براي
هر سازه)؛
ب :هر  1000متر مربع سطح دال و ديوار؛
پ :هر  400متر طول تير و كالف در صورتي كه جدا از ساير
قطعات بتنريزي شوند؛
ث :هر  200متر طول ستون.
در صورتيكه حجم هر پيمانه (اختالط) بتن در پاي كار بيشتر
يا كمتر از  1متر مکعب باشد ،ميتوان مقادير فوق را به همان
نسبت افزايش يا كاهش داد .بههرحال اين نسبت نبايد بيشتر
از  2يا كمتر از نصف شود.

/۲

۷/
۱۲

ت  3-3-2-1-10چنانچه حجم وسيلهي حمل بيش از  2متر مکعب
باشد ،از هر  400متر مکعب بتن يا هر  2000متر مربع سطح دال و
ديوار يا هر  800متر طول تير و كالف و هر  400متر طول ستون،
يك نوبت نمونهبرداري (شامل چند آزمونه) انجام ميشود اما اگر
همين بتن داراي گواهينامهي خاص يا پروانهي استاندارد و سابقهي
مناسب نباشد ،احجام و مقادير تواتر نمونهبرداري مجددا نصف
ميشود.

۱۳
۹
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

مقادير فوق در صورتيكه بتن گواهينامهي خاص يا پروانهي
استاندارد و سابقهي مناسبي داشته باشد ،برقرار خواهد بود؛ در
غير اينصورت اين مقادير نصف خواهد شد.
 4-3-2-1-10در يك سازه براي هر نوع و هر ردهي بتن از نظر
دوام ،حداقل  3نوبت نمونهبرداري ضرورت دارد.

 3-1-10ضوابط پذيرش بتن در كارگاه
 1-3-1-10ضوابط پذيرش بتن تازه

ت  1-3-1-10ضوابط پذيرش بتن تازه
ت  1-1-3-1-10در صورتيكه ردهي اسالمپ طبق استاندارد ملي
ايران به شمارهي  12284-1ايران قيد شود ،اسالمپ بتن بايد در
محدودهي مورد نظر آن ردهي اسالمپ قرار گيرد و رواداريهاي ذكر
شده موضوعيت نخواهد داشت .اعتبار نتايج آزمايش اسالمپ در
محدودهي  10تا  210ميليمتر است .بنابراين اگر رواداريهاي ذكر
شده عددي خارج از اين محدوده باشد ،معتبر نخواهد بود.
براي درصد هواي كمتر از  5درصد ،رواداري مجاز  ±25درصد مقدار
مزبور خواهد بود.

ﻣ ﻮر

 1-1-3-1-10چنانچه در مشخصات فني پروژه ضوابط خاصي
براي پذيرش بتن تازه مطرح نشده باشد ،بايد ضوابط زير را
بهكار گرفت:
چنانچه فقط بيشينهي مقدار اسالمپ بتن قيد شده باشد نبايد
از اين مقدار تجاوز كرد و كاهش آن حداكثر  30درصد (پس از
گرد كردن به عدد صحيح كوچكتر ،با تقريب  5ميليمتر) مجاز
است ،مشروط بر آنكه كارآيي مورد نظر تأمين شود و امکان
بهكارگيري بتن وجود داشته باشد.
چنانچه فقط اسالمپ هدف بهصورت متوسط ذكر شده باشد،
رواداري آن  ±20درصد (پس از گرد كردن به نزديكترين عدد
صحيح با تقريب  5ميليمتر) خواهد بود .در هرحال حداكثر
اسالمپ نبايد از  210ميليمتر بيشتر شود.
اگر فقط بيشينهي مقدار جريان اسالمپ قيد شود ،نبايد از اين
مقدار تجاوز كرد و كاهش آن حداكثر  15درصد (پس از گرد
كردن به عدد صحيح كوچكتر با تقريب  10ميليمتر) مجاز
است ،مشروط بر آنكه از محدودهي جريان اسالمپ بتن
خودتراكم خارج نگردد .در غير اينصورت ميتوان مخلوط بتن
را طبق بند (فصل اجرا) اصالح نمود.
چنانچه جريان اسالمپ هدف بهصورت متوسط ذكر شود،
رواداري آن  ±7درصد (پس از گرد كردن به نزديكترين عدد
صحيح با تقريب  10ميليمتر) خواهد بود .مشروط بر آنكه از
محدودهي جريان اسالمپ بتن خودتراكم خارج نگردد.
رعايت حداقل يا حداكثر درصد هواي قيد شده الزم است و در
صورتي كه حداقل يا حداكثر مقدار درصد هوا ذكر نشود،
رواداري آن ±20درصد مقدار ذكر شده خواهد بود.
چنانچه حداقل يا حداكثر دماي مجاز بتن ذكر شود ،رعايت آن
ضرورت خواهد داشت و اگر دماي بتن بدون ذكر حداقل يا

ت 3-1-10

ضوابط پذيرش بتن در كارگاه

خ۶

/۲
۷/
۱۲
۱۳
۹
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تفسير/توضيح

متن اصلي
حداكثر اعالم شود ،رواداري آن  ±2درجهي سلسيوس خواهد
بود.

مقاومتي)

مقاومتي)

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 2-3-1-10ضوابط پذيرش مقاومتي بتن (انطباق با ردهی

ت  2-3-1-10ضوابط پذيرش مقاومتي بتن (انطباق با ردهی

 1-2-3-1-10در يك سازه و براي هر نوع و هر ردهي مقاومتي
بتن ،انطباق بر ردهي مورد نظر زماني وجود دارد كه هر دو
شرط زير برقرار باشد:
الف :ميانگين نتايج هر سه نمونهي متوالي مقاومت فشاري بتن
كمتر از مقاومت مشخصهي مورد نظر نباشد.
ب :هيچ يك از نتايج مقاومت فشاري بتن كمتر از  90درصد
مقاومت مشخصهي مورد نظر نباشد.

ﻣ ﻮر

ت  1-2-3-1-10با توجه به ضوابط فوق ،احتمال اينکه بتني بر
اساس روابط مقاومت هدف طرح مخلوط ،طراحي و در كارگاه ساخته
شود و كمتر از مقاومت مشخصه باشد 1 ،تا  2درصد خواهد بود.
چنانچه براي مثال فقط  6نمونهگيري موجود باشد ،هر سه نمونهي
متوالي عبارتست از (1و2و2( ،)3و3و3( ،)4و4و4( ،)5و5و .)6بدين
ترتيب ميانگين نتايج هر سه نمونهي متوالي بايد كمتر از مقاومت
مشخصه نباشد .الزم است نتايج نمونهها با توجه به تاريخ و ساعت
نمونهبرداري مرتب شده و سپس مورد استفاده قرار گيرد .از نتيجهي
هيچ نمونهاي نبايد صرفنظر كرد ،مگر آنكه داليل و مستنداتي در
دست باشد كه نشان دهد نتايج اين نمونه (يا آزمونههاي آن) اعتبار
و صحت كافي را دارند.
ت  2-2-3-1-10در صورتيكه آزمونههاي مکعبي  150ميليمتري
تهيه و مورد آزمايش قرار گيرد ،الزم است نتايج آن به نتايج استوانهاي
تبديل شود .تعداد آزمونههاي مکعبي  100ميليمتري ،بايد حداقل
 3عدد باشد .تبديل نتايج ميتواند بر اساس جدول ت  1-10براي
بتنهاي با وزن مخصوص معمول بتن سبك (مطابق زير نويس جدول
ت  )1-10انجام شود .بهدليل تغييرات نتايج استوانهي 100
ميليمتري و مکعب  100ميليمتري ،الزم است حداقل سه آزمونه
مورد استفاده قرار گيرد .در صورتي مقاومت فشاري در سنين ديگر
نيز مبناي قضاوت خاصي قرار ميگيرد ،تهيه و آزمايش دو آزمونه با
قطر يا بعد  150ميليمتر يا سه آزمونه با قطر يا بعد  100ميليمتر
براي هر سن ضروري خواهد بود .الزم است بهدليل وجود نقصهاي
احتمالي در آزمونه ها تعداد آنها بيشتر از حداقل ذكر شده باشد تا
بتوان در صورت نياز از آنها استفاده كرد.
ت  3-2-3-1-10بايد در چنين حالتي آزمونهي سوم مورد آزمايش
قرار گيرد و سپس نتيجهاي كه بيش از  7/5درصد مقدار ميانگين با
مقدار ميانگين نتايج موجود اختالف دارد ،حذف و ميانگين نتايج
باقيمانده بهشرط اينکه اختالف نتايج آنها با ميانگين از  7/5درصد
ميانگين بيشتر نباشد ،محاسبه و گزارش شود .در صورتي كه تعداد
آزمونهها در يك سن بيشتر از سه آزمونه باشد نيز ميتوان مانند
حالتي كه نتيجهي سه آزمونه در دست است عمل نمود.
در اغلب اوقات كاهش نتايج و ايجاد اختالف زياد بين مقاومت
آزمونهها حاصل وجود نقص يا نقايص خاصي در مراحل نمونهبرداري،
ريختن در قالب ،تراكم ،خارج كردن از قالب ،نگهداري استاندارد اوليه
و نگهداري نهايي (از نظر دما و رطوبت) ،جابجايي و حمل،
كالهكگذاري و آزمايش مقاومت فشاري و همچنين لبپريدگي و
غيره است .در بيشتر اين موارد ،كاهش مقاومت ايجاد ميشود.

خ۶

 2-2-3-1-10منظور از نتيجهي مقاومت فشاري هر نمونه،
ميانگين نتايج حداقل دو آزمونهي استوانهاي به قطر حدود 150
ميليمتر و ارتفاع حدود  300ميليمتر براي سن  28روز يا هر
سن مقرر شدهي ديگر براي مقاومت مشخصه است .در
صورتيكه از آزمونههاي استوانهاي به قطر حدود  100ميليمتر
و ارتفاع حدود  200ميليمتر استفاده شود ،ميانگين نتايج
حداقل سه آزمونه بهعنوان نتيجهي هر نوبت نمونهبرداري در
سن  28روز يا هر سن مقرر ديگر گزارش خواهد شد.
براي ارزيابي كيفيت مقاومتي بتن ،قبل يا بعد از موعد مقرر،
ميتوان يك آزمونهي ديگر را براي هر سن آزمايش كرد.

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹

 3-2-3-1-10در صورتيكه بيشترين اختالف مقاومت
آزمونهها كمتر از  15درصد ميانگين آنها باشد ،ميانگين مزبور
گزارش ميشود .در غير اينصورت چنانچه فقط دو آزمونه
موجود باشد ،نتيجهي آن نوبت نمونهبرداري از فهرست نتايج
حذف خواهد شد ،مگر آنكه بتوان نشان داد كه نتيجهي كمتر
بهدليل وجود يك نقص در نمونهبرداري يا قالبگيري و
نگهداري و آزمايش آن آزمونه بوده است .در اين حالت نتيجهي
كمتر حذف و نتيجهي بيشتر بهعنوان نتيجهي نمونهبرداري
گزارش ميشود.
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جدول ت  1-10تبديل مقاومت بتن معمولي و سبکدانه ،از آزمونه مکعبي  150ميليمتر به آزمونه استوانهای به قطر  150ميليمتر

مقاومت فشاری مکعبي
 150ميليمتری MPa

مقاومت فشاری استوانهی
استاندارد MPa
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ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 -1براي تبديل مقاومت مکعبي كمتر از  25 MPaبه استوانهي استاندارد ،مقدار آن بر  1/25تقسيم ميشود.
 -2بهترتيبي كه ذكر شد براي مقاومتهاي بين اعداد ذكر شده در جدول ،كافي است  5 Mpaاز نتيجهي مکعبي كم شود تا نتيجهي استوانهاي حاصل گردد.
 -3در صورت استفاده از مکعب  100ميليمتري ،تبديل آن به استوانهي  100ميليمتري مشابه جدول فوق خواهد بود .هرچند مقاومت مکعب  100و  150ميليمتري و
همچنين مقاومت استوانهي  150و  100ميليمتري با يکديگر تفاوت دارند ،اما تبديل آنها ضرورت ندارد و صرفا از حداقل سه آزمونهي كوچكتر بهجاي حداقل دو
آزمونهي بزرگتر استفاده ميشود .بههرحال حداقل قطر آزمونهي استوانهاي بايد از سه برابر حداكثر اندازهي اسمي كمتر نباشد و براي آزمونهي مکعبي نيز بايد از  3/5برابر
حداكثر اندازهي اسمي كمتر نباشد.
 -4براي بتن هاي سبکدانه ،نسبت مقاومت فشاري آزمونه مکعبي  150ميليمتري به استوانه به قطر  150ميليمتر ،براي ردههاي مقاومتي تا  40مگاپاسکال ،برابر با 1/05
ميباشد ،كه براي مقاومتهاي بيشتر تقريبا يك خواهد بود.
 -5براي ردههاي مقاومتي بيش از  80مگاپاسکال ،عمال مقاومت فشاري مکعبي و استوانهاي تقريبا يکسان خواهد بود.

ﻣ ﻮر

متن اصلي

ت 4-2-3-1-10عدم انطباق بتن با رده يا مقاومت مشخصه نميتواند
به تنهايي دليلي براي تخريب عضو يا قطعهي مورد نظر و يا سازه
باشد .همواره يك سوي بررسي بتن كم مقاومت ،ميتواند پذيرش
سازه اي بتن از نظر تأمين مقاومت باشد .تعمير و تقويت و يا تخريب
بتن و ساير اقدامات مقتضي ميتواند پس از اين بررسي در دستور
كار قرار گيرد.

خ۶

 4-2-3-1-10در صورتي كه ضوابط پذيرش مقاومتي بتن يا
انطباق بر رده حاصل نشود ،بتن منطبق بر رده نيست .اگر فقط
ضابطهي «الف» برقرار نباشد (يعني رابطهي «ب» برقرار است)،
ميتوان آن را از نظر سازهاي پذيرفت ،اما بايد با اصالح طرح
مخلوط و يا دقت در ساخت بتن از تکرار آن جلوگيري كرد .در
صورتيكه ضابطهي «ب» برآورده نشود ،الزم است بررسي بتن
كم مقاومت در دستور كار قرار گيرد .بههرحال در بررسي بتن
كم مقاومت ،امکان پذيرش بتن از نظر سازهاي (تأمين مقاومت
سازهاي) وجود دارد.

تفسير/توضيح

/۲
۷/
۱۲

 1-3-3-1-10نتيجهي آزمايش دوام در هر نوبت نمونهبرداري،
ميانگين نتايج حداقل سه آزمونه در سن  28روز يا هر سن مقرر
شده ديگر در مشخصات فني براي دوام است .شکل و ابعاد
آزمونهها را روش استاندارد آزمايش مورد نظر مشخص ميكند.

ت  1-3-3-1-10ممکن است نتايج دوام در سنين بيشتر از  28روز
مورد نياز باشد كه بهطور كلي به آن دوام مشخصه ميگويند و
مشخصات فني پروژه آن را مشخص ميكند .از آنجا كه دوام و
آزمايشهاي آن به شکلهاي مختلفي وجود دارد ،طراح و نگارندهي
مشخصات فني در صورت لزوم بايد به صراحت معيارهاي دوام بتن
پروژه را مشخص نمايد كه همان دوام مشخصه نام دارد.

 2-3-3-1-10اختالف مجاز نتايج حاصله از آزمايش
آزمونههاي دوام را مشخصات فني پروژه تعيين ميكند.
 3-3-3-1-10چنانچه ضابطهي پذيرش خاصي در مشخصات
فني مطرح نشده باشد ،در يك سازه براي هر نوع بتن و هر
ردهي دوام ،انطباق بر ردهي مورد نظر (دوام مشخصه) ،زماني
وجود دارد كه هر دو شرط زير برقرار باشد.

۱۳
۹

 3-3-1-10ضوابط پذيرش بتن از نظر دوام

ت  3-3-1-10ضوابط پذيرش بتن از نظر دوام

ت  2-3-3-1-10الزم است نتايج نمونهها با توجه به تاريخ
نمونهبرداري مرتب و سپس بهكار برده شود .از نتيجه هيچ آزمونه يا
نمونهاي نبايد بدون دليل صرفنظر نمود .در معيارهاي دوام گاه
حداقل و گاه حداكثر مالك ميباشد؛ بنابراين در ضوابط مورد نظر
بيشتر و يا كمتر بودن مالك است .در شرط «الف» در صورتيكه
معيار دوام بهصورت حداكثر باشد ،نبايد بيشتر از آن و در صورتي
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الف :ميانگين نتايج هر سه نمونه متوالي دوام بتن نبايد كمتر از
معيار حداقل دوام و يا بيشتر از معيار حداكثر دوام مشخصه
باشد.
ب :هيچيك از نتايج آزمايش دوام نبايد بيش از  1/25برابر
معيار حداكثر و يا كمتر از  80درصد معيار حداقل دوام مشخصه
باشد.
 4-3-3-1-10در صورتي كه ضوابط پذيرش بتن از نظر دوام
برآورده نشود ،بتن منطبق با دوام مشخصه نمي باشد.
 5-3-3-1-10اگر فقط ضابطه «الف» برقرار نباشد مي توان با
اغماض آن را پذيرفت اما بايد با اصالح طرح مخلوط و يا دقت
در ساخت بتن از تکرار آن جلوگيري نمود.
 6-3-3-1-10در صورتي كه ضابطه «ب» برقرار نشود بررسي
بتن كم دوام ضرورت خواهد داشت.

كه معيار بهصورت حداقل مطرح گردد ،نبايد كمتر از آن باشد .در
شرط «ب» چنانچه معيار دوام بهصورت حداكثر مطرح شود ،نتيجهي
هر نمونه نبايد از  1/25برابر آن و در صورتي كه بهصورت حداقل
بيان شود ،نتيجهي هر نمونه نبايد از  80درصد آن كمتر شود.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ﻣ ﻮر

ت  2-10بررسي بتن كم مقاومت

 2-10بررسي بتن كم مقاومت

خ۶

1-2-10

كليات

ت  1-2-10كليات

/۲

 1-1-2-10در صورتيكه با توجه به مقاومت نمونه هاي عمل
آمده در شرايط استاندارد ،مشخص شود كه انطباق با رده
مقاومتي يا مقاومت مشخصه مورد نظر وجود ندارد و بتن مزبور
غيرقابل قبول است ،بررسي هاي زير انجام ميشود تا مشخص
گردد كيفيت بتن مي تواند از نظر سازه اي مورد قبول يا پذيرش
قرار گيرد.

ت  1-1-2-10بررسي بتن كم مقاومت در وهلهي اول ميتواند
بهصورت تحليلي (طي دو مرحله) انجام شود .در صورتيكه در مراحل
تحليلي پذيرش سازهاي بتن حاصل نشود يا بنا به داليلي امکان
بررسي تحليلي وجود نداشته باشد ،ميتوان بهسراغ روشهاي مبتني
بر آزمايش رفت .روش مغزهگيري و روش بارگذاري از اين نوع است.
روشهاي ديگري را نيز ميتوان در جهت حفظ سازهي بتني و
پذيرش بتن كم مقاومت از نظر سازهاي بهكار گرفت .بههرحال قبول
و پذيرش بتن از نظر سازهاي رافع مسئوليت پيمانکار نيست و در
هرصورت نشان دهندهي آن است كه كيفيت بتن ساخته شده در
كارگاه مطابق مشخصات فني پروژه نبوده است.
ت  2-1-2-10با در نظر گرفتن مقاومتي كمتر از مقاومت مشخصه
كه بتوان مقاومت موجود بتن را منطبق با آن تلقي نمود ،ممکن است
بتوان نشان داد كه با استفاده از تحليل موجود سازه و صرفا با دقت
در طراحي مقاطع همسانسازي شده ،ظرفيت باربري سازه قابل قبول
است .بهكارگيري سطح ميلگرد واقعي كه معموال بيشتر از مقدار
محاسباتي است ،احتمال پذيرش سازهاي بتن را بيشتر ميكند .در
اين روش تحليلي بايد خمش ،برش و خيز عضو و همچنين كفايت
وصلههاي پوششي با توجه به مقاومت فشاري بتن كنترل شود.
مقاومت كم بتن مورد استفاده در روابط طراحي مقاطع ،همان
كمترين مقاومتي نيست كه منجر به عدم انطباق بر رده يا مقاومت

۷/
۱۲

۱۳
۹

 2-1-2-10روش تحليلي اول  -چنانچه با استفاده از تحليل
موجود سازه و بازبيني طراحي (تحليل مقاطع همسان سازي
شده) بتوان نشان داد كه ظرفيت باربري سازه به ازاي مقاومت
كم بتن موجود در همه اعضاي سازه ،قابل قبول مي باشد،
مقاومت بتن موجود از نظر تأمين مقاومت سازه پذيرفته
ميشود .مشروط بر اينکه ضوابط مقاومت بتن طبق بندهاي
 5-1-1و ( 5-1-2فصل كيفيت مقاومتي بتن) برآورده شود.
در غير اينصورت روش تحليلي دوم را مي توان بهكار گرفت.
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 3-1-2-10روش تحليلي دوم  -چنانچه با تحليل مجدد سازه
و همچنين طراحي مجدد آن ،صرفا با فرض وجود بتن كم-
مقاومت در قسمتهاي مورد نظر ،بهتوان نشان داد كه ظرفيت
باربري سازه قابل قبول است ،كيفيت مقاومتي بتن از نظر
سازهاي مورد پذيرش قرار ميگيرد ،مشروط بر آنكه ضوابط
مقاومتي بتن طبق بندهاي  5-1-1و ( 5-1-2فصل كيفيت
مقاومتي بتن) رعايت شود.

ﻣ ﻮر

مشخصه شده است ،بلکه مقاومتي كمتر از مقاومت مشخصه است كه
اگر بهعنوان مقاومت مشخصه بهكار ميرفت ،انطباق بر آن با توجه به
نتايج موجود نمونههاي بتن حاصل ميشد .در اين روش تحليلي الزم
نيست مشخص شود كه بتن كممقاومت در كدام عضو يا اعضاء ريخته
شده است.
ت  3-1-2-10در روش دوم تحليلي ،الزم است تحليل مجدد سازه
بر اساس واقعيتهاي موجود (ابعاد ،ضريب ارتجاعي و ساير
مشخصات) انجام شود و بدون همسانسازي اعضاي سازه ،طراحي
مجدد براي همهي اعضا و قسمتهاي مشکوك به داشتن بتن
كممقاومت صورت گيرد.
در اين روش صرفا بتن كممقاومت براي قسمتهايي از سازه منظور
ميشود كه احتمال ميرود در آن اعضاء ريخته شده باشد .در حاليكه
براي ساير اعضا ،مقاومت مشخصهي بتن يا مقاومت موجود (بيش از
مقاومت مشخصه براي ساير اعضا) را بايد در نظر گرفت.
بديهي است در روش دوم معموال احتمال پذيرش بتن از نظر سازهاي
به مراتب بيشتر از روش اول خواهد بود .در اين جا نيز مقاومت كم
بتن ،متناظر با مقاومت مشخصهاي است كه مقاومت موجود
نمونههاي بتن را ميتوان با آن منطبق دانست .مدارك كارگاه شامل
تاريخ نمونهگيري و گزارش بتنريزي روزانه ،ميتواند نشان دهد كه
بتن كممقاومت در چه عضو يا اعضايي ريخته شده است .در اين روش
نيز بايد كنترل خمش ،برش ،خيز و كفايت وصلههاي پوششي انجام
شود.

خ۶

/۲

۷/
۱۲

 1-2-2-10با مغزهگيري از اعضايي كه احتمال وجود بتن
كممقاومت در آنها داده ميشود ،ميتوان پذيرش سازهاي بتن
را مشخص نمود .حداقل سه مغزه از هر منطقهي مشکوك به
داشتن بتن كم مقاومت بايد تهيه و آزمايش گردد .مغزهها را
بايد طبق استاندارد ملي ايران بهشمارهي  12306تهيه و آماده
كرد .مغزههايي كه تحت آزمايش مقاومت فشاري قرار ميگيرند
بايد فاقد ميلگرد باشند .سر و ته اين مغزهها بايد بريده ،ساييده
و يا كالهكگذاري شود.
دليل مغزهگيري ميتواند ترديد دستگاه نظارت به نحوهي
ريختن بتن در عضو ،تراكم و عملآوري آن نيز باشد .هر چند
نمونههاي تهيه و عملآوري شده در شرايط استاندارد انطباق با
رده را برآورده كرده باشد.

ت  1-2-2-10مغزهها بايد ترجيحا از نقاطي در منطقهي مشکوك
گرفته شود تا ضعف اساسي در ايمني و بهرهبرداري عضو بهوجود
نياورد و محل آن بايد در اسرع وقت ترميم شود .محل دقيق
مغزهگيري ميتواند توسط دستگاه نظارت به كمك آزمايشهاي
غيرمخرب مانند چکش اشميت يا دستگاههاي فراصوتي بهصورت
مقايسهاي انتخاب شود.

۱۳
۹

 2-2-10روش مغزهگيری

ت  2-2-10روش مغزهگيری
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 2-2-2-10آزمايش مقاومت فشاري مغزهها نبايد زودتر از 48
ساعت پس از تهيهي آن و آخرين مرطوبسازي و ديرتر از 7
روز پس از اخذ آن انجام شود ،مگر آنكه در مشخصات فني،
زمان ديگري قيد شود .از نظر رطوبتي ،مغزهها را ميتوان
بهصورت خشكشده در هوا و يا غرقابشده مورد آزمايش
مقاومت فشاري قرار داد .در حالتي كه سازه در زمان بهرهبرداري
در شرايط مرطوب يا اشباع قرار گيرد ،الزم است مغزهها حداقل
به مدت  40ساعت در آب غرقاب شوند و پس از كالهكگذاري
و يا ساييدن سر و ته آنها مورد آزمايش مقاومتي قرار گيرند.
چنانچه قرار باشد سازه در زمان بهرهبرداري مرطوب نشود،
مغزهها بايد به مدت  7روز در هوايي با رطوبت نسبي كمتر از
 60درصد و دماي ( )21 ± 6درجهي سلسيوس خشك شوند و
پس از كالهكگذاري و يا ساييدن سر و ته آنها آزمايش شوند.

ت 2-2-2-10شرايط رطوبتي مغزه در زمان آزمايش مقاومت فشاري
بر نتيجهي حاصله تأثير ميگذارد و كمترين نتيجه در حالت اشباع
بدست ميآيد .آزمونههاي بهعمل آمده در شرايط استاندارد كه براي
انطباق با ردهي مورد نظر يا مقاومت مشخصه بهكار گرفته ميشود،
بايد در شرايط اشباع مورد آزمايش قرار گيرد ،اما مغزهها بايد در
شرايط رطوبتي ذكر شده آزمايش شوند .مقاومت فشاري مغزهها بايد
با توجه به نسبت ارتفاع به قطر آن (پس از كالهكگذاري يا ساييدن)
تصحيح گردد .بههرحال اين نسبت نبايد از يك كمتر شود .بهجز
مواردي كه طراح پروژه در مشخصات فني اجازه ميدهد ،قطر مغزه
نبايد كمتر از  94ميليمتر باشد .به هرحال قطر مغزه بايد از سه برابر
حداكثر اندازهي اسمي سنگدانهي بتن كمتر نباشد ،مگر آنكه طراح
پروژه اجازه دهد اين نسبت تا حد  2كاهش يابد .الزم نيست كه
بهدليل تغيير قطر مغزه نسبت به قطر  150ميليمتر ،تصحيح خاصي
انجام شود ،بهشرط آنكه قطر آن  94ميليمتر يا بيشتر باشد.
گاه بهدليل محدوديتهاي خاص مانند نازك بودن عضو و يا فاصلهي
كم ميلگردها ،الزم است قطر مغزه كاهش يابد .در اين حالت چنانچه
دستگاه نظارت اين كاهش قطر را مجاز بداند ،الزم است دربارهي
تصحيح نتايج مقاومت فشاري بهدليل قطر كمتر از  94ميليمتر اظهار
نظر نمود .معموال مقاومت مغزههايي با قطر كمتر نوسانات بيشتري
دارد و به نسبت ارتفاع به قطر نيز حساستر است.
ت  3-2-2-10بهتر است طول مغزه در محدودهي  1/9تا  2/1برابر
قطر آن باشد .در صورتيكه طول مغزه بيشتر از  2/1برابر قطر آن
است ،طول آن بايد چنان كاهش يابد كه پس از ساييدن يا كالهك
گذاري در بازهي فوق قرار گيرد .چنانچه طول مغزه مساوي يا كمتر
از  1/75برابر قطر مغزه باشد ،نياز به تصحيح وجود دارد.
ميتوان از طريق درونيابي ،ضريب تصحيح را براي نسبتهاي ديگر
ارتفاع به قطر مغزه بهدست آورد.
اين ضرايب تصحيح به مقدار مقاومت ،ضريب ارتجاعي و شرايط
رطوبتي بتن وابستهاند و در اين جدول  10-1صرفا مقادير متوسطي
ارايه شده است.
براي تصحيح مقاومت مغزههايي با قطر كمتر از  94ميليمتر ،ضرايب
قابل اعتمادي گزارش نشده است ،بنابراين طراح پروژه ميتواند
ضريب خاصي را در نظر بگيرد و يا در غير اينصورت از همان ضريب
يك استفاده كرد .توصيه ميشود وقتي از مغزههايي با قطر كمتر از
 94ميليمتر استفاده ميشود ،بهجاي حداقل  3مغزه ،از حداقل چهار
مغزه استفاده گردد.
ت  4-2-2-10براي قضاوت دربارهي كيفيت بتن سازه در حال
احداث (پذيرش يا عدم پذيرش و انطباق با رده) ،به هيچوجه نبايد از
آزمايشهاي غيرمخرب يا نيمهمخرب ديگر استفاده نمود ،مگر آنكه

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ﻣ ﻮر

خ۶

/۲

نسبت طول يا ارتفاع
مغزه به قطر
ضريب تصحيح
مقاومت فشاری

1/75

1/50

1/25

1/00

0/98

0/96

0/93

0/87

 4-2-2-10چنانچه ميانگين مقاومت فشاري مغزهها كمتر از
 85درصد مقاومت فشاري مشخصه و مقاومت فشاري هر مغزه

۷/
۱۲

جدول  10-1تصحيح نسبت ارتفاع به قطر مغزه

۱۳
۹

 3-2-2-10تصحيح مقاومت فشاري مغزهها بهدليل نسبت
ارتفاع به قطر ،طبق استاندارد ملي ايران بهشمارهي  12306با
استفاده از جدول  10-1انجام ميشود .اين ضريب در مقاومت
فشاري بهدست آمده از مغزهها ضرب ميشود.
اين ضرايب در شرايط خشك و مرطوب براي بازهي مقاومتي
 14تا  42مگاپاسکال و بتنهايي با چگالي عادي تا 1600
كيلوگرم بر متر مکعب اعتبار دارد .براي مقاومتهاي بيش از
 70مگاپاسکال ،اين ضرايب به مراتب بيشتر خواهد بود.
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نيز كمتر از  75درصد مقاومت فشاري مشخصه نباشد ،ميتوان
مقاومت بتن مشکوك (كم مقاومت) را از نظر سازهاي پذيرفت.

طراح پروژه در مشخصات فني قيد كرده باشد .در اين حالت ارزيابي
بتن از نظر مقاومتي وقتي امکانپذير است كه همبستگي نتايج آن از
قبل با نتايج مقاومتي مغزهها يا آزمونههاي قالبگيري شده مشخص
و بدين ترتيب نتايج حاصله واسنجي شده باشد .همچنين بايد
واسنجي دستگاه ،طبق استانداردهاي معتبر بهطور كامل انجام شود.
همهي اين عمليات و آزمايشها بايد توسط مهندس ذيصالح هدايت
شود و همواره روش مغزهگيري از اعتبار بيشتر براي قضاوت دربارهي
كيفيت بتن سازه و بررسي بتن كممقاومت برخوردار است .براي اطالع
بيشتر ميتوان به  ACI228-Rمراجعه نمود.
استفاده از ضريب  0/85براي ميانگين نتايج مغزهها بهدليل تفاوت در
نوع بتنريزي ،تراكم و عملآوري بتن درون عضو سازه و آزمونههاي
عمل آمده در شرايط استاندارد و همچنين كاستيهاي ناشي از فرآيند
مغزهگيري منظور شده است .همچنين ضريب  0/75براي هر مغزه به
داليلي مشابه فوق اعمال ميگردد .به هرحال بايد دانست كه براي
يك بتن ،هيچ رابطهي مشخص و منحصر بهفردي بين نتايج مغزهي
حاصله از عضو و آزمونههاي عمل آمده در شرايط استاندارد كه از بتن
همان عضو تهيه شده است ،وجود ندارد.
توصيه ميشود براي اطالعات بيشتر به  ACI 214.4Rمراجعه شود.
مغزهها همواره مقاومت بتن موجود در عضو سازه را بهدست ميدهند،
ولي مقاومت آزمونههاي عمل آمده در شرايط استاندارد ،استعداد
كسب مقاومت را به نمايش ميگذارد .بههمين دليل در اين مورد الزم
نيست سن خاصي براي مغزهگيري جهت بررسي بتن كم مقاومت
مشخص شود .بديهي است كه زمان يا سن مغزهگيري بيشتر از سن
مقاومت مشخصه خواهد بود .اما نيازي به تبديل مقاومت مغزه در اين
سن ،به مقاومت بتن در سن مقرر براي مقاومت مشخصه احساس
نميشود و اصوال چنين امري ضرورت ندارد.
هر چند مقاومت بتن مغزه به محل و جهت مغزهگيري در عضو سازه
ارتباط دارد ،اما توصيهي خاصي در اين رابطه وجود ندارد و معيار
پذيرش مقاومت بتن از نظر سازهاي در مبحث مغزهگيري تغيير
نميكند و صرفا ميتواند در انتخاب محل و جهت مغزهگيري توسط
دستگاه نظارت اثرگذار باشد.
معموال مقاومت بتن در پايين اعضاي بتني (مانند ديوار و ستون) به
شرطي كه دچار جداشدگي يا آب انداختن نشده باشد ،بيشتر از
مقاومت قسمتهاي بااليي آن است .همچنين جهت مغزهگيري نيز
در مقاومت بتن موثر است .معموال مقاومت مغزههايي كه در جهت
بتنريزي تهيه ميشوند بيشتر از مقاومت مغزههايي است كه عمود
بر جهت بتنريزي اخذ شدهاند .براي مثال چنانچه در يك دال (تاوه)
يا تير بتني ،مغزهگيري عمود بر سطح افقي تاوه يا تير باشد ،مقاومت

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ﻣ ﻮر

خ۶

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

 5-2-2-10در صورتي كه دستگاه نظارت در مورد نتيجهي
مغزهها ترديد كند ،ميتواند با تکرار مغزهگيري دقت بيشتري
در اين زمينه بهدست آيد.

ﻣ ﻮر

آن بيشتر از مقاومت مغزههايي است كه موازي با سطح افقي تهيه
شدهاند.
ت  5-2-2-10چنانچه سازه يا عضو مورد نظر از اهميت و حساسيت
ويژهاي برخوردار است و يا دستگاه نظارت در مشخص كردن ناحيه
مشکوك و يا نقاط مشکوك براي مغزهگيري يا در ارتباط با مراحل و
جهت مغزهگيري و آماده سازي ،كالهكگذاري و ساييدن و بريدن
سر و ته مغزهها و يا آزمايش آنها ترديد كند ،اقدام به تهيه و آزمايش
حداقل سه مغزهي ديگر از ناحيهي مشکوك توجيه دارد.
چنانچه نتايج مغزهها نشان دهد كه بتن با در نظر گرفتن معيارهاي
پذيرش سازهاي قابل قبول است ،نيازي در بهكارگيري روشهاي
تحليلي براي مشخص كردن كفايت ظرفيت باربري سازه وجود ندارد.
دارا بودن  85درصد مقاومت مشخصه براي ميانگين نتايج مغزهها و
 75درصد مقاومت مشخصه براي يك مغزه حاكي از آن است كه
مشکلي براي باربري عضو و يا سازه وجود ندارد ،زيرا اين ضرايب عمال
در ضرايب ايمني مقاومت عضو منظور شده و در آن مستتر است.
ت  6-2-2-10آزمايش بارگذاري نميتواند كيفيت بتن را از نظر
مقاومتي مشخص كند ،بلکه تنها ميتواند مشخص نمايد كه آيا اين
اعضاي خمشي با توجه به ابعاد آنها ،كيفيت بتن موجود ،قطر ،نوع
و محل قرارگيري ميلگردهاي درون بتن ميتوانند باربري الزم را
داشته باشند يا خير .به هرحال طراحي محافظهكارانه ،اجراي بتن با
ابعاد بيشتر يا مصرف ميلگرد بيشتر و با مقاومتي باالتر و غيره
ميتواند موجب شود تا عضو مورد نظر عليرغم مصرف بتن كم
مقاومت ،بتواند از ظرفيت باربري مناسبي برخوردار گردد .بنابراين
تفکيك صحت طراحي ،صحت اجرا و مصرف مصالح مناسب و منطبق
با خواستههاي پروژه از يکديگر ،توسط آزمايش بارگذاري مقدور
نيست و نياز به مطالعات بيشتر و جديتري دارد.
آزمايش بارگذاري بايد بهگونهاي انجام شود كه مشخص كند آيا عضو
مشکوك ميتواند در زير بارهاي آزمايش رفتار قابل قبولي به نمايش
بگذارد يا خير .مجددا تاكيد ميشود كه اين روش مربوط به اعضاي
خمشي است و براي اعضاي فشار و يا فشاري– خمشي بايد از
روشهاي تحليلي يا مغزهگيري استفاده نمود.
ت  7-2-2-10ممکن است در مرحلهي مغزهگيري ،مقاومت مغزهها
در حد پذيرش سازه اي بتن نباشد .در اين حالت قبل يا بعد از
بارگذاري (بسته به تشخيص دستگاه نظارت) ميتوان طبق روش اول
يا دوم تحليلي از مقاومت متوسط مغزهها تقسيم بر  0/85و يا كمترين
مقاومت مغزه تقسيم بر ( 0/75هر كدام كوچكتر باشد) بهعنوان
مقاومت مشخصه در روابط محاسباتي تحليل يا طراحي مقطع
استفاده نمود .چنانچه بتن از نظر سازهاي مورد پذيرش واقع شود،
نياز به ادامه بررسي بتن كممقاومت وجود ندارد.

خ۶

 6-2-2-10بارگذاری  -در صورتي كه ظرفيت باربري سازه
همچنان مورد ترديد باقي ب ماند و نتوان مقاومت بتن را از نظر
سازهاي پذيرفت ،ميتوان آزمايش بارگذاري را بر روي اعضاي
خمشي مشکوك انجام داد .آزمايش بارگذاري بايد طبق فصل
( 27جلد دوم) انجام شود و معيارهاي پذيرش مربوطه را برآورده
نمايد .در اين حالت ميتوان مقاومت عضو را از نظر سازهاي
مورد پذيرش قرار داد.

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹

 7-2-2-10ساير اقدامات  -چنانچه انجام آزمايش بارگذاري
بر روي عضو مورد نظر ممکن نباشد و يا نتيجهي قابل قبولي از
آزمايش حاصل نگردد و كيفيت مقاومتي بتن از نظر پذيرش
سازهاي همچنان در پرده ابهام باقي بماند ،ميتوان اقدامات
ديگري را به مرحله اجرا گذاشت تا سازه از نظر عملکرد مقاومتي
پذيرفته شود .اين اقدامات ميتواند بهشرح زير انجام شود:
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الف-بهكارگيري مقاومت مغزه در محاسبات تحليلي روش
اول و دوم؛
ب  -تقويت سازه؛
پ -كاهش بارهاي مرده و زنده (با روش تغيير در كاربري
سازه ،تغيير نقشه ،تغيير مصالح مصرفي و جزييات مربوط به
آن)؛
ت -تركيبي از موارد فوق.

يکي از اقدامات قابل قبول ،تقويت سازه يا عضو ضعيف مورد نظر
است .با توجه به روشهاي مختلف تقويت كه از نظر كارفرما و طراح
پروژه مشکلي را از نظر بهره برداري بهوجود نمي آورد ،ميتوان سازه
يا عضو مورد نظر را تقويت كرد و مقاومت بتن موجود را از نظر سازهاي
پذيرفت.
از ديگر اقدامات ،در اين مرحله ميتوان به تغيير بارهاي مردهي عضو
مورد نظر از طريق تغيير در نقشهي تيغهبندي يا مصالح مصرفي در
آن يا كاهش بار مردهي كفسازي از طريق كاهش ضخامت يا تغيير
مصالح مصرفي و در مجموع سبكسازي سازه اشاره كرد .تغيير
بارهاي زنده نيز ميتواند از طريق تغيير در شرايط بهرهبرداري
منطقهي ضعيف انجام شود.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

 3-10بررسي بتن كم دوام

ت  3-10بررسي بتن كم دوام

ﻣ ﻮر

 1-1-3-10چنانچه نتايج آزمايشهاي نمونههاي بتن عمل
آمده در شرايط استاندارد ،ضوابط انطباق بر ردهي مورد نظر
دوام را برآورده نکند ،الزم است بررسيهاي زير انجام شود تا
مشخص شود كه آيا ميتوان كيفيت بتن را از نظر دوام در عضو
مورد نظر با توجه بهشرايط موجود و حاكم بر آن مورد قبول يا
پذيرش قرار داد يا خير.

ت  1-1-3-10مانند مقاومت اين بررسي ميتواند بهصورت تحليلي
يا توأم با آزمايش انجام شود و يا با اقدامات خاصي امکان پذيرش بتن
در سازه از نظر دوام فراهم آيد .بههرحال اين پذيرش رافع مسئوليت
پيمانکار نيست.
افزايش نسبت آب به مواد سيماني اغلب باعث كاهش دوام و افزايش
نفوذپذيري بتن ميشود .ممکن است كم يا زياد شدن سيمان نسبت
به حد مجاز و يا مصرف سنگدانهها و يا سيمان نامناسب نيز به بروز
مشکل در دوام و نفوذپذيري بيانجامد.
ت  2-1-3-10چنانچه نتايج آزمايشهاي دوام ،ضعفي را نشان داده
و انطباق با ردهي مورد نظر دوام حاصل نشده باشد ،ممکن است بتوان
آن را در عضو مربوطه پذيرفت .براي مثال چنانچه از نظر مقابله با
نفوذ يون كلريد ،بتن ضعيفي در دست باشد ،اما بتوان نشان داد كه
بهدليل ضخامت پوشش بتني موجود بر روي ميلگردها و يا شرايط و
موقعيت عضو مورد نظر در سازه ،عمر پيش بيني شده در حد قابل
قبولي است ،ميتوان اين بتن را پذيرفت .اين مثال ميتواند براي
كربناته شدن بتن نيز صادق باشد .همچنين ممکن است دوام در برابر
يخ زدن و آب شدن پي در پي يا سولفاتها و غيره مطرح شود كه
بسته به ماهيت شرايط حاكم و عضو مورد نظر ،ميتواند امکان پذيرش
بتن را فراهم كند.

 2-3-10مغزهگيری

ت  2-3-10مغزهگيری

خ۶

 1-3-10كليات

ت  1-3-10كليات

/۲

۷/
۱۲

 1-2-3-10در صورتيكه آزمونههاي تهيه و عملآوري شده در
شرايط استاندارد ،انطباق بر ردهي دوام مورد نظر را نداشته يا

۱۳
۹

 2-1-3-10روش تحليلي  -در صورتي كه بتوان نشان داد كه
نتايج ويژگيهاي بتن موجود از نظر الزامات دوام در عضو مورد
نظر ميتواند با توجه به شرايط عضو و شرايط حاكم بر آن از
نظر محيطي و عوامل زيانآور موجود قابل قبول باشد ،بتن
كمدوام مورد پذيرش قرار ميگيرد.
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تفسير/توضيح

متن اصلي

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

ترديدي در روش ريختن ،تراكم و عملآوري و آزمايش اين
آزمونهها و يا بتنهاي ريخته شده در سازه وجود داشته باشد،
ميتوان با مغزهگيري از عضو يا اعضاي مشکوك و ضعيف
آزمونههايي را تهيه كرد و آزمايشهاي الزم را بر آنها انجام
داد.
 2-2-3-10حداقل سه مغزه بايد از هر ناحيهي مشکوك تهيه
شود و مورد آزمايش قرار گيرد.
 3-2-3-10اصول حاكم بر مغزهگيري معموال همان اصول ذكر
شده در استاندارد ملي ايران بهشمارهي  12306است ،مگر
اينکه آزمايش دوام مورد نظر اعمال ضابطهي خاصي را ايجاب
نمايد.

ﻣ ﻮر

 4-2-3-10از آنجا كه در اغلب موارد كيفيت سطحي بتن در
آزمايشهاي دوام از اهميت زيادي برخوردار است ،شرايط
آمادهسازي مغزه بايد متناسب با روش آزمايش و شرايط
رويارويي عضو مورد نظر با عوامل آسيبرسان باشد و نظر طراح
پروژه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.

ت  3-2-3-10در برخي موارد ممکن است رعايت حداقل قطر 94
ميليمتر ضرورتي نداشته باشد ،اما بههرحال رابطهي حداكثر اندازهي
اسمي سنگدانه و قطر مغزه بايد رعايت گردد .همچنين ممکن است
در برخي موارد رعايت نسبت ارتفاع به قطر مغزه نيز موضوعيت
نداشته باشد.
ت  4-2-3-10در بسياري از آزمايشهاي دوام ،سطح بتن به عنوان
اولين جبههي مقابله با عوامل آسيبرسان تلقي ميگردد و اهميت
زيادي دارد .بنابراين نميتوان سطح مغزه را بريد .نفوذ يون كلريد،
كربناته شدن ،سايش يا يخ زدن و آب شدن ،نفوذ آب و رطوبت و
گازها ،حملهي مواد زيانبار مانند سولفاتها از جمله مواردي هستند
كه كيفيت سطحي بتن براي آنها بيش از كيفيت دروني بتن اهميت
دارد .بنابراين توصيه ميشود سطح بيروني مغزه كه در معرض شرايط
محيطي حاكم قرار دارد ،عالمت گذاري شده تا مورد استفاده قرار
گرفته و حذف نشود.
ت  5-2-3-10فرض ميشود كه نقيصههاي روش ريختن ،تراكم،
پرداخت و عمل آوري بتن تا حد مندرج در اين بند براي بتن موجود
در عضو سازه قابل قبول باشد .در اغلب آييننامهها چنين تغييراتي
در كيفيت بتن موجود قابل پذيرش تلقي شده است .برخالف مقاومت
معيارهاي دوام گاه بهصورت حداقل و گاه بهصورت حداكثر تعريف
شده است .بنابراين با توجه به ماهيت آزمايش و معيار آن ،هر ضابطه
بهصورت كمتر يا بيشتر از دوام مشخصه مطرح شده است.

خ۶

/۲

۷/
۱۲

۱۳
۹

 5-2-3-10نتايج مغزهها در صورت نياز بايد تصحيح شده و
ضوابط زير برآورده گردد ،مگر آنكه در مشخصات فني پروژه
ضابطهي ديگري ارائه شده باشد.
الف :ميانگين نتايج مغزهها نبايد از  0/80معيار حداقل
آزمايش دوام مشخصه كمتر يا از  1/25برابر معيار حداكثر
آزمايش دوام مشخصه بيشتر شود.
ب :نتيجهي هيچيك از مغزهها نبايد از  0/67معيار حداقل
آزمايش دوام مشخصه كمتر يا از  1/5برابر معيار حداكثر
آزمايش دوام مشخصه بيشتر شود.
در اينصورت بتن موجود در عضو مشکوك از نظر دوام پذيرفته
خواهد شد.

 3-3-10ساير اقدامات

ت  3-3-10ساير اقدامات

 1-3-3-10در صورتي كه در هيچيك از روشهاي تحليلي و
مغزهگيري نتوان بتن موجود را از نظر دوام پذيرفت ،ميتوان با
استفاده از روشهاي خاصي مانند بهكارگيري پوششهاي

ت  1-3-3-10امروزه راهکارهاي مختلفي براي ارتقاي كيفي سطح
بتن و حتي ارتقاي كيفيت بتن دروني مطرح است .بسياري از اين
راهکارها هزينهبر و زمانبر هستند .بنابراين بهتر است با دقت در
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محافظ سطحي يا اصالحات و ترميمهاي سطحي ،عملکرد بتن
عضو را از نظر دوام به سطح قابل قبولي رساند .نتيجهي عملکرد
اين تدابير بايد بر اساس نتايج آزمايشگاهي و يا ميداني به اثبات
رسد.

تهيهي طرح مخلوط و رعايت حاشيهي ايمني از نظر دوام و همچنين
دقت در ساخت و اجراي بتن ،نياز به اين راهکارها را منتفي نمود.
بديهي است گاه چنين تدابير و راهکارهايي نميتواند در درازمدت و
در طول عمر پيش بيني شده عملکرد مناسبي داشته باشد و ممکن
است در اين مدت تجديد يك يا چندبارهي اين پوششها و ترميمها
و اصالحات سطحي اجتناب ناپذير باشد.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

 4-10نمونههای آگاهي و كنترل كفايت

ت  4-10نمونههای آگاهي و كنترل كفايت
عملآوری

عملآوری
 1-4-10كليات

ت  1-4-10كليات

ﻣ ﻮر

 1-1-4-10گاه هدف از نمونهگيري از بتن و قالبگيري و
عملآوري آن ،انطباق با ردهي مورد نظر مقاومتي يا دوامي
نيست ،بلکه مقصود آن است كه كيفيت بتن در سن خاص يا
كفايت عملآوري مورد بررسي قرار گيرد و تصميم الزم و
مقتضي اخذ شود.

خ۶

 2-4-10نمونه آگاهي

ت  2-4-10نمونه آگاهي

/۲

 3-4-10كنترل كفايت عملآوری

ت  3-4-10كنترل كفايت عملآوری

 1-3-4-10در صورتيكه دستگاه نظارت در ارتباط با مدت يا
شيوهي عمل آوري بتن سازه مشکوك باشد ،الزم است قبل از
اجراي سازه آزمايشهايي براي كنترل كفايت عملآوري انجام
شود .اين آزمايشها بر روي بتن عملآوري شده در شرايط

ت 1-3-4-10آزمونهها بايد داراي شکل و ابعاد يکسان باشند .مدت
و شيوهي عملآوري مورد نظر بايد براي آزمونههاي نگهداري شده در
شرايط واقعي كارگاهي ،اعمال گردد .اما عملآوري آزمونههاي
عملآمده در شرايط استاندارد صرفا تابع دستور استاندارد مربوطه

۷/
۱۲

 1-2-4-10نمونه آگاهي شامل يك يا چند آزمونه است كه
براي آگاهي يافتن از كيفيت بتن مصرفي پروژه در سني خاص
تهيه و آزمايش ميشود .اين آزمونهها طبق استاندارد ملي ايران
بهشمارهي  3205يا  1608-2تهيه ،اما در همان شرايطي كه
عضو مورد نظر قرار دارد ،نگهداري و عملآوري ميشود.
به كمك نتايج اين آزمونهها و مقايسه با معيارها و مشخصات
فني خاص ميتوان زمان باز كردن قالبها ،زمان اعمال پيش
تنيدگي ،مدت زمان عملآوري اعم از عادي يا تسريع شده و
مدت حفاظت در هواي سرد را تعيين كرد.

ت  1-2-4-10با تهيهي معموال  2تا  4آزمونهي مکعبي يا استوانهاي
از بتن مصرفي پروژه ،ميتوان مشخص نمود چه مدتي با اعمال شرايط
نگهداري مشابه ،عضو مورد نظر به خواستههاي مندرج در مشخصات
فني (مانند مقاومت فشاري يا ساير ويژگيهاي مکانيکي و دوام)
دست خواهد يافت .با انجام آزمايش بر روي يك يا دو آزمونه ميتوان
دريافت كه زمان مورد نظر فرا رسيده است يا خير .در صورتي كه
خوا سته مورد نظر حاصل نگردد ،الزم است با نگهداري و عملآوري
بيشتر و آزمايش يك يا دو آزمونهي ديگر اهداف موردنظر را محقق
نمود.
اين آزمونهها تفاوت خاصي با آزمونههاي عمل آمده در كارگاه براي
كنترل كفايت عملآوري ندارد ،اما زمان آزمايش آنها اختياري است،
در حالي كه زمان آزمايش آزمونههاي كنترل كفايت عملآوري همان
سن مقاومت مشخصه ( 28روز يا سن مقرر ديگر) است.

۱۳
۹

فصل دهم – كنترل و پذيرش بتن
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استاندارد و همچنين عملآوري شده در شرايط واقعي كارگاهي
انجام ميشود.
تهيه و عملآوري آزمونه در شرايط استاندارد و شرايط واقعي
كارگاهي طبق استاندارد ملي ايران بهشمارهي  3205يا
 2-1608بهعمل ميآيد.

خواهد بود و به شيوه و مدت عملآوري كارگاهي ارتباطي ندارد .الزم
به ذكر است پس از عملآوري كارگاهي ،آزمونهها تا سن مقاومت
مشخصه در همان محل و در شرايط در نظر گرفته شده براي سازه
نگهداري ميشوند؛ در حالي كه آزمونههاي عمل آمده در شرايط
استاندارد تا سن مقاومت مشخصه در حوضچه آب يا اتاق مرطوب
نگهداري ميگردند.
ت  2-3-4-10شرط دوم كفايت عملآوري نياز به نتايج آزمونههاي
عمل آمده در شرايط استاندارد ندارد و مقايسه با مقاومت مشخصهي
بتن در دستور كار قرار گرفته است.

ﺲ
ﻨ ﻮﯾ
ﭘﯿﺸ

متن اصلي

تفسير/توضيح

ﻣ ﻮر

 2-3-4-10آزمونههاي عملآوري شده در شرايط استاندارد و
واقعي كارگاهي بايد از يك پيمانهي بتن طبق استاندارد ملي
بهشمارهي « 3201-1نمونهبرداري از بتن تازه» برداشته شود.
تعداد آزمونهها براي هر يك از شرايط حداقل سه آزمونه است
و در مجموع حداقل  6آزمونه خواهد شد.
 3-3-4-10در صورتيكه مدت و شيوهي عملآوري قابل قبول
نباشد ،الزم است با تغيير مدت يا شيوهي عملآوري و يا هر دو،
آزمايش مزبور دوباره انجام شود تا امکان رد يا قبول كفايت
عملآوري فراهم گردد.

خ۶
/۲
۷/
۱۲
۱۳
۹

