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 ی کاربردهدف و دامنه -1

 یریزبتنعملیات کنترل و انطباق فعالیت های مرتبط با  براینامه، ارائه یک روش واحد این شیوههدف از تدوین 

ابط ضوبا  )برای بتن و میلگرد(و آزمایش های مربوطه  گیرینمونه و مخصوصا ،ساختمان اعم از خرید، بارگیری، حمل

 .استملی  هایمقررات ملی ساختمان و استاندارد

م مهندسی ساختمان خراسان رضوی ی مسئولیت سازمان نظازهای در حوزهی کاربرد این شیوه نامه، ساخت و سادامنه

و استفاده  نامه، قابل کاربرداستان ها، این شیوهمی باشد. در صورت تمایل سازمان های نظام مهندسی ساختمان سایر 

  .می باشد -با مسئولیت استان مربوطه -در سایر نقاط کشور نیز
 

 واژه های اختصاری و تعاریف -2

 :استنامه به شرح زیر در این شیوهواژه های اختصاری به کار رفته 

 .خراسان رضوی کل راه و شهرسازی استانی اداره زای معتبر : شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی دارای پروانهآزمایشگاه

 .نهممبحث تعریف شده در با ابعاد  از بتن : یک نمونه مکعبی یا استوانه ایآزمونه

و انجام آزمایش های مربوطه  بردارینمونه: فرم درخواست مجری )مالک( برای انجام عملیات بردارینمونه درخواست

 یک رونوشت از آن برای ناظر فرستاده می شود. و که به آزمایشگاه

 : سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی.سازمان

آزمایشگاه که مسئول انجام آزمایش ها در داخل آزمایشگاه و ی شخص واجد صالحیت به عنوان نماینده :کارشناس

 گزارش ها و نتایج آزمایش هاست. ی تدوین اولیه

 کل استاندارد باشد.ی بتن که دارای پروانه از ادارهی تولیدکنندهی : کارخانهبتن فروشنده

: استفاده از مصالح چسبنده مانند خمیر سیمان یا مالت گوگرد و یا غیرچسبنده مانند مواد الیه ای بر گذاریکالهک

 ی بتن سخت شدههانمونهواختی سطح االستومریک برای یکنی مواد پایه

 1399مقررات ملی ساختمان ویرایش سال مبحث نهم : مبحث نهم

 ی صالحیت حقیقی یا حقوقی دارای مسئولیت در پروژه.شخص دارای پروانه: مجری

 : مهندس ناظر حقیقی یا حقوقی دارای مسئولیت در پروژه.ناظر

ت از صالحی: شخصی که توسط آزمایشگاه به عنوان شاغل یا عضو شرکت معرفی می گردد و دارای تاییدیه بردارنمونه

 سازمان نظام مهندسی ساختمان یا اداره کل راه و شهرسازی است

 .صورت پذیردخروجی پمپ خروجی تراک میکسر یا از  که : عملیات اخذ نمونه از بتنبردارینمونه
 

 مراجع کاربردی و الزامی -3

راجع زیر در موضوعات نامه، مبحث نهم به عنوان مرجع اصلی، کاربرد دارد. همچنین ماین شیوهاستفاده از در 

 :می باشد قابل استنادمربوطه، 

 آخرین ویرایش ها؛ -گانه 22مباحث  -مقررات ملی ساختمان ایران -1

 ؛(ویرایش موجود )آخرینمباحث مربوط به بتن و اجزای آن  -استانداردهای ملی ایران -2

 .(جدیدنظر دومت) آیین نامه بتن ایران )آبا( -3

 (نهممبحث  12-1-9)بند 
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 ، آزمایش و ضوابط پذیرش میلگردبردارینمونه -4

، مجری )مالک( موظف است گواهی های تطابق میلگرد مصرفی را به ناظر ارائه «ج»در ساختمان های گروه  -4-1

مبحث  13-12-22-9. در صورت مخدوش بودن مستندات، ناظر می تواند دستور آزمایش های الزم مطابق بند کند

 .کندنهم را صادر 

تن میلگرد مصرفی مشابه )از نظر  50به ازای هر  کمدستباید « د»برای همه پروژه های گروه ساختمانی  -4-2

تولیدکننده، مشخصات فنی، مشخصات ابعادی و سایر الزام های یک محموله بر اساس استانداردها( و یا کسری از 

ر و یا حضوتایی و به صورت تصادفی توسط آزمایشگاه در حضور مجری )مالک( و با هماهنگی  5آن، یک سری نمونه 

جام آزمایش های ابعادی، مقاومت کششی، اندازه گیری تغییرشکل نسبی و خمش سرد، انتخاب و به ناظر، برای ان

 مبحث نهم(3-12-22-9بند آزمایشگاه مقاومت مصالح ارسال شود )

 باشد.مبحث نهم  3-12-22-9زیربندهای ی ضوابط پذیرش و نیز شرایط آزمایش ها باید بر اساس همه -4-3

صرفی، مجری )مالک( موظف است نسبت به خارج کردن ممشخصات فنی فوالد  نرده شددر صورت عدم برآو -4-4

 .آن توسط ناظر اقدام نمایدی میلگرد از کارگاه و به امضا رساندن صورتجلسه

 

 بتن آمادهی خرید، بارگیری، حمل و تخلیه -5

 خرید -5-1

مندرج در نقشه ها  مصرفیمشخصات فنی بتن بتن را از ی موظف است فروشنده مجری )مالک( -5-1-1

مقاومت و رده اسالمپ مطلع کرده و متعهد کند تا بتن تولید شده برای پروژه را فقط بر اساس ی شامل رده

 مجری )مالک(این مشخصات تحویل نماید. مسئولیت پیگیری عدم انطباق مقاومت با مقاومت مورد نیاز با 

خرید، مسئولیت های حقوقی و مالی عدم انطباق بتن بر باید به نحو مناسبی در قرارداد ساختمان بوده و 

چنانچه پس از رسیدن کامیون حمل بتن )تراک میکسر( به محل پروژه، فروشنده قرار داده شود. ی عهده

ب( بر عهده خریدار باشد، محل تحویل بتن آماده، نقطه ز کامیون به عضو بتنی )قالمسئولیت انتقال بتن ا

ه از ناوه در حال تخلی مسئول کیفیت بتنِ ،( کامیون حمل بتن می باشد و تولیدکنندهشوتخروج بتن از ناوه )

هده )قالب( بر ع بتنی( کامیون حمل بتن می باشد؛ اما اگر مسئولیت انتقال بتن از کامیون به عضو شوت)

 ،تولیدکننده و تولیدکننده باشد، محل تحویل بتن آماده، نقطه تخلیه بتن تازه به داخل عضو بتنی )قالب( است

استاندارد ملی به شماره 15-3بند ) ریختن به داخل عضو بتنی )قالب( می باشددر حال  مسئول کیفیت بتنِ

6044). 

استاندارد می  پروانه معتبر کاربرد عالمت بتن آماده از شرکت دارایموظف به خرید  مجری )مالک( -5-1-2

وع ، بتن تهیه کند. مسئولیت این موضنشان استانداردپروانه معتبر باشد و به هیچ عنوان نباید از شرکت فاقد 

و ناظر  مجری )مالک(عقد قرارداد خرید و سفارش بتن، از  و ناظر ساختمان می باشد. پیش مجری )مالک(با 

بتن و کد رهگیری ده رقمی مربوطه، نسبت ی نشان استاندارد تولیدکنندهپروانه ی باید ضمن درخواست ارائه

ستاندارد ره کل اابتن از راه های ارتباطی موجود )تارنمای ادی نشان استاندارد تولید کنندهپروانه بودن  معتبربه 

یا راه های ارتباطی دیگر( اطمینان  10001517ی پیامک به سامانه دریافت استعالم به شمارهارسال ا سازمان، ی

 حاصل نمایند.
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باید در اسناد قرارداد خرید بتن، فروشنده را مکلف و متعهد به تولید بتن با کیفیت و  مجري (مالک) -5-1-3

یا سن مشخص شده براي مقاومت  روز 28 بتن در سن ماید. مالك انطباق رده بتن، مقاومتمشخصات مدنظر ن

  .مشخصه در محاسبات و نقشه هاي سازه است

  

  مشخصات طرح اختالط -5-2

 و مبحث نهممطابق با باید ي در هواي گرم و سرد ریزبتنمستندسازي مربوط به طرح اختالط و همچنین 

  مراجعه شود). بمورد توجه قرار گیرد (به پیوست  )آبا( بتن ایران نامهنیآی

  

  بتن:ي حمل و تخلیه -5-3

  6044با درج کلیه اطالعات طبق استاندارد  صادر شدهي باید بر اساس بارنامهتحویل بتن آماده  -5-3-1

  انجام شود.

یش اسالمپ از و در صورت نیاز به افزادر محل پروژه با آب ممنوع است هر گونه افزایش اسالمپ  -5-3-2

  .شودیا فوق روان کننده استفاده  کننده روان

در زمینه زمان مجاز  مبحث نهمویرایش  آخرین موظفند الزاماتبتن و فروشنده  ، ناظر، مالکمجري -5-3-3

  مل و تخلیه بتن در نظر بگیرند.تولید، ح

که باعث کنترل هیدراته شدن سیمان می شوند (مثل باشد افزودنی هایی  فاقدچنانچه مخلوط بتن 

دیرگیرکننده ها) و روانی بتن را براي مدت زمانی در حد قابل قبول حفظ می کنند (حفظ کننده اسالمپ یا 

کارایی بتن) یا در مدت زمان تولید تا تحویل بتن در محل پروژه از یک یا چند بار اضافه کردن فوق روان 

 5/1روانی بتن در حد مطلوب استفاده نمی شود، تخلیه این بتن باید در مدت زمان کننده جهت نگه داشتن 

ساعت از اولین تماس آب با سیمان یا تماس سنگدانه مرطوب با سیمان انجام شود تا قبل از کاهش کارایی 

باشد اما ساعت سپري شده  5/1بتن تازه، تخلیه بتن انجام شده باشد. اگر هنگام تحویل این بتن، مدت زمان 

به گونه اي که جهت تخلیه و انتقال آن تا  باشدروانی بتن (اسالمپ یا جریان اسالمپ) در حد مطلوب خریدار 

را  محدودیت زمانی اینمی تواند کننده مصرفنیاز به اضافه کردن آب یا فوق روان کننده نباشد،  ،محل نهایی

جر به سفت شدن سریع بتن می شود، چنانچه بتن . در شرایط هواي گرم یا در شرایطی که منبگیردنادیده 

می تواند هنگام سفارش و خرید بتن، مدت زمان  کنندهمصرفداراي افزودنی هاي ذکر شده در باال نباشد، 

  ).6044استاندارد ملی به شماره  11-7(بند  ساعت مشخص کند 5/1تخلیه بتن را کمتر از 

  

  آمادهاز بتن  بردارينمونه -6

  کلیات -6-1

ناظر موظف است کارت اطالعات پیمانه و مشخصات پروانه استاندارد فروشنده بتن آماده را قبل از  -6-1-1

  .می بایست انجام شود) 10001517تخلیه بتن بررسی نماید (استعالم پیامکی از سامانه 

جراي عملیات ر روند ابي در محل پروژه حاضر بوده و ریزبتنناظر موظف است از ابتدا تا انتهاي  -6-1-2

 ،يریزبتنباید در روز  و آزمایشگاه ناظرمجري (مالک)، نظارت دقیق داشته باشد.  بردارينمونهي و ریزبتن

  د.نات نمایبحضور خود را اث ي آن،امضاا برا تایید و  بردارينمونهي و ریزبتني صورتجلسه
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ی همهی ی که نشان دهندهریزبتنمربوط به موظف است نقشه ها و جزئیات اجرایی  مجری )مالک( -6-1-3

 میلگرد مصرفی است را به آزمایشگاه ارائه نماید. نوع و رده بتن در هر بخش سازه و بتن ومشخصات فنی 

 کمدستدرخواست، ی موظف به هماهنگی و ارائه )مالک(مجری آزمایش بتن، و  گیرینمونهبرای  -6-1-4

از طریق باید می باشد. یک نسخه از درخواست  آزمایشگاهی به ریزبتنساعت پیش از انجام عملیات  24

باید موارد  مجری )مالک( عدم هماهنگیِ ازساجام به سازمان ارسال شود. آزمایشگاه پس از آگاهی ی سامانه

 اعالم نماید. را به ناظر و سازمان

فراهم کردن شرایط درخواست به آزمایشگاه نسبت به ی موظف است پیش از ارائه مجری )مالک( -6-1-5

و تامین تجهیزات الزم از قبیل فرغون، بیل، کمربند ایمنی، نردبان به همراه  بردارینمونهمناسب کیفی و ایمن 

 یک نفر نیروی کارگر اقدام نماید.

برداری )قبل از ونهبعد از نماول  ساعتِ 48در  هانمونهشرایط نگهداری مکلف است  مجری )مالک( -6-1-6

 را به شرح زیر فراهم کند:ها به آزمایشگاه( انتقال نمونه

  C 27°تا  C 16°در دمای  هاآزمونهنگهداری  -الف

 مونه با پالستیک()از طریق پوشاندن سطح آز هاآزمونهجلوگیری از افت رطوبت  -ب

 از تابش مستقیم نور خورشید هاآزمونهکردن دور  -پ

 (3205استاندارد ملی به شماره  2-1-10بند )

 

 بردارینمونهشرایط  -6-2

ای انجام گرفته باشد. دفتر بتن ه بردارینمونهآزمایشگاه باید دارای دفتر بتن پلمپ شده برای همه  -6-2-1

 آزمونه است.شناسایی قابل ردیابی برای هر ی دارای شماره

 بردار باید دارای کارت شناسایی معتبر با مهر و امضای آزمایشگاه باشد.نمونه -6-2-2

 و قید نماید بردارینمونهکامل ارائه شده در کارت پیمانه را در گزارش باید مشخصات  بردارنمونه -6-2-3

و نماینده شرکت فروشنده  لک(مجری )ماپیوست را تکمیل نموده و تایید ناظر،  بردارینمونهصورت جلسه 

 .(الف پیوست 9824بتن را اخذ نماید )فرم صورتجلسه 

م انجا بردارینمونهسه سری  کمدستصات محموله ای یکسان، باید ی با مشخریزبتندر هر نوبت  -6-2-4

روز و  28در سن  آزمونهچهار آزمونه )قالب( می باشد که دو ، بردارینمونهآزمونه برای هر سری شود. تعداد 

 آزمایش می گردد. ،به عنوان آزمونه شاهدآزمونه دو 

ی شاهد با اطالع رسمی و حضور ذینفعان پروژه )ناظر، مالک، تولیدکننده بتن( خواهد بود. هاآزمونهآزمایش 

هد تا یک هفته بعد از سن ی شاهاآزمونهروز منطبق باشد،  28د نظر در سن در صورتی که بتن بر رده مور

 د.نروزگی نگهداری می شو 90ا سن ورت تصد و در غیر اینننگهداری می شو گیروز 28

روز می تواند باشد(. بررسی  90)حداکثر این سن،  شودی شاهد توسط ناظر تعیین می هاآزمونهسن شکستن 

این شیوه نامه  8روزگی و بر اساس بند  28مطابق ضوابط پذیرش بتن در سن  ،ی شاهدهاآزمونهانطباق نتایج 

 انجام می شود.
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ی ی در یک روز، از یک تولیدکننده، با یک ردهریزبتنبتن با مشخصات محموله ای یکسان عبارت است از 

زمانی  یر فاصلهی دریزبتنی زیاد باشد و ریزبتنکه حجم  مقاومتی و از یک طرح اختالط یکسان. در صورتی

 .فتتن را یکسان در نظر گرشرایط، می توان محموله بی حداکثر سه روز انجام گیرد، به شرط پابرجا بودن بقیه

 برای هر نوع و رده بتن باید حداقل برابر با بیشترین مقادیر الف تا ث زیر باشد: بردارینمونهتواتر  -6-2-5

 یک نمونه در هر نوبت کاری روزانه -الف

 بتن بمتر مکع 30یک نمونه برای هر  -ب

 متر مربع سطح دیوار و دال 150یک نمونه برای هر  -پ

ی میریزبتنمتر طول تیر و کالف، در مواردی که جدا از سایر قطعات  100یک نمونه برای هر  -ت

 شوند

  متر طول ستون 50یک نمونه برای هر  -ث

 بحث نهم(م 2-2-11-22-9)بند 

، نحوه نگهداری و عمل انجام شود 3201-1شماره به طبق استاندارد ملی باید از بتن  بردارینمونه -6-2-6

باشد و آزمایش آنها  1608-2یا  3205 های شمارهبه استاندارد ملی  با ی بتنی باید مطابقهاآزمونهآوری 

 بخش الف مبحث نهم(. 3-11-22-9باشد )بند  6048یا  1608-3 های ملی به شماره هایمطابق استاندارد

 باشد. 1608-1 ملی به شماره بر اساس استاندارد باید ی نمونه برداریهامشخصات قالب -6-2-7

گرم  1300های کائوچوییِ زیر و قالب)دوهزار گرم( گرم  2000ر های پالستیکیِ زیاستفاده از قالب -6-2-8

ماهه نسبت به  6حداکثر  بازه های زمانیِ در ها موظفندممنوع است. همچنین آزمایشگاه)هزار و سیصد گرم( 

های مربوطه را در اقدام نموده و مستندسازی 1608-1ها مطابق استاندارد ملی شماره سنجی قالبصحت

 بایگانی نگهداری کنند تا امکان پایش وجود داشته باشد.

 ها رعایت کند:آزمایشگاه باید شرایط زیر را برای حمل و نقل آزمونه -6-2-9

)با پوشاندن سطح نمونه با ها حفظ شود کند که رطوبت آزمونه جابجاای ها را به گونهباید آزمونهآزمایشگاه 

ها پالستیک یا روش های دیگر(. همچنین برای جلوگیری از وارد شدن ضربه و آسیب های مکانیکی به آزمونه

ایرن ضربه گیر از جنس فوم سبک یا پلی است)استفاده از یک الیه  باید تمهیداتی اندیشیده شود ،حین جابجایی

 مناسب است(.

، مجریی بتن، حضور هر یک از ذینفعان پروژه )کارفرما، هاآزمونهدر زمان تعیین مقاومت فشاری  -6-2-10

 .)اختیاری( ناظر، تولید کننده بتن( با اطالع قبلی به آزمایشگاه بالمانع است

ظرف مدت یک هفته از تاریخ تعیین مقاومت فشاری به مالک  گزارش نتایج آزمون باید حداکثر -6-2-11

 ( و ناظر و در صورت درخواست تولیدکننده، به تولیدکننده بتن ارائه شود.مجری)

 برای ساختمان های شهری به شرح زیر است: بردارینمونهنگهداری از نتایج مربوط به مدت  -6-2-12

 نگهداری شود. الدو سنتایج باید  -ساختمان های گروه الف و ب

 نگهداری شود. سه سالنتایج باید  -ساختمان های گروه ج

 نگهداری شود. چهار سالباید نتایج  -ساختمان های گروه د
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 شرایط آزمایش های بتن آماده -7

قسمت دوم.  -بتن تازه: »3203-2روانی بتن تازه بر اساس استاندارد ملی شماره  بتن: 1روانیی تعیین رده -7-1

 تعیین می شود.« روانی به روش اسالمپتعیین 

 ی تهیه شده از بتن آماده:هاآزمونهو بررسی نتایج آن در آزمایش  فشاریمقاومت تعیین  -7-2

با عنوان  1608-3بر اساس استاندارد ملی به شماره باید ی بتن هاآزمونه فشاریتعیین مقاومت  -7-2-1

 صورت پذیرد. «هاآزمونهتعیین مقاومت فشاری  :3قسمت  -بتن سخت شده»

 هاآزمونهرواداری ابعاد و تخت بودن سطح باید ، 1608-1 استانداردو بر اساس  هاآزمونهقبل از شکستن 

تایید  1608-1بر اساس ضوابط استاندارد . در صورتی که آزمونه، رواداری های مربوطه را بررسی شود

کالهک گذاری این اصالح را می توان از طریق ساب زدن یا عملیات نکند، می بایست اصالح گردد. 

باعث اصالح شرایط نمونه مطابق استاندارد می یا هر روش دیگری که بدون وارد آوردن آسیب  (کپینگ)

در صورت ممکن نبودن اصالح آزمونه طبق مشخصات استاندارد، آزمونه مردود می گردد گردد انجام داد. 

 جه مقاومتی بتن، قابل استناد نمی باشد.و برای تعیین نتی

برداری نباید اختالف زیادی با هم داشته ی مربوط به یک نمونههاآزمونهنتایج مقاومت فشاری  -7-2-2

 تممکن اسبرداری ی مربوط به یک نمونههاآزمونهباشند. اختالف زیاد در نتایج آزمایش مقاومت فشاری 

باشد. بنابراین برای تعیین  هاآزمونهبرداری، نگهداری، حمل و ...  ناشی از وجود خطا در فرایند نمونه

بر اساس استاندارد ملی به شماره  ،برداری حاصل از آزمایش مقاومت فشاری چند آزمونهنتیجه یک نمونه

 به شرح زیر باید اقدام گردد: 6044

از چهار آزمونه، شکسته و  ی اول، ابتدا دو آزمونهبرداریقاومت فشاری هر سری نمونهبرای تعیین م

درصد  15مقاومت فشاری آن به دست می آید. در صورتی که تفاوت مقاومت دو آزمونه برابر یا کمتر از 

میانگین آن دو آزمونه باشد، میانگین مقاومت آن دو آزمونه به عنوان مقدار مقاومت به دست آمده برای 

اختالف مقاومت  ورت، آزمونه سوم شکسته می شود وصنبرداری در نظر گرفته می شود؛ در غیر اینمونه

درصد  5/7هر سه آزمونه از میانگین مقاومت آن سه آزمونه محاسبه می گردد. اگر این اختالف بیش از 

به عنوان نتیجه نمونه برداری گزارش ی باقیمانده هاآزمونهمیانگین  باشد آزمونه مربوطه حذف می گردد.

 قابل مشاهده است. 1 نمودار. این فرایند در شودمی 

میلیمتری به مقاومت معادل  200و  150های مکعبی برای تبدیل نتایج مقاومت فشاری آزمونه -7-2-3

 ای استاندارد از روابط زیر استفاده می شود:های استوانهآزمونه

 مگاپاسکال باشد: 25اگر مقاومت آزمونه مکعبی کمتر از  -الف

مقاومت آزمونه استوانه استاندارد =
مقاومت آزمونه مکعب

1.25
 

 مگاپاسکال باشد: 25بیشتر از  برابر یا اگر مقاومت آزمونه مکعبی -ب

مقاومت آزمونه استوانه استاندارد = مقاومت آزمونه مکعب − 5𝑀𝑃𝑎 

دقت شود مالک انتخاب رابطه الف یا ب، مقاومت آزمونه مکعبی شکسته شده است و نه رده مقاومتی 

  بتن.

                                                   
1 Slump 
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 هاآزمونه بررسی نتایج نحوه -1 نمودار

 

1A ،2A  3وA : ی اول تا سومهاآزمونهمقاومت 

 

 
 

  

 (iXمقاومت نمونه ) = میانگین دو آزمونه اول

 
𝐴1 دو ه − 𝐴2 < %15(

𝐴1+𝐴2

2
 اگر (

  

 𝐴1 − 𝐴𝑚 

 𝐴2 − 𝐴𝑚 

 𝐴3 − 𝐴𝑚 
> 7.5%𝐴𝑚 آزمونه سوم شکسته می شود 

 آن آزمونه حذف می شود

 بله

 ه دو

𝐴𝑚 =
𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3

3
 

 ه
دو

 

 خیر

 هرکدام

 ه
دو

 

 (iXمقاومت نمونه )=  آزمونههای باقیمانده میانگین مقاومت 

 ه
دو
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 ضوابط پذیرش بتن و نحوه برخورد با بتن های با مقاومت کم -8

 ضوابط پذیرش بتن -8-1

در صورتی که میانگین مقاومت سه نمونه متوالی )دقت شود که مقاومت هر نمونه، حاصل  -8-1-1

و  (f’c) مقاومت مشخصه تعیین می گردد( بیشتر از 2-2-7است که طبق بند آزمونه  دو یا سهمیانگین 

 نباشد، بتن قابل قبول است. 0.9f’cکمتر از  هانمونهمقاومت هیچیک از 

باشد ولی مقاومت هیچیک از  f’cدر صورتی که میانگین مقاومت سه نمونه متوالی کمتر از  -8-1-2

نباشد، باز هم بتن قابل قبول است ولی برای بتن ریزی های بعدی باید اقداماتی  0.9f’cکمتر از  هانمونه

 تا میانگین نتایج آزمایش های بعدی افزایش یابد. انجام شود

 غیرقابل قبول است. باشد، بتن 0.9f’cکمتر از  هانمونهدر صورتی که مقاومت هر یک از  -8-1-3

 (مبحث نهم 3-11-22-9 بند)

 مقاومتنحوه برخورد با بتن های کم -8-2

 شود، باید اقداماتی به شرح زیر انجام گیرد:بتن، غیرقابل قبول  1-8در صورتی که طبق بند 

ی موجود نشان دهد که ظرفیت باربری سازه به بازبینی طراحی با تحلیل سازهدر صورتی که  -8-2-1

-9ل قبول خواهد بود )بند بکمتر از مقدار پیش بینی شده، قابل قبول است، بتن قا ازای مقاومت بتنِ

 الف مبحث نهم(.-22-11-4

اهد شد. الزم است مغزه گیری انجام خوشدن بند قبل، از محل های مربوطه در صورت برآورده ن -8-2-2

مغزه از محل های مشکوک اخذ گردد. بتن ناحیه ای که از آن مغزه گیری شده، هنگامی قابل  3حداقل 

 تامین گردد:زیر به طور همزمان ( ب( و )الفقبول تلقی می شود که شرایط )

 باشد. 0.85f’cمیانگین مقاومت سه مغزه حداقل  -الف

 کمتر نباشد. 0.75f’cاز مقاومت هیچیک از مغزه ها  -ب

 ت مبحث نهم(-4-11-22-9)بند 

تهیه و آزمون » 12306به شماره  آزمایش مقاومت فشاری بر روی مغزه ها باید طبق استاندارد ملی

 انجام شود. «ی مغزه گیری شده و تیرهای اره شده بتنیهانمونه

ر مهندس محاسب توصیه می گردد قبل از انجام آزمایش مغزه گیری، محل مغزه گیری با نظ -8-2-3

بعد  ینهمچن اتورها به حداقل ممکن تقلیل یابد.با استفاده از دستگاه آرماتوریاب، برش آرم وتعیین شود 

 از مغزه گیری محل حفره ایجاد شده، ترمیم گردد.

بتن، غیرقابل قبول تشخیص داده شود ارزیابی  2-2-8و  1-2-8در صورتی که طبق بندهای  -8-2-4

 انجام خواهد گرفت. مبحث نهم 23-9مقاومت سازه طبق فصل 

 .قابل مشاهده است 2نامه در نمودار شیوه 8اعمال بند  مراحل
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 شرایط پذیرش بتن -2 نمودار

 

1X  2وX  3وX: متوالی بردارینمونه سه سری مقاومت فشاری نتایج

 

ت 
حال

1 

 

𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3
3

≥ 𝑓′𝑐

𝑚𝑖𝑛(𝑋1, 𝑋2, 𝑋3) ≥ 0.9𝑓′𝑐                   

 

 هر دو
 

 بتن قابل قبول

 ب-1-11-22-9به استناد بند 

ت 
حال

2 

 

𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3
3

< 𝑓′𝑐

𝑚𝑖𝑛(𝑋1, 𝑋2, 𝑋3) ≥ 0.9𝑓′𝑐                   

 بتن قابل قبول

 پ-3-11-22-9به استناد بند 

ت 
حال

3 

𝑚𝑖𝑛(𝑋1, 𝑋2, 𝑋3) < 0.9𝑓′𝑐  
 بتن غیرقابل قبول

 ت-3-11-22-9به استناد بند 

 :تحلیل سازه موجود و بازبینی طراحی

 مقاومتِ باظرفیت باربری سازه 
مقاومت کمتر از )که  بتن آمدهدستبه

 .قابل قبول است است( همشخص
 

 بله

 بتن قابل قبول

 به استناد بند

 الف -9-22-11-4

 بتن قابل قبول

 به استناد بند

 ت-9-22-11-4

 گیریمغزه

 تایی(کم یک سری سه)دست

 های با مقاومت کمتراز محل

ارزیابی مقاومت سازه بر اساس 

 مبحث نهم 23-9ضوابط فصل 

 99ویرایش 

 هر دو

 

 بله

 خیر

 بررسی محاسب

 خیر

 
 
 

 
 
𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3

3
≥ 0.85𝑓′

𝑐

و 
𝑋𝑚𝑖𝑛 ≥ 0.75𝑓′

𝑐
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 آزمایشگاه دهیگزارش -9

اس ها بر اسی مراحل خواسته شده به تفکیک قابل ردیابی باشد. گزارشای باشد که همهگونهبرداری بهگزارش نمونه -9-1

 ارایه گردد.« الف»های مندرج در پیوست فرم

ها ی ردیابی برای آزمونهدر دفتر بتن ثبت گردد. شمارهبرداری تهیه و نیز برداری، گزارش نمونهی نمونهدر هر مرحله -9-2

 به صورت قابل شناسایی درج شود.

شده و بر اساس صورت تایپها بهی بازرسی روزانه درج شده و گزارش آزمایشبرداری و آزمایش در برگهعملیات نمونه -9-3

 مشخصات استاندارد ارایه شود.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهیهای گزارش: فرمالفپیوست 



 خدمات فنی و آزمایشگاهیلوگوی شرکت نام  و 

 9820ی فرم شماره

های  آزمایش مقاومت فشاری نمونه گزارش

 بتن آماده

 در سن      روز

 کدنوسازی:

 نام مالک:

 کد رهگیری قرارداد:

 :بردارینمونهتاریخ 

 تاریخ تنظیم گزارش:

 :گزارشی ارهشم

 نام ناظر:

 نام مجری:

 مساحت زیربنا:              تعداد سقف:

 ی تولید بتن آماده:کارخانه

 ی استاندارد تولیدکننده:شناسه

 بتنی      نوع سازه: فوالدی

 نوع سیمان مصرفی:

 کننده:نوع روان

 کننده:مقدار روان

 دمای هوا:     دمای بتن:              

 ی روانی:رده ی مقاومت:             رده

 نشانی پروژه:

 کد رهگیری گزارش قبلی: تاریخ درخواست مجری: :ی درخواست مجریشماره

 متر()میلیو ارتفاع       به ابعاد         مکعب        / متر(     )میلیبا قطر     و ارتفاع      نوع قالب: استوانه 

شماره 

 نمونه

ی مارهش

 مونهآز
 گیریمحل نمونه

وزن  (mmابعاد )

 مخصوص
)3(kg/m 

 روانی

(mm) 

رده 

 روانی

نیروی 

 گسیختگی
(kN) 

نیرو پس از 

 اعمال  ضریب

 کالیبراسیون

سطح 

 بارگذاری
)2(m 

مقاومت آزمونه 

 مکعبی
(MPa) 

مقاومت معادل 

 آزمونه استوانه 
(MPa) 

 مقاومت نمونه
(MPa) 

اختالف به 

 آمدهدست
(MPa) ارتفاع عرض طول 

 

 

 

    

  

     
 

           

           

 

 

 

    

  

     
 

           

           

 

 

 

    

  

     
 

           

           

 

 

 

    

  

     
 

           

           

 نامه(:شیوه 8نظر ناظر )بر اساس بند  کمترین مقدار مقاومت:

 

 

 
 

 
 

 

 

 ناظر یمهر و امضا

 مهر و امضای مجری )جهت اطالع(:

 شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهیمهر و امضای 
 مدیرعامل: :مدیر فنی

  

 (mm) یروان شیآزما جینتا محدوده رده روانی
S1 40-10 
S2 90-50 
S3 150-100 
S4 160 و بیش از آن 



 

 خدمات فنی و آزمایشگاهیلوگوی شرکت و نام 

 9821ی فرم شماره

ت آزمایش مقاوم گزارش

های فشاری نمونه

 شدهگیریمغزه

 کدنوسازی:

 کد رهگیری قرارداد:

 :گیریمغزهتاریخ 

 تاریخ تنظیم گزارش:

 :گزارشی شماره

 :ی درخواست مجریشماره

 کننده:نوع و مقدار روان

 نام مالک:

 نام ناظر:

 نام مجری:

 تعداد سقف:

 مساحت زیربنا:

 ی تولید بتن آماده:کارخانه

 ی استاندارد تولیدکننده:شناسه

 گیری:محل نمونه

 نوع سیمان مصرفی:

 ی مقاومت:رده

 بتنی     نوع سازه: فوالدی

 نشانی پروژه:

 

 نوع و جنس کالهک: سرعت بارگذاری: تاریخ بارگذاری: بتن آماده: گزارشی رهگیری شماره متر()میلیبا قطر     و ارتفاع      ابعاد نمونه:

شماره 

 نمونه
 گیریمحل نمونه مونهی آزمارهش

 مغزهوزن  (mmمونه )ابعاد آز
(gr) 

 وزن مخصوص
)3(kg/m 

 اریذسطح بارگ
)2(m 

 نیروی گسیختگی
(kN) 

 فشاری نمونهمقاومت 
(MPa) 

 مقاومت اصالح شده ضریب اصالح
(MPa) 

 آمدهدستمقاومت به
(MPa) قطر ارتفاع 

 

           

            

           

 

           

            

           

 

           

            

           

 

           

            

           

 :ناظر یمهر و امضا نامه(:شیوه 2-8نظر ناظر )بر اساس بند  کمترین مقدار مقاومت: میانگین مقاومت:

 شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهیمهر و امضای 
 مدیرعامل: :مدیر فنی

 :)جهت اطالع( مهر و امضای مجری



 

 

 شماره:  

 تاریخ:
 

 9823ی شمارهفرم 

 های بتنبرداری و انجام آزمایشنهنمو درخواست
 

 

 

 

 

 شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 و. . . . . . . . . . . . .  .  . . . . های ارسال شده در ساجام به شمارهمیلگردهای این پروژه بر اساس فرمتایید کیفیت  ، پیروو احترام سالم با

نامه / برای ساختمانشیوه 4بر اساس بند  9830یا  9828های شماره فرم ،های گروه ج و د)برای ساختمان . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاریخ 

آن شرکت به تاریخ . . . . . . . . . . . . . . . .، به آگاهی کسر سهمیه از و با عنایت به ها وجود ندارد( های گروه الف و ب نیازی به ارائه فرم

ریزی پروژه با کد نوسازی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . با مالکیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رساند که در تاریخ . . . . . . . . . عملیات بتنمی

ی استاندارد . . . . . . . . . ی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  به شناسهتوسط شرکت تولیدکننده به صورت آماده  . . به صورت دستی 

های کنترل کیفیت برداری و آزمایش. خواهشمنداست جهت انجام فرایند نمونهخواهد گرفت. . . . . . . . . بر اساس مشخصات زیر انجام 

 .رماییدهای الزم را مبذول بفاقدام

 پله راه پوتر  ستون  سقف  دیوار  ریزی: فونداسیون بتن قطعم

  . . . .  ی روانی بر اساس مشخصات فنی، نقشه یا طرح اختالط:رده   . . . . Cی مقاومت بتن بر اساس مشخصات فنی و نقشه: رده

 ریزی:بتنساعت آغاز  کننده:نوع روان . . . . . مترمکعب حجم تقریبی بتن:

 ی سیمان:ی تولیدکنندهکارخانه نوع سیمان مصرفی:

 

 

 

 

 

 

 

 
 رونوشت:

 ناظر محترم عمران ساختمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جهت آگاهی و اقدام الزم، -1

ی پروژه.در پروندهسازمان نظام مهندسی ساختمان، جهت آگاهی و درج  -2

 مجری ساختمان



 

 

 شماره:

 تاریخ:
 

 9824ی فرم شماره

 های بتنبرداری و انجام آزمایشی نمونهصورتجلسه
 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 ،و احترام سالم با

. . . . . . . . . . . . در  ی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . به تاریخ . . . . . .شمارهشده در سامانه ساجام به  ارسالدرخواست پيرو 

های کنترل کيفيت بتن در پروژه با کد نوسازی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . با برداری و آزمایشخصوص انجام نمونه

خواست یادشده را بر اساس مالکيت . . . . . . . . . . . . . . . . . اینجانبان امضاکنندگان ذیل این برگه، اجرای فرایند موضوع در

 نمایيم.مشخصات زیر تایيد می

 یزی:ربتن قطعم  :ی روانی بر اساس مشخصات فنیرده   . . . . Cی مقاومت بتن: رده

 :شان تجاری افزودنین درصد وزن سیمان . . . . . . :افزودنیمقدار  :افزودنینوع 

 نوع سیمان مصرفی: ی سیمان:ی تولیدکنندهکارخانه :عیار سیمان

 ریزی: . . . . . . . . . . . مترمربعسطح بتن ساعت ورود به کارگاه: . . . . . : . . . . . ساعت خروج از بچینگ: . . . . . : . . . . . 

 حجم بتن مصرفی: . . . . . . . . مترمکعب گرادی سانتیدرجه. . . دمای بتن: .  گرادی سانتی. . . . . . . . . درجه: هوادمای 

 ساعت پایان: . . . . . : . . . . . اعت آغاز: . . . . . : . . . . .س . / . . . . .  . / . . ریزی: . .تاریخ بتن
 

 مشخصات نمونه گیری بتن برای تعیین مقاومت:

شماره 

 سری

تعداد  (mmاسالمپ ) محل بتن ریزی

 قالب

جنس  نوع قالب

 قالب

شماره کامیون 

 استوانه مکعب با افزودنی بدون افزودنی گیری شدهنمونه

         

         

         

         

         

         

 توضیحات:

 
شده گيریهای نمونهشده از آزمونهشده از آزمایش روانی، تعداد . . . . . . تصویر گرفتهبه پيوست تعداد . . . . . . تصویر گرفته

ریزی، و تعداد . . . . . . شده از مراحل بتن. . . . . تصویر گرفتهشود، تعداد . ی هر نمونه در آن واضح مشاهده میکه شماره

 گردد.شده از . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ارسال میتصویر گرفته

  مجری/ شرکت ینماینده

 مالک ساختمان

 ی شرکت خدماتنماینده

 فنی و آزمایشگاهی

 شرکت نماینده ناظر عمران ساختمان

 توليدکننده بتن

   

 

 

 

 



 

 

 

 شماره:

 تاریخ:
 

 

 9825ی فرم شماره

 ی سازهبرگ درخواست تحليل و طراحی دوباره

 
 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محترم سازه: طراح

 ؛احترام و باسالم

توسط شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی . . . . . . . . . . . . . . . . . . های کنترل کیفیت بتن اعالم شده با توجه به نتایج آزمایش

 مشخصات: در خصوص پروژه با

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .کد نوسازی . . . . . . . . . . . . . . . . . نام مالک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . نام مجری . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . .،  با تعداد . . . . . . . . سقف و زیربنای . . . . . . . . . . مترمربع به نشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .باشدمقاومت بتن در برخی از موارد می یاولیه عدم کفایت یدهندهنتایج نشان

را به صورت های صورت گرفته طراحی توسط مهندس محاسب، نتایج بررسی یدوبارهبا توجه به ضرورت بررسی خواهشمند است 

 اعالم بفرمایید.« ی طراحی سازهی بررسی دوبارهنتیجه - 9826ی فرم شماره»مکتوب و بر اساس 

 گردد.به پیوست، نتایج اعالم شده جهت آگاهی و بررسی ارسال می

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رونوشت:

 مجری محترم ساختمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جهت آگاهی و اقدام الزم، -1

 ی پروژه.سازمان نظام مهندسی ساختمان، جهت آگاهی و درج در پرونده -2

 

  

 ساختمانناظر عمران 



 

 

 شماره:

 تاریخ:
 

 9826ی فرم شماره

 ی سازهتحليل و طراحی دوبارهی برگ اعالم نتيجه

 
 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ناظر محترم سازه:

 ؛احترام و باسالم

های کنترل نتایج آزمایش خصوص ی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . به تاریخ . . . . . . . . . . . . . . . . . دردرخواست شماره با توجه به

 مشخصات: در خصوص پروژه باتوسط شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی . . . . . . . . . . . . . . . . . . کیفیت بتن اعالم شده 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .کد نوسازی . . . . . . . . . . . . . . . . . نام مالک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . نام مجری . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . .،  با تعداد . . . . . . . . سقف و زیربنای . . . . . . . . . . مترمربع به نشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 گردد:بررسی به شرح زیر اعالم میی ، نتیجهمقاومت بتن در برخی از موارد یاولیه عدم کفایتو 

 

 موجود و بازبینی طراحی مشخص شد ظرفیت باربری سازه به ازای مقاومت بتن کمتر از مقدار ی با استفاده از تحلیل سازه

 .باشدمیشده قابل قبول بینیپیش

 ازای مقاومت بتن کمتر از مقدار موجود و بازبینی طراحی مشخص شد ظرفیت باربری سازه به ی با استفاده از تحلیل سازه

 شیوه نامه، آزمایش مغزه گیری انجام پذیرد. 2-2-8بنابراین باید بر اساس بند  .باشدمینشده قابل قبول بینیپیش

 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت:

 آگاهی و اقدام الزم،ناظر محترم عمران ساختمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جهت  -1

 مجری محترم ساختمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جهت آگاهی و اقدام الزم، -2

 ی پروژه.سازمان نظام مهندسی ساختمان، جهت آگاهی و درج در پرونده -3

 
  

 طراح عمران ساختمان



 

 

 شماره:

 تاریخ:
 

 9827ی فرم شماره

 ساختمان درخواست بررسی گواهی تطابق ميلگرد مصرفی دربرگ 
 

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ناظر محترم سازه:

 ؛احترام و باسالم

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، به استحضار  982ی نامهشیوه 4های مقررات ملی ساختمان و نیز بند الزام با توجه به

 مشخصات: پروژه بارساند که میلگرد مصرفی در می

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نوسازی . . . . . . . . . . . . . . . . . نام مالک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . نام مجری . . . . . . . . .کد 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .، با تعداد . . . . . . . . سقف و زیربنای . . . . . . . . . . مترمربع به نشانی . . . . . . . . 

است در صورت تایید  گردد. خواهشمندبر اساس مشخصات زیر دارای گواهی تطابق بوده و جهت بررسی و به پیوست ارسال می

 نتیجه را ابالغ بفرمایید. 

 
 ی ردیابی گواهی کیفیشماره تولیدکننده ی یکتای بارشماره (kg) وزن (mm) قطر نوع میلگرد ردیف

       

       

       

       

       

 

های پیوست ی آن در برگهی ذوب اخذ و نتیجهنمونه از هر قطر و شماره 5کم الزم به توضیح است که در هر گواهی تطابق دست

 درج شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت:

 ی پروژه.ساختمان، جهت آگاهی و درج در پروندهسازمان نظام مهندسی  -1

  

 مجری ساختمان



 

 

 شماره:

 تاریخ:
 

 9828ی فرم شماره

 ی بررسی گواهی تطابق ميلگرد مصرفی در ساختمانبرگ نتيجه
 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محترم سازه: مجری

 ؛احترام و باسالم

های الزام با توجه بهی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . به تاریخ . . . . . . . . . . . . . . آن مجری محترم و پیروی درخواست شماره

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، جهت بررسی گواهی تطابق میلگرد  982ی نامهشیوه 4مقررات ملی ساختمان و نیز بند 

 مشخصات: پروژه بادر مصرفی 

 . . . . نام مجری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  کد نوسازی . . . . . . . . . . . . . . . . . نام مالک . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .،  نشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .با تعداد . . . . . . . . سقف و زیربنای . . . . . . . . . . مترمربع به 

 باشد:ی بررسی به شرح زیر مینتیجه

  های مقررات ی موارد مندرج در جدول درخواست فوق مطابقت داشته، الزامی همهشده با پالک پلمپ شده ارائهگواهی تطابق

 کند؛ درنتیجه استفاده از آن در پروژه بالمانع است.را برآورده می 3-12-22-9نهم بند ملی ساختمان مبحث 

  های . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مندرج در جدول درخواست فوق ی ردیفشده تنها با پالک پلمپ شده ارائهگواهی تطابق

کند؛ درنتیجه تنها استفاده از آن را برآورده می 3-12-22-9های مقررات ملی ساختمان مبحث نهم بند مطابقت داشته، الزام

-12-22-9های الزم بر اساس بند انجام آزمایش برداری واست و استفاده از سایر موارد نیاز به نمونهمیلگردها در پروژه بالمانع 

 و بررسی نتایج آن دارد. 3

  ی موارد مندرج در جدول درخواست فوق مطابقت نداشته؛ درنتیجه ی همهشده با پالک پلمپ شده ارائهگواهی تطابق

های الزم بر اساس انجام آزمایش برداری وشده، نیاز به نمونه ارائهی درخواست شده در برگهاستفاده از میلگردها با مشخصات درج

 و بررسی نتایج آن دارد. 3-12-22-9بند 

  را  3-12-22-9های مقررات ملی مطابقت نداشته و شرایط زیربندهای شده توسط تولیدکننده، با الزام ارائهگواهی تطابق

انجام  و برداریشده، نیاز به نمونه ارائهی درخواست شده در برگهه استفاده از میلگردها با مشخصات درجکند؛ درنتیجبرآورده نمی

 و بررسی نتایج آن دارد. 3-12-22-9های الزم بر اساس بند آزمایش

 

 

 

 

 

 رونوشت:

 ی پروژه.سازمان نظام مهندسی ساختمان، جهت آگاهی و درج در پرونده -1
  

 ناظر ساختمان



 

 

 شماره:

 تاریخ:
 

 9829ی فرم شماره

 برداری از ميلگرد مصرفی در ساختمان جهت انجام آزمایشی نمونهصورتجلسه
 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

 ؛احترام و باسالم

سازمان نظام مهندسی  982ی نامهشیوه 4های مقررات ملی ساختمان و نیز بند الزام رساند که جهت اجرایبه استحضار می

 مشخصات: با شده در پروژهبرداری از میلگرد خریداریکنندگان زیر، نمونهبا حضور امضاساختمان استان، 

 . . . .  . . . . نام مجری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کد نوسازی . . . . . . . . . . . . . . . . . نام مالک . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .،  با تعداد . . . . . . . . سقف و زیربنای . . . . . . . . . . مترمربع به نشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

های ها تحویل شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی گردید تا جهت انجام آزمایشانجام گرفت. نمونهزیر  جدول خصاتبر اساس مش

 الزم اقدام نماید.
 ی یکتای بارشماره تولیدکننده

 وزن محموله نوع

(kg) 

 قطر
(mm) 

 مونهطول آز مونهی آزشماره
(cm) 

     

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  
 

 ناظر عمران ساختمان ی شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهینماینده مجری/مالک ساختمانشرکت ی نماینده

   

 

 

 

 

 رونوشت:

پروژه.ی روندهپ سازمان نظام مهندسی ساختمان، جهت آگاهی و درج در -1



 

 

 خدمات فنی و آزمایشگاهیلوگوی شرکت نام و 

 :یکدنوساز

 مالک: نام

 نام ناظر:

 :ینام مجر

 :ربنایتعداد سقف:              مساحت ز

 قرارداد: یریرهگ کد

 :یبردارنمونه خیتار

 بتنی نوع سازه: فوالدی

 :لگردیم دیتول یکارخانه

 :دکنندهیاستاندارد تول یشناسه

 گزارش: میتنظ خیتار

 گزارش: یشماره

 :ی صورتجلسهشماره

 :صورتجلسهتاریخ 

 :شگاهیآزما نام

 پروژه: ینشان

 های مکانیکی میلگردآزمایشنتایج  - 9830ی فرم شماره

 ی نمونهشماره ی یکتای بارشماره
ی گزارش ی برگهشماره

 آزمایشگاه

تنش تسلیم 

 )مگاپاسکال(

تنش نهایی 

 )مگاپاسکال(

درصد 

 افزایش طول
 آزمایش خمش

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 ه شده است.هر نمونه به پیوست این برگه ارائ های مربوط بهنتایج آزمایش

 کنترل، تفسیر و دستور ناظر: شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهیمهر و امضای 

 :مدیر فنی
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 :ب پیوست

وهوای سرد و گرم بر اساس ریزی در شرایط آببتن

 نامه بتن ایرانآیین



 مصالح و اجرا  -جلد دوم -نامه بتن ايرانآيين

 الزامات اجرايی بتن -7فصل 

 

 

 

 

 

 

 ریزی در هوای سردبتن   7-10 

 كليات 7-10-1

که در مدت حفاظت از بتن، دمای + درجه سلسیوس باشد و یا احتمال برود 5که دمای هوا کمتر از در مواردی  7-10-1-1

 آید و باید الزامات این بخش رعایت شود.سرد بوجود میهوا به کمتر از این مقدار برسد، شرایط هوای 

 

دهد و ممکن است ریزی در هوای سرد احتمال رویارویی زود هنگام بتن را با شرایط یخبندان افزایش میبتن  7-10-1-2

 دهد. به آن آسیب برساند. بعالوه شرایط هوای سرد آهنگ کسب مقاومت بتن را کاهش می

 ریزی الزامات قبل از بتن 7-10-2

ریزی در هوای سرد باید در کارگاه موجود باشد. این موارد شامل دماسنج، پوشش همه وسایل و تجهیزات بتن 7-10-2-1

 محافظتی برای بتن و در صورت لزوم وسایلی برای محفوظ کردن فضای اطراف بتن و وسایل گرمایشی است.

ا هها مورد بازرسی قرار گیرند و نباید یخ و برف در سطح آنریزی باید شرایط آرماتورها و قالبقبل از بتن  7-10-2-2

سیوس ی سلریزی بیش از صفر درجهگیرد، باید قبل از بتنمشاهده شود. همچنین دمای هر نوع فلزی که در تماس با بتن قرار می

 باشد.

ریزی به بیش از صفر ها قبل از بتنیخ زده اجتناب شود و دمای آن باید از ریختن بتن روی زمین یا بتن  7-10-2-3

 ی سلسیوس افزایش یابد.درجه

 دمای مخلوط بتن 7-10-3

حداقل  7-7 جدولی مقطع عضو بتنی است. در حداقل دمای مجاز مخلوط بتن تابع دمای هوا و حداقل اندازه 7-10-3-1

ریزی نباید در دمای کمتر ی حفاظت ارایه شده است. بتنر دورهریزی و ددمای مخلوط بتن در هنگام مخلوط کردن، در زمان بتن

 که دستگاه نظارت با رعایت تمهیدات خاص آن را مجاز بداند.درجه سلسیوس، انجام شود، مگر آن -15از 

و  7-7 جدول 1 از دماهای ذکر شده در ردیف C11° ریزی نباید بیش از دمای مخلوط بتن در هنگام بتن  7-10-3-2

 جدول مذکور، باالتر باشد. 2از دماهای ذکر شده در ردیف  C8°از مخلوط کردن نباید بیش از دمای بتن پس 



 حداقل دمای بتن، درجه سلسيوس  7-7 جدول

 شرایط
 حداقل اندازه مقطع عضو  بتنی، متر

كمتر از 

3/0 

تا  3/0بين 

9/0 

 9/0بين 

 8/1تا 

بيشتر 

 8/1از 

حداقل دمای بتن در هنگام 

ی دوره ریزی و دربتن

 5 7 10 13 حفاظت

حداقل دمای بتن پس از 

 مخلوط کردن: 

برای دمای هوا بیش از صفر  -

 درجه

 درجه -15بین صفر تا  -

 درجه -15کمتر از  -
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توان از آب گرم برای ساخت آن استفاده کرد. در هر ، می7-7 جدول برای تامین دمای بتن مخلوط شده طبق  7-10-3-3

 دد. نیز باید رعایت گر 5-3-10-7درجه سلسیوس باشد. همچنین ضابطه بند  80حال دمای آب مصرفی نباید بیش از 

ها نیازی نیست. اما چنانچه حتی با برای تامین دمای مورد نظر مخلوط بتن معموال به گرم کردن سنگدانه  7-10-3-4

ها با وسایل مناسب حاصل نشود، الزم است نسبت به گرم کردن سنگدانه 7-7جدول استفاده از آب گرم دمای بتن مورد نظر مطابق 

 ها اقدام گردد.ها نسبت به آب کردن یخزده باشند الزم است با گرم کردن سنگدانهها یخکه سنگدانهاقدام شود. در صورتی

ن، کشود، باید ترتیب ریختن مصالح به مخلوطکه از آب گرم برای ساخت مخلوط بتن استفاده میدر مواردی  7-10-3-5

درجه سلسیوس  40یمان نیز بیشتر از ابتدا سنگدانه و سپس آب باشد و حداکثر دمای مخلوط سنگدانه و آب در زمان اضافه کردن س

 نباشد.

تغییرات دمای مخلوط بتن از پیمانه به پیمانه دیگر باید به حداقل برسد و دمای مخلوط بتن باید در هنگام   7-10-3-6

 ریزی نیز کنترل شود.ساخت و بتن

 هاسایر الزامات و توصيه 7-10-4

ساز شود، از مواد حبابآوری اشباع میویژه در حالتی که بتن در مدت عملریزی در هوای سرد، بهبرای بتن 7-10-4-1

توان معادل مقدار حباب هوای مطابق شود. مقدار حباب هوای توصیه شده را میهوای عمدی در بتن استفاده میجهت ایجاد حباب

 رفت.فصل دوام بتن در نظر گ 6-5-4-6 و بند 11-6جدول 

 مگاپاسکال، یخ بزند. 5اشباع تا قبل از رسیدن به مقاومت فشاری در کلیه موارد نباید اجازه داده شود بتن غیر  7-10-4-2

 مگاپاسکال، یخ بزند. 25در کلیه موارد نباید اجازه داده شود بتن اشباع تا قبل از رسیدن به مقاومت فشاری   7-10-4-3

 ریزیالزامات پس از بتن  7-10-5

ماند. عملیات پرداخت سطح تری بر سطح بتن باقی میناشی از آب انداختن به مدت طوالنیدر هوای سرد، آب  7-10-5-1

 ویژه برای سطوحی که دارای تردد یا سایش هستند، انجام پذیرد.در هوای سرد باید با دقت بیشتری، به

م باشد که الزصورتیریزی، باید حفاظت از بتن با پوشش عایق یا گرم کردن آغاز شود. در بالفاصله پس از بتن  7-10-5-2

از روش گرم کردن برای محافظت بتن استفاده شود، نیاز به ایجاد فضای بسته در اطراف بتن خواهد بود. در این موارد باید از روشن 

گردد، اکسید تولید میدیشود و گاز کربنکه از وسایل گرمازا استفاده میکردن آتش بر روی عضو بتنی اجتناب شود. در مواردی

 ی دودکش، به بیرون از فضای بسته اطراف بتن، هدایت شود.ی مناسب، نظیر لولهزهای تولید شده باید با روش یا وسیلهگا



ارایه شده،  7-7جدول  ی حفاظت که دری دمای بتن در طی مدت حفاظت با حداقل دمای دورهبرای مقایسه  7-10-5-3

ها، حداقل دو بار در هر شبانه ها و گوشهبندی نشده یا لبهوح قالبویژه در نواحی بحرانی نظیر سطالزم است دمای سطح بتن، به

 گیری و ثبت گردد.روز اندازه

 حفاظت بتن 7-10-6

  7-7جدول ، با دمای حداقل برابر با دمای ردیف یک در الزم ریزی الزم است دمای بتن برای مدتپس از بتن 7-10-6-1

ی بسته و اعمال گرمایش، تامین کرد. در صورت لزوم ایجاد محفظهتوان توسط پوشش مناسب و در نگهداری شود. این عمل را می

مگاپاسکال  5های غیر مخرب، بتوان نشان داد که بتن به مقاومت های آگاهی یا بلوغ سنجی و یا روشکه با استفاده از آزمونهصورتی

 توان حفاظت را خاتمه داد.رسیده است، می

های با مقاومت اولیه زیاد یا نتوان از سیماقل مقاومت الزم، میبرای کاهش مدت حفاظت و دستیابی به حدا  7-10-6-2

کننده، افزایش مقدار سیمان، کاهش نسبت آب به سیمان یا افزایش دمای بتن در دوره حفاظت استفاده مواد افزودنی زود سخت

 کرد.

وری متعارف به آباشد، عمل + درجه سلسیوس5ی حفاظت چنانچه دمای متوسط محیط بیشتر از پس از دوره  7-10-6-3

ی سلسیوس باشد، الزم + درجه5ی حفاظت، دمای محیط کمتر از گردد. چنانچه بعد از دورهاعمال می 7-7نحو مناسب طبق بند 

( تداوم یابد. حداقل دمای بتن در این دوره 4-7-7 آوری )طبق بنداست حفاظت بتن تا رسیدن به مقاومت مورد نظر در اتمام عمل

در نظر گرفت،  یا اینکه بتن را در دمای  7-7جدول  در 1ر دستگاه نظارت کماکان مطابق با حداقل دمای ردیف توان با نظرا می

 نگهداری کرد. + درجه سلسیوس5بیشتر از 

 افت دما پس از دوره حفاظت  7-10-7

تدریج از حفاظت کاسته شود تا بتن ساعت، باید به 24پس از اتمام دوره حفاظت از بتن، در طی مدت حداقل  7-10-7-1

ساعت باید با توجه به حداقل بٌعد عضو بتنی مطابق با  24در معرض تغییرات ناگهانی دما قرار نگیرد. حداکثر مجاز افت دما پس از 

 باشد.  8-7جدول 

 

 ساعت پس از خاتمه حفاظت  24ی بتن، حداكثر افت دما 8-7جدول 

 حداقل بُعد عضو بتنی، متر
حداكثر مجاز افت دما، 

 ی سلسيوسدرجه

 3/0 از کمتر

 9/0تا 0/ 3

 8/1تا  9/0 

 8/1از  بیشتر

28 

22 

17 

11 

  

 برداری قالب 7-10-8

 9تر از زمان الزم در شرایط عادی است. برای جزئیات بیشتر به بند فصل برداری در هوای سرد طوالنیزمان قالب       7-10-8-1

 بندی( مراجعه گردد.)قالب



 ریزی در هوای گرمبتن    7-11

 كليات   7-11-1 

در ساخت  درجه سلسيوس باشد، شرایط هوای گرم حاکم است، و الزامات این بخش باید 32ریزی بيشتر از که دمای بتن در زمان بتندر مواردی
 ریزی رعایت گردد.بتن و بتن

 ریزیالزامات قبل از بتن    7-11-2

ریزی در هوای گرم باید قبل از شروع عملیات فراهم همه مواد و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت بتن و بتن  7-10-1-1

 شوند. در این بخش، به مواد و تجهیزات ضروری اشاره شده است.

 توان باکن میکردن مخلوطکلیه وسایل ساخت بتن تا حد امکان باید در سایه نگهداری شوند. برای خنک  7-10-1-2

موجود  کنکن، اقدام نمود. اما در هنگام ساخت مخلوط بتن، نباید آب اضافی در مخلوطریختن آب بر سطح بیرونی یا درونی مخلوط

 باشد.

 ساخت بتن    7-11-3

های پیشگیرانه جهت جلوگیری از افزایش دمای اولیه مصالح مخلوط بتن الزم است از روشبرای کاهش دمای  7-11-3-1

ترین روش، استفاده از آب سرد و یا یخ در توان نسبت به خنک کردن مصالح مصرفی اقدام کرد. آساناستفاده نمود. همچنین می

درصد آب مورد  75توان تا ا تا حد مورد نظر کاهش داد، میرکه با استفاده از آب سرد نتوان دمای آنمخلوط بتن است. در مواردی

ی یخ یا یخ پولکی جایگزین کرد. اما باید توجه داشت که در پایان عملیات مخلوط کردن بتن، نیاز برای ساخت مخلوط را با تراشه

 مانده باشد.نباید یخی در بتن باقی

تا حد امکان از دمای کم برخوردار باشند. بدیهی  مصالح مصرفی شامل، سنگدانه و مواد سیمانی و آب باید  7-11-3-2

 است، دمای بتن پس از مخلوط کردن باید از حداکثر دمای مجاز ریختن آن، کمتر باشد.

جبران افت اسالمپ نباید بیشتر از مقدار آب طرح مخلوط بتن، آب دیگری اضافه شود. با کاهش دمای  برای  7-11-3-3

توان از تر کردن مدت حفظ اسالمپ بتن، میتوان افت اسالمپ را کاهش داد. برای طوالنیمی 2-5-11-7مخلوط بتن طبق بند 

 رد.ی آب که خاصیت کندگیری دارند، استفاده ککننده یا کاهندهمواد کندگیر یا روان

 انتقال بتن     7-11-4

دور در  300کن باید به نحوی باشد که حداکثر تعداد چرخش جام کامیون به انتقال بتن با کامیون مخلوط 7-11-4-1

دور با سرعت  70صورت توام انجام شود، الزم است حداقل که قرار باشد عمل اختالط و حمل بهطول حمل محدود گردد. در مواردی

ن تا کمخلوط کرد، اما برای بقیه دورها باید سرعت چرخش جام کُند باشد. مدت انتقال بتن با کامیون مخلوطچرخش تند، بتن را 

هایی با تواند با مصرف مواد افزودنی کندگیر یا سیمانی بتن از کامیون نباید از یک ساعت بیشتر شود. این مدت میاتمام تخلیه

 نظارت افزایش یابد.دیرگیری و افت اسالمپ کم، با مجوز دستگاه 

شود قبل از استفاده، دمای وسایل و تجهیزات حمل برای جلوگیری از گرم شدن بتن در حین انتقال توصیه می  7-11-4-2

شود رنگ وسایل حمل و ریختن بتن مانند کن را با کمک آب یا چتایی خیس کاهش داد. توصیه میو ریختن مانند دیگ مخلوط

 روشن باشد. دیگ کامیون حمل بتن، سفید یا رنگ

 ریزیبتن    7-11-5

ی سلسیوس محدود شود، مگر آن که مهندس درجه 32ریزی باید به حداکثر دمای مخلوط بتن در هنگام بتن 7-11-5-1

 مشاور یا دستگاه نظارت پروژه دمای کمتری را تجویز نماید.



دهد، باید ش میشدگی خمیری را افزایخوردگی ناشی از جمعکه شرایط محیطی احتمال ترکدر مواردی  7-11-5-2

ها اقدام کرد. دمای زیاد هوا و بتن، رطوبت کم محیط، سرعت زیاد باد و ویژه در دالنسبت به حفاظت سطح بتن از تبخیر زیاد به

که تابش مستقیم آفتاب از عوامل تشدید کننده تبخیر آب از سطح بتن هستند. استفاده از پوشش نایلونی بر سطح بتن، بدون آن

قیم با بتن باشد، یا استفاده از مواد غشاساز جلوگیری کننده از تبخیر پس از اتمام پرداخت سطح، روش مناسبی در تماس مست

 برای کاهش نرخ تبخیر است. 

 تر نیز حاصل گردد.ترک خوردگی ناشی از تبخیر زیاد، لزوماً اختصاص به شرایط هوای گرم ندارد و ممکن است در شرایط معتدل

 

توان از ریزی میشکن در سمت باد، به ارتفاع حدود یک متر در نزدیکی محل بتنیک حصار یا باد ایجادبا   7-11-5-3

توان با مرطوب کردن این حصار یا بادشکن عالوه بر کاهش سرعت باد، دمای باد بر سرعت باد در سطح بتن کاست. همچنین می

دهد. هوا نیز تاثیرگذار خواهد بود و تبخیر را به شدت کاهش میکه این اقدامات، بر رطوبت نسبی سطح بتن را کاهش داد. ضمن آن

آید، کاهش دمای بتن نیز به نوبه خود عامل موثر برای کاهش تبخیر خواهد بود. ایجاد سایبان و حذف که از رابطه فوق بر میچنان

 .تواند به کاهش تبخیر منجر شودتابش مستقیم آفتاب می

توان از انواع الیاف استفاده کرد. در مواردی که نرخ تبخیر در حد زیاد است و امکان کاهش وجود ندارد، می  7-11-5-4

شدگی خمیری را به تاخیر های ناشی از جمعتواند بروز ترکدرصد حجم بتن می 2/0تا  1/0استفاده از الیاف حتی به مقدار حدود 

 خوردگی است.ی تمهیدات کاهش نرخ تبخیر، کمک بزرگی در کاهش احتمال ترککارگیرانداخته و یا کاهش دهد. هر چند به

 آوری عمل    7-11-6 

ها است. همچنین استفاده ی آب بر سطح آنها ایجاد حوضچهآوری برای دالدر هوای گرم بهترین روش عمل 7-11-6-1

طور مداوم آوری بهچتایی باید در طول مدت عملشود. از  چتایی خیس همراه با پوشش نایلون بر روی اعضای بتنی، توصیه می

آوری مطلوبی دهد، و عملشدن در سطح بتن رخ میهای تر و خشکخیس باشد، اگر چتایی خشک و مجدداً خیس شود، چرخه

 شود.حاصل نمی

 هایتوان از محلول شیمیایی غشاساز با رنگ روشن یا سفید استفاده نمود. برای بتنآوری میبرای عمل  7-11-6-2

های صرفا جلوگیری کننده از تبخیر، مانند استفاده از پوشش ، استفاده از روش42/0پرمقاومت با نسبت آب به مواد سیمانی کمتر از 

ه ها توسط دستگاه نظارت، بالمانع تشخیص دادکه استفاده از آنشود، مگر آننایلونی تنها، و محلول شیمیایی غشاساز توصیه  نمی

 شود.

آوری، شرایط محیطی، ی عملمراجعه شود. در این جدول رده 6-7جدول آوری مورد نیاز به لبرای مدت عم  7-11-6-3

 نوع سیمان و دمای متوسط سطح بتن یا هوای مجاور در نظر گرفته شده است.

 برداری قالب    7-11-7

 باشد.بندی( میفصل )قالب 9 برداری در هوای گرم مطابق بندزمان قالب 7-11-7-1
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 تتي سخت شذُ 

 ّا ّا ٍ قالة : شکل، اتعاد ٍ ساير الساهات آزه1ًَِقسوت 

 ّذف   1

ي   َاْ تتىٓ تٍ رى ِ مىؼة، استًاوٍ ي سياداسْ ساختِ آصمًوٍ اتؼاد ،رى  تؼٕٕه، استاوذاسدأه َذ  اص تذئه 

 .استَا  آن ساخت تٍ مىظًسَاْ الصم  مىشًس ي لادة

ْ  َاِْ مشخض رذٌ  سياداسْ -يادآٍري َتا تتشاْ    دس أه استاوذاسد تش اساس وٕاصَاْ آصمًن ممايمت فشاسْ است، امتا اص أته سياداس

 تًان استفادٌ وشد. َاْ دٔگش تته وٕض مٓ آصمًن ئژگٓ

 الساهیهراجع   2

 َا اسخاع دادٌ رذٌ است.  تٍ آنمذاسن ادضامٓ صٔش حايْ ممشساتٓ است وٍ دس مته أه استاوذاسد میٓ أشان 

 رًد. تشتٕة آن ممشسات خضئٓ اص أه استاوذاسد میٓ أشان محسًب مٓه تذٔ

َا ي تدذٔذ وظشَاْ تؼذْ آن مًسد  اطالحٍٕ وٍ تٍ مذسوٓ تا روش تاسٔخ اوتشاس اسخاع دادٌ رذٌ تارذ، دس طًستٓ

رذٌ است،  َا اسخاع دادٌ تاسٔخ اوتشاس تٍ آنروش استاوذاسد میٓ أشان وٕست. دس مًسد مذاسوٓ وٍ تذين  وظش أه

 َا مًسد وظش است. َاْ تؼذْ آن مًاسٌ آخشٔه تدذٔذ وظش ي اطالحٍَٕ

 استفادٌ اص مشاخغ صٔش تشاْ أه استاوذاسد ادضامٓ است:
 

 دَىذٌ، تًدٕذ ي اوغثاق تته : مشخظات مًاد تشىٕ 2لسمت  –تته  ،12284-2 رماسٌاستاوذاسد میٓ أشان  2-1

2-2 EN ISO 1101:2005, Geometrical Product Specifications (GPS) - Geometrical tolerancing -

Tolerances of form, orientation, location and run-out (ISO 1101:2004) 
2-3 EN 206-1, Concrete - Part 1: Specification, Performance, Production and Conformity 

 تعاريف اصطالحات ٍ  3

 .سيد واس مٓ ، اطغالحات ي تؼاسٔف صٔش ت2ٍ-2تىذ  عثك استاوذاسد ي تؼاسٔف اطغالحاتػاليٌ تش أه استاوذاسد  دس

3-1   

 1اسوی ٓاًذاز

 رًد. استفادٌ مٓ  مؼمًالً تشاْ تٕان اوذاصِ آصمًوٍ

 

 

 

                                                 
1 -Nominal size 
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3-2   

 1اًتخاتی ٓاًذاز

ْ  متش است وٍ تًسظ استفادٌ وىىذٌ اص أه استاوذاسد اص تٕه اوذاصٌ اوتخاتٓ، اوذاصِ آصمًوٍ تٍ مٕیٓ ِاوذاص  استمِٓ  َتا

 رًد. مداص اوتخاب ي تٕان مٓ

 ّا شکل، اتعاد ٍ رٍاداري آزهًَِ 4

 کلیات 4-1

استفادٌ  2-2تىذ اص استاوذاسد َا  َاْ تتىٓ ي لادة آصمًن 4ي ساست تًدن 3، لائم تًدن2گٕشْ تخت تًدن تشاْ اوذاصٌ

 وىٕذ، پًٕست ادف سا تثٕىٕذ.

سا تثٕىٕتذ    3ي  2، 1َاْ    سرى dِْ آصمًوٍ، اوذاصٌ اسمٓ سي مىشًس اْ ، استًاوٍٓمىؼث َاِْ تشاْ َش ٔه اص رى 

 اب رًد.  اوتخ3-2ي  1-2عثك استاوذاسد تىذ  Dmaxس تته َاِْ وٕم تشاتش حذاوثش اوذاصِ سىگذاوٍ تأذ حذال  سٍ ي

 ّاي هکعثی آزهًَِ 4-2

 اسوی ّاي اًذازُ 4-2-1

 
 

 mm 100 150 200 250 300 ،(d) اسوی ٓ اًذاز

 هکعثی  ّاي آزهًَِ-ّاي اسوی اًذازُ-1شکل 

 ّاي اًتخاتی اًذازُ 4-2-2

  رًوذ.اسمٓ اوتخاب  ِاوذاص ±10تًاوذ دس محذيدٌ % َاْ مىؼثٓ مٓ َاْ اوتخاتٓ آصمًوٍ اوذاصٌ

                                                 
1 -Designated size 

2  - Flatness 

3 -Perpendicularity 

4 -Straightness 
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 ّاي هکعثی   آزهًَِ رٍاداري 4-2-3

 است.  اوذاصِ اوتخاتٓ% 1س d%0/1 گٕشْ رذٌ سياداسِْ فاطیٍ تٕه دي سغح لادة 4-2-3-1

اوتذاصِ   5/1%س d%5/1 ،گٕتشْ رتذٌ   سغح تحتتاوٓ لادتة  طا  رذِ تاالٔٓ ي  سياداسِْ فاطیٍ تٕه سغح 4-2-3-2

 است.  اوتخاتٓ

متش استت سپًٕستت    تٍ مٕیٓ  اوذاصِ اوتخاتٓ 0006/0س d0006/0سياداسِْ تخت تًدن سغًح تاسگزاسْ  4-2-3-3

 ب سا تثٕىٕذ .

ٓ سياداسِْ لائم تًدن سغًح خاوثِٓ  4-2-3-4  5/0، گٕتشْ رتذٌ   ستغح تحتتاوٓ لادتة   وستثت تتٍ    آصمًوٍ مىؼثت

 .است متش مٕیٓ

 اي ّاي استَاًِ آزهًَِ 4-3

 ّاي اسوی اًذازُ 4-3-1

 
 

 300 250 200 150  1سmm 100 113 ،(d) اسوی ٓ اًذاز

mmسغح تاسگزاسْ -1
 است. 10000 2

 اي استَاًِ  ّاي آزهًَِ-ّاي اسوی اًذازُ-2شکل 

 

 ّاي اًتخاتی اًذازُ 4-3-2

 رًوذ.اسمٓ اوتخاب  ِاوذاص ±10تًاوذ دس محذيدٌ % اْ مٓ َاْ استًاوٍ َاْ اوتخاتٓ آصمًوٍ اوذاصٌ

 اي استًَِ ّاي آزهًَِ  رٍاداري 4-3-3

 است.  اوتخاتٓلغش  0/1%س d%0/1 اْ آصمًوّ استًاوٍلغش  سياداسِْ 4-3-3-1
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متش است سپًٕست ب  تٍ مٕیٓلغش اوتخاتٓ   0006/0س d0006/0تخت تًدن سغًح تاسگزاسْ،  سياداسِْ 4-3-3-2

 سا تثٕىٕذ .

 d007/0 گٕتشْ رتذٌ   سغح تحتاوٓ لادةوسثت تٍ  اْ آصمًوٍ استًاوٍلائم تًدن سغح خاوثٓ  سياداسِْ 4-3-3-3

 .متش است تٍ مٕیٓ  اوتخاتٓلغش  007/0س

 استفاع است. 2d% ، 5س اْ آصمًوٍ استًاوٍ استفاع سياداسِْ 4-3-3-4

سياداسِْ ساست تًدن  ذورً مستمٕم استفادٌ مٓغٕش  آصمًن ممايمت وششٓتشاْ  َأٓ وٍ آصمًوٍتشاْ  4-3-3-5

 ست.متش ا مٕیٓ 2/0خظ مًدذ استًاوٍ، 

 ّا  رٍاداريکارترد  4-3-4

ساصْ رذٌ استت   گٕشْ ٔا تا سإٔذن آمادٌ لادة َا، اْ وٍ يخًٌ اوتُأٓ آن ْ استًاوٍَا سياداسْ آصمًوٍ 4-3-4-1

 تارذ. 3-3-4تأذ عثك تىذ 

اْ وٍ دي ستش آن تتا گتًگشد، ستٕمان تتا آدًمٕىتاْ تتاال ٔتا متًاد مشتاتٍ            ْ استًاوٍَا سياداسْ آصمًوٍ 4-3-4-2

 گتزاسْ تتا تىتذَاْ     ي پتس اص والَته   1-3-3-4گتزاسْ تتا تىتذ     گزاسْ رذٌ است تأذ لثت  اص والَته   والَه

 اوغثاق دارتٍ تارذ. 4-3-3-4ي  4-3-3-3، 4-3-3-2

ستاصْ   َاْ مشاتٍ آمتادٌ  ٔا سي، والَه فًالدْن تا سي، اْ وٍ دي سش آ ْ استًاوٍَا سياداسْ آصمًوٍ 4-3-4-3

 سَتا  تتا تىتذ    والَته ي پس اص لشاس دادن  4-3-3-4ي  1-3-3-4گزاسْ تا تىذَاْ  رذٌ است تأذ لث  اص والَه

 اوغثاق دارتٍ تارذ. 4-3-3-3 

 ّاي هٌشَري آزهًَِ 4-4

 ّاي اسوی اًذازُ 4-4-1

 
 d 5/3 ≤L  

 

 mm 100 150 200 250 300 ،(d) اسوی ٓاًذاز

 هٌشَري  ّاي آزهًَِ-ّاي اسوی اًذازُ-3شکل 
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 ّاي اًتخاتی اًذازُ 4-4-2

 رًوذ.اسمٓ اوتخاب  ِاوذاص ±10تًاوذ دس محذيدٌ % َاْ مىشًسْ مٓ   آصمًوdٍَاْ اوتخاتٓ س اوذاصٌ

 ّاي هٌشَري آزهًَِ  رٍاداري 4-4-3

 است.  اوذاصِ اوتخاتٓ 0/1%س d%0/1 گٕشْ رذٌ، سياداسِْ فاطیٍ تٕه دي سغح لادة 4-4-3-1

اوتذاصِ   5/1%س d%5/1 ،گٕتشْ رتذٌ   سغح تحتتاوٓ لادتة  سياداسِْ فاطیّ تٕه سغح طا  رذِ تاالٔٓ ي  4-4-3-2

 است.  اوتخاتٓ

 ،گٕتشْ رتذٌ   تحتتاوٓ لادتة  ستغًح ختاوثٓ آصمًوتّ مىشتًسْ وستثت تتٍ ستغح         تًدن لائم سياداسِْ 4-4-3-3

 است. متش مٕیٓ 5/0 

ٍ دس تماس تا  خمشٓ ممايمتدس آصمًن سياداسِْ ساست تًدن سغحٓ وٍ تأذ  4-4-3-4  ٓ تارتذ، ىت غیتگتاٌ   تىٕت

 است. متش مٕیٓ 2/0

سياداسِْ ساستت تتًدن    ذورً آصمًن ممايمت وششٓ غٕش مستمٕم استفادٌ مٓتشاْ  َأٓ وٍ آصمًوٍ دس 4-4-3-5

 ست.متش ا مٕیٓ 2/0گزاسْ،  سغح تاس

 ّا شکل آزهًَِگیري اتعاد ٍ  اًذازُ 4-5

گٕشْ ٔا تشسسٓ وشد، مگش دس مًاسدْ وٍ  اوذاصٌ 4-4ٔا  3-4، 2-4َا سا تأذ تشاْ اوغثاق تا تىذَاْ  آصمًوٍ 4-5-1

 اوذ. ساختٍ رذٌ 1َاْ ياسىدٓ رذٌ َا تا لادة دَذ آصمًوٍ  مذاسوٓ يخًد دارتٍ تارذ وٍ وشان 

 تًاوٕذ استفادٌ وىٕذ. ٔا سي، مىاسة دٔگش مٓ 2گٕشَاْ تشي/وشي صٌااوذتشاْ تشسسٓ اتؼاد اص  -يادآٍري

ي  1-3-2-4اوذ، فمظ ادضامات تىذَاْ  َاْ ياسىدٓ تٍُٕ رذٌ َا تا لادة اگش مذاسوٓ يخًد داسد وٍ آصمًوٍ 4-5-2

ٍ   2-3-4-4، 1-3-4-4ٔا  4-3-3-4ي  2-3-3-4، 1-3-3-4ٔا  4-2-3-2 َتاْ مىؼثتٓ،    تٍ تشتٕة تتشاْ آصمًوت

 تأذ تشسسٓ رًد.اْ ٔا مىشًسْ  استًاوٍ

 تًاوٕذ استفادٌ وىٕذ. ٔا سي، مىاسة دٔگش مٓ گٕشَاْ تشي/وشي اوذاصٌتشاْ تشسسٓ اتؼاد اص  -1يادآٍري 

الصم  وٕستت  رتًد،   آصمًوٍ تا لادثٓ وٍ لثالً تخت تًدن سغًح آن ياسىدٓ رذٌ است، ساختٍ مٓ تاسگزاسْسغًح اگش  -2يادآٍري 

 اودام رًد. 2-3-3-4تىذ 

 گٕشْ تخت تًدن سغًح تاسگزاسْ دس پًٕست ب اسائٍ رذٌ است.  ساَىماْ اوذاصٌ -3يادآٍري 

 

 

                                                 
1 -Calibrated moulds 

2 -Go/no-Go gauges 
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 ّا  قالة  5

 کلیات 5-1

 .تارىذ رباغٕشخ ي تىذ آب تأذ َا لادة 5-1-1

 َا سا تا مًم، سيغه ٔا گشٔس اوذيد وىٕذ.   لادة مح  اتظالتًاوٕذ  َا، مٓ تىذ وشدن لادة تشاْ آب -يادآٍري

َاْ  آصمًوٍ تًدٕذتشاْ  اْ وٍ تًاوىذ اص َش مادٌ مٓ 2-5َاْ ياسىدٓ رذٌ عثك تىذ  لادةتٍ غٕش اص  َا لادة 5-1-2

 .است، ساختٍ رًوذتتىٓ مىاسة 

 شذُ ٍاسٌجی يّا قالة 5-2

متًاد  اص  َتا  لادتة  اگتش ًوذ. ساختٍ ر ،َستىذ مشخغ مًاد وٍ چذن ٔا فًالد اص تأذَاْ ياسىدٓ رذٌ  لادة 5-2-1

َاْ ياستىدٓ   َا دس دساص مذت مؼادل لادة َأٓ وٍ وشان دَذ ػمیىشد أه لادة تأذ دادٌ، اوذ رذٌْ ساختٍ دٔگش

 رذِ فًالدْ ٔا چذوٓ است، مًخًد تارذ.

َاْ ياسىدٓ تأذ تٍ اوذاصِ وافٓ ممايم تارىذ تا َىگام متظ  وشدن لغؼات ي استفادٌ  َمٍ لغؼات لادة 5-2-2

 دچاس تغٕٕش رى  وشًوذ.

 گزاسْ رًوذ. طفحٍ وف لادة، تأذ وشاوٍ خض تٍ، لادة ْاخضا 5-2-3

  هکعثی ّاي آزهًَِ شذُ تراي ٍاسٌجی ّاي قالة 5-2-4

 مىاسة است. 2-4َاْ مىؼثٓ مغاتك تا تىذ  ساخت آصمًوٍ تشاْ َا لادة 5-2-4-1

 است. 5/0%متظ  رذٌ، وٍ اخضاْ آن تٍ َم َاْ مىؼثٓ    لادةdسياداسْ اوذاصِ اوتخاتٓ س 5-2-4-2

ٓ   0003/0س d 0003/0،َاْ وً سياداسْ تخت تًدن چُاس يخٍ خاوثٓ لادة دس لادة 5-2-4-3 تتٍ    اوتذاصِ اوتختات

 متش است. تٍ مٕیٓ  اوذاصِ اوتخاتٓ 0005/0س d0005/0َاْ استفادٌ رذٌ،  ي دس لادةمتش  مٕیٓ

  اوذاصِ اوتخاتٓ 0006/0س d 0006/0َاْ وً، سياداسْ تخت تًدن سئٍ تاالٔٓ طفحٍ وف لادة دس لادة 5-2-4-4

 است. متش تٍ مٕیٓ  اوذاصِ اوتخاتٓ 001/0س d001/0َاْ استفادٌ رذٌ،  ي دس لادة متش تٍ مٕیٓ

سياداسْ لائم تًدن سغًح خاوثٓ لادة وسثت تٍ ٔىذٔگش سسغًح مدايس  ي َمچىٕه وسثت تٍ طتفحّ   5-2-4-5

 است. متش مٕیٓ 5/0وف لادة، 

 گٕشْ وشد سپًٕست ب سا تثٕىٕذ . تًان تا تاص وشدن لادة اوذاصٌ دس طًست دضيم، سياداسْ مسغح تًدن سا مٓ -يادآٍري

 اي استَاًِ ّاي آزهًَِ ّاي ٍاسٌجی شذُ تراي قالة 5-2-5

 مىاسة است. 3-4اْ مغاتك تا تىذ  َاْ استًاوٍ ساخت آصمًوٍ تشاْ َا لادة 5-2-5-1

 است. 5/0%، تشاْ َش وذام اْ َاْ استًاوٍ   لادة2dاوتخاتٓ س استفاع ي  dس سياداسْ لغش اوتخاتٓ 5-2-5-2

ي دس  متتش  تٍ مٕیٓ  اوذاصِ اوتخاتٓ 0003/0س d0003/0 َاْ وً، سياداسْ تخت تًدن وف لادة دس لادة 5-2-5-3

 است. متش تٍ مٕیٓ  اوذاصِ اوتخاتٓ 0005/0س d0005/0 َاْ استفادٌ رذٌ، لادة
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 است. متش مٕیٓ 5/0سياداسْ لائم تًدن سغح خاوثٓ لادة وسثت تٍ وف لادة،  5-2-5-4

 گٕشْ وشد سپًٕست ب سا تثٕىٕذ . تًان تا تاص وشدن لادة اوذاصٌ دس طًست دضيم، سياداسْ تخت تًدن سا مٓ -يادآٍري

 هٌشَري ّاي آزهًَِ  شذُ تراي ٍاسٌجی ّاي قالة 5-2-6

 مىاسة است. 4-4َاْ مىشًسْ مغاتك تا تىذ ساخت آصمًوٍ تشاْ َا لادة 5-2-6-1

 است. 5/0%َاْ مىشًسْ متظ  رذٌ،    لادةdس سياداسْ استفاع ي ػشع اوتخاتٓ 5-2-6-2

ي دس  متش تٍ مٕیٓ  اوذاصِ اوتخاتٓ 001/0س d001/0 ،َاْ وً لادةسغًح داخیٓ دس سياداسْ تخت تًدن  5-2-6-3

 است. متش تٍ مٕیٓ  اوذاصِ اوتخاتٓ 002/0س d002/0، َاْ استفادٌ رذٌ لادة

تٍ   اوذاصِ اوتخاتٓ 002/0س d002/0 َاْ وً، لادةدس سياداسْ تخت تًدن سئٍ تاالِٔٓ طفحّ وف لادة  5-2-6-4

 است. متش تٍ مٕیٓ  اوذاصِ اوتخاتٓ 004/0س d004/0َاْ استفادٌ رذٌ،  ي دس لادة متش مٕیٓ

ٓ  150اص تتش   تشاْ سغًح لادة تا اتؼتاد تتضسي   5-2-6-5  ي 3-6-2-5نِ تىتذَاْ  متتش، سياداسْ تختت تتًد    مٕیت

 واس تشدٌ رًد. عًل، تأذ تٍ متش مٕیٓ 150سيْ َش  5-2-6-4 

 است. متش مٕیٓ 5/0سياداسْ لائم تًدن سغًح خاوثٓ وسثت تٍ طفحّ وف لادة،  5-2-6-6

 گٕشْ وشد سپًٕست ب سا تثٕىٕذ . تًان تا تاص وشدن لادة اوذاصٌ دس طًست دضيم، سياداسْ تخت تًدن سا مٓ -يادآٍري
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 پیَست الف

 (الساهی)

 ّا  ّاي تتٌی ٍ قالة در آزهًَِ 1-2تٌذ کارترد استاًذارد 

 کلیات 1-الف

واستشدَاْ  3ي ادف 2، ادف1ادفَاْ  دَذ. رى  َا سا رشح مٓ سياداسْ مشخظات َىذسٓ لادة 2-2تىذ استاوذاسد 

 دَذ. َا وشان مٓ َاْ تتىٓ ي لادة گٕشْ آصمًوٍ ئژٌ أه استاوذاسد سا تشاْ اوذاصٌ

 تخت تَدى 2-الف

 
 سياداسْ تخت تًدن؛-1

 رًد. سغحٓ وٍ سياداسْ تخت تًدن آن تشسسٓ مٓ-2

 گیري تخت تَدى  اًذازُ-1شکل الف 

 قائن تَدى  3-الف

 
 تًدن؛سياداسْ لائم -1

 رًد؛ سغحٓ وٍ سياداسْ لائم تًدن آن تشسسٓ مٓ-2

 سغح مدايس تٍ ػىًان سغح مثىا.-3

 گیري قائن تَدى اًذازُ-2شکل الف 
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 راست تَدى 4-الف

 
 سياداسْ ساست تًدنِ سغح تاسگزاسْ؛-1

 رًد. سغحٓ وٍ سياداسْ ساست تًدن آن تشسسٓ مٓ-2

 گیري راست تَدى اًذازُ-3شکل الف 
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 پیَست ب

 (الساهی)

 ّا ّا ٍ قالة ارزياتی تخت تَدى آزهًَِ

 

 گٕشْ ساست تًدن دس چُاس مح  اسصٔاتٓ وشد. َماوغًس وتٍ دس   دس أه استاوذاسد، تأذ تخت تًدن سا تا اوذاصٌ 1-ب

َاْ دٔگتش اسائتٍ رتذٌ     تشاْ سغًح مذيس ٔا ساست گًرٍ سمشتغ مستغٕ   وشان دادٌ رذٌ است. سي، 1رى  ب 

 تًاوذ استفادٌ رًد. اوذاصٌ دلت، مٓ دست وم تا َمان
 

 
 راست گَشِ هذٍر ٍ سطَح گیري تخت تَدىِ اًذازُ الگَي -1شکل ب 

ي سياداسْ تخت تًدن  4-4ٔا  3-4، 2-4َا عثك تىذَاْ  آصمًوٍ سياداسْ ساست تًدن مؼادل تا سياداسْ تخت تًدن

 است. 6-2-5ي  5-2-5، 4-2-5َا عثك تىذَاْ  لادة

ْ  متش، تتشاْ أته اوتذاصٌ      مٕی00/1ٓتا  03/0تٍ ضخامت س َأٓ تا تٕغٍ 1وش فًالدْ تا دثٍ ساست ي فٕیشسىح خظ -يادآٍري  َتا  گٕتش

 َاْ میٓ تٕان رذٌ تارذ. َا ي دستًسادؼم  وامٍ َا ممىه است دس إٓٔه مىاسة است. مشخظات آن

                                                 
1 -Feeler gauge 
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 تتي سخت ضذُ

 ّاي هقاٍهت آسهَىّا تزاي  آٍري آسهًَِ : ساخت ٍ عول2قسوت 

 ّذف  8

أه َبْمقبيمزاسز.َبثشاْآصمًنآيسْآصمًوٍسبخزيػم َبْسي،سؼٕٕهاسشبوذاسدأهَذ اصسذئه

سي، آمبدٌاسشبوذاسد قبدتسبصَْبْ کشدن دش ػم ي آصمًوٍ، سغح سشاصکشدن ثشه، سشاکم ي،آيسَْب، حم 

 کىذ.َبساثٕبنمٓخبٔٓآصمًوٍخبثٍ

يدَبنچشم،دسمبنٕسدًدسيسيدمبوغ،ثشهاخشالطصمبندس.رًدٓمآصادٔٓبٕقیمًاد،آةثبمبنٕستٕسشکَىگبم-8 ّطذار

چشمياسدثشهبٔمبنٕسدًدساگش.ذٕکىْشٕخیًگدًسزثبمشعًةمبنِٕسبٔثشهسمبساصمىبستدجبسذنٕدًرثب.ذٔرًٓىٕث

ذٕکىمشاخؼٍدضرکثٍدسمبنْثشاؼبًٔسشيرسشٍضٕسمآةثبکبم عًسثٍساآنثالفبطیٍرذ، سادًسزْسيمشعًةِثشهِ.

.ذٕکىدبکرسششًثبثالفبطیٍ

ومٓ-2 ّطذار ثٕبن أهسي،سا کبسثشد ثٍ أمىٓمشثًط مًاسد َمٍ اسشبوذاسد اسشفبدٌأه ثىبثشأهيظٕفٍ أهکىذ. اص کىىذٌ

.َبْاخشأٓآوشامشخضکىذأمىٓياطًلثُذارشٓساسػبٔزکشدٌيقج اصاسشفبدٌمحذيدٔزاسشبوذاسداسزکٍمًاسد

 الشاهیهزاجع  2

 أشان میٓ أهاسشبوذاسد مشه دس حبيْمقشساسٓاسزکٍ آنمذاسکادضامٓصٔش اسز.ثٍ رذٌ دادٌ اسخبع َب

رًد.ةمٓٔهاسشبوذاسدمیٓأشانمحسًهسشسٕتآنمقشسارخضئٓاصاثذٔ

َبيسدذٔذوظشَبْثؼذْآنمًسداطالحٍٕکٍثٍمذسکٓثبرکشسبسٔخاوششبساسخبعدادٌرذٌثبرذ،دسطًسسٓ

َباسخبعدادٌرذٌاسز،سبسٔخاوششبسثٍآنرکشاسشبوذاسدمیٓأشانوٕسز.دسمًسدمذاسکٓکٍثذينوظشأه

َبمًسدوظشاسز.آنَبْثؼذْمًاسٌآخشٔهسدذٔذوظشياطالحٍَٕ

 اسشفبدٌاصمشاخغصٔشثشاْأهاسشبوذاسدادضامٓاسز:

َبي:رک ،اثؼبديسبٔشادضامبرآصمًو1ٍقسمز–ثشهسخزرذٌ،1608-1رمبسِاسشبوذاسدمیٓأشان2-8

.َبقبدت
2-2 EN 12350-1, Testing fresh concrete-Part 1: Sampling 

 ٍسايل  1

1-2ثىذعج اسشبوذاسد،ّا قالة1-8

 )اختیاري( 8قاب پُز کٌٌذ1-2ُ

گٕشد،اسشفبدٌکشد.َباصقبةدُشکىىذٌکٍمحکمثشسيْقبدتقشاسمٓکشدنقبدتسًانثشاْسسُٕ دسدشمٓ-يادآٍري

                                                 
1-Filling frame 
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اتشار تزاکن تتي1-1

سًاناصٔکٓاصيسبٔ صٔشاسشفبدٌکشد:ثشاْسشاکمثشهمٓ

،قغشدشصاوىذٌدسيوٓوجبٔذثٕشششاصديسدسدقٕقٍ 7200سHz120دشصاوىذٌدسيوٓسخشعًمٓ ثبحذاق ثسبمذ -

 ٔکچُبسمکًچکششٔهثؼذآصمًوٍثبرذ؛

 ديسدسدقٕقٍ ؛2400سHz40حذاق ثسبمذمٕضدشصاوىذٌثب -

کٍمششمٕی600ٓيعًلسقشٔجٓمششمٕی16ٓرک ثبقغشسقشٔجٓاْدأشٌمٕیّسشاکمِفًالدْثبسغحمقغغ -

 َشديسشآنگشداسز؛

380يعًلسقشٔجٓمششمٕیٓ 25×25سسقشٔجِٓمٕیّسشاکمِفًالدِْساسزثبسغحمقغغمشثغرک ثٍاوذاص -

 مشش.مٕیٓ

سزتاس1-4

.مششمٕی100ٓسشسبسثبػشعسقشٔجٓ

يا هالِکوچِ فَالدي 1-5

سیٌی1-6

ثبٔذرًد.اثؼبدآنکٍثٍسبدگٓثبخمٕشسٕمبنخًسدٌومٓيطیتسبخشٍرذٌاصمًادغٕشخبرةسٕىٓمسغح

مىبستثبرذ.ثبدَبوّمشثغرک اْثبثٕیچٍثشاْاخشالطديثبسٌثشه

 تیلچِ 1-7

.مشثغرک ّثٕیچٍثبدَبو

الصماسز.رک اْثبدَبوّمشثغثٕیچٍ،سٕىٓدسثشهثشاْاعمٕىبناصاخشالطمىبست-يادآٍري

 (ساس قالة رّاهَادسرٍغي قالة1-8

ذ.وثباخضاْثشهيقبدتسٍُٕرًدزٔشيسبصگبسغٕشياکىشمًادسَبسبصقبدتثبٔذاصمًاد

ًزم سزتا  8چكص1-9

 تزداري ًوًَِ  4

اودبمرًد.2-2ثىذومًوٍثشداسْثبٔذعج اسشبوذاسد

مخیًطکىٕذ.ديثبسٌٍثبثٕیچسٕىَٓب،ومًوٍثشهسادسقبدتقج اصدشکشدن

                                                 
1-Mallet 
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 ساسي تْیِ ٍ آهادُ  5

ّا ٍ پز کزدى قالة ساسي آهاد5-8ُ

قبدتثشاْخیًگٕشْاصسيغهوبصکٓاصّسغحداخیٓآنساثبالٔ،دسطًسردضيم،قج اصدشکشدنقبدت5-8-8

چسجٕذنثشهثٍقبدتثذًربوٕذ.

سًخ5-8-2ٍ قبدتثب ثٕشششدشثٍسياوٓثشهيسي،سشاکم، ثشاْدسشٕبثٓثٍسشاکمکبم ،دسٔکالٍٔٔب سا َب

ثبسٌدشکشدٌيَىگبمدشکشدنقبدتٔبدساصدشکشدنآن،اصسي،َبْخًدسشاکم،قبدتساثٍٔککىٕذ.دسثشه

سشاکممکبوٕکٓاسشفبدٌوکىٕذ.

-يادآٍري دسشًسادوبمٍإٓٔهدس ي قدشَبْثٕشششْثشاْساَىمبٔٓممکهاسزَبْمیٓؼم َب ثشهکشدن سشاکم َبٔٓثببدتي

.ثٕبنرذٌثبرذَبْمخشیفَبٔٓثباوذاصٌگٕشْرذٌدسقبدتَبْمخشیفٔبقبدتسياوٓ

اْثبرذکٍدسطًسراسشفبدٌاصقبةِدشکىىذٌ،مقذاسثشهمًسداسشفبدٌثشاْدشکشدنقبدتثبٔذثٍاوذاص5-8-1ٌ

اسسفبع20سب%10%مبوذٌثبٔذدساصسشاکم،مقذاسْاصثشهدسقبةدشکىىذٌثبقٓثمبوذ.ضخبمزأهمقذاسثبقٓ

آصمًوٍثبرذ.

تزاکن تتي5-2

 کلیات5-2-8

اْکٍثذينخذارذگٓعًسکبم يمىبستمششاکمکىٕذ،ثٍگًوٍثشهساثالفبطیٍدساصسٔخشهدسينقبدتثٍ

َبْثٕبنرذٌَبيسشکٕ حجبةدسسغحثشهثٍسشاکمکبم ثشسذ.َشالٍٔاصثشهثبٔذثبٔکٓاصسي،گذاوٍسى

مششاکمرًد.3-2-5ي2-2-5ىذَبْدسث

دشصاوىذٌمکبوٕکَٓىگبمٓ-8يادآٍري  سغحِکٍحجبةرًدأدبدمٓسشاکمکبم ثب دسسغحثشهدذٔذاسوشذٌ، َبْثضسگًَا

ثبرذ.آصمًوٍوسجشبًطب ثبظبَشْطٕقیٓيثذينخذارذگٓسىگذاوٍ

ساثجٕىٕذ.2-1-5ٔبدآيسْثىذ-2يادآٍري 

لزساًٌذُ هكاًیكی 5-2-2

تزاکن تا دستگاُ لزساًٌذُ درًٍی 5-2-2-8

.اصدشصاوذنصٔبداخشىبةکىٕذسشٔهصمبنممکهاودبمدَٕذ.سادسکمثشاْدسشٕبثٓثٍسشاکمکبم ثشه،دشصاوذن

رذٌ،رًد.أدبدًَاْاصدسزسفشهسجتَبًَْاصأٓرذٌدسثشهممکهاسز

طًسرقبئمدسينقبدتفشيثشدٌ،اخبصٌوذَٕذثٍمشاقتثبرٕذقبدتآسٕتوجٕىذ.َىگبمسشاکمآصمًوٍ،دشصاوىذٌساثٍ-8يادآٍري 

رًد..اسشفبدٌاصقبةِدشکىىذٌسًطٍٕمٓسمبسدٕذاکىذَبْقبدتٔبکىبسٌکف
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کبَشًَاْأدبدَبْآصمبٔشگبَٓوشبندادٌاسزکٍدسَىگبماسشفبدٌاصدشصاوىذِدسيوٓثشاْخیًگٕشْاصآصمًن -2يادآٍري 

،احشٕبطثٕشششْالصماسز.رذٌ

تزاکن تا هیش لزساًٌذ5-2-2-2ُ

سشخٕحبًقبدتثبٔذثٍمٕضثسشٍسشٔهصمبنممکهاودبمدَٕذ.دسشٕبثٓثٍسشاکمکبم ثشه،دشصاوذنسادسکمثشاْ

َبًَْاصأٓرذٌسجتاصاصدشصاوذنصٔبداخشىبةکىٕذ.ممکهاسزدسثشهدارشٍرًد.محکمثشسيْمٕضوگٍٔب

دسزسفشهًَاْأدبدرذٌ،رًد.

8تزاکن ۀتا هیل تزاکن دستی5-2-1

ضشثٍ َبْمٕیّسشاکمدسسغحقبدت،َشالٍٔسامششاکمکىٕذ.َىگبمسشاکمايدٕهالّٔسٔخشٍثبسًصٔغٔکىًاخزِ

،مٕیّسشاکمَشالٍٔرذٌدسقبدتثشه،مغمئهرًٔذمٕیّسشاکمثبرذرثٍسٍقبدتثشخًسدوکىذيَىگبمسشاکم

ثٍَش ثشاْخبسجکشدنًَاْثٕشاصحذدسالٍٔقجیٓفشيوشيد. مؼمًالً الّٔثشهثٍسؼذادکبفٓضشثٍثضوٕذ.

40سب10ساسالمخS1اسالمخَِبٔٓثبسياوٓمؼبدلسددسثشهًَاْأدبدرذٌسًَاصأٓرذٌ وٍمحجًسرذٌ

ثبچکشضشثٍمىبستاسز.دساصسشاکمَشالٍٔ،ثٍآسام25ٓ،مشش مٕی90ٓسب50ساسالمخS2مشش يمٕیٓ

َبْثضسگًَاْيحجبةثشعش رذٌَبْثٍخبمبوذٌاصمٕیّسشاکمثٍسغًحخبسخٓقبدتضشثٍثضوٕذسبحفشٌ

مبوذٌدسسغحظبَشرًوذ.ثبقٓ

قالة تزاس کزدى سطح5-1

دسطًسراسشفبدٌاصقبةِدشکىىذٌ،ثالفبطیٍدساصسکمٕ سشاکمآنساثشداسٔذ.5-1-8

ٍيثبدقزسغحآنساسشاصثشهاضبفٓسااصدجٍثبالٔٓقبدتثباسشفبدٌاصکمچٍفًالدْٔبمبدٍثشدارش5-1-2

کىٕذ.

ّا آسهًَِگذاري ًطا5-4ًِ

گزاسْکىٕذ.َبساياضحيمبوذگبسوشبوٍَب،آنثذينآسٕتثٍآصمًو5-4-8ٍ

صمبنومًو5-4-2ٍ اص سدٔبثٓآصمًوٍ امکبن اص آصمًن،ثشاْاعمٕىبن َىگبم سب ثبٔذَبسمبمٓٔبددارزثشداسْ

داسْرًوذ.وگٍ

ّا آٍري آسهًَِ عول5-5

دسزآصمًو5-5-8ٍ سا أهمذرصمبنوجبٔذثٕشششاصسٍسيصرًد.سبػزدسينقبدتوگ16ٍکمَب امب داسٔذ،

دشص،ياصدسزدادنآةَٕذساسًٕنمحبفظزکشدٌدسدمبْآصمًوٍ اصَشگًوٍرًک، سا  دسخ20ٍ±5سَب

.داسْکىٕذرشأظآةيًَأٓگشم وگٍ دسخٍسیسًٕسدس25±5سسیسًٕسسٔبدمبْ

                                                 
 .أْبمشثغرک ثبسغحمقغغدأشٌمٕیّسشاکم-1
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آصمًو5-5-2ٍ کشدن خبسج اصدساص قج  سب سا آن قبدت، دمبْدحظٍاص آةدس دس دسخ20±2سآصمًن،  ّ

 دمبْ ثب سعًثز محفظّ دس دسخ20±2سسیسًٕسٔب  ّ% مسبيْ ٔب ثٕششش وسجٓ سعًثز ،95سیسًٕسي

آيسْکىٕذ.ػم 

آيسْدٔگشْوٕضيخًدداسد.ػم َبْسي،2-5-5آيسْثٕبنرذٌدسثىذَبْػم ػاليٌثشسي،5-5-1

آيسْدسآة،سي،مشخغاسز.دسمًاسداخشال ،سي،ػم -8يادآٍري 

سیسًٕسآسبنوٕسز.مشعًةّ دسخ20±2 دسدمبْس95سثٕشششٔبمسبيْ%َبْصٔبدگٕشْسعًثزحف ياوذاصٌ -2يادآٍري 

عًسمىظمثشسسٓرًد.دسمحفظٍسعًثزثٍَبثًدندائمسغحآصمًوٍ

 جايی آسهًَِ حول ٍ جات5-6ِ

خبٔٓآصمًوٍاخشىبةکىٕذ.ثشاْأهکبساصافزسعًثزياوحشا اصدمبْمًسدوٕبصدسَمٍمشاح حم يخبثٍ

دسمبسٍمشعًة،خبکاسِمشعًةٔبدبسچٍمشعًةمحظًسثٍػىًانمثبلآصمًوٍ کىٕذٔبَبْسخزرذٌسا

 ثىذْکىٕذ.َبْدالسشٕکٓحبيْآة،ثٍوحًْکٍآةآناصدسزوشيد،ثسشٍَبسادسکٕسٍآصمًوٍ

 آسهَىگشارش  6

گضاس،آصمًنثبٔذربم مًاسدصٔشثبرذ:

اسشبوذاسدمیٓأشان؛اسخبعثٍأه6-8

رمبسِرىبسبٔٓآصمًوٍ؛6-2

سبسٔخيصمبنسبخزآصمًوٍ؛ 6-1

َبسدسمًاسدْکٍسشاکمثٍسي،دسشٓاودبمرذٌاسز ؛َبيسؼذادضشثٍسشاکمثشهدسقبدتسي،6-4

گٕشْ؛َباصقبدت،ربم مذرصمبنيرشأظقبدتَبقج اصخبسجکشدنآنآصمًوٍداسْخضئٕبروگ6-5ٍ

بٔٓ،ثبثٕبنمحذيدٌدمبٔٓخَباصقبدت،َىگبمحم يخبثٍَبدساصخبسجکشدنآنآيسْآصمًوٍسي،ػم 6-6

آيسْ؛يمذرصمبنػم 

َب؛آيسْآصمًوٍَشگًوٍاوحشا اصسي،اسشبوذاسدِسبخزيػم 6-7

ثٍکٍآصمًوٍاظُبسوظشکبسرىبسفىٓمسئًلآصمًندسخظًصأه6-8 "ص"خضمًاسدثٕبنرذٌدسثىذَب

مغبث أهاسشبوذاسدآمبدٌرذٌاسز.


سًاوذربم مًاسدصٔشوٕضثبرذ:چىٕهمَٓمگضاس،آصمًن

دمبْثشهدساصمخیًطرذنديثبسٌ،6-9

ساگشٔبددارزرذٌاسز .آيسْآصمًوٍدسصمبنسحًٔ رشأظػم 6-86
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 -تتي سخت ضذُ

 رٍش آسهَى -ّا : تعییي هقاٍهت فطاري آسه3ًَِقسوت 

 ّذف  1

.اػتَبْثتهػختؿذٌآصمًوٍمقبيمتفـبسْگٕشْاوذاصٌسيؿٓثشاْتؼٕٕهاػتبوذاسدأهَذ اصتذئه

 الشاهیهزاجع  2

 أشان میٓ أهاػتبوذاسد مته دس حبيْمقشساتٓاػتکٍ آنمذاسکادضامٓصٔش اػت.ثٍ ؿذٌ دادٌ اسخبع َب

ؿًد.ٔهاػتبوذاسدمیٓأشانمحؼًةمٓهتشتٕتآنمقشساتخضئٓاصاثذٔ

آنمًسدوظشَبْثؼذَْبيتدذٔذاكالحٍٕکٍثٍمذسکٓثبرکشتبسٔخاوتـبساسخبعدادٌؿذٌثبؿذ،دسكًستٓ

،َباسخبعدادٌؿذٌاػتتبسٔخاوتـبسثٍآنرکشاػتبوذاسدمیٓأشانوٕؼت.دسمًسدمذاسکٓکٍثذينوظشأه

َبمًسدوظشاػت.َبْثؼذْآنَمًاسٌآخشٔهتدذٔذوظشياكالحٍٕ

اػتفبدٌاصمشاخغصٔشثشاْأهاػتبوذاسدادضامٓاػت:

َبي:ؿک ،اثؼبديػبٔشادضامبتآصمًو1ٍقؼمت–ثتهػختؿذٌ،1608-1ؿمبسِاػتبوذاسدمیٓأشان2-1

.َبقبدت

2-2 میٓأشان 1608-2ؿمبسِاػتبوذاسد ػم 2قؼمت–ثتهػختؿذٌ، ػبختي ثشاْآيسْآصمًوٍ: َب

 َبْمقبيمتآصمًن

َب.:ئظگ1ٓقؼمت–،ػٕمبن17518-1اػتبوذاسدمیٓأشان 2-3


2-4 EN 12350-1, Testing fresh concrete – Part 1: Samplingand moulds 

2-5 EN 12390-4, Testing hardened concrete – Part 4: Compressive strength – Specification for 

testing machines 

2-6 EN 12504-1, Testing concrete in structures – Part 1: Cored specimens – Taking, examining 

and testing incompression 

2-7 ISO 3310-1, Test sieves; technical requirements and testing – Part 1: Test sieves of metal 

wire cloth 

 اصَل  3

.ؿًدمٓثبساػمبلَبثٍآصمًو5ٍ-2ثىذعج اػتبوذاسددػتگبٌآصمًنثب1گؼٕختگٓدحظٍتبدسأهسيؽآصمًن

ؿًد.مٓػپغمقبيمتفـبسْثتهمحبػجٍکشدٌ،ثجتآصمًوٍساثبستحم ؿذٌتًػظحذاکثش





                                                 
1-Failure 
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 دستگاُ آسهَى 4

.ثبؿذ5-2ثىذعج اػتبوذاسدفـبسْثبٔذدػتگبٌآصمًن

 ّا آسهًَِ 5

 الشاهات 5-1

6-2ٔتب2-1،2-4،2-2ثىذَبْاػتبوذاسدَبْعج ادضامبتگٕشْؿذٌٔبمغضٌاْ،اػتًاوٍٓمکؼجَبثبٔذآصمًوٍ

وجبؿتذ،1-2ثىتذاػتتبوذاسددسمغبث سياداسْاوذاصِاثؼبدِاوتختبثٓثٕتبنؿتذٌآصمًوٍ،اثؼبددسكًستٕکٍ.ثبؿىذ

ًنکشد.آصمپًٕػتةدساسائٍؿذٌسيؽعج ساَبتًانآنمٓ

.ساآصمًنوکىٕذ1َبْآػٕتدٔذٌٔبثبػغحکشمًؿذٌآصمًوٍ-يادآٍري

 ّا آسهًَِ اصالح 5-2

1ٓ-2ثىتذ مغبث ادضامتبتاػتتبوذاسدَبآصمًوٍؿک ٔباگشاثؼبد َتبْاسائتٍؿتذٌدسأتهياصسياداسْثبؿتذومت

ٔبعج سيؽاسائٍؿذٌدسپًٕػتةآصمًنکىٕذ.اكالحَبساسد،کىذ،آناػتبوذاسدتدبيصمٓ

َباػتفبدٌکىٕذ.آصمًوٍاكالحَبْاسائٍؿذٌدسپًٕػتادفساثشأْکٓاصسيؽ

 آسهَىاًجام رٍش  6

 ٍ قزاردادى در دستگاُ آسهَى ساسي آسهًَِ آهادُ 6-1

رساتػؼتيصثشْکٍسيْػغحآصمًوٍچؼجٕذٌيدستمبعثبآصمًنساتمٕضکىٕذيدػتگبٌفکػغًحتمبم

گٕشدساپبککىٕذ.آصمًنقشاسمٓدػتگبٌفک

سفبكتیٍىتذٌَبْپشکىخضكفحبتکمکٓٔبثیًکثٍاْآصمًناصَٕچوًعپشکىىذٌدػتگبٌَبْفکيآصمًوٍثٕه

.ساثجٕىٕذ 5-2ثىذاػتفبدٌوکىٕذساػتبوذاسد،دَىذٌ 

آنپبککىٕذ.ػغًحسعًثتاضبفٓسااصسيْآصمًن،دػتگبٌآصمًوٍدسقج اصقشاسدادن

.گٕشْاػمبلؿًدتبثبس،ػمًدثشخُتقبدتقشاسدَٕذآصمًندػتگبٌاْدسگًوٍثٍساَبْمکؼجٓآصمًوٍ

ٍمکؼجٓٔبقغشآصمًوّاوتخبثِٓاوذاص1ٌ%كحتصٔشٔهثبفکمشکضسادسػتدسآصمًوٍ اْاوتخبثِٓآصمًوّاػتتًاو

قشاسدَٕذ.

.بقشاسدَٕذدسٔکساػتآصمًوٍػغحثبالٔٓيپبٕٔىَٓبساثبکىٕذآناگشاصكفحبتکمکٓاػتفبدٌمٓ

ِؿتذپشداختدػتگبٌقشاسدَٕذکٍػغحاْدسثٍگًوٍَبْمکؼجٓساآصمًوٍ،آصمًنديػتًوَٓبْدسدػتگبٌ

دسمقبث ٔکػتًنقشاسگٕشد.آصمًوٍ



                                                 
1-Honeycombed 
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 اعوال تار 6-2

ثتبس30اص% اوتخبةکىٕذ.پغاصاػمبلثبسايدٍٕکٍتقشٔجتب 6/0±2/0سMPa/sسادسمحذيدٌ وش ثبثتثبسگزاسْ

وتش  ±10س%سياداسْعًسپًٕػتٍثبگؼٕختگٓآصمًوٍثٕـتشوٕؼت،ثبسساثذينؿًکثٍآصمًوٍاػمبلکشدٌ،ثٍ

افضأؾدَٕذ.ثبسساآصمًوٍوتًاوذثبسثٕـتشْساتحم کىذ،اْکٍتبدحظٍاوتخبةؿذٌثبسگزاسْ

ٓآنوش ثبسگزاسْکٍَبْآصمًنَىگبماػتفبدٌاصدػتگبٌ وتش اوتختبثٓکتبَؾاصؿتًوذ،َبدػتتٓکىتتشلمت

خیًگٕشْ،ثبسگزاسْوش کىىذِؿٕشکىتشلمىبػتثبتىظٕمگؼٕختگٓآصمًوٍدسوضدٔکٓوقغٍثبسگزاسْدػتگبٌ

ٔبدداؿتکىٕذ.kNوـبندادٌؿذٌساثٍثبسحذاکثشکىٕذ.

ٍ،مگبپبػتکبل80اصمگبپبػتکبليثٕـتتش20کمتتشاصمقبيمتتٓثتبَبٔثتهثبسگزاسَِْبْوش ثٕـتشِساَىمبٔٓثشاْ-يادآٍري ثت

.تًانمشاخؼٍکشدمَٓبْمیَٓبيدػتًسادؼم وبمٍإٓٔه

 ارسياتی ًَع گسیختگی 6-3

ٓمىبػتآصمًوٍکٍمؼش اودبمگؼٕختگَٓبْمختیفَبٔٓاصحبدتمثبل سثتشا1ْثبؿتذ،دسؿتک آصمتًنمت

اْ وـبندادٌؿذٌاػت.َبْاػتًاوٍسثشاْآصمًو3ٍَبْمکؼجٓ يدسؿک آصمًوٍ

سثتشا4ْيدسؿتک  َبْمکؼجٓثشاْآصمًوٍس2ؿک دسَبآصمًوٍگؼٕختگَٓبْوبمىبػتَبٔٓاصحبدتمثبل

.اػتوـبندادٌؿذٌاْ َبْاػتًاوٍآصمًوٍ

وـبن4ي2َبْادگًْگؼٕختگٓکٍدسؿک تشٔهساثشاػبعوضدٔکآن،ثبؿذوبمىبػتآصمًوٍگؼٕختگٓاگش

ٔبدداؿتکىٕذ.،دادٌؿذٌ

ئظٌقشاسدادنآصمًوٍدسدػتگبٌآصمًنوذاؿتهدقتکبفٓدسسيؽاودبمآصمًنثٍددٕ ِتًاوذثٍؼٕختگٓوبمىبػتمٓگ-يادآٍري

دَذ.مًنس ٔبوقلٓدسدػتگبٌآص

اػت.وبمىبػتگؼٕختگٓٓقج اصثتهوًػگؼٕختگٓکالَک،اَْبْاػتًاوٍآصمًوٍدس

 تیاى ًتايج 7

محبػجٍکىٕذ. 1عج مؼبددٍسسامقبيمتفـبسْ


c 1س

c

F
f

A


 :کٍدسآن
fc؛مقبيمتفـبسْثٍمگبپبػکبل

F؛وًٕتهثٍگؼٕختگَٓىگبمثبسحذاکثش

Acاصػشضٓآصمًوتٍ،مؼبحتمقغغ.ؿًداػمبلمٓوٕشيْفـبسْػشضٓآصمًوٍکٍثشسيْآنمؼبحتمقغغ

mmآصمًنؿًد،ثتٍةاگشعج پًٕػتآصمًوٍگٕشْاوذاصٌثبٔب1-2ثىذاوتخبثٓآصمًوٍعج اػتبوذاسدِاوذاص
2

.ؿًدمحبػجٍمٓ
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.کىٕذگضاسؽمگبپبػکبل1/0تشٔهتبوضدٔکساآصمًوٍمقبيمتفـبسْ

 گشارش آسهَى 8

گضاسؽآصمًنثبٔذؿبم مًاسدصٔشثبؿذ:

اػتبوذاسدمیٓأشان؛اسخبعثٍأه 8-1

 ؿىبػبٔٓآصمًوٍ؛ِؿمبس 8-2

 اثؼبداوتخبثٓآصمًؤٍباثؼبدياقؼٓآصمًوٍاگشعج پًٕػتةآصمًنؿذٌاػت؛ 8-3

 گزاسْسدسكًستاودبم ؛ثبػبٔؾٔبکالَکخضئٕبتاكالحيمٕضانکشدنآصمًوٍ 8-4

 تبسٔخاودبمآصمًن؛ 8-5

حذاکثشثبسَىگبمگؼٕختگٓثٍکٕیًوًٕته؛ 8-6

 ؛مگبپبػکبل1/0تشٔهمقبيمتفـبسْآصمًوٍتبوضدٔک 8-7

 گؼٕختگٓوبمىبػت؛تشٔهوًعادگًْ يوضدٔکسخذادثٕبنگؼٕختگٓوبمىبػتسدسكًست 8-8

 حشا اصسيؽِاػتبوذاسدِتؼٕٕهمقبيمتفـبسْ؛َشگًوٍاو 8-9

8-10 ٍ ختضاظُبسوظشکبسؿىبعفىٓمؼئًلآصمًنمجىٓثشأىکٍآصمًنعج أهاػتبوذاسداودبمؿذٌاػتتثت

ثٕبنؿذٌاػت."ح"مًاسدْکٍدسثىذ
 

 ؿبم مًاسدصٔشوٕضثبؿذ:تًاوذمٓگضاسؽآصمًنَمچىٕه

 خشمآصمًوٍ؛ 8-11

؛kg/m³10تشٔهمخلًفظبَشْآصمًوٍتبوضدٔکيصن 8-12

 يضؼٕتآصمًوٍدسصمبنتحًٔ ؛ 8-13

 ؛سپغاصصمبنتحًٔ  صمبنتحًٔ اصآيسْؿشأظػم  8-14

 صمبناودبمآصمًنساگشٔبدداؿتؿذٌاػت ؛ 8-15
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ثٕىىذ.َبْدػتگبٌآصمًنآػٕتکمٓمٓاوذ.ػمًمب ػغًحِدستمبعثبفکمؼبيْتشکخًسدٌعًستمبمچُبسيخٍخبوجٓ،تقشٔجب ثٍ-يادآٍري

 ّاي هکعثی هٌاسة آسهًَِ ّاي  گسیختگی -1ضکل 

 


 تزک کططی T: -يادآٍري

 ّاي هکعثی ًاهٌاسة آسهًَِ   تزخی اس الگَّاي گسیختگی -2ضکل 
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 اي ّاي استَاًِ هٌاسة آسهًَِ   گسیختگی -3ضکل 


 اي ّاي استَاًِ ًاهٌاسة آسهًَِ   تزخی اس الگَّاي گسیختگی -4ضکل 
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 دقت  9

مقبيمتفـبسْثتهػختؿذٌ،ثٍكًستدسكذَبْمٕتبوگٕهَبْگٕشَْبْدقتثشاْاوذاصٌداد1ٌدسخذيل

 مقبٔؼٍؿذٌاػت.R ٔبتدذٔذپزٔشْسrسپزٔشْستفبيتـبنثبتکشايمقبيمتفـبسْديآصمًوّمکؼجٓثٕبن

 ّاي هکعثی هقاٍهت فطاري آسهًَِ ّاي گیزي دقت اًذاسُ  ّاي دادُ -1جذٍل 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقبيمتفـبسْثتهػختؿذٌ،ثٍكًستدسكذَبْمٕتبوگٕهَبْگٕشْدقتثشاْاوذاصٌَبْداد2ٌدسخذيل

 مقبٔؼٍؿذٌاػت.R ٔبتدذٔذپزٔشْسrتفبيتـبنثبتکشاسپزٔشْسياْثٕبنمقبيمتفـبسْػٍآصمًوّاػتًاوٍ

 اي ّاي استَاًِ هقاٍهت فطاري آسهًَِ ّاي گیزي دقت اًذاسُ ّاي دادُ -2جذٍل 

 رٍش آسهَى
 تجذيذپذيزي  تکزارپذيزي

Sr% r% SR% R% 

2/30/94/51/15متشْمٕی100َٓبْمکؼجٓآصمًوٍ

2/30/97/42/13متشْمٕی150َٓبْمکؼجٓآصمًوٍ

اصػتٕمبنَتبثتباػتتفبدٌ.ثتتهثذػتآمذٌاػتکبسثشثًد16ٌؿبم کٍٓدقتثشاػبعآصمًوَبْدادٌ-1يادآٍري 

اوذ.متشْػبختٍؿذٌمٕی20ٓمتشْيمٕی10َٓبْدسؿتداوّپشتیىذمؼمًدٓ،مبػٍيػىگذاوٍ

تشٔهٔکومًوٍثباػتفبدٌاصدًاصمٔکؼبندسکًتبٌاختال ثٕهوتبٔحديآصمًنکٍتًػظٔککبسثشثشسيْ-2يادآٍري 

متًسدآصمتًنكتحٕحاودتبمؿتذٌ،اصمٕتضانػتذد20ثتبسدسفبكیٍصمبوٓممکهاودبمؿذٌاػتوجبٔتذثتٕؾاصٔتک

 ثٕـتشثبؿذ.rتکشاسپزٔشْس

هتًػتظديکتبسثشکتٍتشٔهفبكتیٍصمتبوٓممکتدػتآمذٌدسکًتبٌوتبٔحآصمًنثشسيْومًؤّکؼبنثٍ-3يادآٍري 

متًسدآصمتًنكتحٕحاودتبمؿتذٌ،اصمٕتضانػتذد20ثتبسدساوذ،وجبٔذثٕؾاصٔتکَشکذاماصدًاصمخًداػتفبدٌکشدٌ

 اختال داؿتٍثبؿذ.Rتدذٔذپزٔشْس

ساثجٕىٕذ.[1]کبسثشدٌؿذٌ،َبْآمبسْثٍثشاْآگبَٓثٕـتشدسثبسِدقتيتؼبسٔفياطٌ-4يادآٍري 

 رٍش آسهَى
 تجذيذپذيزي  تکزارپذيزي

Sr% r% SR% R% 

9/20/81/47/11اَْبْاػتًاوٍآصمًوٍ

89ثشاػبعوتبٔححبكت اصمتشمٕی320ٓ استفبعيمتشمٕی160ٓقغشاْثبَبْاػتًاوٍدقتثشسيْآصمًوٍَبْدادٌ-1يادآٍري 

دػتآمذٌاػت.اوذثٍکٍدسأهآصمًنمـبسکتداؿتٍآصمبٔـگبٌ

.مقذاسمٕتبوگٕهمقبيمتتاوذمتشْػبختٍؿذٌمٕی20ٓ،مبػٍيػىگذاوٍپشتیىذمؼمًدٓاصػٕمبنَبثباػتفبدٌثته-2يادآٍري 

اػت.MPa87/38فـبسْ

اػت.دقتفقظؿبم سيؽآصمًنتؼٕٕهمقبيمتفـبسَْبْدادٌ-3يادآٍري 
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  پیَست الف

 )الشاهی(

 ّا اصالح آسهًَِ

 کلیات 1-الف

اوذاصٌآصمًوٍکبَؾدادٌؿًد،ثبٔذثبػبٕٔذنٔباسٌکشدناودبمؿًد.کٍالصماػتَىگبمٓ

گزاسْآمبدٌؿتًوذؿًدسػغًحثبسگزاسْ ثبٔذثبػبٕٔذنٔبکالَکَباػمبلمٓػغًحٓاصآصمًوٍکٍثبسثٍآن

ثجٕىٕذ .سخذيلادفسا

 ّاي اصالح آسهًَِ ّاي رٍش هحذٍديت -1جذٍل الف

 آسهًَِ اصالحرٍش 
 هحذٍديت تزاساس هقاٍهت اًذاسُ گیزي ضذُ

 تیٌی ضذُ( )پیص

 ثذينمحذيدٔت ػبٕٔذن

 MPa50تبتقشٔجب مالتػٕمبنکیؼٕمآدًمٕىبت

MPa50تبتقشٔجب مخیًطگًگشد

ثذينمحذيدٔت1کالَکفًالدْ

مًاسداختال ،سيؽػبٕٔذنسيؽمشخغاػت.دس

تًاوذاػتفبدٌؿًد.مٓوؼجتثٍسيؽػبٕٔذن،دسكًستمؼتجشثًدناكالحآصمًوٍدٔگش َبْسيؽ-يادآٍري

 سايیذى 2-الف

کػبػتخبسجاصآةثٕؾاصَٔبساآصمًوٍآيسْؿذٌدسآةساثشاْػبٕٔذناصآةخبسجکىٕذ.َبْػم آصمًوٍ

يسکىٕذ.کمٔکػبػتدسآةغًعٍقج اصآصمًنٔبػبٕٔذنِديثبسٌ،دػتَبساآصمًوٍوگُذاسْوکىٕذ.

 گذاري تا سیواى کلسین آلَهیٌات کالّک  3-الف

گزاسْکىٕذمشعًة،تمٕضيػبسْاصخًإَذکالَکاْکٍمٓگزاسْ،مغمئهؿًٔذػغحآصمًوٍقج اصکالَک

ثبؿتذ.متتشپىحمٕیٓکالَکثبٔذتبحذامکبنوبصکثًدٌ،وجبٔذضخبمتآنثٕـتشاصَشگًوٍرساتػؼتاػت.

گشچٍاوحشافبتکًچکمًضؼٓمدبصوذ.

کیؼٕمآدًمٕىبت،ٔکقؼمتيصوٓمبػٍوشمگزاسْ،مالتٓتـکٕ ؿذٌاصػٍقؼمتيصوٓػٕمبنکالَکًادم

مىغجت ثتبَتبْدٔگتشػتٕمبناص.اػتت 7-2ثىتذمٕکشيوٓعج اػتبوذاسد300ادکسسٔض ساکثشآنػجًسْاص

ٓثٍؿشعٓکٍدسصمبنآصمًن،مقبيمتمالتدػت3-2ثىذاػتبوذاسد تتًانکمثشاثشثبمقبيمتتثتتهثبؿتذ،مت

اػتفبدٌکشد.

                                                 
1-Sandbox 
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ٍاوتذاصٌآصمًوتٍداسديسئتٍاْفًالدْکٍاثؼبدْثآصمًوٍسااصٔکػشسيْكفحٍفیضْافقٓقشاسدَٕذ.حیقٍ

ٍثبالٔٓآنتشاؿٕذٌؿذٌاػتساثٍػشثبالٔٓآصمًوٍکٍوٕبصثٍکالَک اْکتٍگزاسْداسد،محکمکىٕذ.ثٍگًوت

سئٍثبالٔٓحیقٍفًالدْ،افقٓياصثیىذتشٔهثخؾػغحثتهثبالتشثبؿذ.

بالْحیقتٍتـتکٕ ؿتًد.ػتپغثتبكتفحٍپشکىٕذتتبػتغحمحتذثٓثتگزاسْدسينحیقٍساثبمبدٌکالَک

گزاسْساثبحشکتديساوٓكفحٍاْکٍثبالٍٔوبصکٓاصسيغهقبدتاوذيدؿذٌ،مبدٌکالَکگزاسْؿٕـٍکالَک

.تمبعپٕذاکىذسئّحیقٍعًسکبم ثباْثٍكفحٍؿٕـٍاْفـبسدَٕذتبؿٕـٍ

 20±5يدمتبْس95گزاسْدسمحیٓثبسعًثتوؼتجٓثٕـتتشٔتبمؼتبيْ%آصمًوٍساثبحیقٍيكفحٍکالَک

ختبٔٓآػتٕتوجٕىتذ،كتفحٍػختؿذتبدساثشخبثٍاْقشاسدَٕذ.َىگبمٓکٍمالتثٍاوذاصٌدسخٍػیؼًٕع

گزاسْساثشداسٔذ.يحیقٍکالَکاْؿٕـٍ

کمثٍاوذاصٌمقبيمتآصمًوٍثبؿذ.قبيمتکالَکدػتدسصمبنآصمًنثبٔذم-يادآٍري

 گذاري تا رٍش هخلَط گَگزد کالّک 4-الف

ػتبسْاصگزاسْکىٕذخـک،تمٕضيخًإَذکالَکاْکٍمٓگزاسْ،مغمئهؿًٔذػغحآصمًوٍقج اصکالَک

َشگًوٍرساتػؼتاػت.

ثبؿتذ،گشچتٍاوحشافتبتکًچتکمتشپىحمٕیٓثبٔذتبحذامکبنوبصکثبؿذيوجبٔذضخبمتآنثٕـتشاصکالَک

ًادگتزاسْآمتبدٌ،مىبػتتَؼتتىذدسغٕتشأتهكتًستمتَبْگًگشدکالَکمًضؼٓمدبصوذ.مؼمًال مخیًط

ػٕیٕؼٓوشمسسٔض ساکثتشآنَبْيصوٓثشاثشْاصگًگشديمبػٍتًانثبمخیًطکشدنوؼجتگزاسْسامٓکالَک

 تٍُٕکشد.مقذاسکم7ٓ-2ثىذمٕکشيوٓعج اػتبوذاسد125مٕکشيوٓيمبوذٌثشسيْادک250ػجًسْاصادک

تًاناضبفٍکشد.کشثهػٕبٌم2ٓحذاکثشتب%

اْمخیتًطصدنمذايم،غیظتمغیًثٓثتشمخیًطساتبدمبْپٕـىُبدْتًدٕذکىىذٌٔبتبدمبٔٓکٍدسحٕهَم

دػتآٔذ،حشاستدَٕذ.ثشاْاعمٕىبناصَمگىٓمخیًطيخیتًگٕشْاصتـتکٕ سػتًةدستتٍظتش رية،ثٍ

ثضوٕذ.مخیًطسادائمب َم

عًسمکشساودبمؿًد،تًكٍٕمٓؿًداصديظش ريةکتٍدمتبْآنثتبتشمًػتتبتگزاسْثبٔذثٍاگشػمیٕبتکالَک-1يادآٍري 

بدٌکىٕذ.ؿًد،اػتفکىتشلمٓ

مٕضانمخیًطدسظش ريةوجبٔذثٕؾاصحذکمؿًد،دسأهكًستخغشتـکٕ ثخبسگًگشدياؿتؼبلآنافضأؾ-2يادآٍري 

ٔبثذ.مٓ

تتشاػتتساختبسجکىتذ.،تبتمبمثخبسگًگشدکٍاصًَاػتىگٕهسيؿهثبؿذمکؾديددسَىگبمريةکشدن1ػبمبوٍثبٔذ–ّطذار

مخیًطدسمحذيدٌمـخقؿذٌوگٍداؿتٍؿًدتبخغشآدًدگٓکبَؾٔبثذ.دمبْدقتکىٕذ،

                                                 
1- System 
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گزاسْسٔختٍ،آصمًوٍسااصٔکػشثٍكًستػمتًدْپتبٕٔهمخیًطگًگشدمزاةساسيْكفحٍٔبقبدتکالَک

ساثشاْػتشکبسآيسدٌدسينظش مخیًطگًگشدمزاةقشاسدَٕذ.اخبصٌدَٕذتبمخیًطػختؿذٌػپغأه

گتزاسْآصمًوٍاصقبةکالَتکگزاسْؿذٌدٔگشآصمًوٍتکشاسکىٕذ.ثشاْاعمٕىبناصمًاصْثًدنػغًحکالَک

َبساثبسيغهمؼذوٓآغـتٍکىٕذ.َب،آنگزاسْيقبدتاػتفبدٌکىٕذ.ثشاْخذاؿذنآػبنكفحبتکالَک

آصمًوٍپبککىٕذ.َبْاصدجٍگزاسْاضبفٓسادسكًستوٕبصمًادکالَک-3يادآٍري 

دسكًستٓکتٍگزاسْثٍَشديػشآصمًوٍچؼجٕذٌاػت.آصمًوٍساثشسػٓکىٕذيمغمئهؿًٔذکٍمًادکالَک

دقٕقت30ٍگزاسْسااودتبمدَٕتذ.کالَکساثشداؿتٍ،ديثبسٌکالَکسػذگزاسْتًخبدٓثٍوظشمٓالٍٔکالَک

تفـبسْساثشسيْآصمًوٍاودبمدَٕذ.گزاسْ،آصمًنمقبيمپغاصکالَک

  کالّک فَالديتا رٍش اي  ّاي استَاًِ آسهًَِگذاري  کالّک 5-الف

ساسي آهادُ 1-5-الف

وـبندادٌؿذٌاػت.1-أهسيؽدسؿک ادف

گزاسْکىٕذتمٕضيػبسْاصَشگًوٍخًإَذکالَکاْکٍمٓگزاسْ،مغمئهؿًٔذػغحآصمًوٍقج اصکالَک

رساتػؼتاػت.

125سيْادکمٕکشيوٓيمبوذٌثش250مبػٍمًسداػتفبدٌثبٔذمبػٍػٕیٕؼٓوشمسسٔض اکثشآنػجًسْاصادک

ثبؿذ.7-2ثىذمٕکشيوٓعج اػتبوذاسد

 ٍسايل 2-5-الف

فَالدي ّاي کالّک1-2-5-الف

وـبندادٌؿذٌاػت.2-َبْفًالدْدسؿک ادفکالَکؿک ياثؼبد

ثبؿذ.مگبپبػکبل900کمفًالدْثبٔذدػتَبْکالَکمقبيمتاستدبػٓفًالدثٍکبسسفتٍثشاْ -

 متشاػت.مٕی1/0ٓکالَکسياداسْاثؼبد -

آصمًوٍثبؿذ.َىگبمقشاسدادنًَاْفـشدٌدمٕذنثبٔذداساْػًساخٓثشاْکالَکَش- ،آنيآصمًنکشدنِ

يدگشدد.مؼذأهػًسا ثبٔذثبدسپًؿٓ

 گذاري کالّک قاب 2-2-5-الف

ساثجٕىٕذ :3-ؿبم مًاسدصٔشاػتسؿک ادفگزاسْکالَک

دسکالَکساَىمبثشاْاعمٕىبناصأىکٍسياداسْقبئمثًدنػغحخبوجٓآصمًوٍيػغحتمبعاْاصيػٕیٍ-

 متشاػت،اػتفبدٌکىٕذ؛مٕی5/0ٓيآصمًوٍکالَکمتش،يسياداسَْممحًسثًدنَشمٕی5/0ٓقبة

 دسيػظكفحٍافقٓقبة؛کالَکديگٕشٌثشاْثؼته-
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 َب؛مبػٍدسمقبث گٕشٌکالَکمکبوٕکٓثشاْقف کشدناثضاس -

 ثشاْوگٍداؿتهآصمًوٍدسينغال آصمًوٍ؛اثضاسْ -

اْدسصٔشكفحٍافقٓقبةولتؿذٌَب،دشصاوىذٌکالَکثشاْاعمٕىبناصتًصٔغٔکىًاختيتشاکممبػٍدسين -

 ؛اػت

قؼمتوگٍمدمًػٍ - دشصؽثٍ اوتقبل ثشاْخیًگٕشْاص قشاسگٕشْاْخذاکىىذٌ اص اعمٕىبن حلًل ي داسوذٌ

 .کالَکوؼجتب كحٕحثٕهآصمًوٍيدي

 َب.کالَک،ثشاْآصادکشدندستگاُ دهٌذُ َّاي فطزدُ 3-2-5-الف

داسْپبسافٕه.ثشاْوگٍ،تالي 4-2-5-الف

 دسخٍػیؼًٕع.110±10داساْتشمًػتبتثشاْريةکشدنپبسافٕهدسدمبْس،صفحِ داغ5-2-5-الف

.کالَکمتشدس مٕی10ٓ±2گٕشْحدمٓاصمبػٍمتىبظشثباستفبعسثشاْاوذاصٌظزف هذرج، 6-2-5-الف

ػیؼًٕع. دسخ60ٍ±10ساودمبدوقغٍثبپارافیيهَم  7-2-5-الف

 رٍش کار 3-5-الف 

ساسيْقبةقشاسفًالدَْبْکالَکافقٓقشاسدَٕذ.ٔکٓاصثلًستکبس،گزاسْسادسسيْػغحکالَکقبة

اصپغ.ؿذگٓثشٔضٔذؾثذينپخکالَکاصمبػٍسادسيػظًسدوٕبصْدسخبْخًدقف کىٕذ.حدممدادٌ،

ساثٍاْاصمبػٍقشاسدادٌ،دسخبْخًدمحکمکشدٌ،دشصاوىذٌکپٍسادسسيْآصمًوٍگبَٓ،کٍٕپبککشدنػغًحت

.اوذقشاسگشفتٍمقبث آصمًوٍَبْساَىمبثٍدسػتٓدس ثبوٍٕسيؿهکىٕذ.مغمئهؿًٔذکٍغیتک20±5سمذت

كًستثٍ،خًدثبصکشدٌسااصخبْٕذتبػفتؿًد.آصمًوٍثشٔضٔذياخبصٌدَکالَکَبْدسکىبسٌمًمپبسافٕهسا

أهکبساسٔذياسيوٍسيْػغحکبسثگز ثشاْ. ػغحصٔشخبٔٓآصمًوٍ،خبثٍَىگبم.ديموٕضاودبمدَٕذکالَکسا

ثبدمٕذنًَامبوذِآصمًوٍثبقٓسااصْفًالدَْبکالَک،پغاصپبٔبنآصمًنمقبيمتفـبسْداسٔذ.ساوگٍکالَک

.کىٕذأهکبسخذاتؼجٍٕؿذٌثشاْػًسا اص

َبْفًالدْاصديػشآصمًوّگؼٕختٍَىگبمثبصکشدنکالَکمقذاسگشديغجبسثشاْمحذيدکشدنؿًدپٕـىُبدمٓ-يادآٍري

ؿذٌ،آنساثبپًؿؾمىبػجٓثپًؿبوٕذ.
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کالَکفًالدْ:1
:پبسافٕه2
:مبػ3ٍ
:آصمًو4ٍ

 فَالديکالّک گذاري تِ رٍش  کالّک-1ضکل الف

متشاػت.اثؼبدثٍمٕیٓ  

 
دمٕذنًَاْفـشدٌثشاْآصادکشدنخؼجٍػًسا ِ:1

 d001/0:ػغحدستمبعثبكفحٍستختٓػغح2

A متشمٕی25ٓ:حذاق

dٍقغشاوتخبثٓآصمًو:

 کالّک فَالديجشئیات  –2ضکل الف
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 گذاري دستگاُ کالّک-3ضکل الف 
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  پیَست ب

 )الشاهی(

 آى هغاتق رٍاداري اًذاسٓ اًتخاتی  اتعاد کِّايی  آسهًَِ تزايرٍش آسهَى 

.تاضذ ویً 1-2تٌذ  استاًذارد در تیاى ضذُ


 اصَل  1-ب

قج اصآصم آنمٕبوگٕهکشدٌ،گٕشْمح اوذاصٌدسچىذآصمًوٍسااثؼبدًنمقبيمتفـبسْ، سا کىٕذ.محبػجٍَب

ؿًدآصمًنم6ٓؿًدسامحبػجٍکىٕذ.آصمًوٍعج ثىذَباػمبلمٓآنکٍثبسثٍيخًَٓػشضِٓمقغغبحتؼم

دَىذٌ سفبكیٍىذٌَبْپشکىًن،كفحبتکمکٓٔبثیًکكفحبتدػتگبٌآصممشثًطثٍادضامبتاضبفٓمگشأىکٍ

يخًدداؿتٍثبؿذ.

 ٍسايل 2-ب

اثؼبدآصمًوٍداؿتٍثبؿذ.5/0اتبدقت%آصمًوٍسگٕشْاثؼبدمىبػتکٍتًاوبٔٓاوذاصٌّاي کص ّا يا خظ کَلیس

 آسهَىاًجام رٍش  3-ب

 ّاي هکعثی آسهًَِ 1-3-ب 

1-1-3-ب اثؼبد اص َمَشٔک ثش ػمًد ساػتبَبْ دس سا آصمًوٍ xسمحًسَبْ ،y ،z ،دس کٍ خغًعٓ

صاثؼبدثٍاوذاصِإشْکىٕذ.اگشَشٔکگاوذاصٌدمشثًعٍبثؼا5/0دقت%ثبوـبندادٌؿذٌ،2ية1ةَبْؿک 

کىٕذ.اكالحسدکشدٌٔبمغبث پًٕػتادفساَبآصمًوٍبؿذ،ثتشاصاوذاصٌاوتخبثٓتشٔبکًچکثضسگ%3

تبثبسگزاسْمحبػجٍکشدٌسيْيخًٌگٕشْدسَشخُتؿؾاوذاصٌسااص xm،ymسمٕبوگٕهمقبدٔش 2-1-3-ب

ثٕبنکىٕذ.ثؼذمتشتشٔهٔکمٕیٓوضدٔک

ثبس 3-1-3-ب مؼبحتيخٍ سگزاسْ مؼبددٍ عج  سا مکؼجٓ وضدٔک1ةآصمًوّ تب کشدٌ محبػجٍ ٔک  تشٔه

متشمشثغگضاسؽکىٕذ.مٕیٓ


 1ةس
c m mA x y 

کٍدسآن:

Ac؛متشمشثغثٍمٕیٓگزاسْثبسػغحمؼبحت

xmدسخُتمحًسگٕشْؿؾاوذاصٌمقذاسمٕبوگٕهxٓ؛متشثٍمٕی

ymدسخُتمحًسگٕشْؿؾاوذاصٌمقذاسمٕبوگٕهyٓمتش.ثٍمٕی
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 گیزي ضذُ اي يا هغشُ ّاي استَاًِ آسهًَِ 2-3-ب

دسػٍثبسقغشآصمًوّاػتًاوٍ 1-2-3-ب دسخ60ٍَبٔٓکٍثبٔکذٔگشصائٍمح ديػشآصمًوٍيدسَشاْسا

3ةسؿک گٕشْکىٕذاوذاصٌثؼذ5/0داسوذثبدقت% اْاػتًاوٍآصمًوّاستفبعثجٕىٕذ .سا ثبگٕشْؿذٌمغضٌٔب

اگشَشٔک.ساثجٕىٕذ 4ةسؿک کىٕذگٕشْدسخٍوؼجتثٍَماوذاص120ٌائٍثبصمح ثؼذدسػ5/0ٍدقت%

تىظٕمسدکشدٌٔبعج پًٕػتادفساَبآصمًوٍبؿذ،ثتشاصاوذاصٌاوتخبثٓتشٔبکًچکثضسگ3صاثؼبدثٍاوذاصِ%ا

کىٕذ.

گٕشْاودبمگٕشْؿذٌسااصؿؾاوذاصٌمغضٌٔباْاػتًاوٍآصمًوّگزاسْ ػغحثبسdmسقغشمٕبوگٕه2-2-3-ب

گضاسؽکىٕذ.متشثؼذٔکمٕیٓتشٔهکشدٌ،تبوضدٔکؿذٌمحبػجٍ

محبػجٍکشدٌتب 2ةگٕشْؿذٌساعج مؼبددٍسمغضٌٔباْاػتًاوٍآصمًوٍمؼبحتػغحثبسگزاسْ 3-2-3-ب

متشمشثغگضاسؽکىٕذ.مٕیٓٔکتشٔهوضدٔک


 2ةس
2

m
c

d
A

4




کٍدسآن:

Acمتشمشثغ؛ثٍمٕیٓگزاسْمؼبحتػغحثبس

dmمتشثٍمٕیٓقغشمٕبوگٕه.

 آسهَى هقاٍهت فطاري 3-3-ب

َبْكفحبتکمکٓٔبثیًک،دػتگبٌآصمًنأهتفبيتکٍاثؼبدكفحبتثبکىٕذ،آصمًن6ىذثساعج َبآصمًوٍ

ذ.َبثبؿآصمًوٍثبآندستمبعتشٔبثشاثشثباثؼبدػغًحِثضسگثبٔذدَىذٌ سفبكیٍپشکىىذٌ


 دّذ. ّاي هکعثی را ًطاى هی گیزي سغَح تارگذاري آسهًَِ ّاي اًذاسُ هحل ،ّا چیي خظ -1ضکل ب 
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 دّذ. ّاي هکعثی را ًطاى هی گیزي سغَح غیز تارگذاري آسهًَِ ّاي اًذاسُ ّا، هحل چیي خظ -2ضکل ب 


 دّذ. را ًطاى هی اي استَاًِ  گیزي قغز سغَح دٍ سز آسهًَِ ّاي اًذاسُ ّا، هحل چیي خظ -3ضکل ب 
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 دّذ. را ًطاى هی اي استَاًِ  گیزي ارتفاع آسهًَِ ّاي اًذاسُ ّا، هحل چیي خظ -4ضکل ب 
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 ًاهِ کتاب
 

[1] ISO 5725-1, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – Part 1: 

General principles and definitions 

[2] Series BS 1881, Testing concrete 
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بردارينمونه:1قسمتـ بتن تازه 

هدف  و دامنه کاربرد1
هاي الزم براي به منظور تهیه آزمونهبرداري از بتن تازههاي نمونهروشهدف از تدوین این استاندارد تعیین 

.باشدکنترل کیفیت بتن می
ت شده  خن سهاي بتتعیین ویژگیآزمون یا براي تازه ون بتهايآزمون ویژگیبراي هاي تهیه شده، از نمونه

. شوداستفاده می

مراجع الزامی2
.ه استها ارجاع داده شدبه آنملی ایرانمدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد

.محسوب می شودملی ایرانبدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد
آن اصالحیه ها و تجدیدنظرهاي بعدي که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، صورتیدر 

ها ارجاع داده انتشار به آنتاریخ ذکر بدون مدارکی که در مورد . نیستاین استاندارد ملی ایرانمورد نظر
.استمدارك موردنظر هاآنهاي بعديو اصالحیهآخرین تجدیدنظرهمواره ، شده است

:استفاده از مراجع زیر براي کاربرد این استاندارد الزامی است 
هاي بتن در آزمایشگاه آوري آزمونهساخت و عمل-، بتن1383سال : 581استاندارد ملی ایران شماره 1- 2
آیین کار –
هاي بتن، تعیین مقاومت فشاري آزمونه1371سال : 3206استاندارد ملی ایران شماره 2- 2
تعیین دماي بتن حاوي سیمان هیدرولیکی تازه –بتن ،1378سال : 11268استاندارد ملی ایران شماره 3- 2

روش آزمون- مخلوط شده
2-4 ISO 1920-2 Testing of concrete- part 2 : properties of fresh concrete

اصطالحات و تعاریف3
:رودکار میهاصطالحات و تعاریف زیر ب،در این استاندارد

3 -1
1پیمانه

وسیله در هن آماده مخلوط شدمی شود، یا مقدار بتاختالط، تهیهاز عملیات چرخهمقدار بتنی که در یک 
.تخلیه می شودمخلوط کن پیوستهدقیقه از 1، یا مقدار بتنی که ظرف مدت حمل بتن

1- Batch
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3 -2
1نمونه مرکب

با بطور کاملسپسکه، اي از بتنیا تودهپیمانهیک نقاط مختلفاز ،2برداشتتعدادي شاملبتن يمقدار
.شوندمیهمگنهم مخلوط

3 -3
3اينمونه نقطه

با هم بطور کامل، که سپس اي از بتنیا تودهپیمانهیک قسمتی ازاز ،برداشتتعدادي شاملبتن يمقدار
.شوندمخلوط می

3 -4
برداشت

.داشته می شودبرچمچهنی که توسط یک دار بتمق

کلیات4
تهیه یک نمونه مرکب1- 4

طبق هابتنی، توسط یک سري از برداشتیا از یک تودهودر حال حرکتاز یک جریان ، کهنبتهاينمونه
. با هم مخلوط می شوندبطور کاملا بعداً هبرداشتاین . برداشته می شود2-6بند 

تهیه یک نمونه نقطه اي2- 4
برداري می در یک نقطه خاص نمونهیبتنیا از یک تودهدر حال حرکت واز یک جریانکهنبتهاينمونه
.شود

.استفاده کردمقاومتهاي نیستند و نباید از آنها براي ساخت نمونهبچاي نماینده هاي نقطهنمونه

وسایل5
متناسب اياندازهزند، با یبی نمیساخته شده از مواد غیر جاذب که اصوالً خمیر سیمان به آنها آسچمچه1- 5

.نبتبراي برداشتن 
بینند، از ، ساخته شده از مواد غیر جاذبی که توسط خمیر سیمان آسیبی نمیعددچندیاییکظروف2- 5

.نی استفاده می شودهاي بتکردن نمونهآنها براي دریافت، انتقال و مخلوط

1- Composite sample
2-Increment
3-Spot sample
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می سلیسیوسدرجه ±1رود و میزان دقت آن ازه بکار مین تگیري دماي بتبه منظور اندازهدما سنج3- 5
.باشد

پارچه نمدار4- 5

روش نمونه برداري 6
برداريطرح نمونه6-1

.یکی را انتخاب کنیدمرکباي و برداري نقطهاز بین نمونه
.باشدآزمونبرابر مقدار تخمین زده شده براي 5/1اي تهیه کنید که حداقل نمونه

.شرح داده شده استالفبرداري در پیوست بر خطاهاي نمونهروش نظارت 

.این به هدف از استفاده از نمونه بستگی خواهد داشت-یادآوري

مرکبتهیه یک نمونه 6-2
را با پارچه نمدار ونه خیس مرطوب آنقبل از استفاده،وهستند تمیزکلیه وسایلکه اطمینان حاصل کنید،

و با توزیع مناسب از پیمانه، برداشت را بصورت یکنواخت نمونهمقدار مورد نیاز مچهچبا استفاده از .کنید
.نمایید

ابتدا و انتهاي پیمانهاز، مخلوط کن بتنثابت یا کامیون مخلوط کنبرداري از یک در زمان نمونه6-2-1
که نماینده باشندید به گونه اي ها بابرداشت، بتنبرداري از جریاندر هنگام نمونه. استفاده نشودشده تخلیه 

. و ضخامت جریان باشندپهنا کل 
که تا حد را بطور مناسبی برداشت کنیدهاي تخلیه شده باشد، نمونبتن تودهصورت بهپیمانهاگر 6-2-1

ها ن برداشته شوند که با سایر قسمتهایی از بتنباید از بخش،هانمونه. باشدن بتو سطح عمقنمایندهامکان 
.پر ماسه یا پرشنمتفاوتند مانند نواحی 

.ها حداقل باید از سه محل برداشته شوندبرداشت6-2-3
.بریزیدها را در داخل ظرفبرداشت6-2-4
. تاریخ و زمان نمونه برداري را ثبت نمایید6-2-5

یک نمونه  نقطه ايتهیه6-3
را با پارچه نمدار ونه خیس مرطوب هاآناستفاده،قبل ازوهستندتمیز وسایلکه اطمینان حاصل کنید،

.استفاده نماییدچمچهاز ن، یا توده بتپیمانهاز مورد نیاز مقدار براي برداشت.کنید
.بریزیدها را در داخل ظرفبرداشت

.برداري را ثبت نماییدتاریخ و زمان نمونه

هاو مراقبت از نمونهجابجاییحمل و نقل، 6-4
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یا در برابر آلودگی، افزایش تازههاي بتن، از نمونهجابجاییبرداري ، حمل و نقل و می مراحل نمونهدر تما
.دمایی محافظت نماییدشدیدرطوبت، لرزش بیش از حد، و تغییرات کاهش 

به شدت آن که ، با گذشت زمان تغییر می کندن تازه بعد از مخلوط شدنبا توجه به اینکه مشخصات بت
برداري یا ساخت ریزي زمان نمونه، به همین دلیل این محدودیت باید براي برنامهمحیطی بستگی داردشرایط 
.در نظر گرفته شودها، آزمونه

ن از ظروف مطمئن شوید که به جز یک مقدار جزئی از دوغاب چیزي به بدنه نچسبیده در هنگام برداشتن بت
.است

گیري دماي نمونهاندازه6-5
گیري اندازه3-2، مطابق استاندارد ملی بند ن را در ظروف در زمان نمونه برداريلزوم، دماي بتدر صورت 

.کنید

برداريگزارش نمونه7
ارائه شده بدر پیوست بردارينمونهگزارش به عنوان مثال .باشدبردارنمونهگزارش از دارايهر نمونه باید 

:باشداین گزارش باید شامل موارد زیر . است
نمونهدقیقمشخصات1- 7
)یا نقطه ايمرکب( نوع نمونه 2- 7
دهی بتنجايمحل مشخصات3- 7
نمونه موثر برمشخصات عوامل 4- 7
برداريتاریخ و زمان نمونه5- 7
نمونه برداري شدهپیمانهمشخصات 6- 7
دماي محیط و شرایط جوي7- 7
نام و امضاي شخص مسئول نمونه برداري8- 7
)در صورت لزوم(ن نی پیش از تخلیه بتي نمونه بتدما9- 7
از روش استاندارد نمونه برداري هر گونه انحراف10- 7
به جز بنداین  استاندارد، روشطبقبرداريانجام نمونهمبنی بر تولید کنندهفنینمایندهگواهی11- 7
7 -10.
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پیوست الف 

)اطالعاتی(

نظارت بر خطاي نمونه برداري

عمومی1-الف 

.شوداستفاده فرد نمونه بردارتایید صالحیتممکن است براي ارزیابی یهاز این رو

نمونه نتایج مقاومت فشارياز تفاوت بین ،منظمهايخطاي نمونه برداري ممکن است در طول نمونه برداري

.در مقایسه با منحنی پراکندگی آنها بدست آیداضافیو ) اصلی (استانداردهاي 

روش کار2-الف 

و یـک  ) اصـلی  ( ، یک نمونـه اسـتاندارد  رده مقاومت با اختالط مشابهن از یک بتپیمانه20از میان هریک از 

د بایـ برداشـته شـده  هـر نمونـه اسـتاندارد   . تهیـه شـود  6باید با استفاده از روش مشروح در بنداضافینمونه 

آوري جمـع و این دو نمونه بایـد در مخـازن مجزایـی    همراه باشدتکراريبرداشته شدهبالفاصله با یک نمونه

بایـد طبـق   مرکـب ن مربـوط بـه بـت   هايآزمونتهیه شوند و مجموعه 2-6هر دو نمونه باید طبق بند . شوند

-2استاندارد بند طبق روزه 28شاريمقاومت فها باید براي آزمونکل نمونه . انجام گیرند1-2استاندارد بند 

.انجام شوند2

محاسبه و گزارش خطاي نمونه برداري3–الف 

بایـد محاسـبه   Dsو اختالفـات  Msنمونه استاندارد، میانگین 20حاصل از مقاومت فشاريبراي هر جفت از 

بایـد محاسـبه   Ddفـات  و اختالMdنیز میـانگین صورت مشابه بهتکرارينمونه 20در مورد د، همچنین شو

.هاي زیر باشندمحاسبات باید بر اساس فرمول. بنویسیدمگا پاسکال25/0با دقتمحاسبه میانگین را . شوند

Vt،تغییرات آزمون.الف
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Vtsو آزمونواریانس نمونه برداري. ب

M، میانگین مقاومت. ج

Es) بصورت درصدي(خطاي نمونه برداري . د

.

Et، )بصورت درصدي(نآزموخطاي . ه

.کنیدگزارش درصد1/0ا با دقت رآزمونخطاي نمونه برداري و خطاي 

ارزیابی4–الف 

.باشد، آنگاه روش نمونه برداري باید مورد بازبینی قرار گیرددرصد3اگر تخمین خطاي نمونه برداري بیش از 

بیشـتر اگر هردو . قرار گیردید مورد بازبینی باآزمون باشد، روش درصد 3آزمون بیشتر ازاگر تخمین خطاي 

.شودمیقلمداد موفقیت آمیزنباشند، روش نمونه برداري درصد3از 
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بپیوست 

)اطالعاتی(

نمونه گزارش نمونه برداري

:  سازمان آزمون کننده:                                                                   مشتري

:شرایط آب و هوایی:برداريمونهموقعیت ن

:نمونه

:تاریخ و زمان نمونه برداري:شماره نمونه

طه اينق/مرکب: نوع نمونه:                                                       دماي محیط

:ریزيمحل بتنمشخصات

:نمونه برداري شده پیمانهمشخصات

:موثر بر نمونهعوامل مشخصات

:)در صورت نیاز(دماي نمونه 

:استاندارداینهر گونه انحراف از

مسئول فنی

:سمت:نام و نام خانوادگی

:ءامضا

مشخصات گزارش آزمون

:ورتاریخ صد:                                                          آزمونشماره گزارش 
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Fresh concrete –  

Part 2:Determining the consistency by the 

slump – Test method  
 

 

 

  

  

  

 

 



   

  روش آزمون – 1تعيين رواني به روش اسالمپ:قسمت دوم –بتن تازه 

  

  هدف و دامنه كاربرد  1

  .باشد هدف از تدوين اين استاندارد تعيين رواني بتن تازه به روش اسالمپ مي  1-1

 10رجه رواني بتن تازه، كاربرد دارد كه اسالمپ آنها بين اي از د آزمون اسالمپ بتن تازه، براي دامنه  1-2

  .براي مقادير خارج از اين محدوده  بايد از روشهاي ديگر استفاده نمود. ميلي متر باشد 210تا 

دقيقه، از زمان خارج كردن از قالب، ادامه داشته باشـد، ايـن    1اگر تغييرات اسالمپ بتن تازه بعد از   1-3

  .رواني مناسب نمي باشدآزمون براي تعيين 

ميلـي متـر باشـد،     40اي كه بزرگترين اندازه سنگدانه آنها بزرگتـر از   اين آزمون براي بتن هاي تازه  1-4

  .مناسب نيست

  

  مراجع الزامي  2

. مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندرد ملي ايران به آنها ارجـاع داده شـده اسـت    

در صورتي كه به مدركي با ذكـر  . شود قررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميبدين ترتيب آن م

تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه ها و تجديدنظر هاي بعدي آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايران 

مواره آخرين تجديد نظر و در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، ه. نيست

  .اصالحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است 

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است 

  روش نمونه برداري –، بتن تازه  1370سال :  3201استاندارد ملي ايران شماره   2-1

  

  اساس روش  3

گردد، هنگامي كه مخـروط   عاد معين، متراكم ميدر اين روش، بتن تازه در قالبي به شكل مخروط ناقص با اب

گيري نموده كه اين اندازه،  ميزان افت كه بتن تازه نسبت به حالت اوليه، را اندازه. شود به طرف باال كشيده مي

  .باشد رواني بتن تازه بروش اسالمپ مي

  

  وسايل  4

ضـخامت آن  . د و از بين نروداين قالب از فلزي ساخته شده كه با خمير سيمان، واكنش نده –قالب   4-1

  .ميلي متر باشد 5/1حداقل 

قالب ممكن است با درز يا بدون درز ساخته شود، ولي داخل قالب بايد صاف و عاري از هرگونه برجستگي يـا  

  .فرورفتگي باشد

  :با ابعاد زير باشد  1قالب به شكل مخروط ناقص توخالي، مطابق شكل 

                                                
1- Slump = افت 

1 



   

  لي مترمي) 200±2(    : قطر قسمت زيرين  -

  ميلي متر) 100±2(    : قطر قسمت بااليي  -

  ميلي متر) 300±2(       :ارتفاع  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قالب اسالمپ - 1شكل 

  

.. بايد قسمت زيرين و بااليي مخروط باز و موازي با يكديگر و در زاويه عمود نسبت بـه محـور مخـروط باشـد    

همچنين دو دستگيره در 
3

اع از پايين و دو پاگيره در تراز كف براي نگه داشتن قالب بر روي آن نصـب  ارتف 2

توان از سيستم چفت و بست استفاده نمود، به شرط آن كه در هنگام باز كـردن،   به جاي پاگيره مي. اند  شده

  .قالب جابجا نشود و با بتن در حال افت برخورد نكند

اين ميلـه صـاف و   . تراكم بتن كه بايد از جنس فوالد باشد اي است براي وسيله –) كوبه(ميله تراكم   4-2

) نيم كـره (ميلي متر و يك انتهاي گرد ) 600±5(ميلي متر و طول ) 16±1(داراي سطح مقطع گرد، با قطر 

  .باشد مي

  .ميلي متر تجاوز نكند 1000ميله ممكن است به دسته پالستيكي مجهز گردد، بشرط آنكه طول كلي آن از 

. ساخته شده از ماده غير جاذب كه با خمير سيمان واكنش ندهد و از بـين نـرود   –) رياختيا(قيف  3- 4

  .گيرد اين وسيله براي ريختن بتن به داخل قالب اسالمپ روي آن قرار مي

  

خـوردن بـتن و تـاثير روي نتيجـه      اي باشد كه به هنگام نصب يا برداشتن از روي قالب باعث تكان قيف بايد به گونه -يادآوري

  .مون نشودآز



   

ميلي متر كه نقطه صـفر در   5ميلي متر با دقت حداقل  30داراي درجه بندي از صفر تا  –خط كش   4-4

  .باشد انتهاي نهايي قاعده آن مي

باشـد كـه بـراي قرارگيـري قالـب بـر روي آن        اي سفت، غير جاذب و صاف مي صفحه –صفحه پايه   4-5

  .شود استفاده مي

اين ظـرف  . از ماده سخت و غيرجاذب كه با خمير سيمان واكنش ندهد ساخته شده –ظرف اختالط   4-6

بايد داراي ابعاد مناسب باشد، بصورتي كه بتوان بتن را مجدداً با استفاده از بيلچـه كـامالً داخـل آن مخلـوط     

  .نمود

  بيلچه با دهانه مربع شكل  4-7

  

  .باشد ر ظرف اختالط ميدهانه مربع شكل، براي اطمينان از اختالط مناسب مواد د –يادآوري 

  

  پارچه مرطوب  4-8

  ميلي متر 100داراي پهناي تقريباً   –كمچه   4-9

  گيري ثانيه يا هر ابزار مناسبي، براي سنجش زمان با دقت اندازه –زمان سنج   4-10

  

  نمونه برداري  5

  .گيرد ، نمونه برداري صورت مي1-2از بتن تازه مطابق استاندارد بند 

  .باره در ظرف اختالط ، قبل از ريختن داخل قالب، به هم زده شودنمونه بايستي، دو

  

  روش آزمون  6

  .ابتدا قالب و صفحه پايه را مرطوب سازيد و آب اضافي را با استفاده از پارچه جاذب پاك كنيد

صفحه پايه را روي سطح صاف و افقي  قرار دهيدسپس قالب را روي آن گذاشته، پا را بر وي پاگيره هـا قـرار   

اليه پر كنيد كه ارتفاع هر اليه پس  3بالفاصله بعد از نمونه گيري، قالب را در . داده و يا با بست آن را ببنديد

هنگام ريختن بتن مطمئن شويد كه بطور متقارن در داخل قالب . از تراكم ، تقريباً يك سوم ارتفاع قالب باشد

  .ريخته شود

ضربه ها بايد بطور يكنواخت بر روي سـطح مقطـع هـر اليـه     . كنيدضربه ميله كوبه، متراكم  25هر اليه را با 

  .توزيع شود

اليـه دومـي و   . بايد ميله را به شكل مايل و مارپيچ از مركز به سمت محيط وارد نماييـد ) كف(براي اليه اول 

و كوبيـدن   جهت پركـردن . اي متراكم كنيد  تا اين ضربه ها بداخل اليه زيرين نفوذ نمايد اليه بااليي را بگونه

در حين كوبيدن اليه آخر، اگر . اليه بااليي قبل از اينكه كوبيدن شروع شود، بتن را تا باالتر از قالب پر نماييد

. بتن به پايين تر از سطح قالب نشست كرد، بايد با اضافه كردن بتن سطح را پر نموده و كوبش را ادامه دهيد

  .االيي تراكم اضافي را فراهم نسازدهمچنين مطمئن شويد كه افزودن بتن به اليه ب

  .اي و غلطاندن ميله كوبه، سطح بتن را صاف نماييد بعد از اينكه اليه بااليي، كوبيده شد به وسيله حركت اره



   

بعد از اتمام، بتن هاي ريخته شده روي صفحه پايه را تميز نماييد، سپس قالـب را بطـور يكنواخـت و بـدون     

تمامي اين مراحل از پر كـردن تـا بـاال    . ثانيه به سمت باال بكشيد  10تا  5گونه حركت جانبي در مدت  هيچ

  .ثانيه و بدون وقفه انجام پذيرد 150كشيدن قالب بايد طي 

گيري تفاوت بين ارتفاع قالب و ارتفاع باالترين نقطه نمونه  را با اندازه (h)بالفاصله بعد از برداشتن قالب، افت 

  .شود ميلي متر تعيين مي 10قريب با ت 2بتن تازه، مطابق شكل 

  

كند، لذا به اين دليل،  نتايج آزمـون   رواني بتن تازه به علت هيدراتاسيون سيمان و كاهش رطوبت، با زمان تغيير مي –يادآوري 

گرفتـه  مورد آزمـون قـرار   باشند كه در يك زمان ثابت بعد از اختالط  هاي متفاوت در شرايطي با هم قابل مقايسه مي روي نمونه

  .باشند

  

  

  

  

  

  

  گيري اسالمپ اندازه - 2شكل 

  

  نتايج آزمون  7

در اسالمپ واقعي، بتن بعد از خروج قالب، . باشد كه اسالمپ يا افت، واقعي باشد آزمون در صورتي صحيح مي

اگر اسـالمپ  . الف نشان داده شده است-3به شكل دست نخورده و متقارن باشد، همانند آن چه كه در شكل 

ب نشان داده شده اسـت، بايـد از همـان    -3داز خروج از قالب، به شكل برشي مانند آنچه كه در شكل بتن بع

اگر آزمون دوم نيز به همان صورت باشد، آزمون غير معتبر و بـتن فاقـد حالـت خميـري و     . نمونه تكرار شود

  .ا  اصالح كردتوان طرح اختالط ر باشد كه در اين شرايط مي چسبندگي الزم براي آزمون اسالمپ مي

  

  

  

  

  
  واقعي -الف         برشي –ب 

  

  شكل هاي اسالمپ -3شكل 

  

  



   

  گزارش آزمون  8

  :گزارش ازمون بايستي شامل موارد زير باشد 

  شناسنامه نمونه مورد آزمون  8-1

  محل اجراء آزمون  8-2

  تاريخ آزمون  8-3

  )برشي –واقعي (نوع اسالمپ   8-4

  )ميلي متر 10با دقت (اسالمپ   8-5

  1387سال  3203 -2ملي ايران شمارهر انحرافي از استاندارد ه  8-6

  دماي نمونه بتن در هنگام آزمون  8-7

  زمان آزمون  8-8
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 کبرآییي –ّب در کبرگبُ  آسهًَِ آٍری ػول ٍ سبخت –بتي 

ي یهَاجْـِ بـب چٌـ در صَرتدرج ًطذُ است.  یٍ بْذاضت یوٌیي استبًذارد توبم هَارد ایدر ا -1ّطذار 

 .ي استبًذارد استیبربز اکآى بز ػْذٓ  یهٌبسب ٍ اجزا یوٌیظ بْذاضت ٍ ایضزا یت بزقزاری، هسئَلیهـَارد

هوکـي اسـت ببػـ      یٍ در توبس عَالً ببضذ یتبسُ، سَساًٌذُ ه یذرٍلیکّ یوبىس دارای یّب هخلَط -2ّطذار 

 پَست ٍ ببفت آى ضَد. یویبییض یسَختگ

 ّذف ٍ داهٌِ کبربزد 1

ٝ  ٢آٚض ُٖٕ ؾبذز ٚ ٢ثطا ٣٤ٞب اؾشب٘ساضز اضائٝ ضٚـ ٤ٗا ٤ٗٞس  اظ سسٚ 1-1 ٝ  ٢ٞۀب  آظٔٛ٘ۀ  ٥ۀط ٚ س ٢ا اؾۀشٛا٘

 اؾز. ٕب٣٘دطٚغٜ ؾبذش ٤هٔٗط  ثشٗ سبظٜ زض  ٢ٞب اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٣ذٕك

ٔرٌّٛ ثۀشٗ  وبضٌب٣ٞ دؽ اظ ا٘ؼبْ ٕٞٝ انالحبر  ٤سقسٜ ثب ٥ط٢ٌ لبِت ٢ٞب آظٔٛ٘ٝ ٥ٝٚ سٟ ٥ط٢ٌ ٕ٘ٛ٘ٝ 1-2

وۀٝ اؾۀالٔخ    ٣٤ٞۀب  اظ ثشٗ ٣٤ٞب آظٔٛ٘ٝ ٥ٝسٟ ٢ثطا اؾشب٘ساضز ٤ٗ. ا٥طزنٛضر ٌ ٞب ٣اظػّٕٝ افعٚزٖ آة ٚ افعٚز٘

 اؾز، وبضثطز ٘ساضز.ظ ٥ب٘ ٤ٍطاقىبَ ز ٤بثب اثٗبز  ٣٤ٞب ثٝ آظٔٛ٘ٝ ٤ب ٥ؿز٘ ٥ط٢ٌ ا٘ساظٜ لبثُٞب  آٖ

 ٖٙٛاٖ ثٝ ٤ساؾز ٚ ٘جب سٛي٥ح٣ُٔبِت  قبُٔوٝ  قٛز ٣اضػبٔ ٔ ٞب٣٤ ٤بزآٚض٢اؾشب٘ساضز ثٝ  ٤ٗزض ٔشٗ ا 1-3

 اِعأبر اؾشب٘ساضز زض ٘ٓط ٌطفشٝ قٛز.

 یهزاجغ الشاه 2

اؾۀز.   قۀسٜ  زازٜٞب اضػۀبٔ   ثٝ آٖ ٤طاٖا ٣اؾشب٘ساضز ّٔ ٤ٗاؾز وٝ زض ٔشٗ ا ٣ٔمطضاس ٢حبٚ ٤طظ ٣اِعأ ٔساضن

 .قٛ٘س ٣ٔ ٔحؿٛة ٤طاٖا ٣اؾشب٘ساضز ّٔ ٤ٗاظ ا ٣آٖ ٔمطضار، ػعئ ٥تسطس ٤ٗثس

آٖ  ٢ثٗۀس  ٤ۀس٘ٓطٞب٢ سؼسٚ  ٞۀب  ٥ٝثبقۀس، انۀالح   قۀسٜ  زازٜا٘شكبض اضػبٔ  ٤دثب شوط سبض ٣ثٝ ٔسضو وٝ ٣زضنٛضس

 قسٜ زازٜاضػبٔ  ٞب آٖا٘شكبض ثٝ  ٤دوٝ ثسٖٚ شوط سبض ٣. زض ٔٛضز ٔساضو٥ؿز٘ ٤طاٖا ٣اؾشب٘ساضز ّٔ ٤ٗا ٔٛضز٘ٓط

 اؾز. ٔٛضز٘ٓط ٞب آٖ ٢ثٗس ٞب٢ ٥ٝٚ انالح ٤س٘ٓطسؼس ٤ٗاؾز. ٕٞٛاضٜ آذط

 اؾز: ٣اؾشب٘ساضز اِعأ ٤ٗا ٢ثطا ٤طاظ ٔطاػٕ ظ اؾشفبزٜ

 ASTM C125: Terminology relating to concrete aggregates. 2-1

 ASTM C138/138M: Test method for density (unit weight), yield, and air content 2-2

(gravimetric) of concrete. 

ثشٗ )ضٚـ  ٢ٚ ٔمساض ٞٛا ٣ٚظٖ ٔرهٛل، ثبظزٞ ٥٥ٗسٗ -ثشٗ  ،1393 َؾب: 3821 ض٠قٕب ا٤ٖطا ٣ّٔ اضزؾشب٘سا -یبدآٍری

 اؾز. قسٜ ٤ٗسسٚ ASTM C138/138M:2013aاؾشب٘ساضز ، ثب اؾشفبزٜ اظ ظٖٔٛآضٚـ  -(٣ٚظ٘

 ASTM C143/C143M: Test method for slump of hydraulic cement concrete. 2-3
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 ASTM C172/C172M: Practice for sampling freshly mixed concrete. 2-4

 ASTM C173/C173M: Test method for air content of freshly mixed concrete by the 2-5

volumetric method 

 ٔٛػۀٛز  ٢ٔمساض ٞٛا ٥ط٢ٌ ا٘ساظٜٗ ٥٥ضٚـ آظٖٔٛ سٗ - ثشٗ سبظٜ ،1395 َؾب: 3823 ض٠قٕب ا٤ٖطا ٣ّٔ اضزؾشب٘سا -یبدآٍری

 اؾز. قسٜ ٤ٗسسٚ ASTM C173:2014، ثب اؾشفبزٜ اظ اؾشب٘ساضز (٣)ضٚـ حؼٕ

 ASTM C231/C231M: Test method for air content of freshly mixed concrete by the 2-6

pressure method. 

 ASTM C330/C330M: Specification for lightweight aggregtes for structural concrete. 2-7

 ، ثۀب اؾۀشفبزٜ اظ   ٞۀب  ٤ػٌۀ٣ ٚ - ٢ا ؾبظٜثشٗ  ٢ثطا هؾٍٙسا٘ٝ ؾج ،1390 َؾب: 4985 ض٠قٕب ا٤ٖطا ٣ّٔ اضزؾشب٘سا -یبدآٍری

 اؾز. قسٜ ٤ٗسسٚ ASTM C330:2009اؾشب٘ساضز 

 ASTM C403/C403M: Test method for time of setting of concrete mixtures by 2-8

penetration resistance. 

ٌ  ٥طـٌ ظٔبٖ ٥٥ٗسٗ -ثشٗ، 1393 َؾب: 6046 ض٠قٕب ا٤ٖطا ٣ّٔ اضزؾشب٘سا -یبدآٍری  ٥ۀط٢ ٌ-ثۀب ا٘ۀساظٜ   ٣ثشٙۀ  ٢ٞۀب  ٔرّۀٛ

 اؾز. قسٜ ٤ٗسسٚ ASTM C403/C403M: 2008 ، ثب اؾشفبزٜ اظ اؾشب٘ساضز آظٖٔٛضٚـ -ٔمبٚٔز زض ثطاثط ٘فٛش

 ASTM C470/C470M: Specification for molds for forming concrete test cylinders 2-9

vertically. 

 ASTM C511: Specification for moist cabinets, moist rooms, and water storage tanks 2-10

used in the testing of hydraulic cements and concretes. 

 ASTM C617/C617M: Practice for capping cylindrical concrete specimens. 2-11

 ASTM C1064/C106M: Test method for temperature of freshy mixed portland cement 2-12

concrete. 

 سبظٜ اذشالٌ قۀسٜ  ٥سض٥ِٚى٣ٞ ٥ٕبٖثشٗ ؾ ٢زٔب ٥٥ٗسٗ -ثشٗ ،1393 َؾب: 11268 ض٠قٕب ا٤ٖطا ٣ّٔ اضزؾشب٘سا -یبدآٍری

 اؾز. قسٜ ٤ٗسسٚ  ASTM C1064/C1064M: 2012، ثب اؾشفبزٜ اظ اؾشب٘ساضز آظٖٔٛضٚـ  -

 ASTM C1077: Practice for agencies testing concrete and concrete aggregates for use in 2-13

construction and criteria for testing agency evaluation 
 ACI 309R Guide for consolidation of concrete 2-14

 یفاصغالحبت ٍ تؼبر 3

 .ضٚز ٣وبض ٔ ثٝ ASTM C125 اضائٝ قسٜ زض اؾشب٘ساضز بض٤فسٗاؾشب٘ساضز انُالحبر ٚ  ٤ٗا زض
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 کلیبت 4

ٝ  ،٢آٚض ُٖٕاِعأبر ؾبذز، زضثطزاض٘سٜ  اؾشب٘ساضز ٤ٗا 4-1 ٝ   ٢زاض ٍ٘ۀ  ٤ٍثۀشٗ زض قۀطا   ٢ٞۀب  ٚ حٕۀُ آظٔٛ٘ۀ

 .ثبقس ٣ٔ ٣وبضٌبٞ

 ٤غ٘شۀب  ٢ٞب اظ زازٜ سٛاٖ ٣ٔا٤ٗ اؾشب٘ساضز ثبقس،  1-10ظ٤طثٙسُٔبثك  قسٜ ؾبذشٝٞب  آظ٢ٝ٘ٛٔ آٚض ُٖٕ اٌط 4-2

 اؾشفبزٜ وطز: ٤طاٞسا  ظ ٔٙٓٛض ثٝآظٖٔٛ 

 ٔمبٚٔز ٔكرهٝ؛ثطا٢  ٤طـآظٖٔٛ دص 4-2-1

 ثٝ ٔمبٚٔز؛ ٥بث٣زؾش ٢اذشالٌ ثطا ٢ٞب ٔٙبؾت ثٛزٖ ٘ؿجز ٣ثطضؾ 4-2-2

 .٥ف٥زوٙشطَ و 4-2-3

ٖ  ٣، ٔۀ ا٤ٗ اؾشب٘ساضز ثبقس 2-10ظ٤طثٙس ُٔبثك  قسٜ ؾبذشٝ ٢ٞب آظ٢ٝ٘ٛٔ آٚض ُٖٕاٌط  4-3  ٢ٞۀب  اظ زازٜ سۀٛا

 اؾشفبزٜ وطز: ٤طاٞسا  ظ ٔٙٓٛض ثٝآظٖٔٛ  ٤غ٘شب

 ؾبظٜ سحز ثبض(؛ ٤هؾبظٜ )لطاض زازٖ  ٤ط٢ذسٔز دص ٥زلبثّ ٥٥ٗسٗ 4-3-1

آظٖٔٛ حبنۀُ اظ   ٤غثب ٘شب( 2-10)ظ٤طثٙس  ا٘س قس٢ٜ آٚض ٣٤ُٕٖ وٝ زض وبضٌبٜ ٞب آظٔٛ٘ٝ٘ش٥ؼٝ  ٤ؿٝٔمب 4-3-2

 آظٖٔٛ زض ٔحُ؛ ٤ٍطز ٢ٞب حبنُ اظ ضٚـ ٤غثب ٘شب ٤ب (1-10 )ظ٤طثٙس قسٜ اؾشب٘ساضز ٢آٚض ُٖٕ ٢ٞب آظٔٛ٘ٝ

 ثشٗ زض ؾبظٜ؛ ٢زاض ٚ ٍ٘ٝ ٢آٚض ُٖٕ ٔٙبؾت ثٛزٖاضظ٤بث٣  4-3-3

 .ثطزاقشٗ لبِت ٤ب قٕٕاِعأبر ظٔبٖ  4-3-4

 ٍسبیل 5

 ّب قبلب 5-1

 ٤ٍۀط ز ٥طػۀبشة ٔۀٛاز غ  ٤باظ فٛتز، چسٖ  ٤سآٖ زض ٔحُ سٕبؼ ثب ثشٗ ثب ٣اِحبل ٢ثؿز ٞب ٤بآظٔٛ٘ٝ  ٞب٢ لبِت

ٞۀب   ٚاوۀٙف ٘سٞۀس. لبِۀت    ٥سض٥ِٚى٣ٞ ٞب٢ ٥ٕبٖؾ ٤طؾب ٤بدطسّٙس  ٥ٕبٖؾحب٢ٚ  ٢ٞب ثبقس سب ثب ثشٗ ؾبذشٝ قسٜ

 ٢ا ٌٛ٘ٝ ثٝ ٥ط٢وبضٌ ثٍٝٞٙبْ  ٤سٞب ثب لبِت ٤ٗضا حفّ وٙٙس. ا ٛزقىُ ٚ اثٗبز ذ ،٥ط٢وبضٌ ثٝ ٤ٍزض سٕبْ قطا ٤سثب

 زض٘كۀز آة   ٢ٞب آظٖٔٛ ٤ٍسطاٚـ ٘ىٙس. قطا ٥طٖٚٞب، آة ثٝ ث زضٖٚ آٖ آة ٤رشٗثبقٙس وٝ ثب ض قسٜ ٢ثٙس آة

ٌ  قسٜ ٥بٖث ASTM C470/C/C470Mاؾشب٘ساضز  اظ ٘كۀز آة، زض ٔحۀُ زضظٞۀب يۀطٚضر      ٥ط٢اؾز. اٌط ػّۀٛ

اؾۀشفبزٜ   2ض٤عثّٛضْٔٛ  ٤ب ٢ثٙس لبِتذبن ضؼ  ،1ؾ٥ٍٙٗ ٤ؽٔٙبؾت ٔب٘ٙس ٌط ٥ٌطظزض ٤هاظ  ٤سزاقشٝ ثبقس، ثب

                                                 

1 -  Heavy grease 

2- microcrystalline wax 
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اظ  ٥فاؾۀشفبزٜ وۀطز. دۀ    ٥ٙۀ٣، ٔٗ ٤ُاظ ٚؾۀب  ٤سثب ٤ط٤ٗ،نفحٝ ظ ٢لبِت ضٚ ٤ٛاضٜزاقشٗ ز ٔحىٓ ٍ٘ٝ ٢وطز. ثطا

 دٛقب٘س. ٔٙبؾت ٤ط٘بدصٚاوٙف  ٢ا ٔبزٜ ٤ب ٣اظ ضٚغٗ ٔٗس٘ ٘بظو٣ ٤ٝتٞب ضا ثب  آٖ ٤سٞب ثب زٚثبضٜ لبِت ٥ط٢وبضٌ ثٝ

 یا استَاًِ یّب قبلب 5-2

 ثبقٙس. ASTM C470/C/C470M اؾشب٘ساضز ُٔبثك ثب ٤سثب ٣،ثشٙ ٢ٞب آظٔٛ٘ٝ ٢ثطا ٢ا اؾشٛا٘ٝ ٞب٢ لبِت

 (1ی)هٌطَر یخوط یزت یّب قبلب 5-3

ا٤ۀٗ اؾۀشب٘ساضز    2-6ثٙۀس  ظ٤ط ٥حبرُٔبثك ثب سٛي ٤سٞب، ثب آظٔٛ٘ٝ ٥ٝسٟ ٢ثطا ٣ذٕك ٥طس ٢ٞب ٚ اثٗبز لبِت قىُ

ٝ   ٤ٝظاٚ ٤ىس٤ٍطثب  ٤سٚ وف لبِت ثب ٞب ٤ٛاضٜنب  ثبقس. ز ٤سٞب ثب لبِت ٣ٛح زاذُّؾ ثٛزٜ ٚ ثبقۀٙس ٚ   لۀبئٓ زاقۀش

اثٗۀبز   ٥٥طارسغ طحساوظ ٥كشط،ث ٤ب mm150 ٖطو ٤بثب اضسفبٔ  ٣٤ٞب سبة ثبقٙس. زض لبِت ثس٥ٖٚٓ ٚ ٔؿشم ،ضاؾز

ثب حسالُ ََٛ ضا قىُ زٞٙس، أب ََٛ  ٣٤ٞب آظٔٛ٘ٝ ٤سثب ٞب ثبقس. لبِت mm3اظ  ٥كشطث ٤س٘جبلبِت  ٣ٔمُٕ اؾٕ

 ثبقس.ا٤ٗ اؾشب٘ساضز  2-6ثٙس ظ٤طَجك  ،سط اظ اِعأبر ََٛ وٛسبٜ mm2اظ  ٥فث ٤سٞب ٘جب آظٔٛ٘ٝ ٤ٗا

 تزاکن یلِه 5-4

ٔ  قسٜ زازٜ 1وٝ اثٗبز آٖ زض ػسَٚ  ثبقس ٣ٔ ٔؿشم٥ٓٚ نب   ،ٌطز ٢فٛتز  ٥ٔ١ّ ٝ اؾز. َۀَٛ   ٤ۀس سۀطاوٓ ثب  ٥ّۀ

ثٝ )ثبقس  ٥كشطث mm600اظ  ٤سآٖ ٘جب ٣أب ََٛ وّ؛ ثبقس ٢ثطزاض ٕ٘ٛ٘ٝلبِت سط اظ ٖٕك  ثعضي mm100حسالُ 

ٝ لُط ٔ ا٘ساظٜ ثٝ ٢ثب لُط وطٜ ٥ٓ٘ نٛضر ثٝثب٤س ٞط زٚ ؾط آٖ  ٤بسطاوٓ  ٥١ّؾط ٔ ٤ه .(٤بزآٚض٢ ٔطاػٗٝ قٛز  ٥ّۀ

 .ثبقس 

 .ثبقس  6-2ٚ  5-2، 3-2، 2-2 ٞب٢ثٙسظ٤طُٔبثك ثب اِعأبر ٚ  mm600سب  mm400سطاوٓ  ٥ٔ١ّ ََٛ – یبدآٍری

 الشاهبت قغز هیلِ تزاکن -1جذٍل 

ای یب ػزض قبلب  قبلب استَاًِقغز 

 تیزخوطی
mm 

 قغز هیلِ تزاکن
 

mm 

<150 2 ± 10 

≥150 2 ± 16 

 ّب لزساًٌذُ 5-5

آٖ  ٥ط٢وبضٌ . ثؿبٔس ِطظا٘ٙسٜ زض ٍٞٙبْ ث٥ٝط٘سلطاض ٌ ٔٛضزاؾشفبزٜ ٤س( ثب٣)ذطَٛٔ ٣2ِطظا٘ٙسٜ زضٚ٘ ٞب٢ زؾشٍبٜ

ٝ ِطظٜ زض ٞۀط زل  9000حسالُ  ٤سزض ثشٗ، ثب اظ  ٥فثۀ  ٤ۀس ِطظا٘ٙۀسٜ ٔۀسٚض ٘جب   ٤ۀه ( ثبقۀس. لُۀط   Hz 150) ٥مۀ

                                                 

1-Beam mold 

2-Internal vibrators 
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 ٤ۀس ثب ٤ٍۀط ثب اقىبَ ز ٣٤ٞب ِطظا٘ٙسٜ. سثبق ٣ذٕك ٥طٖطو لبِت س چٟبضْ ٤ه ٤ب ٢ا لُط لبِت اؾشٛا٘ٝ چٟبضْ ٤ه

ٔ    ٤ؼبزا ٔٙبؾت ِطظا٘ٙسٜ ٔسٚض ٤ه ٤طٜزا ٥ٍٔح ٔٗبزَ ٣ُ٥ٔح ٝ وٙٙۀس. ٔؼٕۀٛٔ َۀَٛ  ِطظا٘ٙۀسٜ ٚ ثرۀف    ٥ّۀ

ٝ  ٤ۀس ثبقۀس. ثؿۀبٔس ِطظا٘ٙۀسٜ ثب    ٥كشطث قٛز، ٣وٝ ِطظا٘سٜ ٔ ٣ثرك  ٖٕكاظ  mm75حسالُ  ٤سِطظا٘ٙسٜ ثب  َۀٛض  ثۀ

 قٛز. ٣ثطضؾ ٤ٍط٢اثعاض ٔٙبؾت ز ٤بِطظـ ؾٙغ  ٤هثب  ٢ا زٚضٜ

                اؾشب٘ساضزثٝ  ٢ا زٚضٜ َٛض ثٝثؿبٔس  ٣ثطضؾٔرشّف ٚ ضٚـ  ٢ٞب اَالٖبر ا٘ساظٜ ٚ ثؿبٔس ِطظا٘ٙسٜ ثطا٢ – یبدآٍری

ASTM C1077  ٝٗقٛز. ٔطاػ 

 یکیچکص الست 5-6

 اؾشفبزٜ قٛز.kg (2/0±6/0 )ثٝ ٚظٖ  ٥ى٣ثب ؾط تؾش ىك٣چاظ  ٤سثب

 یختيابشار بزداضتي ٍ ر 5-7

 ٤ٙۀسٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ضا وٝ ٕ٘ب ٢ٔمساض ،٥ط٢ٌ ٕ٘ٛ٘ٝثبقس سب اظ ْط   ٢ا ا٘ساظٜ ثٝتظْ اؾز  ٤رشٗاثعاض ثطزاقشٗ ٚ ض ا٘ساظٜ

ٗ ض ٢. اثۀعاض ٔٙبؾۀت ثۀطا   ٤عزثشٗ زضٖٚ لبِت ثشٗ ثٝ اَطا  ٘ط ٤رشٗٚ ٍٞٙبْ ض وُ ثشٗ اؾز ثطزاضز ٗ شثۀ  ٤رۀش

ٗ ض ٢ؾطسبؼ ثطا ٤ب ٥ّچٝ. اؾشفبزٜ اظ ثثبقس ٣ٔ ؾطسبؼ ٢،ا زضٖٚ لبِت اؾشٛا٘ٝ  ٥طذٕكۀ٣ ثۀشٗ زض لبِۀت س   ٤رۀش

 ٔؼبظ اؾز.

 ابشار پزداخت 5-8

 اؾز. ٣ٔبِٝ زؾش ٤بدطزاذز، وٕچٝ  اثعاض

 اسالهپ گیزی اًذاسُ یلٍسب 5-9

 ثبقس. ASTM C143/C143Mاؾشب٘ساضز   اِعأبرُٔبثك ثب  ٤ساؾالٔخ ثب ط٥٢ٌ ا٘ساظٜ ٚؾب٤ُ

 یزیگ ظزف ًوًَِ 5-10

سرز ثۀب اثٗۀبز    ٥ع،ػبشة سٕ ٥طنفحٝ غ ٤ه ٤ب، ٖٛغفطٔٙبؾت، ٔحىٓ  ٢فّع ٥ٕب٘ٝد ٤ه ٤سثب ٥ط٢ٌ ٕ٘ٛ٘ٝ ْط 

 ٔرٌّٛ وطز. ثبٞٓوٕچٝ ٔٙبؾت، ٔؼسزاً ثٝ ؾِٟٛز  ٤ب ٥ّچٝٔٙبؾت ثبقس سب ثشٛاٖ وُ ٕ٘ٛ٘ٝ ضا ثب ث

 هقذار َّا گیزی اًذاسُدستگبُ  5-11

اؾۀشب٘ساضز   ٤ۀب  ASTM C173/C173Mاؾۀشب٘ساضز    ُٔۀبثك ثۀب   ٤ۀس ٔمۀساض ٞۀٛا ثب   ٥ط٢ٌ ا٘ساظٜ ٢تظْ ثطا ٚؾب٤ُ

ASTM C231/C231M .ثبقس 

 دهب گیزی اًذاسُابشار  5-12

 ثبقس. ASTM C1064/C106Mاؾشب٘ساضز   ُٔبثك ثب اِعأبر ٤سزٔب ثب ٥ط٢ٌ ا٘ساظٜ اثعاض
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 الشاهبت آسهَى 6

 یا استَاًِ یّب آسهًَِ 6-1

ٌ  ٤ؿشبزٜا ٥زثبقٙس ٚ زض ٚيٗ ٢ا ثٝ قىُ لبِت اؾشٛا٘ٝ ٤سثب ٣وكك ٤ب ٢ٔمبٚٔز فكبض ٞب٢ آظٔٛ٘ٝ . ٥ط٘ۀس لۀطاض 

 ٤سََٛ آظٔٛ٘ٝ ثب ٤ٗ،قٛز. ٖالٜٚ ثط ا ٔكرم وبضقٙبؼ آظٖٔٛسٛؾٍ  ٤سثب ٢ا اؾشٛا٘ٝ ٢ٞب سٗساز ٚ ا٘ساظٜ آظٔٛ٘ٝ

ٕ  ٘ۀساظٜ حسالُ ؾۀٝ ثطاثۀط حۀساوظط ا    ٤سثب ٢ا اؾشٛا٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ لُط ،زٚ ثطاثط لُط ؾۀٍٙسا٘ٝ زضقۀز ثبقۀس.     ٣اؾۀ

اؾۀشب٘ساضز  ُٔۀبثك ثۀب    ٤سثبقس، ٕ٘ٛ٘ٝ ثشٗ ثب mm50اظ  ٥كشطؾٍٙسا٘ٝ زضقز ث ٣ساوظط ا٘ساظٜ اؾٕح وٝ ٣ٍٞٙبٔ

ASTM C172/C172M  وطزٖ سط ثب ٖجٛض اظ اِه  ثٝ ضٚـ اِهmm50 ُٕٖ ٛ٢ثطا ز.ق  ٖ  ـ٤طدۀص  ٢ٞۀب  آظٔۀٛ

 ثبقس. mm100×mm200 ٤ب mm150×mm300 ٤سثبٞب  ذبل، ا٘ساظٜ اؾشٛا٘ٝ ٢ٔمبٚٔز فكبض

 یخوط یزت یّب آسهًَِ 6-2

ٗ  ٣ثشٙ ٥طس نٛضر ثٝ ٤سثب ٣ٔمبٚٔز ذٕك ٞب٢ آظٔٛ٘ٝ ٗ  ٣افمۀ  ٥زثبقس وٝ زض ٚيۀ ٚ زض ٕٞۀبٖ  قۀٛز   ٤ۀع٢ ض ثۀش

ٝ  ظسط ا ثعضي mm50حسالُ  ٤سٞب ثب ََٛ آظٔٛ٘ٝ .ٌطزز ؾرز ٥زٚيٗ ٞۀب ثبقۀٙس. ٘ؿۀجز     ؾٝ ثطاثط اضسفبٔ آظٔٛ٘ۀ

 ثبقس. 5/1اظ  ٥فث ٤س٘جب قٛ٘س ٣ٔ ٤ع٢ض لبِتوٝ  ٣٤ٞب ٖطو ثٝ اضسفبٔ آظٔٛ٘ٝ

وبضقٙبؼ آظٖٔٛ ثبقس. ٍٔط سٛؾٍ  2س٥ط ذٕك٣، ثب٤س ُٔبثك ػسَٚ  ٢ٞب آظٔٛ٘ٝحسالُ اثٗبز لبِت  6-2-1

 ثبقس. mm150× mm150ثب٤س  ٣ذٕك٥طسثبقس. اثٗبز ٔمُٕ اؾشب٘ساضز  قسٜ ٔكرماثٗبز ز٤ٍط 

ُٔبثك ثب  ٤سٕ٘ٛ٘ٝ ثشٗ ثبثب ثبقس،  mm50اظ  ٥كشطؾٍٙسا٘ٝ زضقز ث ٣ساوظط ا٘ساظٜ اؾٕح وٝ ٣ٍٞٙبٔ 6-2-2

 ُٖٕ قٛز. mm50وطزٖ سط ثب ٖجٛض اظ اِه  ثٝ ضٚـ اِه ASTM C172/C172Mاؾشب٘ساضز 
 

٥ٔب٥ٍ٘ٗ ٘شب٤غ آظٖٔٛ ٔكرم وٙس. ثب٤س سٗساز ٚ اثٗبز آظٔٛ٘ٝ ضا ثطا٢ س٥٥ٗٗ  ظٖٔٛآوبضقٙبؼ  6-2-3

 و٥ف٥زثطضؾ٣  ٔالحٓٝ قٛز(. ٍٞٙبْ ٔمب٤ؿٝ ٘شب٤غ آظٖٔٛ ٚ ثطا٢ ظ٤طثٙس٥ٕٞٗ  2ٚض٢آ٤بزٚ  1ٚض٢آ٤بز)

 لطاض ٥ٌطز. ٔٛضزاؾشفبزٜٕٞبٖ اثٗبز ٕ٘ٛ٘ٝ ثب٤س  ،دص٤طـ آظٖٔٛٚ ثشٗ ٔرٌّٛ 

ٔسَٚ ٌؿ٥رش٣ٍ  ٖٕٛٔبً حبَٗ ٤ثباٞب٢ ثب اثٗبز ٔشفبٚر س٥٥ٗٗ قٛز.  سٛا٘س ثب اؾشفبزٜ اظ آظٔٛ٘ٝ ٔسَٚ ٌؿ٥رش٣ٍ ٣ٔ -1 یبدآٍری

، ثٝ حساوظط اثٗبز ؾٍٙسا٘ٝ ثٝ ٤ىس٤ٍط . ٘ؿجز ٔمبٚٔز س٥طٞب٢ ذٕك٣ ثب اثٗبز ٔشفبٚروٙس ٣ٔثب وبٞف اثٗبز آظٔٛ٘ٝ افعا٤ف د٥سا 

زض نٛضر اؾشفبزٜ اظ حساوظط اثٗبز اظ زٚ ُٔبِٗٝ ٔشفبٚر ٘كبٖ زازٜ اؾز وٝ  آٔسٜ زؾز ثٝٞب٢ آظٔب٤كٍب٣ٞ  ثؿش٣ٍ زاضز. زازٜ

٘ؿجز ث٥ٗ ٔسَٚ  mm100×mm100 ٢ٞب لبِتٚ  mm150×mm150 ٢ٞب لبِتٚ  mm25سب  mm19ؾٍٙسا٘ٝ ث٥ٗ 

 mm5/9 ٚ mm5/37 ثب اثٗبز حساوظط ث٥ٗ ٢ٞب زا٘ٝؾًٙ ٢ثطا ٥ٕٗٞچٙٔشفبٚر ثبقس.  07/1سب  90/0ٌؿ٥رش٣ٍ ٕٔىٗ اؾز اظ 

 00/1سب  86/0٘ؿجز ث٥ٗ ٔسَٚ ٌؿ٥رش٣ٍ ٕٔىٗ اؾز اظ  mm115×mm115ٞب٢  ٚ لبِت mm150×mm150ٞب٢  ٚ لبِت

 ٔشفبٚر ثبقس

 .بثس٤ ٣ٔٞب افعا٤ف  ثب وبٞف اثٗبز آظٔٛ٘ٝٔٙفطز  ٢بٞ ظٔٛ٘ٝآ ٘شب٤غ اؾز وٝ سغ٥٥ط قسٜ زازٜ٘كبٖ  – 2 یبدآٍری

 

 



   1395 : سبل)تجذیذ ًظز دٍم( 3205ایزاى ضوبرٓ  هلیاستبًذارد 

7 
 

 

 حذاقل ابؼبد هقغغ تیزخوطی -2جذٍل 

 ابؼبد هقغغحذاقل 
mm 

 حذاکثز ابؼبد اسوی سٌگذاًِ
mm 

100×100 25≥ 

 25<حذاقل ابؼبد هقغغ≤50 150×150

 کبرگبُ یفٌ ىکبردا 6-3

قۀطا٤ٍ   ٤ۀس ثب زٞٙۀس  ٣ا٘ؼۀبْ ٔۀ   ٤طـآظٖٔٛ دص ٢ٞب ضا ثطا آظٔٛ٘ٝ ٢آٚض ٚ ُٖٕ ٥ٝوٝ سٟ وبضٌبٜ ٣فٙ ٞب٢ وبضزاٖ

 ضا زاقشٝ ثبقٙس. ASTM C1077اؾشب٘ساضز  ٥ٙبٌٔٝٛاٞ

 بتي بزداری ًوًَِ 7

 َجۀۀك               ٤ۀۀساؾۀۀشب٘ساضز، ثب ٤ۀۀٗا ٤ٍسحۀۀز قۀۀطا ٣٤ٞۀۀب ؾۀۀبذز آظٔٛ٘ۀۀٝ ٢ثۀۀطا ٔٛضزاؾۀۀشفبزٜ ٢ٞۀۀب ٕ٘ٛ٘ۀۀٝ 7-1

 ثبقس. ٥٤سقسٜسأٞب  ٕ٘ٛ٘ٝ ٥ٝسٟ ٢ثطا ٤ٍط٢ضٚـ ز وٝ ٤ٗاقٛ٘س، ٍٔط  ٥ٝسٟ ASTM C172/C172Mاؾشب٘ساضز 

 طجز و٥ٙس. ٢ثطزاض ٕ٘ٛ٘ٝٔكرهبر وبُٔ ٕ٘ٛ٘ٝ ضا ثب ِحبِ وطزٖ ٔحُ زل٥ك ٚ ظٔبٖ  7-2

 اسالهپ، هقذار َّا ٍ دهب 8

 اسالهپ 8-1

ثالفبنّٝ دؽ اظ ٔرّۀٌٛ وۀطزٖ ٔؼۀسز زض     قٛ٘س ٣ٔ ٥ٝٞب اظ آٖ سٟ وٝ آظٔٛ٘ٝ ضا اظ ثشٗ 1ثٟطاؾالٔخ ٞط  ٔمساض

 .٥سوٙ طجزٚ  ٥ط٢ٌ ا٘ساظٜ ASTM C143/C143Mاؾشب٘ساضز َجك  ٥ط٢ٌ ْٕ٘ٛ٘ٝط  

 هقذار َّا 8-2

. ٥سوٙ طجزٚ  ٥٥ٗسٗ ASTM C231/C231اؾشب٘ساضز   ٤ب ASTM C173/C173M اؾشب٘ساضزٞٛا ضا َجك  ٔمساض

 .٥طزلطاض ٌ ٔٛضزاؾشفبزٜٞب  آظٔٛ٘ٝ ز٤ٍط ٥ٝسٟ ٢ثطا ٤سٔمساض ٞٛا ٘جب ٥٥ٗزض ا٘ؼبْ آظٖٔٛ سٗ وبضضفشٝ ثٝثشٗ 

 دهب 8-3

 .٥سٚ طجز وٙ ٥٥ٗسٗ ASTM C1064/C106Mاؾشب٘ساضز  َجكزٔب ضا 

 اظ ٞط قسٜٝ ٥سٟ . ٕٔىٗ اؾز حؼٓ ثشٗثبقس بظ٥٘ثشٗ حؼٓ ٚظٖ ٚاحس  ٥ط٢ٌ ٕٔىٗ اؾز ا٘ساظٜ اظ ٔكرهبر ٣ثطذ زض-یبدآٍری

اؾشب٘ساضز  ٞٛا ٔس٘ٓط ثبقس. ٔمساض ٢ط٥ٌ زض ا٘ساظٜ ٥كشطٕٔىٗ اؾز اَالٖبر ث ٥ٗٞب ذٛاؾشٝ قٛز. ٕٞچٙ دطٚغٜ ٣ثطذ زض ثٟط

ASTM C138/C138M ٥ٌطز ٣ثشٗ سبظٜ ٔٛضزاؾشفبزٜ لطاض ٔ ٢ٚ ٔمساض ٞٛا 2ٜظز، ثبٚاحس حؼٓٚظٖ  ٢ط٥ٌ ا٘ساظٜ ٢ثطا. 

                                                 

1 - Batch 

2  - yield 
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 ّب آسهًَِ یزیگ قبلب 9

 یزیگ هحل قبلب 9-1

وٝ سب حۀس   ٣زض ٔحّ ٤ٍط،ِطظـ ٚ ٖبُٔ ٔعاحٓ ز ٥چؾُح سطاظ ٚ نّت، ثسٖٚ ٞ ٤ه ٢ضا ثالفبنّٝ ضٚ ٞب آظٔٛ٘ٝ

 .٥سوٙ ٥ط٢ٌ اؾز، لبِت ٢زاض ثٝ ٔحُ ٍ٘ٝ ٤هأىبٖ ٘عز

 یا استَاًِ یّب آسهًَِ گیزی قبلب 9-2

 5-5 ظ٤طثٙسَجك  ٣زؾشٍبٜ ِطظا٘ٙسٜ ٔٙبؾج ٤ب ،1ٚ ػسَٚ ا٤ٗ اؾشب٘ساضز  4-5 ظ٤طثٙسَجك  ٣سطاوٓ ٔٙبؾج ٥ّٔٝ

 ٢ثبقس. اٌۀط ثۀطا   قسٜ ٔكرم ٤ٍط٢ضٚـ ز وٝ ٤ٗأٍط  ٥س،وٙ ٥٥ٗسٗ 3. ضٚـ سطاوٓ ضا اظ ػسَٚ ٥سا٘شربة وٙ

 قٛز ٣اؾشفبزٜ ٔ ٙسٜسطاوٓ اظ ِطظا٘ ٢ٚ اٌط ثطا ،4ضا اظ ػسَٚ  ٥ط٢ٌ اِعأبر لبِت قٛز، ٣اؾشفبزٜ ٔ ٥ّٝسطاوٓ اظ ٔ

. ٥ۀس ا٘شرۀبة وٙ  7-5 ظ٤طثٙۀس ثب ا٘ساظٜ ٔٙبؾۀت، َجۀك    ا٢ ٥ّچٝ. ث٥سوٙ س٥٥ٗٗ 5ضا اظ ػسَٚ  ٥٢طٌ اِعأبر لبِت

ٕ سٛظ ٞط ثۀبض وٝ زض  ٥سػبثؼب وٙ ٢ضا زض اَطا  زٞب٘ٝ لبِت َٛض ٥ّچٝثشٗ زضٖٚ لبِت، ث ٤رشٍٗٞٙبْ ض ثۀشٗ،   ٤ۀ

ثۀشٗ   ٣٤،ٟ٘ب ٤ٝت ٤رشٗ. ٍٞٙبْ ض٥سٔشطاوٓ وٙ ٥بظٔٛضز٘ ا٘ساظٜ ثٝثشٗ ضا  ٤ٝٞط تآٖ ثٝ حسالُ ثطؾس.  ٣سٌػساق

 وٝ دؽ اظ سطاوٓ لبِت ضا دطوٙس. ٤ع٤سثطلسض٢ ث٥كشط ضا 

 

 الشاهبت رٍش تزاکن -3جذٍل 

 اسالهپ
mm 

 رٍش تزاکن

25≤ 

25 < 

 ٥ّٔٝ ظزٖ ٤ب ِطظا٘سٖ

 ِطظا٘سٖ
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 بِ رٍش هیلِ سدى گیزی قبلبالشاهبت  -4جذٍل 

 ًَع ٍ اًذاسُ آسهًَِ
mm 

 تؼذاد ضزبِ در ّز الیِ ّبیی بب ارتفبع تقزیببً هسبٍی تؼذاد الیِ

 ا٢ ثب لُط لبِت اؾشٛا٘ٝ

 100 

150 

225 

 

2 

3 

4 

 

25 

25 

50 

 لبِت س٥طذٕك٣ ثب ٖطو

 200سب  100

200 < 

 

2 

3   ٝ ٞۀب٢   ت٤ٝ ثب اضسفبٔ ٔؿب٢ٚ ٤ب سٗۀساز ت٤ۀ

ْ اضسفبٔ ٔؿب٢ٚ وٝ ا٘ساظٜ  ثب ث٥كشط اظ  ٞطوۀسا

mm150 ث٥كشط ٘جبقس 

 

 ٔطاػٗٝ قٛز. 3-9 ظ٤طثٙسثٝ 

 ٔطاػٗٝ قٛز. 3-9ثٝ ظ٤طثٙس 

 

 

 ذىبِ رٍش لزساً گیزی قبلبالشاهبت  -5جذٍل 

 ًَع ٍ اًذاسُ آسهًَِ

 mmابؼبد بزحسب 
 ّب تؼذاد الیِ

تؼذاد دفؼبت ٍاردکزدى 

 لزساًٌذُ در ّز الیِ
 یِالّز ارتفبع تقزیبی 

mm 

 لُطثب  ا٢ اؾشٛا٘ٝ لبِت

100 

150 

225 

 

2 

2 

2 

 

1 

2 

4 

 

 ٘هف اضسفبٔ آظٔٛ٘ٝ

 ٘هف اضسفبٔ آظٔٛ٘ٝ

 ٘هف اضسفبٔ آظٔٛ٘ٝ

 لبِت س٥طذٕك٣ ثب ٖطو

 200سب  100

200 < 

 

2 

 ٤ب ث٥كشط 2

 

 ٔالحٓٝ قٛز. 2-4-9 ظ٤طثٙس

 .ٔالحٓٝ قٛز 2-4-9 ظ٤طثٙس

 

 اضسفبٔ آظٔٛ٘ٝ

 ا٘ساظٜ ٥ّٕٖبس٣ سط٤ٗ ٤ه٘عز ٚ 200

 یزخوطیت یّب آسهًَِ گیزی قبلب 9-3

. ٥سا٘شربة وٙ 5-5 ظ٤طثٙسَجك  ٣زؾشٍبٜ ِطظا٘ٙسٜ ٔٙبؾج ٤ب 1ٚ ػسَٚ  4-5 ظ٤طثٙسَجك  ٣سطاوٓ ٔٙبؾج ٥ّٔٝ

سطاوٓ  ٢ثبقس. اٌط ثطا قسٜ ٔكرم ٤ٍط٢ضٚـ ز ٤ٙىٍٝٔط ا ٥س،وٙ ٥٥ٗسٗ 3َٚ سػ ثب اؾشفبزٜ اظضٚـ سطاوٓ ضا 

 قۀٛز  ٣اؾۀشفبزٜ ٔۀ   سٜسۀطاوٓ اظ ِطظا٘ٙۀ   ٢ٚ اٌط ثۀطا  4ضا اظ ػسَٚ  ٥ط٢ٌ اِعأبر لبِت قٛز، ٣اؾشفبزٜ ٔ ٥ّٝاظ ٔ

cm ٞط ٢. ثطا٥سٔكرم وٙ 5ضا اظ ػسَٚ  ٥ط٢ٌ لبِتاِعأبر 
 ٣لبِۀت س٥طذٕكۀ   ٣٤ؾُح ثۀبت  اظ ٔؿبحز 214

 7-5ظ٤طثٙس َجك. ٥سوٙ ٥٥ٗسٗ ٤ٝسطاوٓ ضا زض ٞط ت ٢ٞب اؾبؼ سٗساز وُ يطثٝ ٤ٗا ثطٚ و٥ٙس يطثٝ ٔٙٓٛض  ٤ه

ٝ ٞۀط ت  ٢وۀٝ ثۀطا   ٣يربٔش سبؾطسبؼ، ثشٗ ضا  ٤ب ٥ّچٝ. ثب ث٥سا٘شربة وٙ ٣٤ػبثؼب ٢ضا ثطا ٣اثعاض ٔٙبؾج تظْ  ٤ۀ
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ٝ سۀب زض ٞۀط ت   ٤ع٤ۀس، زضٖٚ لبِت ثط ٢. ثشٗ ضا َٛض٤ع٤ساؾز زض زاذُ لبِت ثط ٝ ٔمۀساض آٖ   ٤ۀ  ٤ىٙٛاذۀز  َۀٛض  ثۀ

 ٤ٝت ٤رشٗٔشطاوٓ قٛز. ٍٞٙبْ ض ٥بظٔٛضز٘ ا٘ساظٜ ثٝ ٤سثب ٤ٝثٝ حسالُ ثطؾس. ٞط ت قس٣ٌٔمساض ػسا ٚ قسٜ ٤ٕسٛظ

 سب دؽ اظ سطاوٓ، لبِت ضا دطوٙس. ٤ع٤سسط ثط ايبفٝ ٢ثشٗ ضا ٔمساض ٣٤،ٟ٘ب

 تزاکن 9-4

 .ثبقس ٣( ٣ٔ)ذطَٛٔ ٣سطاوٓ ٚ زؾشٍبٜ ِطظا٘ٙسٜ زضٚ٘ ٥ّٝ، ضٚـ سطاوٓ ثب ٔاؾشب٘ساضز ٤ٗسطاوٓ زض ا ٞب٢ ضٚـ

 سدى یلِرٍش تزاکن بب ه 9-4-1

ٕ ثۀب سٛظ  ٥ٌّٝطز ٔثب ؾطِ ،٤ع٤سزض لبِت ثط ٢ٔؿبٚ ٤جبًثٝ حؼٓ سمط ٥بظٔٛضز٘ ٞب٢ ٤ٝضا ثب سٗساز ت ثشٗ  ٤ىٙٛاذۀز  ٤ۀ

ٝ سب ٍٞٙبْ سطاوٓ ت ٥س. اػبظٜ ز٥ٞسضا ٔشطاوٓ وٙ ٤ٝٞب زض ؾُح لبِت، ٞط ت يطثٝ ٔ  ٤ۀ ٝ ثۀبتسط،  سۀطاوٓ حۀسٚز    ٥ّۀ

mm25 لبِۀت زض   ٣ثٝ ؾُٛح ذبضػ ٥ى٣ثب چىف تؾش ٣آضأ ثٝ ،٤ٝٞط تفطٚضٚز. دؽ اظ سطاوٓ  ٤ط٤ٗظ ٤ٝزض ت

ثۀعضي   ٢ٞۀب  ٚ حجبةظزٖ دطقٛ٘س  ٥ّٝاظ سطاوٓ ثب ضٚـ ٔ ػبٔب٘سٜ ثٝ ٢ٞب سب حفطٜ ٥س( يطثٝ ثع15٘سب  10حسٚز )

٣٤ وٝ زض نٛضر اؾشفبزٜ اظ چىف ٕٔىٗ اؾز زچۀبض  ٞب يطثٝ ظزٖ ثٝ لبِت ثطا٢ قٛ٘س. عذبض ػبٔب٘سٜ ثٝ ٢ٞٛا

ثشٗ ضا زض أشساز  ٤ٝٞط تدؽ اظ يطثٝ ظزٖ،  .٥ساظ وف زؾز اؾشفبزٜ وٙ ٣ قٛ٘س،زائٕ قىُ ٥٥طسغفطٚضفش٣ٍ ٤ب 

 ٣٤،ثبت ٤ٝت. ٍٞٙبْ سطاوٓ ٥سٕٞٛاض وٙ ٤ٍط،اثعاض ٔٙبؾت ز ٤بٔبِٝ  ٤هثب  ٥طذٕك٣ٚ زٚؾط لبِت س ٣ؾُٛح ػب٘ج

دطقسٜ، ثطزاقۀشٝ   ٢ٞب اظ لبِت ٤سثب ٣. ثشٗ ايبف٥سٔٛضز آظٖٔٛ دطوٙ ٢ٞب ثب ثشٗ ٤سضا ثب دط ٘كسٜوبٔالً  ٢ٞب لبِت

 قٛز.

 رٍش تزاکن بب لزساًذى  9-4-2

ٖ  ٔۀسر  .٥ۀس حفۀّ وٙ ضا  ٤ىٙٛاذزِطظـ  ظٔبٖ ٔسر ،آظٔٛ٘ٝ ٢٘ٛٔ ذبل ثشٗ، ِطظا٘ٙسٜ ٚ لبِت ٔحشٛ ٢ثطا  ظٔۀب

ؾۀُح   ٣،ٕٔٗٛتً دؽ اظ اٖٕبَ ِطظـ وۀبف  .زاضز ٣ِطظا٘ٙسٜ ثؿشٍ ٥طسأط ٥عاٖثشٗ ٚ ٔ ٣٤ثٝ وبضا ،٥بظٔٛضزِ٘طظـ 

. ِۀطظـ ضا فمۀٍ سۀب    ضٚ٘ۀس  ٣ٔ ٥ٗاظ ث ٣٤ثعضي ٞٛا زض ؾطسبؾط ؾُح ثبت ٢ٞب ٚ حجبة قٛز ٣ٕٞٛاض ٔ ٤جبًثشٗ سمط

 ٞب ٤ٝٚ ت ٥سٞب ضا دطوٙ لبِت .(ثٝ ٤بزآٚض٢ ٔطاػٗٝ قٛز) ٥سثطؾس، ازأٝ زٞ ٣سطاوٓ ثشٗ ثٝ حس ُّٔٛث وٝ ٣ٍٞٙبٔ

ٝ ٞط ت ٢وُ ثشٗ تظْ ثطا ٤ٝ،ٞط ت اظ آغبظ ِطظـ لجُ. ٥سثّطظا٘ ٥بظٔٛضز٘ٚ  ٤ىؿبٖ ٤جبًسمط زفٗبر ثٝضا  ضا زضٖٚ  ٤ۀ

 ٤ۀب ِطظا٘ٙسٜ ثٝ وف  ٥سزضٖٚ لبِت فطٚثطزٜ، اػبظٜ ٘سٞ ٣آضأ ثٝسطاوٓ آظٔٛ٘ٝ، ِطظا٘ٙسٜ ضا  ٍبْ. زض ٤ٙٞع٤سلبِت ثط

حجبة ثعضي ٞٛا زض آظٔٛ٘ٝ  ٥چٞ وٝ ٢َٛض ثٝ ٥ساظ لبِت ذبضع وٙ ٣آضأ ثٝزٞس. ِطظا٘ٙسٜ ضا  ٥ٝلبِت سى ٢ٞب وٙبضٜ

 لبِت ٘جبقس. ٣٤ثبت جٝثبتسط اظ ِ mm6اظ  ٥فآذط، ؾُح ثشٗ ث ٤ٝت ٤رشٕٗ٘ب٘س. ٍٞٙبْ ض ٣ثبل

. ٕٔىٗ ٥ؿزِطظـ تظْ ٘طب٥٘ٝ  5اظ  ٥ف، ثmm75اظ  سط ث٥ف اؾالٔخ ثب ثشٗ زض ِطظا٘ٙسٜ فطٚثطزٖ ثبض ٞط زض ٕٔٗٛتً – یبدآٍری

اظ  ٥فِطظـ زض ٞط ثبض ث ظٔبٖ ٔسر ٘سضر ثٝثبقس أب  بظ٥ٔٛضز٘ ٥كشط٢ِطظـ ث ظٔبٖ ٔسر ،ثب اؾالٔخ وٕشط ٣٤ٞب ثشٗ ٢اؾز ثطا

 .ثبقس ٣ٔطب٥٘ٝ  10
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 یا استَاًِ یّب قبلب 9-4-2-1

ِۀطظـ زض ٞۀط    ثۀبض  ٤هاظ  ٥كشطث وٝ ٣ٍٞٙبٔاؾز.  قسٜ زازٜ٘كبٖ  5زض ػسَٚ  ٤ٝ،زفٗبر ِطظـ زض ٞط ت سٗساز

ٖ  ٢ٞب ا٘ساظٜثٝ  ٤ٝٞط تزض  ظٔبٖ ِطظـتظْ ثبقس،  ٤ٝت ْ  زض. ٥ۀس وٙ ٥ٓسمؿۀ  ٤ىؿۀب ٞ   ٍٞٙۀب  ٥ۀس ِۀطظـ اػۀبظٜ ز

 ٤ٝ،فطٚضٚز. دؽ اظ ِطظـ ٞط ت mm25زض حسٚز آٖ  ٤ط٤ٗظ ٤ٝٚ ت قٛز ٣وٝ ِطظا٘سٜ ٔ ا٢ ٤ِٝطظا٘ٙسٜ ثٝ زضٖٚ ت

ثؿشٝ قٛ٘س  ٔب٘سٜ ٣ثبل ٢ٞب سب حفطٜ ٥سلبِت يطثٝ ثع٘ ٥ط٣٘ٚثبض ثٝ ؾُٛح ث 10 وٓ زؾز ٥ى٣چىف تؾش ٤هثب 

٣٤ وۀٝ زض نۀٛضر اؾۀشفبزٜ اظ چىۀف     ٞۀب  يطثٝ ظزٖ ثٝ لبِت ثطا٢ قٛ٘س.، ذبضع ػبٔب٘سٜ ثٝ ٢ٞٛا ٢ٞب ٚ حجبة

 ٥ساظ وف زؾز اؾشفبزٜ وٙ ٕٔىٗ اؾز زچبض فطٚضفش٣ٍ ٤ب سغ٥٥طقىُ زائ٣ٕ قٛ٘س،

 یزخوطیت یّب قبلب 9-4-2-2

َۀَٛ آظٔٛ٘ۀٝ    ٢زض أشۀساز ذۀٍ ٔطوۀع   ٚ فبنّٝ ٘ساض٘ۀس   mm150اظ  ٥فث ٤ىس٤ٍط وٝ اظ ٣ضا زض ٘مبَ ِطظا٘ٙسٜ

زض أشۀساز زٚ ذۀٍ    ٥بٖزضٔ ٤ه، ِطظا٘ٙسٜ ضا mm150اظ  ٥فثثب ٖطو  ٣٤ٞب آظٔٛ٘ٝ ٢. ثطاس٥ٚاضز وٙ ثبقٙس، ٣ٔ

ٞۀط  . دؽ اظ ِطظـ فطٚضٚز ٤ط٤ٗظ ٤ٝثٝ ت mm25 سب حسٚزِطظا٘ٙسٜ  ٥ّٝٔ ٥س. اػبظٜ ز٥ٞسٚاضز وٙثب ََٛ  ٔٛاظ٢

ثؿشٝ  ٔب٘سٜ ٣ثبل ٢ٞب سب حفطٜ ٥سلبِت يطثٝ ثع٘ ٥ط٣٘ٚثبض ثٝ ؾُٛح ث 10 وٓ زؾز ٥ى٣چىف تؾش ٤هثب  ،٤ٝت

 ، ذبضع قٛ٘س.ػبٔب٘سٜ ثٝ ٢ٞٛا ٢ٞب قٛ٘س ٚ حجبة

 پزداخت 9-5

ِجۀٝ لبِۀت، ثۀسٖٚ     ٤ۀب ثۀب وٙۀبضٜ    سۀطاظ  ٕٞٓٞٛاض ٚ  ٣سب ؾُح ٥سا٘ؼبْ زٞ ٣ذٛضزٌ زؾز ٤ٗضا ثب وٕشط دطزاذز

 .ا٤ؼبز قٛز mm3سط اظ  ثعضي ٞب٢ ٣ثطآٔسٌ ٤ب ٣فطٚضفشٍ

 یا استَاًِ یّب پزداخت قبلب 9-5-1

وٕچٝ  ٤ب ٣ٔبِٝ زؾش ٤بسطاوٓ ٚ  ٥ّٝثب ٔ زٞس ٣وٝ لٛاْ ثشٗ اػبظٜ ٔ ٣٤ضا سب ػب ٣٤اظ سطاوٓ ثشٗ، ؾُٛح ثبت دؽ

ؾفز  ٥طاظ ذٕ ٘بظو٣ ٤ٝتضا ثب  قسٜ ٥ٝسٟسبظٜ  ٢ا اؾشٛا٘ٝ ٢ٞب آظٔٛ٘ٝ ٣٤ؾُح ثبت ٥بظ،. زض نٛضر ٥٘سدطزاذز وٙ

 ASTM C617/C617M ؾۀۀشب٘ساضزا َجۀۀك قۀۀٛز ٣ٚ ؾۀۀرز ٔۀۀ ٢آٚض دطسّٙۀۀس وۀۀٝ ثۀۀب آظٔٛ٘ۀۀٝ ٖٕۀۀُ ٥ٕبٖؾۀۀ

 .٥سوٙ ٢ٌصاض والٞه

 یزخوطیت یّب پزداخت قبلب 9-5-2

 ٤ؼۀبز تظْ ػٟۀز ا  ٢لبِۀت ثۀب ضٚازاض   ٣٤نب  وطزٖ ؾُح ثبت ٢وٕچٝ ثطا ٤ب ٣اظ سطاوٓ ثشٗ، اظ ٔبِٝ زؾش دؽ

 .٥سسرز ٚ سطاظ، اؾشفبزٜ وٙ ٣ؾُح

 ّب آسهًَِ گذاری ًطبًِ  9-6

ٝ كۀٛز،  ٘ ٞۀب  آظٔٛ٘ٝثب اؾشفبزٜ اظ ضٚق٣ وٝ ؾجت آؾ٥ت ضؾب٘سٖ ثٝ ؾُح  ثشٙۀ٣ ضا وۀٝ ثۀط اؾۀبؼ      ٢ٞۀب  آظٔٛ٘ۀ

. ٥س٘ىٙ ٢ٌصاض ٘كب٘ٝضا  ٣ػساقس٘ ٢ٞب والٞه و٥ٙس. ٢ٌصاض ٘كب٘ٝ ا٘س قسٜ ٢ثطزاض ٕ٘ٛ٘ٝ قسٜ ٣٤قٙبؾب ٢ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ

 ثبقس. ٤طدص أىبٖٞب  آٖ ٤٣سب قٙبؾب ٥سوٙ ٢ٌصاض ٘كب٘ٝٞب ضا  ٞب، آظٔٛ٘ٝ ػسا وطزٖ لبِت ٔحى ثٝ
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 آٍری ػول 10

 استبًذارد آٍری ػول 10-1

ٖ ثاٞسا   ٢ثطا ٞب آظٔٛ٘ٝاؾز وٝ زض آٖ  ٣اؾشب٘ساضز ضٚق ٢آٚض ُٖٕ ضٚـ ؾۀبذشٝ ٚ   2-4 ظ٤طثٙۀس  زض قۀسٜ  ٥ۀب

 .قٛ٘س ٣ٔ ٢آٚض ُٖٕ

 ّب آسهًَِ یذارًگْ  10-1-1

ٖ   ٥ط٢ٌ لبِت ٥ٝاِٚ ٢آٚض ٞب ضا زض ٔحُ ُٖٕ ٘شٛاٖ آظٔٛ٘ٝ وٝ ٣زضنٛضس ٞۀب ضا   وطز، ثالفبنّٝ دۀؽ اظ دطزاذۀز، آ

زض حۀسٚز   ٘بسطاظ٢ ؾُح ٔحُ ٍٟ٘ۀساض٢ ثب٤ۀس حۀساوظط   . ٥سا٘شمبَ زٞ ٥ٝ،اِٚ ٢آٚض ثٝ ٔحُ ُٖٕ ٢زاض ٍ٘ٝ ٢ثطا

mm20 اظ ا٘ۀس  قسٜ ٥ٝسٟ ثبضٔهط  ٤ه ٢ٞب وٝ زض لبِت ٢ا اؾشٛا٘ٝ ٢ٞب آظٔٛ٘ٝ ٣٤ػب ػبثٝ ٢زض ٞط ٔشط ثبقس. ثطا ،

ٖ ز ٥ت. زضنٛضر آؾ٥ساؾشفبزٜ وٙ ،زاضز ٍ٘ٝلبِت ضا  وف سٛا٘س ٣ٔ وٝ آٖاثعاض ٔكبثٝ  ٤بوٕچٝ ثعضي  ؾۀُح   ٤ۀس

 .٥سٞب ضا زٚثبضٜ دطزاذز وٙ ثالفبنّٝ آٖ ٥ٝ،اِٚ ٢زاض ٍ٘ٝٞب ٍٞٙبْ ا٘شمبَ ثٝ ٔحُ  آظٔٛ٘ٝ ٣٤ثبت

 یِاٍل آٍری ػول 10-1-2

o ٣٤ؾبٖز زض ثۀبظٜ زٔۀب   48ٚ دطزاذز ثٝ ٔسر  ٥ط٢ٌ لبِتثالفبنّٝ دؽ اظ  ٤سثب ٞب آظٔٛ٘ٝ
C (16   27اِۀ٣ )زض 

ثب ٔمبٚٔز ٔكرهٝ  ٣ثشٙ ٢ٞب ٔرٌّٛ ٢قٛ٘س. ثطا ٢زاض ٍ٘ٝ قٛز، ٣ٞب ٔ وٝ ٔبٕ٘ اظ افز ضَٛثز آظٔٛ٘ٝ ٔح٣ُ٥

MPa 40 ٥ٗث ٤سثب ٥ٝاِٚ ٢آٚض ُٖٕ ٢زٔب ٥كشط،ث ٤ب o
C (20  26سب )٣ٔۀ  ٥ٝاِٚ ٢آٚض ُٖٕ ٍٞٙبْ. ثبقس  ٖ اظ  سۀٛا

 سطو٥ج٣ ٤بضٚـ ٔٙبؾت  ٤ه ٤سضَٛثز اؾشفبزٜ وطز. ثب زٔب ٚ زاقشٗ ٍ٘ٝ ٚ طبثزحفّ  ٢ثطا ٣ٔرشّف ٢ٞب ضٚـ

ٚ زض  ٥س٘ۀٛض ذٛضقۀ   ٥ٓاظ سۀبثف ٔؿۀشم   ٤ۀس ٞب ثب ٕٞٝ آظٔٛ٘ٝ .(ثٝ ٤بزآٚض٢ ٔطاػٗٝ قٛز)ٞب ضا ثٝ وبضثطز  اظ ضٚـ

ٝ  ٢ط، ٔحبفٓز قٛ٘س. زٔب٤ٍز سبثك٣ ٣حطاضس ٢ٞب نٛضر اؾشفبزٜ اظ ٔٙجٕ ٝ  ٢زاض ٔرعٖ ٍ٘ۀ زض  ٤ۀس ٞۀب، ثب  آظٔٛ٘ۀ

ٔرۀعٖ ضا ثۀب زٔبؾۀٙغ     ٢وٙشطَ قٛز. حۀسالُ ٚ حۀساوظط زٔۀب    ٤ك٣ٚ ٌطٔب ٤ك٣ؾطٔب ٢نٛضر ِعْٚ ثب اثعاضٞب

٘بظن، اظ سٕۀبؼ ؾۀُح    ٣٤ٔمٛا ٢ٞب لبِت ٥ط٢وبضٌ ثٝ. زضنٛضر ٥سوٙ ٤بززاقزٕ٘ٛزٜ ٚ  ٥ط٢ٌ ا٘ساظٜٔرهٛل 

 .٥سوٙ ٥ط٢آة ػٌّٛ ٤ٍطٔٙبثٕ ز ٤ب ةٔطَٛ( ٣٤)چشب ٣ٞب ثب دبضچٝ وٙف لبِت ٥ط٣٘ٚث

 :قٛز ٣ٔٙبؾت ٔ ضَٛثز ؼبز٤اٞب، ثبٖض  آظٔٛ٘ٝ ٥ٝاِٚ ٢آٚض ُٖٕزضٍٞٙبْ  ٤طچٙس ضٚـ ظ ٤ب ٤ه ٢ط٥وبضٌ ثٝ -یبدآٍری

ٔ زض آة  ٥ۀط٢ ٌ لبِۀت ٚ ثالفبنۀّٝ دۀؽ اظ    ٥سثذٛقۀب٘  ٥ى٣دالؾۀش  ٢ٞۀب  قسٜ ضا ثب دٛقف ٥ط٢ٌ لبِت ٢ٞب آظٔٛ٘ٝ-اِف اظ  قۀسٜ  اقۀجب

 ؛٥سٚض وٙ )آٞه(، غَٛٝ سوّؿ٥ٓ٥سضٚوؿ٥ٞ

 ؛٥س، لطاضزٞا٘س قسٜ ؾبذشٝٔٙبؾت  َٛض ثٝوٝ  ٤ٍط٢ز ٢ٞب ؾبظٜ ٤ب ٣چٛث ٢ٞب زض ػٗجٝٞب ضا  آظٔٛ٘ٝ-ة

 ؛٥سدط اظ ٔبؾٝ ٔطَٛة لطاض زٞ ٢ٞب ٞب ضا زض ٔحفٓٝ آٖ-ح

 ؛٥سثطزاقشٗ زاض٘س، ثذٛقب٘ ٥زوٝ لبثّ ٥ى٣دالؾش ٢ٞب ٞب ضا ثب دٛقف آٖ-ر

 .٥سلطاض زٞ ٥ى٣دالؾش ٞب٢ ٥ؿٝٞب ضا زضٖٚ و آٖ-ص
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( ٔطَۀٛة زضٖٚ  ٣٤)چشۀب  ٣ٔٙٓۀٛض اظ دبضچۀٝ وٙفۀ    ٤ٗ. ثسقٛز ٣ٔ ٤ك٥سٜا٘س ٥ساس٣ٞب، سٕٟ اػشٙبة اظ ذكه قسٖ آظٔٛ٘ٝ ٢ثطا-ع

 ٥ۀط نۀفحبر غ  ٤ۀب  ٥ى٣دالؾۀش  ٢ٞۀب  ٞب ضا ثب دٛـ قٛز. آٖ ٥ط٢ػٌّٛ ٤سأب اظ سٕبؼ دبضچٝ ثب ؾُح ثشٗ ثب قٛز ٣ٔحفٓٝ اؾشفبزٜ ٔ

 وٙشطَ وطز: ٤طظ ٢ٞب اظ ضٚـ ٣ثطذ ٤ب ٤هثب  سٛاٖ ٣ٞب، ٔ آظٔٛ٘ٝ ٥ٝاِٚ ٢آٚض ُٖٕضا ٍٞٙبْ  ٥ٍٔٙبؾت ٔح ٢زٔب .س٥ػبشة ثذٛقب٘

 ؛٤ٝؾبٔب٘ٝ سٟٛاؾشفبزٜ اظ  -1

 ؛٤د اؾشفبزٜ اظ -2

 ؛ذٛزوبض زٔب ضا زاض٘سس٥ٓٙٓ  ٥زوٝ لبثّ ٤ك٣ٌطٔب ٤ب ٤ك٣اثعاض ؾطٔب اؾشفبزٜ اظ -3

 .٣حطاضس ٢ٞب تٔخ ٤ب ٢ثربض ٔب٘ٙس اؾشفبزٜ ٌطٔبز٣ٞ ٢ٞب ضٚـ ٥ط٢ثٝ وبضٌ  -4

اؾۀشفبزٜ وۀطز.    ،قۀسٜ  ٥ٗٔٗ ٣ٔحسٚزوطزٖ افز ضَٛثش ٚ ٢زاض ٍ٘ٝ ٢اِعأبر زٔب ٥ٗسأٔ ٢ثطا ٤ٍط٢ٔٙبؾت ز ٢ٞب اظ ضٚـ سٛاٖ ٣ٔ

ٗ  ٥كشط،ث ٤ب MPa 40 ٥ٗٔٗ ثب ٔمبٚٔز ٣ثشٙ ٢ٞب ٔرٌّٛ ٢ثطا ٥ٝاِٚ زض ٔطاحُ ٤ؼبزقسٜا ٢ٌطٔب ٔرّۀٌٛ ضا   ٢اؾۀز زٔۀب   ٕٔىۀ

ضٚـ  ٤ٗسۀط  ضاحۀز  سٛا٘ۀس  ٣ٔ ٥ٓ،وّؿ ٥سضٚوؿ٥سثب ٞ قسٜ اقجبٔزض آة  ٢ٚض غَٛٝزٞس.  ٤فافعا ٢زاض ٍ٘ٝ ٢تظْ ثطا ٢اظ زٔب ٥فث

ٝ وۀٝ ٍٞٙۀبْ    ٤ٍطز ٢ٞب لبِت ٤ب٘بظن  ٣٤ٔمٛا ٢ٞب وٝ زض لبِت ٣٤ٞب ثبقس. آظٔٛ٘ٝ ٢زاض ٍ٘ٝ ٢ثطا ٥بظٔٛضز٘ ٢حفّ زٔب زض  ٢ٚض غَٛۀ

ْ آظٖٔٛ ٔمبٚٔۀز   ٤غقٛ٘س. ٘شب ٢زاض ٍ٘ٝ ٥ٓوّؿ ٥سضٚوؿ٥سثب ٞ قسٜ اقجبٔزض آة  ٤سض٘س، ٘جبلطاض زا قٛ٘س، ٣ٍ ٔؿآة ٔٙج  ظٚزٍٞٙۀب

٢oوٝ زض زٔب ٣٤ٞب آظٔٛ٘ٝ
C 16 ٍٝ٘ ٢زض زٔب وٝ ٣ٍٞٙبٕٔٔىٗ اؾز وٕشط ٚ  قٛ٘س ٣ٔ ٢زاض o

C 27 ٍٝ٘ ٕٔىۀٗ   قۀٛ٘س  ٣ٔۀ  ٢زاض

 .ثبقس طوٕش ،ثبتسط ٥ٝاِٚ ٢زاض ٍ٘ٝ ٢زٔب ٢ثبت، ٕٔىٗ اؾز ثطا ٥ٗآظٖٔٛ ٔمبٚٔز زض ؾٙ ٤غ٘شب ،٤ٍطز ٖجبضر ثٝ؛ ثبقس ٥كشطثاؾز 

 ییًْب یآٍر ػول 10-1-3

 یا استَاًِ یّب آسهًَِ 10-1-3-1

 ٢َٛض ٥س،لطاضزٞ زض آةٞب ضا  ٞب، آظٔٛ٘ٝ لبِت ٣٤اظ ػبثؼبدؽ  ٥مٝزل 30حسٚز  ٥ٝ،اِٚ ٢آٚض ُٖٕ ٥ُاظ سىٕ دؽ

o ٢ٔسر، آة ثب زٔب زض سٕبْوٝ 
C (2±23 )٤بآة  ٢زاض ٍ٘ٝ ٢ٞب ٞب لطاضٌطفشٝ ثبقس. اظ ٔرعٖ ؾُح آظٔٛ٘ٝ ض٢ٚ 

ٝ  ٤ٙىٍٝٔط ا ٥س،اؾشفبزٜ وٙ ASTM C511 اؾشب٘ساضز ضَٛثز ُٔبثك ثب ٢ٞب اسبق ٌ  ٞۀب   آظٔٛ٘ۀ ٚ ٔبؾۀٝ   ثۀب ٔرّۀٛ

ثۀب   ٢ٌۀصاض  والٞۀه آظٔۀٖٛ ثبقۀس. ٍٞٙۀبْ     اظ ا٘ؼبْ ٥فد ثالفبنّٝ ٤بقسٜ ثبقٙس  ٢ٌصاض والٞهٔصاة،  ٌٌٛطز

اظ ذكه ثبقس سۀب ٔۀبٕ٘    ٣وبف ا٘ساظٜ ثٝ ٤سثب ٢ا اؾشٛا٘ٝ ٢ٞب آظٔٛ٘ٝاثشسا ٚ ا٘شٟب٢ ٔصاة،  ٌٌٛطز ٚٔبؾٝ  ٔرٌّٛ

اؾۀشب٘ساضز   وۀٝ زض  ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖقٛز،  والٞه ٤طظ ٤ب ُحزض ؾ mm6سط اظ  ثعضي ٢ٞٛا ٢ٞب حجبة ٤بثربض  ٥ُسكى

ASTM C617/C617M وٝ ٣زضنٛضسآظٖٔٛ،  اظ ا٘ؼبْؾبٖز لجُ  حساوظط ؾٝ ٣ظٔب٘ زض فبنّٝاؾز.  قسٜ ٥بٖث 

o ٥ٗث ٥ٍٔح ٢ٚ زٔب ٚػٛز زاقشٝ ٢ا اؾشٛا٘ٝ ٢ٞب آظٔٛ٘ٝ ٢ثط ضٚضَٛثز آظاز 
C20  سبo

C30 ٢زٔب ٤زثبقس، ضٖب 

 ٘ساضز. ٣اؾشب٘ساضز يطٚضس ٢آٚض ُٖٕ

 یزخوطیت یّب آسهًَِ 10-1-3-2

(. ثۀب  ٔالحٓۀٝ قۀٛز   1-3-1-10 ظ٤طثٙساؾز ) ٢ا اؾشٛا٘ٝ ٢ٞب ٕٞب٘ٙس آظٔٛ٘ٝ ٥طذٕك٣س ٢ٞب آظٔٛ٘ٝ ٢آٚض ُٖٕ

ٗ سفۀبٚر وۀٝ ا   ٤ٗا ٝ  ٤ۀ ٔ  زض آةاظ ا٘ؼۀبْ آظٔۀٖٛ    ٥فؾۀبٖز دۀ   20حۀسالُ سۀب    ٤ۀس ٞۀب ثب  آظٔٛ٘ۀ ثۀب   قۀسٜ  اقۀجب

o ٢زض زٔۀب  ٚ ٥سضٚوؿ٥سوّؿ٥ٓٞ
C (2 ± 23 ) ٝ ٝ     ٤ۀس قۀٛ٘س. ثب  ٢زاض ٍ٘ۀ  ٢ٞۀب  اظ ذكۀه قۀسٖ ؾۀُٛح آظٔٛ٘ۀ

 قٛز. ٥ط٢ذطٚع اظ ٔرعٖ آة ٚ اسٕبْ آظٖٔٛ ػٌّٛ ٥ٗث ٣زض فبنّٝ ظٔب٘ ٥طذٕك٣س
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 ٣ٙ٥٤ٚ دۀب  ٣٤ثۀبت  ٢زض سبضٞۀب  ٣وككۀ  ٢ٞۀب  سۀٙف  ٤ؼبزثبٖض ا سٛا٘س ٣ٔ ٣ذٕك ٢ٞب ؾُح آظٔٛ٘ٝ ٣ذكه قسٖ ػعئ -یبدآٍری

 وبٞف ذٛاٞس زاز. ٥ط٢ٌ چكٓ َٛض ثٝضا  ٣أط ٔمبٚٔز ذٕك ٤ٗٞب قٛز وٝ ا ٔمُٕ آظٔٛ٘ٝ

 در کبرگبُ آٍری ػول 10-2

 ٢آٚض ُٖٕؾبذشٝ ٚ  3-4 ظ٤طثٙس زض قسٜ ٥بٖثاٞسا   ٢ٞب ثطا آظٔٛ٘ٝ زض آٖاؾز وٝ  ٣ضٚق زض وبضٌبٜ ٢آٚض ُٖٕ

 .قٛ٘س ٣ٔ

 یا استَاًِ یّب آسهًَِ 10-2-1

ٝ قسٜ اؾز،  ٤ع٢ض ثشٗوٝ  ٢ا ؾبظٜ ٤ه٘عز حس أىبٖضا سب  ٢ا اؾشٛا٘ٝ ٞب٢ آظٔٛ٘ٝ . ٕٞۀٝ ؾۀُٛح   ٥ۀس وٙ ٢زاض ٍ٘ۀ

ٔحبفٓۀز   ٣ُ٥ٖٛأُ ٔح ٣ؾبظٜ، زض ثطاثط ثطذ ٢ثٙس لبِتٔكبثٝ ثب ضٚـ  حس أىبٖضا سب  ٢ا اؾشٛا٘ٝ ٢ٞب آظٔٛ٘ٝ

ٝ ٥ۀس فۀطاٞٓ وٙ  ا٢ ٘ٝاؾۀشٛا  ٢ٞۀب  آظٔٛ٘ٝ ٢ؾبظٜ ثطا ٣ُ٥ٔح ٤ٍٔكبثٝ قطا ٣. زٔب ٚ ضَٛثش٥سوٙ ٞۀب ضا زض   . آظٔٛ٘ۀ

 ٣ُ٤،قۀطا  ٥ٗثۀٝ چٙۀ   ٥بث٣زؾش ٢. ثطا٥سلطاض زٞٔٛضز آظٖٔٛ  ٥ٗ،ٔٗ ٢آٚض ُٖٕحبنُ اظ ضٚـ  ٣ضَٛثش ٤ٍقطا

ٜ اظ لبِۀت  ظؾۀب  ٢ثب لبِۀت ثۀطزاض   ظٔبٖ ٞٓضا  ٜقس ؾبذشٝ ٢ٞب آظٔٛ٘ٝ ٥ٌطز، ٣سحز ثبض لطاض ٔ وٝ ٢ا ؾبظٜ ٤ػٜٚ ثٝ

 .٥سذبضع ٚ آظٖٔٛ وٙ

 یزخوطیت یّب آسهًَِ 10-2-2

 ٢آٚض ُٖٕثشٗ ٔٛػٛز زض ؾبظٜ  ٢آٚض ُٖٕٔكبثٝ  ٣ثبقس ثب ضٚق ٣وٝ ّٖٕ ٣٤ػبآٖضا سب  ٥طذٕك٣س ٞب٢ آظٔٛ٘ٝ

ٝ قسٜ ضا ثٝ ٔحۀُ   ٥ط٢ٌ لبِت ٢ٞب آظٔٛ٘ٝ ،٥ط٢ٌ لبِت اظ دؽ ؾبٖز،( 48 ± 4ٔسر ) ٤بٖزض دب. ٥سوٙ  ٢زاض ٍ٘ۀ

ثط  لطاض زازٖزض ثؿشط ضاٜ ٞؿشٙس ضا ثب  طٔؿشم ٤ٝضٚ ٢ٞب وٝ ٔطثٌٛ ثٝ زاَ ٣٤ٞب . آظ٥ٝ٘ٛٔسثطزٜ، اظ لبِت ذبضع وٙ

ثۀط  ٞب ضا  آظٔٛ٘ٝ ا٘شٟب٢ٚ  ٞبوٙبضٜ. ٥سوٙ ٢زاض ٍ٘ٝضٚ ثٝ ثبت ثبقس،  ٞب آٖ ٣٤وٝ ؾُٛح ثبت ٢ا ٌٛ٘ٝ ثٝ ٥ٗ،ظٔ ٢ضٚ

ضا  ٣٤ٞب . آظ٥ٝ٘ٛٔسٔكرم لطاضزٞ ٢آٚض ُٖٕ ٥برضا زض ٔٗطو ّٖٕ ٣٤ٔبؾٝ ٔطَٛة ٚ ؾُٛح ثبت ٤ب ٥ٗظٔ ٢ضٚ

ثۀب ٕٞۀبٖ    ثبقۀٙس  ٣وۀٝ ٔٗۀط  آٖ ٔۀ    ٢ا ثٝ ؾبظٜ ٤ه٘عز حس أىبٖزض ؾبظٜ ٞؿشٙس سب  زثشٗ ٔٛػٛ ٤ٙسٜوٝ ٕ٘ب

ٗ ٞب ضا زض ٔحُ ٔكبث آظٔٛ٘ٝ ،٢آٚض ُٖٕزٚضٜ  ٤بٖ. زض دب٥سوٙ ٢زاض ٍ٘ٝزٔب ٚ ضَٛثز  ٤ٍقطا ؾۀبظٜ، زض   ٥زٝ ٚيۀ

 ٤ىٙٛاذش٣اظ  ٥ٙبٖإَ ٢. ثطا٥سذبضع وٙ ٢زاض ٍ٘ٝضا اظ ٔحُ  ٥طذٕك٣س ٢ٞب . ٕٞٝ آظ٥ٝ٘ٛٔسٔٗطو ٞٛا لطاضزٞ

 آة زض ؾۀبٖز، ( 24 ± 4ٞب ضا ثالفبنّٝ لجُ اظ ا٘ؼبْ آظٖٔٛ، ثٝ ٔسر ) ٞب، آٖ ٕٞٝ آظٔٛ٘ٝ ٢ثطا ٣ضَٛثش ٤ٍقطا

o ٢زض زٔب ٥ٞسضٚوؿ٥سوّؿ٥ٓ ثب قسٜ اقجبٔ
C (2±23 )ٞب زض  اظ ذكه قسٖ آظٔٛ٘ٝ ٥ط٢ػٌّٛ ٢. ثطالطاضز٥ٞس

ُ  ٤ٍذۀطٚع اظ قۀطا   ٥ٗثۀ  ٣فبنّٝ ظٔب٘ ْ    ٢آٚض ٖٕۀ               ظ٤طثٙۀس تظْ وۀٝ زض   ٥ۀب٣َ احش ٢ٞۀب  ٚ ا٘ؼۀبْ آظٔۀٖٛ، الۀسا

 .٥سوٙ ٤زاؾز ضا ضٖب قسٜ ٥بٖث 10-1-3-2

 سبک یا بتي سبسُ آٍری ػول 10-3

 .٥سوٙ ٢آٚض ُٖٕ ASTM C330/C330Mاؾشب٘ساضز ؾجه ضا ُٔبثك ثب  ٢ا ثشٗ ؾبظٜ ٞب٢ اؾشٛا٘ٝ
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 یطگبُّب بِ آسهب اًتقبل آسهًَِ 11

ٞب حسالُ سب ٞكز ؾبٖز دؽ  . آظ٥ٝ٘ٛٔسٚ ٔحبفٓز وٙ ٢آٚض ُٖٕٞب ضا  ، آظ9ٝ٘ٛٔلجُ اظ ا٘شمبَ َجك ثٙس  10-1

ٝ   ٥ٗحۀ  .(ثۀٝ ٤ۀبزآٚض٢ ٔطاػٗۀٝ قۀٛز    )ا٘شمبَ زازٜ قٛ٘س  ٤س٘جب ٣٤،ٟ٘ب ٥طـاظ ٌ ٞۀب ضا زض ثؿۀشط    ا٘شمۀبَ، آظٔٛ٘ۀ

ؾۀطز، ثۀب    ٢ٔهٖٛ ثٕب٘ٙس. زض ٞٛا ظـاظ سىبٖ ٚ ِط ٣٘بق ٞب٢ ٥تسب اظ آؾ ٥سٚ ٘طْ ٔٙبؾت لطاض زٞ ٤طدص اُ٘ٗب 

ٖ . ثۀب د ٥سٞب ٔحبفٓز وٙ ظزٖ آظٔٛ٘ٝ ٤دٔٙبؾت اظ  ٤كٔٛاز ٖب ٝ  ٥چ٥ۀس  ٣دبضچۀٝ وٙفۀ   ٥ه،ٞۀب زض دالؾۀش   آظٔٛ٘ۀ

 ٢ٞٛاثٙۀس ٔٙبؾۀت ضٚ   ٢ٞب احبَٝ وطزٖ ثب دٛقف ٤بٔطَٛة ١ ؾٔب( ٔطَٛة، ٔحهٛض وطزٖ زض قٗ ٚ ٣٤)چشب

اظ چٟۀبض ؾۀبٖز    ٥فث ٤س. ظٔبٖ ا٘شمبَ ٘جب٥سوٙ ٥ط٢ػٌّٛ بَاظ افز ضَٛثز زض ٍٞٙبْ ا٘شم ٥ى٣دالؾش ٢ٞب لبِت

 ثبقس.

 وطز. ٢ط٥ٌ ا٘ساظٜ سٛاٖ ٣ٔ ASTM C403/C403Mاؾشب٘ساضز ضا َجك  طـ٥ٌ ظٔبٖ -یبدآٍری

 گشارش 12

 قبُٔ اَالٖبر ظ٤ط ثبقس.ٌعاضـ ثب٤س حسالُ 

 اضػبٔ ثٝ ا٤ٗ اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ؛  -

 قٕبضٜ آظٔٛ٘ٝ؛   -

 ؛ا٘س قسٜ ٥ٝسٟٞب اظ آٖ  وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٣ثشٙ ٥زٔٛلٗ -

 قسٜ؛ ٥ط٢ٌ لبِت ٢ٞب آظٔٛ٘ٝ ٣ظٔبٖ ٚ ٘بْ اذشهبن ٤د،سبض -

ثشٗ سۀبظٜ ٚ ٔۀٛاضز    ٢ثط ضٚ ٤ٍطز ٢ٞب آظٖٔٛ ٤غثشٗ ٚ ٘شب ٢اؾالٔخ، ٔمساض ٞٛا ٚ زٔب ٢ٞب آظٔٛ٘ٝ ٤غ٘شب -

 سرّف اظ ضٚـ اؾشب٘ساضز ٔطػٕ؛

ٔۀب ٚ  ث٥كۀ٥ٙٝ ٚ و٥ٕٙۀٝ ز  ثۀب   ٥ٝاِٚ ٢آٚض ُٖٕاؾشب٘ساضز، ضٚـ  ٢آٚض ُٖٕضٚـ  ٢. ثطا٢آٚض ُٖٕضٚـ  -

 .٥سضا ٌعاضـ وٙ ٣٤ٟ٘ب ٢آٚض ُٖٕضٚـ 

ز ، زٔب، ضَٛثآٚض ٤بٖظٞب، ضٚـ ٔحبفٓز اظ ٔٛاز  آظٔٛ٘ٝ ٢زاض ٍ٘ٝزض وبضٌبٜ، ٔحُ  ٢آٚض ُٖٕزض ضٚـ   -

 .٥سوٙ ضـٞب ضا ٌعا وطزٖ اظ لبِتٚ ظٔبٖ ذبضع ٥ٍٔح
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  هاويژگی  -بتن آماده 

کند. بنابراين وظیفه کاربر اين استاندارد استت کته   مربوط را بیان نمی تمامی موارد ايمنی اين استاندارد -1هشدار

  را مشخص کند. هاي اجرايی آنموارد ايمنی و اصول بهداشتی را رعايت کرده و قبل از استفاده، محدوديت

شیمیايی پوستت و   سوختنسوزاننده هستند و ممکن است باعث  ،هاي سیمان هیدرولیکی تازهمخلوط -2هشدار

 اط در حین استفاده بشوند. مخ

 هدف و دامنه کاربرد 1

الوامۀات  اسۀت.   4-3بند زیرهای بتن آماده تعریف شده در تعیین ویژگی استاندارد، این تدوین از هد  1-1

 کننۀده مصر  کهاستاندارد باشد، مگر آنشده در این  الوامات بیانبر اساس باید  آماده بتن مربوط به کیفیت

باید مالک کننده ، که در این حالت الوامات مصر درخواست کرده باشدتری را گیرانهسختالوامات  )خریدار(

 کننده نباید منجر به خروج از الوامات متن این استاندارد شود.. الوامات مصر عمل قرار گیرد

محل تحویل طبۀو زیربنۀد    تعریفرا با توجه به  به عضو بتنیاین استاندارد انتقا  بتن از وسیله حمل  1-2

 تواند در برگیرد. نیو می 3-15

، ، تۀراکم )نحوه ریخۀتن و پخۀ  کۀردن بۀتن در محۀل نهۀایی(       در قالببتن دهی استاندارد جایاین  1-3

 دهد. پوش  نمی ،در اجرای پروژهرا کننده بتن پ  از تحویل به مصر و محافظت از آوری عملپرداخت، 

گر تولیدشده توسط پیمانهبتن بتن مسلح الیافی و اسالمپ،  بدونبتن غلتکی،  این استاندارد برای بتن 1-4

 کاربرد ندارد.حجمی و اختالط پیوسته 

گۀر حجمۀی و   بتن تولید شده توسط پیمانۀه و  12599بتن مسلح الیافی در دامنه کاربرد استاندارد ملی ایران شمارۀ  -يادآوري

 قرار دارد. 6043ملی ایران شمارۀ اختالط پیوسته در دامنه کاربرد استاندارد 

که اشخاک کاربرد دارد. در صورتی آماده این استاندارد برای بتن تولیدشده در واحدهای تولیدی بتن 1-5

در محل  (کردن و توزین مصالح ساخت بتندستگاه پیمانه) تجهیوات ساخت بتنحقیقی یا حقوقی با نصب 

مقررات این  نیو مشمو  ایند،نسبت به تولید بتن اقدام نم است،یک پروژه یا در زمینی که نودیک آن 

الوامات صالح اخذ نموده و سپ  استاندارد خواهند شد؛ یعنی قبل از تولید باید مجوز تولید از مراجع ذی

    نمایند.سازی این استاندارد را پیاده

این استاندارد رابطه فنی مشترک جهت تباد  اطالعات مربوط بۀه سۀفارش، تولیۀد، حمۀل، تحویۀل و       1-6

و همچنۀین  کننده یۀا خریۀدار(   کیفیت بتن آماده بین تولیدکننده و نویسنده مشخصات فنی )مصر کنتر  
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بۀه منظۀور صۀدور گۀواهی     ارزیۀابی انطبۀاق   بازرسی و و معیارهایی برای تجهیوات تولید و حمل بتن الوامات 

 گیرد.بر می با این استاندارد را درانطباق 

 مراجع الزامی 2

 ها ارجاع داده شۀده اسۀت.  صورت الوامی به آندارد که در متن این استاندارد به در مراجع زیر ضوابطی وجود

 شوند. ترتیب، آن ضوابط جوئی از این استاندارد محسوب میبدین

ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیهدرصورتی

هۀا ارجۀاع داده شۀده اسۀت،     در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن .نیستآور این استاندارد الوام

 آور است.های بعدی برای این استاندارد الوامهمواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیه

 استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الوامی است:

 اهویژگی -تن های بسنگدانه ،302 شمارۀاستاندارد ملی ایران     2-1

هۀا بۀرای   آوری آزمونۀه ساخت و عمل -2قسمت -شدهبتن سخت، 1608-2 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-2

 های مقاومتآزمون

 -اهۀ هتعیین مقاومۀت فشۀاری آزمونۀ    -3قسمت -شدهبتن سخت ،1608-3 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-3

  روش آزمون

 های بتن: افوودنی2قسمت  -بتن، مالت و دوغاب هایافوودنی ،2930-2 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-4

  بردارینمونه -1قسمت  -بتن تازه  ،3201-1 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-5

روش  -تعیین روانۀی بۀه روش اسۀالمپ    -قسمت دوم -بتن تازه ،3203-2 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-6

 آزمون

 گیری وزن مخصوکاندازه -قسمت ششم -بتن تازه ،3203-6 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-7

 بۀتن خۀود متۀراکم آزمۀون قیۀف      -9قسۀمت  -آزمون بتن تازه  ،3203-9 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-8

Vشکل 

آزمون قیۀف   - بتن خود متراکم -10قسمت -آزمون بتن تازه  ،3203-10 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-9

 شکل Lجعبه 

آزمۀون دانۀه   -بتن خۀود متۀراکم   -11قسمت -تازه آزمون بتن  ،3203-11 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-10

 بندی با الک

 های طبیعیهای پوزو نویژگی ،3433 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-11

 روش آزمون-های ریو و درشتبندی سنگدانهدانه - هاسنگدانه، 4977 ۀشماراستاندارد ملی ایران  2-12
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چگالی نسۀبی )وزن مخصۀوک( و جۀذب    تعیین چگالی،  -سنگدانه، 4980ۀ شماراستاندارد ملی ایران  2-13

 روش آزمون -ریو  آب سنگدانه

تعیین چگالی، چگالی نسۀبی )وزن مخصۀوک( و جۀذب     -سنگدانه، 4982ۀ شماراستاندارد ملی ایران  2-14

 روش آزمون -درشت  سنگدانه آب

روش -مقدار کل رطوبت قابل تبخیر با خشۀک کۀردن    -هاسنگدانه، 4983ۀ شماراستاندارد ملی ایران  2-15

 مونآز

ها و ویژگی -های مورد استفاده با آهکخاکستر بادی و سایر پوزو ن ،6171شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-16

 های آزمون روش

قسۀمت   E1,E2.F1,F2,M1,M2,M3-2,M3هۀای  های ردهوزنه، 7085-1 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-17

  الوامات اندازه شناختی و فنی-او  

 روش آزمون -تعیین چگالی  بتن سخت شده ،7516 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-18

 الوامات -سیستم مدیریت کیفیت  ،9001 شمارۀاستاندارد ملی ایران ایوو  2-19

فهرست بازرسی و کنتر  کیفیت تجهیوات تولید بۀتن   -بتن آماده ، 9601 ۀشماراستاندارد ملی ایران  2-20

 آماده

بازرسی و کنتۀر  ماشۀین آ ت تحویۀل بۀتن     فهرست  -بتن آماده ، 9602 ۀشماراستاندارد ملی ایران  2-21

 آماده

گیری قابلیۀت عبۀور بۀتن خۀود تۀراکم بۀا اسۀتفاده از        اندازه -بتن، 11271 ۀشماراستاندارد ملی ایران  2-22

 روش آزمون -Jحلقه

گیری میوان جدا شدگی ایستایی بتن خود تۀراکم بۀا   اندازه -بتن ، 12255 ۀشماراستاندارد ملی ایران  2-23

 روش آزمون-فنی ستون استفاد از روش 

 راهنمای نگارش مشخصات فنی: قسمت او  -بتن ،12284-1 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-24

گیری شده و تیرهای اره شده های مغوهتهیه و آزمون نمونه -بتن ، 12306 ۀشماراستاندارد ملی ایران  2-25

 روش آزمون -بتنی

 آیین کار -ساخت و نصب -بتن  کاربری میکسر -خودرو، 13222 ۀشماراستاندارد ملی ایران  2-26

 آب اختالط بتن ،14748 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-27

تخمین سریع مقاومت در برابر جدا شدگی ذرات بتن خۀود   -بتن ،19387 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-28

  روش آزمون-تراکم با استفاده از آزمون نفوذ 
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 معیارها، سازمان مدیریت و برنامه ریوی کشورنامه بتن ایران )آبا(، دفتر امور فنی و تدوین آیین 2-29

، دفتۀر مقۀررات ملۀی    هۀای بۀتن آرمۀه    طۀرح و اجۀرای سۀاختمان   مبحث نهم مقررات ملی ساختمان،  2-30

 ساختمان

2-31 ASTM C125, Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates 

 :ASTM C125 نامه، با استفاده از استانداردواژه -های بتن، سنگدانه1386سا   ،9148 ۀاستاندارد ملی ایران شمار -يادآوري

 تدوین شده است. 2005

2-32 ASTM C138/C138M, Test Method for Density (Unit Weight), Yield, and Air Content 

(Gravimetric) of Concrete 

، بۀا  )روش وزنۀی(  وزن مخصوک، بازدهی و هوای بۀتن تعیین  -بتن ،1393: سا  3821 استاندارد ملی ایران شمارۀ -يادآوري

 تدوین شده است. ASTM C138/C138M: 2013a استفاده از استاندارد

2-33 ASTM C173/C173M, Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the 

Volumetric Method 

، روش آزمۀون  -گیری هوای بتن بۀه روش حجمۀی  اندازه -تن آمادهب، 1395سا   :3823 استاندارد ملی ایران شمارۀ -يادآوري

 تدوین شده است. ASTM C173/C173M: 2014 با استفاده از استاندارد

2-34 ASTM C231/C231M, Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the 

Pressure Method 

2-35 ASTM C330/C330M, Specification for Lightweight Aggregates for Structural Concrete 

 ، بۀا اسۀتفاده از اسۀتاندارد   هۀا ویژگۀی  - ایسازه بتن برایها دانهسبک، 1396سا   :4985استاندارد ملی ایران شمارۀ  -يادآوري

ASTM C330/C330M: 2014 .تدوین شده است  

2-36 ASTM C567/C567M, Test Method for Determining Density of Structural Lightweight 

Concrete 

، بۀا اسۀتفاده از   آزمۀون  روش -ایسۀازه  سۀبک  بۀتن  چگالی ، تعیین1392: سا  17733استاندارد ملی ایران شمارۀ  -يادآوري

 تدوین شده است. ASTM C567/C567M: 2011 استاندارد

2-37 ASTM C618, Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for 

Use in Concrete 

2-38 ASTM C637, Specification for Aggregates for Radiation-Shielding Concrete 

 ،ها ویژگی -های مورد استفاده در بتن محافظ در برابر پرتو سنگدانه، 1397: سا  15527استاندارد ملی ایران شمارۀ  -يادآوري

 تدوین شده است. ASTM C637: 2014 با استفاده از استاندارد

2-39 ASTM C685, Specification for Concrete Made by Volumetric Batching and Continuous 

Mixing 

 –بۀتن سۀاخته شۀده بۀا پیمانۀه حجمۀی و اخۀتالط پیوسۀته         -بتن  ،1394: سا  6043استاندارد ملی ایران شمارۀ  -يادآوري

 شده است. تدوین  ASTM C685/C685M: 2014با استفاده از استاندارد، ها ویژگی

2-40 ASTM C1017/C1017M, Specification for Chemical Admixtures for Use in Producing 

Flowing Concrete 

http://www.nbri.ir/tabid/1222/Default.aspx
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2-41 ASTM C1064/C1064M, Test Method for Temperature of Freshly Mixed Hydraulic-

Cement Concrete 

 تعیین دمای بتن حۀاوی سۀیمان هیۀدرولیکی تۀازه مخلۀوط      -بتن ،1393سا   :11268 استاندارد ملی ایران شمارۀ -يادآوري

 تدوین شده است. ASTM C1064/C1064M: 2012 ، با استفاده از استانداردروش آزمون -شده 

2-42 ASTM C1077, Practice for Agencies Testing Concrete and Concrete Aggregates for 

Use in Construction and Criteria for Testing Agency Evaluation 

2-43 ASTM C1116, Specification for Fiber-Reinforced Concrete and Shotcrete 

 ، با اسۀتفاده از اسۀتاندارد  هاویژگی -بتن تقویت شده با الیا  -بتن، 1393سا   :12599استاندارد ملی ایران شمارۀ  -يادآوري

ASTM C1116/C1116M: 2010 .تدوین شده است 

2-44 ASTM C1240, Specification for Silica Fume Used in Cementitious Mixtures 

هۀای  دوده سۀیلی  )میکروسۀیلی ( مۀورد اسۀتفاده در مخلۀوط     ، 1395سۀا    :13278استاندارد ملی ایران شمارۀ  -يادآوري

 تدوین شده است. ASTM C1240: 2015 ، با استفاده از استانداردها ویژگی -سیمانی 

2-45 ASTM C1611/C1611M, Test Method for Slump Flow of SelfConsolidating Concrete 

، روش آزمۀون  -اندازه گیری جریان اسالمپ بتن خود تراکم  -بتن، 1393سا  : 11270 ۀشماراستاندارد ملی ایران  -يادآوري

 تدوین شده است. ASTM C1611/C1611M: 2014 با استفاده از استاندارد

2-46 ASTM C1797, Standard Specification for Ground Calcium Carbonate and Aggregate 

Mineral Fillers for use in Hydraulic Cement Concrete 

2-47 ACI 214R, Guide to Evaluation of Strength Test Results of Concrete 

 اصطالحات و تعاريف 3

 و  12284-1 شۀمارۀ ملۀی ایۀران    شۀده در اسۀتاندارد   ارائۀه در این استاندارد عالوه بر اصۀطالحات و تعۀاریف   

 رود:می کار، اصطالحات و تعاریف زیر نیو بهASTM C125استاندارد 

3-1  

 مؤثرآب 

effective water  

های پایه سیمانی )بتن، مالت، گروت و ...( آبی است که پ  از اختالط کلیه مصالح ساخت مخلوط ،مؤثرآب 

های خشک یا پ  دادن آب به مخلۀوط توسۀط   های مربوط به جذب آب توسط سنگدانهو انجام کلیه فعالیت

یجۀاد کۀارایی              سۀیمان و ا هیدراتۀه شۀدن   های ، در خمیر مواد سیمانی برای انجام واکن های خی سنگدانه

 در تعیین نسبت آب به سیمان یا نسبت آب به مواد سیمانی کاربرد دارد.  مؤثرماند. آب باقی می

 باشد:های زیر میشامل آب مؤثرآب 

https://www.astm.org/Standards/C1797.htm
https://www.astm.org/Standards/C1797.htm
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 کن و اضافه کردن به سایرمصالح، هنگۀام سۀاخت مخلۀوط    مقدار آب پیمانه شده جهت ریختن در مخلوط

 ؛هاسنگدانهبتن منهای آب جذب شده توسط 

 ؛ها(های خی  )رطوبت سطحی سنگدانهآب آزاد موجود روی سنگدانه 

 ؛مقدار یخ اضافه شده به بتن جهت کنتر  دما  

 گیۀری دقیۀو مقۀدار ایۀن آب     کن که به شرط وجود قابلیت انۀدازه آب ناشی از شستشوی کامیون مخلوط

شده تۀا از آن آب جهۀت سۀاخت بۀتن      داشتههای خاک موجود در کامیون، در آن باقی نگهتوسط سامانه

 ؛استفاده شود

گیری دقیو مقدار آب ناشی از شستشوی کۀامیون  های خاک برای اندازهکن مجهو به سامانهچنانچه کامیون مخلوط -يادآوري

  کن نباشد، باید این آب تخلیه شود.مخلوط

  کنی کۀه مجهۀو   های مخلوطنتوسط کامیو ،8-7بند زیرمقدار آب اضافه شده به بتن در محل پروژه طبو

 ؛گیری دقیو مقدار آب اضافه شده هستندبه وسیله اندازه

 آن مقدار درصۀد آبۀی   ی دوغابی یا ژلی هایا مکمل ی مایعهامقدار آب اضافه شده به بتن توسط افوودنی(

 . وجود دارد(ی دوغابی یا ژلی هامکملهای مایع یا که در ساختار افوودنی

3-2     

 کلآب 

total water  

آب کل مخلۀوط بۀتن تۀازه را تشۀکیل      ،هامخلوط بتن تازه و آب جذب شده توسط سنگدانه مؤثرمجموع آب 

 .دهدمی

3-3  

 آزمون اولیه

initial test 

 تعیین نسبت )مقدار( دقیو مصۀالح سۀاخت  قبل از شروع تولید نهایی به منظور که باید هایی آزمون یا آزمون

 یک بتن جدید برای برآورده کردن تمامی الوامات مشخص شده در بتن تازه و سخت شده انجام شود.
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3-4  

   بتن آماده

ready-mixed concrete 

تحویۀۀل )خریۀۀدار(  کننۀۀدهمصۀۀر بۀۀه کۀۀه در حالۀۀت خمیۀۀری تۀۀازه، توسۀۀط تولیدکننۀۀده )فروشۀۀنده(  بتنۀۀی

 .شودداده می

3-5     

 پذير  معمولی تراکمبتن 

 داراسالمپبتن 

conventional  compactable  concrete 

دهی در قالب، نیۀاز بۀه   باشد و پ  از جایمی mm210تا  mm10بتنی است که دارای اسالمپ در محدوده 

  تراکم دارد. 

3-6  

 بتن پرمقاومت

high-strength concrete 

 فشۀاری  رده مقاومۀت بۀتن سۀنگین  و    وبرای بتن معمولی 40Cبا تر از مشخصه  فشاری بتن با رده مقاومت

 را بتن پرمقاومت گویند.برای بتن سبک  30LCاز مشخصه با تر 

3-7     

 بتن خودتراکم

Self Compacting / Consolidating Concrete   

SCC 

شۀدن و پرکۀردن زوایۀای قالۀب و اطۀرا       انداختن، قابلیت جۀاری بتنی است روان که بدون جداشدگی و آب

 از لرزاننده مکانیکی برای تراکم آن ندارد. و نیازی به استفادهمیلگردها را بدون انسداد دارد 

3-8  

 (مرکزيکن ايستگاهی )مخلوطمخلوط شده در  بتن

central-mixed concrete 

 بتن، مخلوط شده باشد. کن ایستگاهی مخلوططور کامل در ای که بهبتن آماده
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3-9  

 مخلوطنیمه بتن

shrink-mixed concrete 

و سۀپ  در   باشۀد  مخلوط شۀده تمام نیمه طوربه ،کن ایستگاهیمخلوطتجهیوات با در ابتدا که  یاآماده بتن

 شود.تحویل داده می کنندهمصر مخلوط شده و به  طور کاملبه ،کنمخلوط کامیون

3-10  

   کنمخلوط کامیونمخلوط شده در  بتن

truck-mixed concrete 

تحویل داده  کنندهمصر و به  شدهحمل و  مخلوط طور کاملبهکن کامیون مخلوط که فقط در ایبتن آماده

 .شودمی

3-11  

 مخلوط خشک بتن

dry-mixed concrete 

کن حمل و در محل مصر  با اضافه کردن توسط کامیون مخلوطبه جو آب، آن سازنده اجوای کلیه بتنی که 

تحویل اختالط کامل به صورت بتن آماده  ایجاد وگیری مقدار آب اضافه شده از طریو سامانه دقیو اندازهآب 

 د.شومی

3-12  

 دار(زنهم)کامیون  زنهم تجهیزات 

 (truck agitator) agitating equipment 

طور معمۀو   صورت همگن با هم زدن در حین حمل و تحویل دارد و بهداری بتن را بهوسایلی که قابلیت نگه

 شود و توانایی اختالط بتن را ندارد. بر روی یک وسیله نقلیه )کامیون( نصب می

3-13  

 تحويل بتنزمان 

concrete delivery time 

سۀاعت پۀ  از ورود بۀه محۀل     ریوی )محل پروژه( و حداکثر نیمعبارت است از رسیدن کامیون به محل بتن

 که با توافو طرفین زمان دیگری تعیین شود.پروژه، مگر آن
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3-14  

 کنکامیون مخلوط

truck mixer 

 صورت همگن باشد. حمل و تحویل بتن به کردن،کن که قادر به مخلوطکامیون دارای مخلوط

 مراجعه شود.13222 شمارۀکن، به استاندارد ملی ایران کار ساخت و نصب کامیون مخلوطبرای آگاهی از آیین -يادآوري

3-15  

 محل تحويل

delivery place  

انتقا  بتن از کۀامیون بۀه    مسؤولیتچنانچه پ  از رسیدن کامیون حمل بتن )تراک میکسر( به محل پروژه، 

کۀامیون   نۀاوه )سرسۀره(  خروج بتن از  نقطهآماده، )قالب( بر عهده خریدار باشد، محل تحویل بتن  عضو بتنی

کۀامیون حمۀل بۀتن     نۀاوه )سرسۀره(  از  تخلیۀه کیفیت بتن در حا   مسؤو  تولیدکنندهباشد و حمل بتن می

)قالب( بر عهده تولیدکننده باشد، محل تحویل  عضو بتنیانتقا  بتن از کامیون به  مسؤولیتاما اگر  ؛باشد می

کیفیت بتن در حۀا    مسؤو و تولیدکننده  است به داخل عضو بتنی )قالب(تخلیه بتن تازه  نقطهبتن آماده، 

 باشد.می )قالب( بتنیبه داخل عضو  ریختن

 درج شده باشۀد.  تحویل بتن آمادهکننده در کارت صر محل تحویل باید براساس توافو بین تولیدکننده و م

در نظر گرفته  )قالب( که محل تحویل مشخص نشده باشد، محل تحویل، لحظه ورود به عضو بتنیدر صورتی

 شود.می

برده کار سفارش دهنده متراد  یکدیگر به و کننده، خریدار، نویسنده مشخصاتهای مصر در این استاندارد، عبارت -يادآوري

   اند.کار برده شدهکننده نیو متراد  یکدیگر بهمینأهای تولیدکننده و تاند؛ عبارتشده

 مصالح 4

 کلیات  4-1

دهنده بتن آماده باید با استانداردهای ملی مربوطه انطباق داشۀته باشۀد. در مۀواردی کۀه هنۀوز      مواد تشکیل

ای، مورد استناد است. تولیدکننده بتن منطقهاستاندارد ملی تدوین نشده است، استانداردهای معتبر جهانی یا 

آماده باید انطباق مصالح با استانداردهای مذکور را از طریو مشۀاهده و ردیۀابی پروانۀه یۀا گۀواهی اسۀتاندارد       

 های انطباق مصالح محرز نماید.مصالح یا انجام آزمون
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 مواد سیمانی 4-2

 سیمان هیدرولیکی    4-2-1

 نداردهای ملی ایران مطابقت داشته باشد.باید با یکی از استاهیدرولیکی سیمان 

 مواد مکمل سیمانی     4-2-2

هسۀتند کۀه بۀه منظۀور بهبۀود       ها یا مواد دارای خاصیت هیدرولیکی )مثۀل سۀرباره(  پوزو ن این مواد شامل

تواند انواع مواد مکمل سیمانی می شود.کاربرده میبه در بتن های خاکهای معین یا رسیدن به ویژگیویژگی

 موارد زیر باشد:شامل 

 ؛ASTM C1240 مطابو با استاندارد -ی سیلیسیدوده -

 ؛ASTM C618استاندارد یا  3433 شمارۀایران  مطابو با استاندارد ملی پوزو ن طبیعی، -

  ؛مطابو با استاندارد مربوط - 1(GGBSگدازی ریو آسیاب شده )ی کوره بلند آهنسرباره -

 مطابو با استانداردهای مربوط. -ها ها و سربارهانواع دیگر پوزو ن -

 اند.های نوع دو معرفی شدهتحت عنوان مکمل 12284-1 شمارۀمواد مکمل سیمانی در استاندارد ملی ایران  -يادآوري

 سنگدانه 4-3

باید بۀا اسۀتاندارد    ایسازه بتن برای هادانهسبک ،302 شمارۀهای معمولی باید با استاندارد ملی ایران سنگدانه

ASTM C330 های سنگین باید با استانداردو سنگدانهASTM C637  .مطابو باشند 

 هاي پودري معدنی  افزودنی 4-4

 باشند:شامل انواع زیر می

یا سایر  ASTM C1797یا استاندارد  302 شمارۀملی ایران  مطابو با استاندارد -هاپرکننده -

 مربوط؛ استانداردهای

 مطابو با استانداردهای مربوط.  -هارنگدانه -

 ي شیمیايیهاافزودنی 4-5

     ، اسۀتاندارد 2930-2 شۀمارۀ مواد افوودنی شۀیمیایی مۀورد مصۀر  در بۀتن بایۀد بۀا اسۀتاندارد ملۀی ایۀران          

ASTM C 494استاندارد ، ASTM C 1017استاندارد ، ASTM C 260  مطابقت یا سایر استانداردهای معتبر

 داشته باشند.

                                                 

1 - Ground-Granulated Blast-furnace Slag 
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 حبۀاب هواسۀاز،   مۀواد افوودنۀی   ماننۀد  مقۀدار مصۀر  مجۀاز مۀواد افوودنۀی بۀتن       شرایطیر هر با توجه به اینکه د -1يادآوري

بنابراین، ، در بتن ممکن است متفاوت باشد افوودنیهای دیرگیرکننده برای رسیدن به یک خصوصیت مورد نیاز یا  کنندهزودگیر

 . خواهد بود، مجاز در بتن افوودنی مقدار مواد مورد نظر براساس تاثیر مواد ای ازگستره

در مواردی که استاندارد معتبری برای مواد افوودنی وجود نداشته باشد، مشخصات آن مواد افوودنی باید بۀا توافۀو    -2يادآوري

    طرفین تعیین شود.

 آب  4-6

 مطابو باشد.  14748 شمارۀباید با الوامات استاندارد ملی ایران  آب

 مبناي سفارش و خريد بتن 5

کۀه از وسۀیله    ایبتن تۀازه  (متر مکعب)برحسب حجم بتن آماده، باید  و تحویل خرید ،مبنای سفارش 5-1

  باشد. شودحمل بتن تخلیه می

کۀن بۀتن و ... (، کۀل    جهت تعیین حجم بتن تازه در یک پیمانه مشخص )کامیون حمل بتن، مخلۀوط   5-2

ود. کل جرم بتن تازه موجود شجرم بتن موجود در آن پیمانه بر چگالی )وزن واحد حجم( بتن تازه تقسیم می

برابر است با مجموع جرم کلیه اجواء تشکیل دهنده بتن موجود در  ای مثل یک کامیون حمل بتن،در پیمانه

و  3203-6 شۀمارۀ چگالی )وزن واحد حجم( بتن تازه باید طبو استاندارد ملی ایۀران   آن کامیون حمل بتن.

 3201-1 شۀمارۀ ایۀران  از بتن در حا  تخلیه از کامیون حمل بتن طبو استاندارد ملۀی   برداریپ  از نمونه

ثابت( در یۀک روز   طرح مخلوطای که با مشخصات فنی ثابت )تعیین شود. جهت محاسبه کل حجم بتن تازه

ل های حمکامیون های موجود درشود، مجموع جرم خالص بتنکننده تحویل داده میمصر  از بتن ریوی به

 چگالی میانگین )وزن واحد حجم میانگین بۀر حسۀب   کننده را محاسبه کرده و بربتن تحویل شده به مصر 

Kgf/m
  .شودریوی تقسیم میدست آمده برای آن بتنه( ب3

 تۀر را جداگانۀه   جهت محاسبه چگالی میانگین بتن تازه، چگالی بتن موجود در سه کامیون حمل بتن یا بی 

ریوی در آن روز )با مشخصات فنی دست آمده به عنوان چگالی میانگین بتنانگین نتایج بهدست آورده و میبه

     چنانچه حجم بتن تحویل شۀده بۀه    .(را ببینید 1شود )شکل ثابت( و برای آن پروژه خاک در نظر گرفته می

مورد استفاده قرار گیرد،  یک یا دو کامیون(تر از سه کامیون حمل بتن )ی باشد که کماکننده به اندازهمصر 

ریۀوی بۀا دو کۀامیون    ریوی با یک کامیون حمل بتن، چگالی بتن موجود در آن کامیون و برای بتنبرای بتن

 شود. حمل بتن، میانگین چگالی هر دو کامیون به عنوان چگالی میانگین در نظر گرفته می

درنظۀر گرفتۀه    معۀاد   (kgf)نیۀرو   -رحسۀب کیلۀوگرم  با وزن آن جسۀم ب  ،(kg)جرم یک جسم برحسب کیلوگرم  -1يادآوري

لودسۀل و ...   ،دست آمۀده توسۀط تۀرازو   هاز وزن ب ،به جای جرم ،دست آوردن چگالی بتن تازههتوان جهت ب. بنابراین میشود می

   .استفاده کرد (kgf)نیرو  -حسب کیلوگرمبر
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شۀود حجۀم آن   انتظار بوده و هنگامی که بۀتن سۀخت مۀی   تر از مقدار مورد حجم بتن سخت شده ممکن است کم -2يادآوري

تواند وجود ضایعات هنگۀام بۀتن ریۀوی    کننده باشد. علت این امر میتر از حجم بتن تازه تحویل داده شده به مصر مقداری کم

هۀا، تغییۀر   الۀب وجود اعوجاج در ق ،ایسازه یبندی و اجرای اعضاحفاری بی  از اندازه جهت قالب ،)تلف شدن مقداری از بتن(

ریۀوی بۀه دلیۀل عۀدم وجۀود      های سقف هنگام بتنبندی در وسط دهانه دا قالب سامانهها )مثل ایجاد خمیدگی در شکل قالب

هۀا و فونداسۀیون، خۀروج    ریوی بۀی  از تۀراز مۀورد نیۀاز در دا     ، بتنتر( و در نتیجه استفاده از بتن بی های مناسبتعداد پایه

هوای موجود در بتن تازه هنگام پمپ کردن یا در اثر عملیات تراکم در محل نهایی، و در نهایت بۀه وجۀود    هایمقداری از حباب

یتی در رابطه با ایۀن  مسؤولای باشد که در محل نهایی خود قرار گرفته است. تولیدکننده بتن آمدن مقداری نشست در بتن تازه

                  گیرد.بتن سخت شده مالک محاسبات قرار نمیکاه  احتمالی حجم بتن پ  از سخت شدن نداشته و حجم 

 

هاي حمل بتن دست آمده از کامیونهريزي با استفاده از چگالی بروش محاسبه چگالی میانگین يک بتن - 1شکل 

 مختلف 

 اطالعات سفارش 6

وابسته به آن بر عهده ولیت ارائه طرح مخلوط بتن و اطالعات ؤسفارش و خرید بتن بر حسب اینکه مس    6-1

انجام شود. در هنگام  3-6یا زیربند  2-6به روش زیربند  تواندباشد، میکننده میتولیدکننده یا مصر 

و این موضوع باید  کندمیباید مشخص کند که از کدام روش استفاده  طور دقیوبهکننده سفارش بتن، مصر 

در هر  ثبت شود.قرارداد مربوط به سفارش و خرید بتن های درخواست یا به همراه توضیحات کامل در برگه

صالح به تأیید کتبی مجری ذیباید  به تولیدکننده بتن،دو روش سفارش بتن، اطالعات سفارش قبل از ارائه 

  .رسیده باشدیا ناظر پروژه 
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سازنده مخلوط بتن )طرح مخلوط بتن( و تولید بتن  ییت کامل تعیین نسبت اجوامسؤولچنانچه    6-2

جهت دستیابی به الوامات مورد درخواست، برعهده تولیدکننده باشد، اطالعات مربوط به مشخصات فنی که 

 :استشامل موارد زیر  ،کننده در اختیار تولیدکننده قرار بگیردباید از طر  مصر 

   ؛هاسنگدانهمخلوط ه در ترین سنگداندرشتحداکثر اندازه اسمی   6-2-1

 ، طبۀو پذیر یا بۀتن خۀود تۀراکم   تازه برای بتن معمولی تراکم بتنو کارایی اطالعات مرتبط با روانی   6-2-2

 ؛1-10 زیربند

هنگۀام تخلیۀه از کۀامیون حمۀل بۀتن یۀا        شدهزایی حبابمخلوط بتن تازه میوان هوای موجود در   6-2-3

درست پی  از ریخته شدن در داخل عضو بتنی )مثل بتن خروجی از دهانه لوله پمپ بتن( بر اساس الوامات 

شدن یخ در طو  عمر مفید آبهای یخ زدن و چرخهمربوط به حداقل درصد حباب هوای بتن جهت مقابله با 

 . را ببینید(پ )پیوست  حیطی اطرا  بتنبتن و با درنظر گرفتن رده )نوع( شرایط م

شدن، باید توجه کرد آبهای یخ زدن و چرخهدر تعیین مقدار کل حباب هوای مورد نیاز در بتن تازه جهت مقابله با  -يادآوري

پمۀپ  که مقداری از کل حباب هوا در عملیات پمپ کردن بتن از بین رفته و مقدار کل حباب هوای بتن خروجی از دهانه لولۀه  

 .باشدتر از شرایط قبل از پمپاژ میکم

، C6 ،C8 هۀای رده مقاومت فشاری مشخصه، که برای بتن معمولی یا سنگین براسۀاس یکۀی از رده    6-2-4

C12 ،C16 ،C20 ،C25 ،C30 ،C35 ،C40 ،C45 ،C50 ،C55، C60 ،C65  وC70 و هۀا  های میانی آنیا رده

، LC6 ،LC8 ،LC12 ،LC16 ،LC20 ،LC25 ،LC30 ،LC35 هۀۀایبۀۀرای بۀۀتن سۀۀبک براسۀۀاس یکۀۀی از رده 

LC40 ،LC 45  وLC50 باشد.می هاهای میانی آنیا رده 

و  mm 150)اسۀتوانه بۀه قطۀر     ای اسۀتاندارد بیانگر مقاومت فشاری مشخصه نمونه اسۀتوانه  LCیا   Cاعداد بعد از -1يادآوري

 ( است. متر مربعنیوتن بر میلیروزه بر حسب مگاپاسکا  ) 28در سن ( mm 300ارتفاع 

و  C16تر از رده پایینو جهت مصار  بتن غیرمسلح فقط  LC20و  C20تر از های با رده پایینتولید و عرضه بتن -2يادآوري

LC16  هۀا  کاربرد رده قید شود. تحویل بتن آمادهباید در اطالعات سفارش و کارت  و باشدمیای غیرسازهبتن برای مصار  فقط

 باید براساس مشخصات فنی پروژه باشد.

 ریوی )درون قالب(؛ وسیله انتقا  بتن از کامیون حمل بتن به محل نهایی بتن 6-2-5

 ؛نوع سیمان و حداقل مقدار سیمان در یک متر مکعب بتن  6-2-6

 ؛)در صورت استفاده( ها در یک متر مکعب بتننوع مواد مکمل سیمانی و حداقل مقدار آن 6-2-7

  ؛به مواد سیمانی مؤثر حداکثر نسبت آب 6-2-8 
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طبۀو مقۀررات ملۀی    باشۀد،  که بتن در تماس با آن میو شرایط قرارگیری شرایط محیطی  بندیرده  6-2-9

 های دوام مورد نظر خریدار، در صورت نیاز؛ دست آمده از آزمونمعتبر و اعالم حد مجاز نتایج به

حداکثر چگالی تعادلی بتن سخت شده در محل تعیین ، ()بتن سبکدر مورد بتن با چگالی کم  6-2-10

  ؛تحویل

گیۀری در محۀل کارگۀاه و در    (، تنها چگالی قابل اندازه3203-6چگالی بتن در حالت تازه و خمیری )استاندارد ملی  -يادآوري

ادلی بتن سبک در حالت سۀخت  تر از چگالی تع. چگالی بتن سبک در حالت تازه و خمیری همواره بی استهنگام تحویل بتن 

باشد. بنابراین جهت پذیرش بتن سبک بۀر مبنۀای چگۀالی در    شده یا چگالی خشک شده در گرم خانه در حالت سخت شده می

ای بین چگالی تعادلی در حالت سخت شده و چگالی در حالۀت  محل تحویل، ضروری است تا برای آن مخلوط بتن خاک، رابطه

دست آوردن چگالی بتن سبک در حالت تازه و هریوی با بشده باشد و درهنگام بتنط تولیدکننده اعالم و توستازه از قبل تعیین 

هۀای محاسۀبه   تعۀاریف و روش  .بتوان چگالی تعادلی را محاسبه کرده و مالک عمل قرارداد ،شدهاستفاده از رابطه از پی  تعیین

بتن سبک بتنی اسۀت کۀه   . ارائه شده است 17733 شمارۀلی استاندارد م، در و چگالی خشک شده در گرم خانهچگالی تعادلی 

کیلۀوگرم   2000تر نبۀوده و از  کیلوگرم بر متر مکعب کم 800چگالی حالت سخت شده آن پ  از خشک شدن در گرمخانه، از 

 تر نباشد.بر متر مکعب نیو بی 

 ؛حداقل چگالی بتن تازه در محل تحویلای با چگالی زیاد )بتن سنگین(، تعیین در مورد بتن سازه 6-2-11

تر و منطبۀو بۀا   یا بی  3/3شامل سنگدانه با وزن مخصوک نسبی  طور معمو بهیا بتن سنگین،  زیادبا چگالی بتن  -يادآوري

باشد. این بتن برای حفاظت در برابر تشعشع یا سایر کاربردهایی که براساس طراحۀی بۀه چگۀالی    می ASTM C637استاندارد 

مهۀم بۀوده و    ،ها ذکر شۀده در نقشهکه شده در مورد بتن با چگالی زیاد، مقدار چگالی بتن سختبا تری نیاز است کاربرد دارد. 

بۀتن سۀنگین بۀر مبنۀای چگۀالی در       سفارش. بنابراین جهت دهدقرار دهنده باید هنگام سفارش، این موضوع را مدنظر سفارش

ای بین چگالی بتن سنگین در حالت تازه و چگالی بۀتن سۀنگین در   محل تحویل ضروری است تا برای آن مخلوط خاک، رابطه

تن دسۀت آوردن چگۀالی بۀ   هشده باشد و درهنگام بۀتن ریۀوی بۀا بۀ    و اعالم از پی  تعیین توسط تولیدکننده شده، حالت سخت

بۀتن  . محاسۀبه کۀرد  را حالۀت سۀخت شۀده    در شده، بتوان چگالی بۀتن  سنگین در حالت تازه و استفاده از رابطه از پی  تعیین

تۀر  کیلوگرم بر متر مکعۀب بۀی    2600سنگین بتنی است که چگالی حالت سخت شده آن پ  از خشک شدن در گرمخانه، از 

 باشد.

 خانه؛در گرم هشدخشکدر حالت اشباع یا شده گین سختهد  برای بتن سبک یا بتن سنچگالی  6-2-12

 های این استاندارد؛ درچارچوب الوامات و رواداری، تحویلحداقل و حداکثر دمای بتن تازه در محل  6-2-13

همچنۀین حۀداقل   ، ریوی قرار گیردتحت بتنقرار است  کهترین بعد مقطع عضو بتنی اندازه کوچک 6-2-14

 فاصله میلگردها و حداقل پوش  بتنی روی میلگرد؛ 

برای هۀر رده از بۀتن مۀورد     بتن قبل از تحویل دتولیدکننده بایکننده، در صورت درخواست مصر  6-2-15

 دهد: ارائه کننده موارد زیر باشد را به مصر  که شامل ای()اظهارنامه مدارکی کننده،درخواست مصر 

 ؛مواد سیمانی جرمنوع و  -
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 ؛و در حالت خشکSSD) اشباع با سطح خشک )در حالت  های ریو و درشتسنگدانه جرم -

 ؛)در صورت استفاده( پودری و شیمیایی نیدمواد افوو ناممقادیر، نوع و  -

  ؛مکعب از بتن متردر هر آزاد و آب کل مقدار آب  -

  ؛ کنندهسایر موارد مورد درخواست مصر  -

هۀای  ای مبنی بر اینکه مصالح مورد استفاده و نسۀبت باید شواهد متقاعدکنندهتولیدکننده همچنین  -

بۀه  را  باشۀد مۀی  ،ها منجر به تهیه بتنی دارای کیفیت مشخص شده مورد درخواستانتخاب شده آن

 .کننده ارائه دهدمصر 

          1-2-6های زیربند برای دستیابی به مشخصاتتواند طرح مخلوط مورد نظر خود را خریدار می   6-3

 15-2-6مندرج در زیربند کلیه اطالعات  به تولیدکننده اعالم کند، که در این حالت خریدار باید 14-2-6 تا

مورد نیاز یابی به مشخصات را به تولیدکننده ارائه نماید. تولیدکننده موظف است به نحو مقتضی از دست

و  داری نمایدلیت ردیابی مناسب نگهطور کامل و با قاببه اطمینان حاصل نموده و سوابو مستندات را خریدار

 باشد.نهایی بتن برعهده تولیدکننده می مسؤولیتدر این حالت نیو . در اختیار خریدار قرار دهد

؛ های پودری یا مۀواد افوودنۀی پۀودری   ثیر نوع و مقدار مواد مکمل سیمانی یا سنگدانهأتوجه به ت اباید بکننده مصر  -يادآوري

بندی، شکل و بافت سطحی و میوان تیوگوشگی یا گرد گوشگی؛ های درشت و ریو مانند دانهپارامترهای مربوط به سنگدانه تاثیر

پۀذیری،  های اختالط، حمل به محل تحویل، انتقا  به داخل قالب، پمپتاثیر پارامترهای مربوط به کارایی بتن تازه شامل قابلیت

 را تعیین کند.   مؤثرمقدار آب  ها و همچنین توجه به مقاومت و دوام بتن،م جداشدگی سنگدانهتراکم، پرداخت نهایی و عد

کارگیری برای هر نوع بتن و به 3-6یا  2-6های سفارش دست آمده از روشهای مخلوط بتن بهنسبت   6-4

های مختلف بتنۀی کۀه   وطای مشخص از انواع مشابه متمایو گردد، تا شناسایی مخلآن در پروژه باید با شماره

یۀابی بۀه   امکان دسۀت و  زم بوده  1-12 زیربند گردد میسر باشد. درج این شماره طبوبه خریدار تحویل می

، فۀراهم  انۀد قیۀد شۀده   2-12 زیربند طور مجوا بر روی برگه تحویل، طبواطالعات اجوای بتن را زمانی که به

 3-6یۀا   2-6هۀای زیربنۀدهای   اجوای بتن که طبۀو انتخۀاب  های بندیکند. یک رونوشت از تمامی نسبتمی

 اند، باید در پرونده در محل کارخانه بتن موجود باشد.تعیین شده

انجام داده و پۀ  از مقایسۀه    د رااستانداراین های الوامی طبو تمام آزمونتولیدکننده بتن آماده باید    6-5

هۀا را بۀه   یک نسخه از آندرصورت درخواست خریدار، و  ها را مستندسازی نمودهنتایج با مشخصات فنی، آن

 تهیه شوند.تواتر معینی ها باید بر مبنای گوارشخریدار تحویل دهد. 

 اختالط و تحويل  7

شۀۀده محۀۀل تعیۀۀین در ،در زمۀۀان مجۀۀازهۀۀای زیۀۀر مخلۀۀوط و بۀۀتن آمۀۀاده بایۀۀد طبۀۀو یکۀۀی از روش 7-1

 کننده تحویل داده شود: توسط مصر 



   1397 سال :)تجديدنظر دوم( 6044مارۀ ايران ش ملیاستاندارد 

16 
 

 

 کن ایستگاهی؛شده در مخلوطمخلوط  کامالً بتن 7-1-1

 ؛کن ایستگاهیمخلوط در مخلوطبتن نیمه 7-1-2

 کن.مخلوط شده در کامیون مخلوط کامالًبتن  7-1-3

بینی شده، باعث افت شۀدید خۀواک بۀتن و    تر شدن زمان حمل بتن از حداکثر زمان پی با توجه به این که طو نی -يادآوري

تۀدابیر  نیو های ذیربط بتن آماده این موضوع را مدنظر قرار داده و دستگاه شود،  زم است تولیدکنندگانمصر  شدن آن میبی

 ای در خصوک ضوابط حمل و نقل بتن آماده اتخاذ نمایند.ویژه

ها باید در حدود ظرفیت و سرعت دوران تعیۀین شۀده توسۀط سۀازنده دسۀتگاه،      زنها و همکنمخلوط 7-2

 مورد استفاده قرار گیرند.

 کن ايستگاهی  در مخلوط مخلوط شده کامالًبتن  7-3

دار یا زنطور کامل مخلوط شده و توسط کامیون همکن ایستگاهی بهکه در یک مخلوطاست بتنی  7-3-1

زن کۀه مۀورد   غیۀر هۀم   کنندهزنی(، یا در دستگاه حملشده تحت سرعت همکارگرفتهکن )بهکامیون مخلوط

یابد. این بتن باید با نماید، به نقطه تحو  انتقا  میرا برآورده  8کننده قرار گرفته و الوامات بند تایید مصر 

 موارد زیر مطابقت داشته باشد: 

کن ریخته شۀدند محاسۀبه شۀود.    خلوطم جامای که تمام مواد جامد در زمان اختالط باید از لحظه 7-3-2

آن  هۀا در کن بارگیری شود که بخشی از آب، قبۀل از سۀیمان و سۀنگدانه   پیمانه باید طوری به داخل مخلوط

کۀن  چهارم او  زمان تعیین شده برای اختالط، بۀه داخۀل مخلۀوط   ریخته شود و بقیه آب پیمانه تا پایان یک

  کن باشد.ریخته شود؛ یا ترتیب بارگیری طبو توصیه کارخانه تولیدکننده مخلوط

، توسط کنمخلوط جامبتن مخلوط شده در یکنواختی  از نظرهای ایستگاهی باید کنکلیه مخلوط    7-3-3

هۀای بۀا رده   بۀرای بۀتن  های زمانی مشۀخص،  در دوره الفپیوست  هایانجام آزمون. تولیدکننده تأیید شوند

ی ابهینۀه  ( و برای مدت زمۀان اخۀتالط  mm 210تا  mm 160) S4( و mm 150تا  mm 100) S3اسالمپ 

هۀای مۀذکور   کۀن تأیید مخلۀوط  برایدست آید، که در آن زمان یکنواختی کامل بهثانیه  90تا ثانیه  30بین 

کۀن  مخلوط جامشده در یکنواختی بتن مخلوط های عملکردی جهت کنتر آزمونکه تا زمانی. ضروری است

قابۀل قبۀو  بۀرای    تجۀویوی  انجۀام نشۀده باشۀد، مۀدت زمۀان اخۀتالط        التف ایستگاهی مطابو بۀا پیوسۀت   

mهای با ظرفیت حداکثر  کن مخلوط
 اسمی های با ظرفیتکنباشد. برای مخلوط ثانیه 45تر از نباید کم 5/0 3

mتر، این حداقل زمان باید برای هر بی 
 .اضافه شود ثانیه 15آن،  یا کسری از ظرفیت اضافی 5/0 3

مۀدت زمۀان   از  ثانیۀه  45 زایی شده نباید بۀی  از های حبابکردن برای بتنحداکثر زمان مخلوط    7-3-4

 تجاوز کند. 3-3-7تجویوی اعالم شده در زیربند 
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های پرسیمان های با لوجت زیاد، مانند بتنیا بتن خودتراکم یا بتن S2و  S1های اسالمپ کارگیری ردهدر صورت به -يادآوري

 به حداقل زمان اختالط تجویوی افوود.ثانیه  30تا ثانیه  15 بین ، بایدهای پودری معدنی، بسته به نوع بتنیا حاوی افوودنی

 کن ايستگاهی  مخلوط در مخلوطبتن نیمه 7-4

)اخۀتالط اولیۀه( و پۀ  از تخلیۀه در      کن ایستگاهی مخلۀوط شۀده  طور جوئی در مخلوطبتنی که در ابتدا به

شود. مدت زمان اختالط جوئی )اولیۀه( در  کن کامل میکن، عمل اختالط در کامیون مخلوطکامیون مخلوط

آمیخته شدن مصالح ساخت بتن و تشۀکیل یۀک مخلۀوط     کن ایستگاهی باید حداقل  زم برای با هممخلوط

کۀردن معۀین   مخلوطاین دستگاه باید بتن را با سرعت کن، داخل کامیون مخلوط به اولیه باشد. پ  از انتقا 

ای بچرخانۀد کۀه الوامۀات مربۀوط بۀه      بۀه انۀدازه  دور در دقیقۀه(   18دور در دقیقه تا 12 طور معمو به)شده 

برآورده کنۀد. پۀ  از اخۀتالط کامۀل،      الفکن را مطابو با پیوست کامیون مخلوط یکنواختی بتن موجود در

زدن کن در طو  مسیر حرکت تا محل تحویل بتن باید بۀا سۀرعت هۀم   های اضافی جام کامیون مخلوطدوران

 ( انجام شود.دور در دقیقه 6تا دور در دقیقه  2 طور معمو به)

 کنمخلوط شده در کامیون مخلوط کامالًبتن  7-5

 جامبا چرخاندن  شود. این اختالط کاملمی کن انجامکل فرایند اختالط آن در کامیون مخلوطکه بتنی است 

 18تا  دور در دقیقه12طور معمو  بهکن )آن با سرعت اختالط تعیین شده توسط سازنده کامیون مخلوط

باید بتواند الوامات مربوط به یکنواختی  شود. این بتنمیدور، انجام  100تا دور  70 تعداد( و به دور در دقیقه

از برآورده کند. شروع عملیات مخلوط کردن باید  الفکن را مطابو با پیوست بتن موجود در کامیون مخلوط

های خی  مصرفی )دارای رطوبتی آب ساخت بتن یا رطوبت سطحی سنگدانهکه  درنظر گرفته شودزمانی 

. چنانچه الوامات مربوط به یکنواختی بتن پیدا کندا سیمان تماس مساوی یا بی  از اشباع با سطح خشک( ب

کن کامیون مخلوط جامدر مخلوط کردن با دور دور چرخ   100مشخص شده، با انجام  الفکه در پیوست 

کن تا زمانی که اقدامات اصالحی بر روی آن انجام نشود نباید مورد استفاده برآورده نشود، آن کامیون مخلوط

 ذکر شده است.  5-3-13 زیربندشرایطی که در  تحترد، مگر قرار گی

توان عملکرد کن از نظر یکنواختی بتن عملکرد رضایت بخشی داشته باشد، میچنانچه یک کامیون مخلوط

های مخلوط و شرایط تیغه ، ساختطراحینام کارخانه سازنده، کن را که از نظر های مخلوطسایر کامیون

که براساس اعالم  یکنهای مخلوطکامیونبخ  و قابل قبو  دانست. شند رضایتبابا آن کردن مشابه 

منظور برآورده کردن الوامات یکنواختی بتن اند، بهکن از نظر طراحی مشابه اعالم شدهمخلوط سازندهکارخانه 

 های زمانی مشخص بررسی و تایید شده باشند. ، باید در دورهالفطبو پیوست 

تولید بتن اختالط کامل و تر از تعداد دوران  زم جهت کن که بی کامیون مخلوط جامهای اضافی دوران

 (دور در دقیقه 6دور در دقیقه تا  2 طور معمو به)زدن تعیین شده باید مطابو با سرعت هم ،یکنواخت باشند

 انجام شود.



   1397 سال :)تجديدنظر دوم( 6044مارۀ ايران ش ملیاستاندارد 

18 
 

 

کن یۀا  از کامیون مخلوط ،کن ایستگاهیبرای حمل بتن کامالً مخلوط شده در یک مخلوط هنگامی که 7-6

زنۀی معۀین شۀده توسۀط     شود، هرگونه دوران حین حمل باید مطابو با سرعت همزن استفاده میکامیون هم

 انجام شود. دور در دقیقه( 6دور در دقیقه تا  2طور معمو  به)کارخانه سازنده کامیون 

کۀن  انچه کامیون مخلۀوط شود، چنمی کن حمل و تحویل دادهبتن توسط کامیون مخلوطکه هنگامی  7-7

گیری( مقدار آب اضافه شده به بتن از طریو مخون نصب شۀده  گیری دقیو )گیج اندازهمجهو به وسیله اندازه

بر روی آن نباشد، پ  از اضافه کردن آب اختالط پیمانه شده اولیه به سایر مصۀالح جهۀت سۀاخت مخلۀوط     

کن در طو  مسیر حمۀل بۀتن یۀا در محۀل بۀتن      طبتن، هرگونه اضافه کردن آب به بتن داخل کامیون مخلو

تر از حد مجاز باشد و حتی در صورت ریوی، حتی اگر اسالمپ یا جریان اسالمپ قبل از شروع تخلیه بتن کم

کننده بۀتن  مل رعایت این موضوع برعهده تولیدیت کامسؤولکننده )خریدار(، ممنوع بوده و درخواست مصر 

در این مورد، چنانچه نیاز به افوای  اسالمپ یا جریان اسالمپ پی  از شروع تخلیه بۀتن بۀا هۀد      .باشدمی

کننده بتن استفاده شود. در این کننده یا فوق روانبهبود میوان روانی آن باشد، فقط باید از مواد افوودنی روان

ا هد  دستیابی به روانی مطلوب جهت ها به بتن بیت کامل تهیه مواد افوودنی و اضافه کردن آنمسؤولحالت 

. پۀ  از اضۀافه   اسۀت تخلیه در دستگاه انتقا  بتن به محل نهایی )مثل پمپ بتن( بر عهده تولیدکننده بۀتن  

طۀور معمۀو    بۀه ) کۀردن مخلۀوط دور با سرعت  70کن باید حداقل کامیون مخلوط جام، مواد افوودنیکردن 

 35شود پۀ  از حۀدود   توصیه می بچرخد تا اختالط کامل انجام شود. دور در دقیقه( 18دور در دقیقه تا 12

با متوقف کردن جام مخلوط کن و ایجاد چرخ  معکوس در آن، بتن به دهانۀه خروجۀی جۀام    دور چرخ ، 

نودیک شود و سپ  با چرخ  دوباره جام در جهت معمو  و با سرعت اختالط، عملیات مخلۀوط کۀردن تۀا    

 ادامه یابد. دور 70دستیابی به حداقل 

کۀن  چنانچه کامیون مخلۀوط شود، می کن حمل و تحویل دادهبتن توسط کامیون مخلوطکه هنگامی  7-8

های مۀایع اضۀافه شۀده بۀه بۀتن از      گیری( مقدار آب یا افوودنیگیری دقیو )گیج اندازهمجهو به وسیله اندازه

، گیۀری از طریو این وسیله انۀدازه اضافه کردن آب یا افوودنی مایع  طریو مخون نصب شده بر روی آن باشد،

هماهنگی که قبۀل از   پیروتولیدکننده در این حالت ، استریوی و پی  از تخلیه بتن مجاز تنها در محل بتن

جهت دستیابی به نسبت )مورد نیاز مخلوط بتن  مؤثر، بخشی از کل آب دادهکننده انجام تولید بتن با مصر 

، هۀا آنو مخلۀوط کۀردن   مصالح ساخت بۀتن  را هنگام پیمانه کردن  (به مواد سیمانی مشخص شده مؤثر آب

وسۀیله  ایۀن  اضافه کرده و مابقی را در محل پروژه و پی  از تخلیه بتن، از طریو  مخلوط اولیهجهت ساخت 

باید مقدار آب اختالط پیمانه کند. در این حالت تولیدکننده میگیری دقیو پیمانه کرده و به بتن اضافه اندازه

استفاده شده و همچنین حداکثر مقدار مجاز آبی که در محۀل  مخلوط اولیه بتن شده اولیه که هنگام ساخت 

ثبت  بتن آماده تحویلاطالعات برگه تواند به بتن اضافه شود را قبل از ارسا  بتن به محل پروژه در پروژه می

شۀود را پۀ  از تاییۀد    ه، بقیه آبۀی کۀه در آنجۀا بۀه بۀتن اضۀافه مۀی       کرده و پ  از ارسا  بتن به محل پروژ

ثبت کند. چنانچه ماده افوودنی مۀایع   تحویل بتن آمادهاطالعات برگه کننده یا نماینده فنی ایشان در  مصر 

اضافه شده باید پۀ  از تاییۀد    گیری دقیو در محل پروژه به بتن اضافه شود، مقداروسیله اندازه این از طریو
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ثبت شود. آب مجاز اضافه شده به بتن در محل پۀروژه بایۀد    تحویل بتن آمادهاطالعات برگه کننده در مصر 

طۀور مناسۀب در   کن توریو شده تا ایۀن آب بۀه  کامیون مخلوط جامبا فشار و امتداد جریان مناسب به داخل 

 35کن باید حداقل ون مخلوطکامی جامپ  از اضافه کردن آب مجاز یا افوودنی مایع،  .پخ  شود جامداخل 

بچرخد تا اخۀتالط کامۀل    دور در دقیقه( 18دور در دقیقه تا 12طور معمو  به)دور با سرعت مخلوط کردن 

که امکان پاشیدن با فشار و پخ  آب و مواد افوودنی در سطح بتن وجود نداشته باشد، در صورتی .انجام شود

درصد مقدار اضافه  ±3گیری مقدار آب باید دارای درستی اندازهوسیله انجام شود.  7-7اختالط طبو زیربند 

درصد مقدار اضافه شده  ±3باید دارای درستی  افوودنیگیری مقدار شده به بتن باشد. همچنین وسیله اندازه

مۀاه یکبۀار واسۀنجی شۀده و در      6اضافه شده باید هۀر   افوودنیگیری مقدار آب یا به بتن باشد. وسیله اندازه

 باید سوابو واسنجی را در اختیار ایشان قراردهد.  تولیدکنندهکننده )خریدار(، درخواست مصر  صورت

گیری و تنظیم خودکار روانی بتن )اسالمپ کن مجهو به سامانه هوشمند اندازهچنانچه کامیون مخلوط 7-9

دهد، بخشی از انجام میکننده مصر تواند با هماهنگی که از قبل با یا جریان اسالمپ( باشد، تولیدکننده می

-یا هردو را در طو  مسیر حرکت کامیون حمل بتن یۀا در محۀل بۀتن   افوودنی مخلوط بتن یا ماده  مؤثرآب 

به بتن اضافه کند. در این حالت، سامانه هوشمند تنظیم خودکار اسالمپ از طریو از طریو این سامانه ریوی 

ذیر یا مقدارجریان اسالمپ بۀتن خۀودتراکم را در هۀر    پتراکمتجهیوات مخصوک، مقدار اسالمپ بتن معمولی 

گیری کرده و تا پۀی  از  لحظه، در محل کارخانه ساخت بتن و در طو  مسیر حرکت و در محل پروژه اندازه

تر از مقۀدار مشۀخص شۀده باشۀد، ایۀن      گیری شده کمتخلیه بتن، اگر مقدار اسالمپ یا جریان اسالمپ اندازه

بتن در نظر گرفته شده یا ماده فوق  طرح مخلوطمخلوط بتن که در  مؤثرخشی از آب طور خودکار بسامانه به

کن به طور خودکار شروع به چۀرخ   کامیون مخلوط جامکننده یا هر دو را به بتن اضافه کرده و سپ  روان

 بۀا سۀرعت  )درصورت پاش  آب یا افوودنۀی بۀر کۀل سۀطح بۀتن(      دور  35کند و بتن را حداقل به اندازه می

این سامانه باید قادر باشۀد   دست آید.هچرخاند تا اختالط کامل انجام شده و روانی مطلوب بکردن میمخلوط

مقدار اسالمپ یۀا جریۀان    ،یا هر دووودنی فماده اخصوک قبل و بعد از اضافه کردن آب یا تا در هر زمانی، به

باشد تا مقدار آب یا فۀوق روان کننۀده اضۀافه    گیری، ثبت و نشان داده و همچنین باید قادر اسالمپ را اندازه

ای عمل کنۀد کۀه بۀه هۀیو عنۀوان      گونهشده را در هر زمان خاک ثبت کرده و نشان دهد. این سامانه باید به

)نسۀبت  تۀر نشۀده   مقدار آب اضافه شده به بتن در طو  مسیر حرکت یا در محل پروژه از حداکثر مجاز بی 

 طرح مخلوطو از افوودن آب اضافی و غیر مجاز که در تر نشود( ار طرح بی به مواد سیمانی از مقد مؤثرآب 

اسالمپ یا جریان اسالمپی که توسط سامانه هوشۀمند   مقدار درستیبتن در نظر گرفته نشده جلوگیری کند. 

فیویکی اسالمپ یا جریان اسالمپ کنتر  و  آزمونای توسط طور دورهشود باید بهگیری و نشان داده میاندازه

درصد مقدار اضۀافه شۀده بۀه بۀتن باشۀد.       ±3 درستیگیری مقدار آب باید دارای شود. وسیله اندازه واسنجی

 درستیباشد.  مقدار اضافه شده به بتن درصد ±3باید دارای دقت  افوودنیهمچنین وسیله اندازه گیری مقدار 

شده و در صورت درخواست  واسنجیبار ماه یک 6اضافه شده باید هر  افوودنییا گیری مقدار آب وسیله اندازه

 .را در اختیار ایشان قراردهد سوابو واسنجیباید  تولیدکنندهکننده )خریدار(، مصر 
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) مثۀل افۀوای     برای بهبود خواک بتن در حالۀت تۀازه   چنانچهکلیه تولیدکنندگان بتن ملوم هستند،  7-10

 مثۀل ) بتن و ...( یا بهبۀود خۀواک بۀتن سۀخت شۀده      یزودگیر ،بتنی بتن، دیرگیرروانی جهت پمپ کردن 

یۀخ   چرخۀه افوای  دوام در برابر حمله مواد شیمیایی، افوای  دوام در برابۀر   افوای  مقاومت در سنین اولیه،

زیربنۀد  ) تنبشیمیایی های و ...( نیاز به استفاده از یک یا چند نوع از افوودنی بندی بتن، آبشدن آبزدن و 

 ولیتؤمسۀ باشۀد،   (4-4های پودری معۀدنی )زیربنۀد   ( یا افوودنی2-2-4 ، مواد مکمل سیمانی )زیربند(4-5

را بر عهده گیرند پروژه، به بتن در محل واحد تولیدی بتن یا در محل  مواد مذکورو اضافه کردن  مینأکامل ت

حو هیو گونه دخل و تصۀر    به بتن نداشته و هادر زمینه خرید و اضافه کردن آن ولیتیؤمسخریدار هیو  و

باید کیفیت بتن تحویۀل شۀده    در کیفیت بتن که بر خال  مشخصات فنی پروژه باشد را ندارد. خریدار صرفاً

 کنتر  کند تا مطابو با مشخصات مورد نظر باشد.تحویل )محصو  نهایی( را در محل 

)مثل دیرگیۀر   شوندمیسیمان  هیدراته شدنهایی که باعث کنتر  افوودنی بدونچنانچه مخلوط بتن  7-11

کنند )حفظ کننده اسالمپ یۀا کۀارایی   ها( و روانی بتن را برای مدت زمانی در حد قابل قبو  حفظ میکننده

بتن( باشد یا در مدت زمان تولید تا تحویل بتن در محل پروژه از یک یا چنۀد بۀار اضۀافه کۀردن فۀوق روان      

 5/1 شود، تخلیه این بتن باید در مدت زمۀان نگه داشتن روانی بتن در حد مطلوب استفاده نمی کننده جهت

از اولین تماس آب اولیه پیمانه شده با سیمان یا تماس سنگدانه مرطوب با سیمان انجام شود تا قبۀل  ساعت 

حویل این بتن، مۀدت زمۀان   از کاه  قابل توجه درکارایی بتن تازه، تخلیه بتن انجام شده باشد. اگر هنگام ت

ای گونهبوده به خریدار سپری شده باشد اما روانی بتن )اسالمپ یا جریان اسالمپ( در حد مطلوبساعت  5/1

که جهت تخلیه و انتقا  آن تا محل نهایی نیاز به اضافه کردن آب یا فوق روان کننده نباشد، این محۀدودیت  

هوای گرم یا در شرایطی که منجر به سفت شرایط نادیده گرفته شود. در کننده مصر تواند توسط زمانی می

توانۀد  مۀی کننۀده  مصۀر  های ذکر شده در با  نباشۀد،  شود، چنانچه بتن دارای افوودنیشدن سریع بتن می

. در شرایط هوای سرد مشخص کندساعت  5/1تر از مدت زمان تخلیه بتن را کم ،هنگام سفارش و خرید بتن

مشۀخص  سۀاعت   5/1تۀر از  مدت زمان تخلیه بتن را بی  ،تواند هنگام سفارش و خرید بتنمیکننده مصر 

هستند  ها(سیمان )مثل دیرگیرکننده هیدراته شدنهای کنتر  کننده هایی که دارای افوودنیبرای بتن کند.

 بتن در حد مطلوب، دو یا چند بار فوق روان کننده و در چند زمۀان مختلۀف بۀه بۀتن     کارایییا جهت حفظ 

وجود نداشته و بسته به نوع افوودنی و مقۀدار مصۀر  آن، مۀدت     ساعت 5/1 محدودیت زمانی ،شوداضافه می

 .باشد یکامل برعهده تولیدکننده م مسؤولیتحالت نیو تواند تا چند ساعت نیو افوای  یابد، در اینحمل می

را  1شود، باید حداقل دمای مشۀخص شۀده در جۀدو     بتنی که در شرایط هوای سرد تحویل داده می 7-12

بۀرای آن انتخۀاب   بۀتن  ترین بعد مقطع عضو بتنی که قرار است کننده باید اندازه کوچکداشته باشد. مصر 

تۀر  کم 10 ℃صورت حداقل دمای بتن در محل تحویل نباید از به تولیدکننده اطالع دهد، در غیر این را شود

 باشد.
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سفت شدن سریع ممکن  شود، اگر آب گرم در تماس مستقیم با سیمان قرار گیردکه از آب گرم استفاده میهنگامی -يادآوري

در هوای سۀرد در   حمل بتنو ضوابط تولید و است اتفاق افتد. اطالعات مربوط به استفاده از آب گرم، تعریف شرایط هوای سرد 

 شده است.  ارائهنامه بتن ایران و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان آیین

 محل تحويلحداقل دماي بتن در  -1جدول

 مقطعترين بعد کوچکاندازه 
 mm 

 حداقل دما

℃  
300< 13 

900-300 10 

1800-900 7 

1800 5 

 

 تحویل دهد. ،32 ℃ با دمایحداکثر  را آماده بتن دایب کننده تولید 7-13

در  (شدن سریعسفت، مشکالتی ممکن است، بروز نماید. )رسدمی 32 ℃در برخی مواقع وقتی دمای بتن نودیک به  -يادآوري

باید مۀدنظر   نامه بتن ایران و یا مبحث نهم مقررات ملی ساختمانآیین طبو هوای گرمتولید و حمل بتن در صورت ضوابط این 

  قرار گیرد.

  زنغیرهم دستگاهاستفاده از بتن با  حمل 8

کننده تاییۀد شۀده باشۀد، بۀتن     بتن، توسط مصر  حملزن برای که استفاده از دستگاه غیرهمهنگامی 8-1

ها و مقادیر مخلوط بتن باید مورد تایید کن ایستگاهی مخلوط شده باشد. نسبتباید به طور کامل در مخلوط

 ید اعما  شود: های زیر باکننده باشد و محدودیتمصر 

هۀایی   بند و بدون جذب آب و به دریچه صا ، آب طور کاملبه دزن بایهمغیر کنندهحملبدنه و دیواره  8-2

داری از بۀتن در مقابۀل   جهۀت نگۀه   ،های  زمپوش  را ممکن سازد. تخلیه بتنمجهو باشد که کنتر  مقدار 

بینۀی و   پۀی  مورد نیاز باشد، بایۀد  کننده مصر که توسط مانند باد، باران، آفتاب و در صورتیتغییرات جوی 

 شود.مهیا 

کافی برخوردار  همگنیمخلوط شده و در ضمن از یکنواختی و  طور کاملبه دبای بتن تحویلی به کارگاه 8-3

 را برآورده نماید. الفپیوست ای که شرایط مندرج در  گونههباشد، ب

بعۀد از تخلیۀه   یکۀی   ی منفرد،روی دو نمونه براسالمپ  هاید آزمونبایبرای بررسی سریع یکنواختی  8-4

فاصله زمانی بین  .(4-3-13یادآوری زیربند )بار انجام گیرد  از 85و دیگری قبل از تخلیه حدود % 15حدود %

مشخص  1-الفها بی  از آنچه در جدو  دقیقه باشد. اگر این اسالمپ 15برداری نباید بی  از این دو نمونه
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زن نباید استفاده شۀود مگۀر آنکۀه طبۀو مۀوارد      تفاوت داشته باشند، آن دستگاه غیرهمشده است با یکدیگر 

    اصالح شود. 5-8مندرج در زیربند 

حۀداقل زمۀان   بۀا  و حمۀل   حداکثر زمۀان  زن برایهنگامی که دستگاه غیرهم الفاگر الوامات پیوست  8-5

یۀا  تۀر  تر یا زمان اختالط طو نیکوتاه برآورده نشود، آن دستگاه تنها باید در شرایط زمان حملاختالط بتن 

 کند، استفاده شود. را برآورده  الوامات پیوست الف در صورتی که در این شرایط ،هاهر دو آن ترکیبی از

 تازهبتن از برداري نمونه 9

به منظور تعیین انطباق با این ا هریوی جهت انجام آزمونهایی از بتن تازه در حین بتنبرای تهیه نمونه 9-1

را   زمبردار )بازرس( از لحاظ فراهم کردن دسترسۀی و کمۀک   کننده همکاری  زم با نمونهمصر  ،استاندارد

 . انجام دهد

برداری از بتن تازه در محل تحویل )طبو تعریف زیربند به منظور تعیین انطباق با این استاندارد، نمونه 9-2

هۀای دارای  یۀا آزمایشۀگاه   صۀالح بازرسۀان ذی ، باید توسۀط  شدهتازه و سخت های بتنآزمونانجام ( و 3-15

های بتن طبو این برداری و انجام آزمونگواهی تایید صالحیت از سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه نمونه

بۀرداری و  های آموزشی نمونهدهند باید دورههای بتن را انجام میافرادی که آزموناستاندارد ملی انجام شود. 

نامۀه معتبۀر   های بتن را در مراکو آموزشی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران طی کرده و گۀواهی مونآز

  دریافت نموده باشند.

را بۀا توجۀه    ASTM C1077دهند الوامات استاندارد های بتن را انجام میهایی که آزمونشود آزمایشگاهتوصیه می -يادآوري

 سازی نمایند.  ، پیاده2ن اشاره شده در بند های آزموبه استانداردهای روش

هنگام تحویل بتن، نماینده تولیدکننده )که در کارت تحویل بتن آماده معرفی شده است( باید حضۀور   9-3

بۀرداری، اعتۀراد در مۀورد نحۀوه     در صورت عدم حضۀور نماینۀده تولیدکننۀده در حۀین نمونۀه      .داشته باشد

 برداری، قابل پذیرش نخواهد بود. نمونه

انطبۀاق بۀا   های کنتر  کیفیۀت بۀتن تۀازه و سۀخت شۀده و      انجام آزمونمنظور بهبتن برداری از نمونه 9-4

بۀتن  تعیۀین یکنۀواختی    . جهۀت شۀود  انجۀام  3201-1باید طبو استاندارد ملی ایران شمارۀ فنی مشخصات 

 التف بۀو پیوسۀت   بایۀد ط برداری از بتن تازه کن، نمونهکن ایستگاهی و کامیون مخلوطمخلوطتولیدشده در 

 شود.انجام 

هۀای تحویۀل شۀده توسۀط     ، بررسی و کنتر  یکنواخۀت بۀودن بۀتن   برداریهنگامی که هد  از نمونه 9-5

اسالمپ یا جریان  های بتن تازه مانندها از آزمونباشد و جهت انجام این کنتر های حمل مختلف میکامیون

 بتن تازه و مقدار هۀوای بۀتن تۀازه   چگالی دمای بتن تازه، های تعیین کارایی بتن خود تراکم، آزمون اسالمپ،
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 یۀا از بتن تازه باید مطابو بۀا نظۀر مهنۀدس نۀاظر پۀروژه       برداریشود، تواتر نمونهاستفاده می( نیاز )درصورت

برداری، تعیین انطبۀاق مقاومۀت یۀا دوام    هنگامی که هد  از نمونهصالح انجام شود. آزمایشگاه ذیبازرس یا 

انجام شده و  1-11بند زیرطبو  برداری از بتن تازهباشد تواتر نمونهشخصات فنی )انطباق با رده( میبتن با م

 . های مقاومت فشاری بر روی بتن انجام شودنیو باید عالوه بر آزمون (10)بند های بتن تازه ونکلیه آزم

بۀتن   هۀای آزمۀون )یۀا سۀایر    اسۀالمپ، جریۀان اسۀالمپ   مشخصات بتن تازه مانند اولیه  کنتر جهت  9-6

مقدار هوای بۀتن تۀازه کۀه توسۀط تولیدکننۀده تحویۀل داده        یاتازه چگالی بتن تازه، دمای بتن  ،خودتراکم(

)نمونه غیۀر  یک نمونه منفرد  ،که آیا کیفیت بتن تازه در حا  تحویل مناسب است یا نهو بررسی این شود می

 و برداشۀته شۀود   بتن موجود در کامیون حمل بۀتن  مکعب ازچهارم متر یکحدود بعد از تخلیه باید مرکب( 

 مۀذکور هۀای  نآزمۀو  پۀ  از انجۀام  باید رعایت شود. اگر  3201-1برداری تمام الوامات دیگر استاندارد نمونه

بایۀد بۀه    د،نباشۀ مۀی ن در مشخصات فنی خریۀدار  های تعیین شدهدر محدوده مشخص شود که این پارامترها

 :مراجعه شود 2-6-9یا  1-6-9 زیربندهای

چگۀالی بۀتن   ، های بۀتن خۀودتراکم(  )یا سایر آزمون های اسالمپ، جریان اسالمپاگر نتیجه آزمون 9-6-1

تر باشد، بایۀد بالفاصۀله   مشخص شده بی  روادارییا مقدار هوای بتن تازه از حد با یی تازه تازه، دمای بتن 

انجام شود. چنانچه این آزمۀون  حمل بتن  از همان کامیون بر روی یک نمونه جدید کنترلی دیگریک آزمون 

 باید در نظر گرفته شود.  مشخصات فنی خریدارد، بتن به عنوان نامنطبو با الوامات ونیو مردود ش کنترلی

چگۀالی بۀتن   ، های بۀتن خۀودتراکم(  )یا سایر آزمون های اسالمپ، جریان اسالمپاگر نتیجه آزمون 9-6-2

اصۀالحات  انجام باشد، تر مشخص شده کم رواداریمقدار هوای بتن تازه از حد پایینی یا تازه تازه، دمای بتن 

 طبۀو بتن خودتراکم( یا مقدار هوای بتن تۀازه   هایآزمونمورد نیاز بر روی اسالمپ، جریان اسالمپ )یا سایر 

موجود در همان  از بتن اصالح شدهو سپ  یک نمونه جدید  مجاز است 2-3-10یا  8-7 یا 7-7های زیربند

. اگر نمونه بتن اصالح شده نیۀو مۀردود   های مذکور بر روی آن انجام شودو آزمونبرداشته کامیون حمل بتن 

بر روی یک نمونه جدید از همان بتن اصالح شۀده انجۀام شۀود.    مجدد شود، باید بالفاصله یک آزمون بررسی 

بایۀد در  مشخصات فنۀی خریۀدار   منطبو با الوامات چنانچه این آزمون بررسی نیو مردود شد، بتن به عنوان نا

تر باشۀد،  اگر دمای بتن تازه یا چگالی بتن تازه از حد پایینی رواداری مجاز مشخص شده کم نظر گرفته شود.

ها در محل پروژه وجود ندارد، بتن به عنوان نامنطبو بۀا الوامۀات مشخصۀات    به دلیل اینکه قابلیت اصالح آن

 نظر گرفته شود. فنی خریدار باید در
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 بتن تازه  الزامات 10

   روانی 10-1

گیری شده و اسالمپ مقدار اسالمپ اندازه، بتناین نوع برای  دار(:پذير)اسالمپ بتن معمولی تراکم 10-1-1

هۀای  تواند بۀه یکۀی از حالۀت   تر باشد. اسالمپ میبی  mm 210 تر و ازکم mm 10 مشخص شده، نباید از

بۀازه مشۀخص شۀده توسۀط     »یۀا  « رده اسۀالمپ » ،«اسالمپ هۀد  »، «کمینه اسالمپ»، «بیشینه اسالمپ»

الوامۀات  گیۀری شۀود.   انۀدازه  3203-2 شمارۀاسالمپ باید طبو استاندارد ملی ایران مشخص شود. « خریدار

 : ارائه شده است ادامهمربوط به رواداری هر حالت در 

 برقرار باشد:  (1)مشخص شده باشد، باید رابطه « بیشینه اسالمپ»که درصورتی 10-1-1-1

(1 )      0.7 × 𝑆𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑆 ≤ 𝑆𝑚𝑎𝑥 

 که در آن:

Smax  بیشینه اسالمپ مشخص شده، برحسبmm؛ 

S برحسب ، گیری شده در محل تحویلاسالمپ اندازهmm. 

 برقرار باشد:  (2)مشخص شده باشد، باید رابطه « اسالمپ کمینه»که درصورتی 10-1-1-2

(2 )      𝑆𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑆 ≤ 1.3 × 𝑆𝑚𝑖𝑛 

 در آن:که 

Smin  کمینه اسالمپ مشخص شده، برحسبmm؛ 

S برحسب ، گیری شده در محل تحویلاسالمپ اندازهmm. 

 برقرار باشد: ( 3)باید رابطه باشد،  مشخص شده« هد اسالمپ »که درصورتی 10-1-1-3

(3)      0.8 × 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 ≤ 𝑆 ≤ 1.2 × 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 

Starget  اسالمپ هد  مشخص شده، برحسبmm؛ 

S گیری شده در محل تحویل، برحسب اسالمپ اندازهmm. 

گیری شده در محۀل  مقدار اندازهباشد،  مشخص شده 2طبو جدو   «اسالمپرده »که درصورتی 10-1-1-4

 به کرانه با یی رده مورد نظر باشد.  + نسبتmm10با رواداری  1خارج از بازه جدو  تحویل نباید 
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 هاي اسالمپرده -2جدول

 میانگین ردهاسالمپ  ي اسالمپرده
mm 

 بازه اسالمپ
mm 

S1 25 10  40تا 

S2 70 50  90تا 

S3 125 100  150تا 

S4 185 160  210تا 

توسط خریدار درخواست شۀده باشۀد، رعایۀت آن الوامۀی      2های اسالمپ جدو  جو ردهکه بازه دیگری بهدر صورتی -يادآوري

 است.

گیۀری شۀده و مشۀخص شۀده نبایۀد از      اسۀالمپ انۀدازه   بتن، جریاناین نوع برای  بتن خودتراکم: 10-1-2

mm450 کم( تر و همچنین شاخص پایداری دیداریVSI نباید بی )تواند می تر از یک باشد. جریان اسالمپ

رده »یۀا  « جریان اسالمپ هۀد  »، «کمینه جریان اسالمپ»، «بیشینه جریان اسالمپ»های به یکی از حالت

 ارائه شده است: ادامهالوامات مربوط به رواداری هر حالت در مشخص شود. « جریان اسالمپ

 برقرار باشد: ( 4)مشخص شده باشد، باید رابطه « بیشینه جریان اسالمپ»که درصورتی 10-1-2-1

(4)       0.85 × 𝑆𝐹𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑆𝐹 ≤ 𝑆𝐹𝑚𝑎𝑥 

 که در آن:

SFmax  اسالمپ مشخص شده، برحسب جریان بیشینهmm؛ 

SF برحسب ، گیری شده در محل تحویلجریان اسالمپ اندازهmm. 

 برقرار باشد: ( 5)مشخص شده باشد، باید رابطه « جریان اسالمپ کمینه»که درصورتی 10-1-2-2

(5 )      𝑆𝐹𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑆𝐹 ≤ 1.15 × 𝑆𝐹𝑚𝑖𝑛 

 که در آن:

SFmin  اسالمپ مشخص شده، برحسب جریان کمینهmm؛ 

SF برحسب ، گیری شده در محل تحویلجریان اسالمپ اندازهmm. 

 برقرار باشد:  (6)باید رابطه باشد،  مشخص شده« هد اسالمپ جریان »که درصورتی 10-1-2-3

(6)        0.93 × 𝑆𝐹𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 ≤ 𝑆𝐹 ≤ 1.07 × 𝑆𝐹𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 

SFtarget  اسالمپ هد  مشخص شده، برحسب جریانmm؛ 
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SF گیری شده در محل تحویل، برحسب جریان اسالمپ اندازهmm. 

گیری شده در مقدار اندازهباشد،  مشخص شده 3طبو جدو   «اسالمپرده جریان »که درصورتی 10-1-2-4

 رده مورد نظر باشد.  با یی کرانهنسبت به  +mm10با رواداری  3خارج از بازه جدو   محل تحویل نباید

 ي جريان اسالمپرده -3جدول

 میانگین ردهجريان اسالمپ  ي جريان اسالمپرده
mm 

 اسالمپ جريان بازه
mm 

SF0 500 450  550تا 

SF1 600 560  650تا 

SF2 700 660  750تا 

SF3 800 760  850تا 

 

توسط خریدار درخواست شده باشۀد،   3های جریان اسالمپ جدو  جو ردهبهمحدودکننده دیگری که بازه در صورتی -يادآوري

 رعایت آن الوامی است.

   پارامترهاي کارايی بتن خودتراکم 10-2

داری نمایۀد کۀه در   ، باید مستنداتی را تهیه و نگهدر مورد طرح مخلوط بتن خودتراکم تولیدکننده 10-2-1

 4، انجام مواردی از جدو یا مشخصات فنی که در سفارش بتنرعایت شده باشد. درصورتی 4آن موارد جدو  

های مربوطه در محل تحویل انجام شده و با الوامات تعیین شده در محل تحویل الوامی شده باشد، باید آزمون

  مطابقت داشته باشد.

 )ادامه( هاي طرح مخلوط بتن خودتراکمآزمون -4جدول

 روش آزمون حدود قابل قبول نام ويژگی

شاخص پایداری 

 (VSI) دیداری
 حداکثر یک

ایران شمارۀ استاندارد ملی 

11270 

 J حلقه

 : Jاختال  میان اندازه جریان اسالمپ و جریان حلقه 

  mm25: حداکثر  m5تر از برای طو  حرکت کم، J1رده  -

  mm50: حداکثر  m10تا  m5برای طو  حرکت بین ، J2رده  -

استاندارد ملی ایران شمارۀ 

11271 

نسبت قابلیت عبور 

 L با جعبه

 8/0: حداکثر PL1با دو میلگرد، به نام رده  Lجعبه  -

 8/0: حداکثر PL2با سه میلگرد، به نام رده  Lجعبه  -

استاندارد ملی ایران شمارۀ 

10-3203 

زمان روان شدن از 

 V قیف

 ثانیه 9: حداکثر VF1برای رده  -

 ثانیه 0/12تا ثانیه  0/9بین  VF2برای رده  -

استاندارد ملی ایران شمارۀ 

9-3203 

جداشدگی )با یکی 

 از سه روش مقابل(

 هاستفاد بامیوان جدا شدگی ایستایی 

 (SS) از روش فنی ستون

: حداکثر (SS1)متوسط

%10 

استاندارد ملی ایران شمارۀ 

12255 

 هاي طرح مخلوط بتن خودتراکمآزمون -4جدول
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 )ادامه( هاي طرح مخلوط بتن خودتراکمآزمون -4جدول

 روش آزمون حدود قابل قبول نام ويژگی

 15: حداکثر %(SS2)زیاد

 (SRنسبت جدایی با الک )

(: حداکثر SR1متوسط)

%15 
استاندارد ملی ایران شمارۀ 

11-3203 
 20(: حداکثر SR2%زیاد)

 mm 25حداکثر  (Pdعمو نفوذ )
استاندارد ملی ایران شمارۀ 

19387 

 حباب هوا 10-3

تواند به صۀورت کمینۀه، بیشۀینه یۀا مقۀدار هۀد        زایی شده، میهوای موجود در بتن حباب مقدار 10-3-1

کۀه مقۀدار   مشخص شود. چنانچه کمینه یا بیشینه درصد هوا قید شود رعایۀت آن  زم اسۀت و در صۀورتی    

مقدار  درصد مقدار ذکر شده خواهد بود. ±20درصد هوا بدون ذکر حداقل یا حداکثر اعالم شود، رواداری آن 

         اسۀۀتانداردیۀۀا  ASTM C173/C173Mبایۀۀد طبۀۀو اسۀۀتاندارد  زایۀۀی شۀۀده،هۀۀوای موجۀۀود در بۀۀتن حبۀۀاب

ASTM C231/C231M گیری شود.اندازه 

ای که بالفاصله پ  از تخلیه نمونهبا انجام آزمون تعیین درصد حباب هوای بتن بر روی که هنگامی 10-3-2

درصد حباب هوا و سایر  اولیهچهارم متر مکعب از بتن موجود در کامیون حمل بتن با هد  کنتر  حدود یک

مقدار درصد حباب شود )نمونه منفرد(، مشخص شود که بار برداشت تهیه میمشخصات بتن تازه، تنها با یک

توانۀد  باشد، تولیدکننده میمی 1-3-10ترین حد رواداری مجاز ذکر شده در زیربند تر از پایینهوای بتن، کم

های هوای خواسته شده، مقداری اضافی از مواد افوودنۀی حبۀاب   یابی به حد مطلوب درصد حبابجهت دست

دور  70کن را به مقدار حۀداقل  جام کامیون مخلوطکن اضافه کرده و سپ  هوازا را به داخل کامیون مخلوط

دور در دقیقه( چرخانۀده تۀا اخۀتالط کامۀل      18دور در دقیقه تا  12طور معمو  )به کردن با سرعت مخلوط

 )یادآوری زیر را ببینید(. انجام شود

جهت جبران کمبود درصۀد کۀل   کن، اضافه کردن مقداری از ماده افوودنی حباب هوازا به بتن داخل کامیون مخلوط -يادآوري

 .پذیر یا جریان اسالمپ بتن خودتراکم شودتواند باعث مقداری افوای  در اسالمپ بتن معمولی تراکمهوای بتن تازه می حباب

 دماي بتن تازه 10-4

    تۀرین و  گیۀری شۀده و مقۀدار آن بایۀد بۀین کۀم      زهاانۀد  ASTM C1064دمای بتن تازه باید طبو اسۀتاندارد  

  این استاندارد باشد. 13-7و  12-7ترین دمای مجاز طبو زیربندهای بی 
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 بتن تازه چگالی  10-5

گیۀری شۀده هنگۀام    انۀدازه  چگۀالی انجام شود.  3203-6بتن تازه باید مطابو با استاندارد چگالی گیری اندازه

kg/m زتحویل نباید بی  ا
 باشد.  تفاوت داشتهتعیین شده در برگه تحویل یا قرارداد  گالی بتن تازهچ با 25 3

 بتن سخت شده الزامات 11

 مقاومت فشاري 11-1

 آوری شود. ساخته و عمل 1608-2های استاندارد مقاومت فشاری باید طبو استاندارد آزمونه 11-1-1

هۀای مکعبۀی بۀه    یا آزمونه mm300و ارتفاع  mm150ای به قطر های استوانههای استاندارد، آزمونهمنظور از آزمونه -يادآوري

  است. mm 150ابعاد 

پذیر، بتن خۀود تۀراکم، بۀتن بۀا     برای هر نوع بتن )بتن معمولی تراکم باید تولیدکننده بتن آماده 11-1-2

mاز اولین  چگالی معمولی یا زیاد یا کم( و هر رده مقاومتی
برداری انجام سه نوبت نمونه ،شدهتولیدبتن  50 3

m ، بعد از آن به ازای هردهد
دسۀت  بۀه تۀری را  برداری بۀی  یا هر روز تولید، هر کدام که تعداد نمونه 150 3

بۀرای هۀر نۀوع بۀتن )بۀتن معمۀولی       . ایۀن فراینۀد بایۀد    دهۀد برداری انجام ، باید حداقل یک نوبت نمونهدهد

و سۀواب  انجۀام شۀود.   پذیر، بتن خود تراکم، بتن با چگالی معمولی یا زیاد یۀا کۀم( و هۀر رده مقۀاومتی     تراکم

داری شده و در صۀورت نیۀاز بۀه سۀازمان ملۀی      ها باید در واحد تولیدی نگههای انجام شده و نتایج آن آزمون

  استاندارد ایران ارائه شود.

های تحویل شۀده در محۀل پۀروژه و    خریدار بتن آماده جهت کنتر  کیفیت مقاومت فشاری بتن 11-1-3

را برای هر نوع بتن و هۀر   برداریبا رده(، تواتر نمونهها با مشخصات فنی )انطباق تعیین انطباق نتایج مقاومت

انجۀام داده و نتۀایج را بۀا     بتن ایراننامه آیین یامقررات ملی ساختمان  نهمرده مقاومتی طبو الوامات مبحث 

 .کندها مقایسه میالوامات قابل قبو  ذکر شده در آن

های تولید کنتر  کیفیت مقاومت فشاری بتنسازمان ملی استاندارد ایران یا نماینده ایشان، برای  11-1-4

ها با این استاندارد و انجام فرایند تایید صالحیت و صدور یا شده توسط هر واحد تولیدی و بررسی انطباق آن

دهۀد و  برداری برای هر نوع بتن و هر رده مقاومتی را طبو ضوابط این سازمان انجام مۀی تمدید پروانه، نمونه

  .را برآورده کند 7-1-11ها باید الوامات زیربند مت فشاری نمونهنتایج حاصل از مقاو

برداری باید شامل حداقل دو آزمونۀه اسۀتاندارد باشۀد کۀه مقاومۀت فشۀاری ایۀن        هر نوبت نمونه 11-1-5

شۀود. میۀانگین نتۀایج    مۀی گیۀری  اندازه 1608-3روزه طبو استاندارد ملی ایران شمارۀ  28ها در سن  آزمونه

هۀا بۀی  از   تۀرین اخۀتال  ایۀن آزمونۀه    کۀه بۀی   شود، درصۀورتی ها محاسبه میآزمونهمقاومت فشاری این 

هۀا  میانگینشان باشد، آزمونه دیگری در همان سن مورد آزمۀون قۀرار گرفتۀه و میۀانگین تمۀامی آزمونۀه      %15
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نتیجۀه   ، میانگین به عنوانهاآن میانگین 15ها از %تر نبودن اختال  آزمونهشود، در صورت بی محاسبه می

ها درصد از میانگین آزمونه5/7ای که بی  از شود. در صورت عدم برآورده شدن شرط فوق، نتیجهگوارش می

-مانده، به عنۀوان نتیجۀه آن نوبۀت نمونۀه    های باقیاختال  داشته باشد، کنار گذاشته شده و میانگین آزمونه

 شود.برداری گوارش می

در همۀان سۀن    آزمونۀه سۀوم  روزه تهیه شود تا در صۀورت لۀووم از نتیجۀه     28ی سن شود سه آزمونه براتوصیه می -يادآوري

های اضافی نیو برای تعیین مقاومت بتن در سنین دیگر جهت کسب اطالعات اضافی استفاده شود. همچنین ممکن است آزمونه

   تهیه شود.

از بتن، شماره برگه تحویل بتن آمۀاده   برداریکننده )خریدار( باید در هر بار نمونهنماینده مصر  11-1-6

مربوط به کامیون حمل بتنی که نمونه از آن تهیه شده و همچنین موقعیت دقیو قرار گیری آن بتن در سازه 

)آدرس دقیو محل بتن ریوی مربوط به بتنی که از آن نمونه تهیه شده( را ثبت کند تا در صورت نیاز بتۀوان  

باشۀد و در واقۀع   از هر نمونه مربوط به کدام یک از اعضاء بتنۀی مۀی   مشخص کرد که مقاومت فشاری حاصل

  باشد.مقاومت فشاری هر نمونه بتن، نماینده مقاومت کدام یک از اعضاء بتنی می

بایۀد شۀامل نتۀایج سۀه نوبۀت      یۀک مرحلۀه بررسۀی    این استاندارد، نتیجه با الوامات برای انطباق  11-1-7

 الوام زیر را برآورده نماید: باید هر دوباشد و برداری متوالی  نمونه

تۀر از  باید برابۀر یۀا بۀور    فشاری برداری متوالی آزمون مقاومت هر سه نوبت نمونهنتایج میانگین  11-1-7-1

 ( باشد و همچنین: fcمقاومت مشخصه )

 ( باشد. fc9/0مقاومت مشخصه )9/0تر از برداری منفرد، نباید کمهای نمونهیک از نوبتنتیجه هیو 11-1-7-2

 کردن الزامات مقاومت فشاريعدم برآورده  11-1-8

این اسۀتاندارد را بۀرآورده    7-1-11زیربند در حالتی که بتن مورد آزمون، الوامات مقاومت فشاری مندرج در 

 نکند، بتن مذکور باید به عنوان نامنطبو با این استاندارد معرفی شود. 

 خانهشده در گرمدر حالت اشباع يا خشک سخت شده چگالی بتن سبک يا بتن سنگین 11-2

باید طبۀو اسۀتاندارد ملۀی    خانه، بسته به مورد، شده در گرمچگالی بتن سخت شده در حالت اشباع یا خشک

گیری شود و مقدار آن با توجه به چگالی هد  اندازه ASTM C567/C567Mیا استاندارد  7516 شمارۀایران 

 باشد:  (8( یا )7های )رابطههای تعیین شده در محدوده

  گین:برای بتن سن

(7 )     𝐷𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 − 130 ≤ 𝐷 ≤ 𝐷𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 + 300 
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  برای بتن سبک:

(8)       𝐷𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 − 130 ≤ 𝐷 ≤ 𝐷𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 + 130 

 ها: که در آن

Dtarget برحسب کیلوگرم بر متر مکعب؛ خانه،شده در گرمدر حالت اشباع یا خشک چگالی هد  تعیین شده 

D برحسب کیلوگرم بر متر مکعب است.خانهشده در گرمحالت اشباع یا خشکدر  گیری شدهچگالی اندازه ، 

  تحويل بتن آماده برگه 12

ای بۀه  ، برگۀه محل پۀروژه و قبل از تخلیه در  کامیون )وسیله( حمل بتنبرای هر  دبایبتن کننده  تولید 12-1

 تحویل دهد که در آن موارد زیر درج شده باشد: کننده مصر 

 ؛ولید بتن آمادهتیا واحد نام کارخانه  12-1-1

 ؛شماره سریا  برگه 12-1-2

عالمت استاندارد و کد ده رقمی پروانه کاربرد عالمت استاندارد، در صورت دارا بودن پروانه کاربرد  12-1-3

 ؛عالمت استاندارد

 ؛ریویبتن تاریخ 12-1-4

 ؛شماره پالک کامیون 12-1-5

 ؛کنندهنام مصر  12-1-6

 ؛15-3 زیربند ریوی و محل تحویل طبوو نشانی محل بتنپروژه نام  12-1-7

 ؛بتن مطابو با مشخصات سفارش داده شده نوعمشخصات و  12-1-8

 ؛و کیلوگرم، هر تحویل متر مکعببتن بر حسب حجم و جرم مقدار  12-1-9

 بتن؛ رده مقاومت فشاری 12-1-10

، برحسۀب  ی خۀی  هۀا سۀنگدانه یا سیمان بۀا   آب بااختالط سیمان اولین زمان بارگیری یا زمان  12-1-11

 ؛ساعت و دقیقه

 ؛محل تحویلمورد نظر در اسالمپ یا جریان اسالمپ  12-1-12



   1397 سال :)تجديدنظر دوم( 6044مارۀ ايران ش ملیاستاندارد 

31 
 

 

  ؛در محل تحویل شده گیریاندازهاسالمپ یا جریان اسالمپ  12-1-13

 ؛بتن تازه، اظهار شده توسط تولیدکنندهچگالی  12-1-14

 گیری شده بتن تحویل شده در محل تحویل؛چگالی اندازه 12-1-15

 در محل تحویل؛ ودمای بتن تازه هنگام ساخت در واحد تولیدی  12-1-16

 در محل تحویل )در صورت درخواست(؛ پارامترهای کارایی بتن خودتراکم 12-1-17

 مقدار حباب هوای بتن در محل تحویل )در صورت درخواست(؛ 12-1-18

 رده دوام بتن )در صورت درخواست(؛ 12-1-19

 )در صورت درخواست(؛، موجود در بتن مقدار کلرید 12-1-20

 ؛زمان ورود به کارگاه ساختمانی، زمان شروع تخلیه و زمان اتمام تخلیه 12-1-21

گیر خودکار آب یا ابوار نمایشۀگر اسۀالمپ یۀا جریۀان اسۀالمپ،      اندازههای مجهو به برای کامیون 12-1-22

 ؛اتاین تجهیوو با استفاده از  تولیدکنندهمقدار آب اضافه شده توسط 

 ؛آماده در محل تحویلبتن  و امضای نماینده کارخانه تولیدنام  12-1-23

 نماینده مصر  کننده، که تحویل گیرنده بتن است. یامضاو نام  12-1-24

 تکمیل شود. در محل تحویلحین تحویل و باید متعددی از اطالعات ذکر شده موارد  -يادآوري

برحسب نیازهای پۀروژه مشۀخص شۀده اسۀت، بایۀد توسۀط       کننده مصر اطالعات تکمیلی که توسط  12-2

از آن حذ  یا بۀه   مواردیتواند تولیدکننده ارائه گردد. این اطالعات مانند موارد زیر است، بنابراین می

  آن اضافه شود.

  ؛و مقدار سیمان تولیدکننده، نام کارخانه نوع 12-2-1

 ؛رده، نام کارخانه و مقدار مواد مکمل سیمانینوع یا  12-2-2

  ؛نیدمقدار مواد افوو، نام کارخانه و نوع 12-2-3

  ؛الیا مقدار، نام کارخانه و نوع 12-2-4

 ؛های ریو و درشتو نام واحد تولیدی سنگدانه ،های ریو و درشت سنگدانهخشک  مقدار جرم 12-2-5
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  ؛ها سنگدانه ترین سنگدانه در مخلوطبور  اسمیحداکثر اندازه  12-2-6

 ؛ی ریو و درشتها سنگدانهبندی شماره رده دانه 12-2-7

 ؛گیری شدهمنبع و مقدار آب وزن شده یا اندازه 12-2-8

  ؛به مواد سیمانی مؤثرو نسبت آب  مؤثرآب اطالعات مورد نیاز جهت محاسبه  12-2-9

   ؛اندبل تایید شدهکه اجوا از قگواهی اجوای بتن مبنی بر این 12-2-10

 مورد تائید قرار گرفته است.  که قبالً مواردی 12-2-11

 الزامات تجهیزات تولید بتن آماده 13

 هاهاي آنو رواداريگیري مصالح اندازهنحوه  13-1

 مواد سیمانی 13-1-1

که از مواد مکمل سیمانی در مخلوط بتنی استفاده گیری شوند. هنگامیباید برحسب جرم اندازه مواد سیمانی

گیری کرد، اما در قیف پیمانۀه و بۀر روی   صورت تجمعی با سیمان هیدرولیکی اندازهها را بهتوان آنشود، می

که سیمان باید قبل از مۀواد مکمۀل   شود. ضمن آنطور مجوا و متمایو از سایر مواد استفاده میترازویی که به

کۀل ظرفیۀت    30تۀر از % بۀی  انه در هر پیممواد سیمانی اسمی که مقدار گیری شود. هنگامیسیمانی اندازه

پیمانه شده در هۀر بۀار سۀاخت بۀتن، وقتۀی بۀه تنهۀایی        باشد، مقدار سیمان هیدرولیکی  گیریی اندازهترازو

مقۀدار تجمعۀی    ودر آن پیمانه باشد مورد نیاز اسمی سیمان از جرم  ± 1% دارای رواداریباید استفاده شود، 

پیمانه شده در هر بار ساخت بتن، وقتی با هم استفاده شوند و پ  ی با مواد مکمل سیمانهیدرولیکی سیمان 

بایۀد دارای   ،از پایان هر مرحله اضافه کردن یک نوع ماده مکمل سۀیمانی بۀه سۀیمان هیۀدرلیکی وزن شۀده     

هنگۀامی   در پایان آن مرحله )جرم میانی( در آن پیمانه باشۀد. اسمی تجمعی مورد نیاز از جرم  ±1% رواداری

سۀیمان  مقدار کل ظرفیت ترازو باشد،  30تر یا مساوی % اسمی مواد سیمانی در هر پیمانه، کوچک که مقدار

هیدرولیکی پیمانه شده در هر بار ساخت بتن، وقتی بۀه تنهۀایی اسۀتفاده شۀود، یۀا مقۀدار تجمعۀی سۀیمان         

هیدرولیکی با مواد مکمل سیمانی پیمانه شده در هر بار ساخت بتن، وقتی با هم استفاده شۀوند، بایۀد دارای   

ی جرم پیمانه شده باید بین جرم اسۀمی  از جرم اسمی مورد نیاز در آن پیمانه باشد )یعن 4تا %  0رواداری % 

از  04/1 چنۀین هۀم  پیمانۀه و سیمان هیدرولیکی یا مجموع سیمان هیدرولیکی و مواد مکمل سیمانی در آن 

جرم اسمی سیمان هیدرولیکی یا مجموع سیمان هیدرولیکی و مواد مکمل سیمانی مورد نیۀاز در آن پیمانۀه   

بتن در یک پیمانه، مقدار جرم آن جوء در هر متر مکعب بتن بر  یباشد(. منظور از جرم اسمی هر یک از اجوا

 .باشددر حجم بتن ساخته شده در هر پیمانه و هر بار ساخت میاساس طرح مخلوط بتن، ضرب
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 ها سنگدانه 13-1-2

مقۀدار سۀنگدانه وزن شۀده در هۀر پیمانۀه بایۀد بۀا در        . شۀوند گیۀری  باید بر حسۀب جۀرم انۀدازه    هاسنگدانه

هۀۀا باشۀۀد، یعنۀۀی برابۀۀر باشۀۀد بۀۀا مقۀۀدار جۀۀرم سۀۀنگدانه در  شۀۀرایط واقعۀۀی رطوبۀۀت سۀۀنگدانهنظۀۀر گۀۀرفتن 

خانۀه بۀه عۀالوه کۀل مقۀدار رطوبۀت موجۀود در سۀنگدانه شۀامل رطوبۀت جۀذب            شده در گرمحالت خشک

هۀۀا طبۀو اسۀۀتاندارد  شۀده در منافۀذ و رطوبۀۀت سۀطحی )در صۀورت وجۀۀود(. مقۀدار کۀۀل رطوبۀت سۀنگدانه       

  .شودری میگیاندازه 4983ملی 

های مورد استفاه جهت ساخت بتن )سنگدانه درشۀت یۀا   هنگامی که هر یک از انواع سنگدانه 13-1-2-1

شود، چنانچه مقدار اسمی سنگدانه مۀورد نیۀاز در هۀر پیمانۀه     کننده مجوا وزن میریو( در یک وسیله پیمانه

واقعی سنگدانه وزن شده در هر  گیری باشد، مقداراز کل ظرفیت ترازوی اندازه 15تر یا مساوی % مجوا بور 

از جرم اسمی سنگدانه مورد نیاز در آن پیمانۀه باشۀد. چنانچۀه مقۀدار      ±2 پیمانه مجوا باید دارای رواداری %

از کل ظرفیۀت تۀرازوی انۀدازه گیۀری باشۀد،       15تر از % اسمی سنگدانه مورد نیاز در هر پیمانه مجوا کوچک

    از کۀل ظرفیۀت تۀرازوی    ±1/0 یمانۀه مجۀوا بایۀد دارای رواداری %   مقدار واقعی سنگدانه وزن شۀده در هۀر پ  

 . گیری باشداندازه

     های مورد استفاه جهت ساخت بتن )سۀنگدانه درشۀت و ریۀو(   هنگامی که همه انواع سنگدانه 13-1-2-2

شوند، چنانچه مقدار اسمی تجمعی کل گر واحد )ظر  توزین( وزن میصورت تجمعی در یک ظر  پیمانهبه

گیۀری باشۀد، جۀرم تجمعۀی     از کل ظرفیت ترازوی انۀدازه  30تر یا مساوی % ها در هر پیمانه، بور سنگدانه

بۀه   های قبلی )جرم سنگدانه جدیدها پ  از اتمام هر مرحله ریوش سنگدانه جدید بر روی سنگدانهسنگدانه

از جۀرم اسۀمی تجمعۀی     ±1 رای %گر(، باید دارای روادهای قبلی موجود در ظر  پیمانهعالوه جرم سنگدانه

از  30تر از % ها در هر پیمانه، کوچکمورد نیاز در آن مرحله باشد. چنانچه مقدار اسمی تجمعی کل سنگدانه

ها پ  از اتمام هر مرحله ریوش سنگدانه جدیۀد  گیری باشد، جرم تجمعی سنگدانهکل ظرفیت ترازوی اندازه

 .گیری باشداز کل ظرفیت ترازوی اندازه ±3/0 % ریارواددارای های قبلی، باید بر روی سنگدانه

گیری، حداقل رواداری وزن کردن قابل قبۀولی  از کل ظرفیت ترازوی اندازه ±3/0 کردن با محدودیت %درستی پیمانه -يادآوري

 . ها وابسته نیستهای وزن شده و مقدار تجمعی وزنکند که به مقدار سنگدانهرا ایجاد می

  آب 13-1-3

کن و اضافه کردن به سۀایر مصۀالح   گر آب جهت ریختن در مخلوطآب پیمانه شده توسط ظر  پیمانهمقدار 

از  ±1 و دارای رواداری % گیری شۀده اندازه باید به صورت جرمی یا حجمیساخت بتن در هر پیمانه از بتن، 

ی آب مورد نیۀاز در هۀر   مورد نیاز در آن پیمانه )به صورت وزنی یا حجمی( باشد. مقدار اسم آباسمی  مقدار

هایی ها و سایر آبدر نظر گرفته شده در طرح مخلوط بتن، شرایط رطوبتی سنگدانه مؤثرپیمانه بر اساس آّب 

باشد. شرح داده شد قابل محاسبه می 1-3بند زیر توانند وارد مخلوط بتن شده و درمی مؤثرکه به عنوان آب 
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 ±1شده و دارای رواداری % گیریباید به صورت جرمی اندازهبه مخلوط بتن جهت کنتر  دما یخ اضافه شده 

کن، هرگونه آب شستشوی مانده های مخلوطکامیون مورد دراز مقدار اسمی یخ مورد نیاز در آن پیمانه باشد. 

گیری شود. اگر این اندازه باید با دقتشود، داری مینگهبرای استفاده در پیمانه بعدی بتن که کامیون جام در 

کۀه   مؤثرآب  تخلیه شود. بتن کار غیرعملی یا غیرممکن باشد، آب شستشو باید قبل از بارگیری پیمانه بعدی

ها اشاره شۀده  به آن 1-3هایی باشد که در زیربند تواند شامل کلیه آبدست آمده میدر طرح مخلوط بتن به

های ذکر شده ه بتن )هر بار ساخت در مخلوط کن( از طریو روشی که در هر پیمانمؤثراست. مقدار کل آب 

 مۀؤثر از مقدار کل آب  ±1 شود، باید دارای رواداری %گیری میوارد مخلوط بتن شده و اندازه 1-3در زیربند 

 دست آمده باشد. اسمی در آن پیمانه که از طرح مخلوط بتن به

   مواد افزودنی 13-1-4

د نۀ توانگیری شود. مواد افوودنۀی شۀیمیایی مۀایع مۀی    شیمیایی پودری باید برحسب جرم اندازه مواد افوودنی

گیۀری شۀده بۀا روش جرمۀی یۀا      انۀدازه پیمانه شۀده و  گیری شوند. مواد افوودنی برحسب جرم یا حجم اندازه

در آن پیمانۀه کۀه در طۀرح مخلۀوط بۀتن       مۀورد نیۀاز  اسمی مقدار از کل  ±3 %دارای رواداری حجمی، باید 

  باشند.، مشخص شده

واسۀنجی  و بۀا قابلیۀت   تنظیم برای مقادیر مختلف مواد افوودنۀی   یتقابل باهای مکانیکی مناسب استفاده از دستگاه -يادآوري 

حا  چرخ  اضۀافه   کن درکه مواد افوودنی به درون مخلوط بتن داخل مخون کامیون مخلوطدر مواردی. شود، توصیه میساده

  طور کامل با بتن مخلوط شود.نحوی بهروی جداره داخلی مخون کامیون پرهیو شود، یا به رشود، از ریختن مواد افوودنی بمی

 گر()دستگاه پیمانه 1کردن و توزين مصالح ساخت بتندستگاه پیمانه 13-2

جداگانه بۀرای   (های)انبارک هایمخوندارای باید  کردن و توزین مصالح ساخت بتندستگاه پیمانه 13-2-1

های جداکننده م از مخونهر کدا درشت باشد. هایهای ریو و سنگدانهسنگدانههای داری هر یک از اندازهنگه

ها به راحتی و آزادانه بدون جدا شدگی بۀه داخۀل   باید به نحوی طراحی شده باشد و عمل نماید که سنگدانه

 هۀا نصۀب شۀده باشۀند    داری سۀنگدانه که در زیر مخازن نگهکنتر  مناسب  وسایلد. نظر  توزین تخلیه شو

ای وجۀود  گونۀه بایۀد بۀه  هۀا(  گر وزنی سنگدانههای تخلیه در زیر این مخازن جهت تغذیه پیمانه)مانند دریچه

 ظۀر  تۀوزین(، امکۀان   هۀا ) گر وزنی سنگدانهپیمانهکه هنگام نودیک شدن به وزن مورد نیاز در  باشندداشته 

. وجۀود داشۀته باشۀد    گر بۀا حفۀظ رواداری وزنۀی مجۀاز    ها به داخل پیمانهتخلیه سنگدانه قطع سریع جریان

پ  از پایان بۀارگیری  که  باشندای ساخته شده گونهباید به (های توزینظر ها )گرهای وزنی سنگدانه پیمانه

و مۀوادی در   شۀده  صۀورت کامۀل انجۀام    بهها از آنها تخلیه سنگدانههای موجود، ها و ثبت وزن سنگدانهآن

 باقی نماند. هاداخل آن

                                                 

1 - Batching Plant 
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باید کامالً جلوی دید بۀوده و بۀه    مقدار جرم یا حجم مصالح در هر پیمانهوسایل نشانگر )نمایشگر(  13-2-2

پذیر باشۀد.  ها توسط کاربر در هنگام پر کردن ظر  توزین امکاندقیو آن خوان اندازه کافی نودیک باشد تا 

 کاربر باید به تمامی تجهیوات کنتر  دسترسی آسان داشته باشد. 

در  ی توزین مصالح ساخت بتن، هنگامی که در چنۀد جۀرم مختلۀف   ترازوهادر صورتی که درستی  13-2-3

ها توسط آنداده شده شود و بار نشان ارزیابی و تأیید 5ها طبو جدو  محدوده ظرفیت معمو  استفاده از آن

در محۀدوده   گیۀرد( )باری که برای واسنجی ترازوها مورد اسۀتفاده قۀرار مۀی   شده  ار آزمون اعما ب نسبت به

تر اسۀت، باشۀد آن   از بار خالص اعما  شده، هر کدام که بور  4/0ظرفیت ترازو یا %از کل  ±15/0%رواداری 

 تصۀدیو و ی بررسۀی  شۀده بۀرا   شوند. حۀداقل مقۀدار و تۀوالی بارهۀای اعمۀا      ترازوها دقیو درنظر گرفته می

 های آن باشد.و یادآوری 5مصالح باید طبو جدو  توزین ترازوهای 

ای داشته شود. ترازوهۀای میلۀه  های کاری آن باید تمیو نگهها و قسمتهای ترازو، میلهتمام قسمت 13-2-4

رفیۀت  درصۀد از ظ 1/0ای معاد  %طوری که حرکت آن با قرار گرفتن وزنهباید به نشانگر با حساسیت کافی به

، نشان داده شود مجهو باشد. شاهین ترازو )در صورت وجود( بایۀد بۀه   گر مصالحاسمی ترازو در مخون پیمانه

تر حساسیت مناسب داشۀته  های بی برای وزن 4های کم و %ظرفیت خالص ترازو برای وزن 5ازای حداقل %

  باشد.

، مصالح )به صورت وزنی یا حجمۀی( پیمانه شده جهت اضافه کردن به سایر گیری آب وسیله اندازه 13-2-5

داخل پیمانه منتقل کنۀد. ایۀن   به 3-1-13بند زیرباید بتواند مقدار آب مورد نیاز را با درستی تعیین شده در 

ها نداشته باشۀد.  گیریوسیله باید به نحوی طراحی و ساخته شده باشد که تغییرات فشار آب تاثیری بر اندازه

ها مجهۀو باشۀد، مگۀر    ه شیر تخلیه بیرونی برای فراهم کردن امکان واسنجی آنگیری آب باید بمخازن اندازه

 که روش دیگری برای تعیین دقیو و آسان مقدار آب مخون، فراهم شده باشد.این

این دستگاه باشد.  کردن و توزین مصالح ساخت بتنواحد تولیدکننده بتن باید دارای دستگاه پیمانه 13-2-6

، به سامانه اضافه کۀردن سۀیمان، آب و در   1-2-13ها طبو زیربند سنگدانهگانه های جداباید عالوه بر مخون

  گیری مناسب را داشته باشد.اندازه یا های توزینمجهو بوده و سامانه صورت نیاز مواد افوودنی و مواد مکمل
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 الفهاي استاندارد کارگاهی و بارهاي آزمونوزنه جرم حداقل -5جدول 

  ظرفیت ترازوي

 اندازه گیري مصالح

هاي جرم وزنه حداقل

، بر حسب استاندارد کارگاهی

 ب درصدي از ظرفیت ترازو

حداقل جرم بارهاي 

آزمون، بر حسب 

درصدي از ظرفیت 

 پترازو 

 حداقل بارها براي تأيید درستی ترازو

 2000صفر تا 

 کیلوگرم
%100 %100  

کیلوگرم تا  2001

 کیلوگرم 20000

تر کدام بی هر  kg500یا  %10

 ت50% است

تا  بار آزمون یاهای استاندارد کارگاهی وزنه

ظرفیت مورد استفاده، اگر از حداقل مشخص 

 تر باشد.شده، بی 

برای  ثکش -های باراستفاده از آزمون

ها مجاز است. در حین حداقلمقادیر بی  از 

اولیه، ترازو باید تا ظرفیت کامل آن  تصدیو

 آزمون شود.
یا شرایط های سنگین( شود )مثل وزنه های استاندارد کارگاهی مناسبکارگیری وزنهز دسترسی یا بهمانع اسامانه ترازو،  نحوه نصباگر پیکربندی و   الف

 اقداماتی که باید تا زمان ی که قابل تأیید استبی  از ظرفیت هایایجاد کند، استفاده از ترازو برای بار تصدیوارزیابی و ناایمنی را حین فرایند 

 وند متوقف شود.مناسب انجام شاصالحی 
شناسی نظیر استاندارد ملی ایران باید با الوامات استانداردهای اندازهمصالح درستی وسایل توزین  تصدیوهای استاندارد کارگاهی مورد استفاده در وزنه  ب

 باشند. ت داشتهمطابق 7085-1 شمارۀبه 
است )بار جانشین( که این بارها برای انجام هر گونه بار اعمالی دیگر به عالوۀ های استاندارد کارگاهی وزنهانواع از  ترکیبیبه معنی « بار آزمون»واژه   پ

 گیرند. مورد استفاده قرار می« آزمون جانشین»های درستی با استفاده از روش تصدیوآزمون 

های استاندارد کارگاهی یا وزنهبخشی از جایگوین که بارهای جانشین نام دارند، یائی آزمون جانشین، مصالح یا اش فرایند انجامدر : آزمون جانشین

درستی ترازو  تصدیوشود. به منظور اند میگیری شدهاندازهطور دقیو بههای استاندارد کارگاهی و مصالح یا اشیائی که قبال ترکیبی از وزنهجانشین 

 های آزمون اضافی یا دیگر بارهای آزمون شناخته شده، به بار آزمون معلوم، اضافه شود.تر، ممکن است وزنههای وزنی بی در گستره
از ظرفیت ترازو با  50حداقل % سپ  تاآزمون شود و  های استاندارد کارگاهیبا استفاده از وزنهتنها از ظرفیت ترازو  10ترازو باید از صفر تا حداقل %  ت

 ، آزمون شود.هستند از ظرفیت ترازو 10حداقل % با های استاندارد کارگاهی معاد وزنه شاملاستفاده از یک مجموعه از بارهای آزمون جانشین که 
حداقل یک مرتبه این آزمون باید در هر ترازو انجام شود.  مورد استفادهظرفیت ترازو تا ظرفیت  50از % تصدیو درستیباید برای  کش -آزمون بار  ث

 چهارم ظرفیت ترازو انجام شود.یک

های ، مقداری از مصالح یا اشیاء با وزن نامعلوم، برای معین کردن بار مرجع یا وزن خالص وزنهکش -آزمون بار فرایند انجامدر : کش -آزمون بار

 .گیرندمورد استفاده قرار میشود، که اضافه می جانشینیاستاندارد کارگاهی یا بارهای آزمون 

 هاها و همزنکنمخلوط 13-3

ها و عالوه بر آن، در صورت ضرورت، بۀه  زنهای ایستگاهی و همکنتولیدکننده بتن باید به مخلوط 13-3-1

 باشند. دار میزنیا هم کنهای مخلوطها از نوع کامیونزنباشد. همکن مجهو کامیون مخلوط

یا  باید به صفحه یا صفحات فلوی که بر روی آن سرعت دوران جامهای ایستگاهی کنمخلوط 13-3-1-1

های آن و همچنین حداکثر گنجای  آن برحسب حجم بتن مخلوط شده درج شده است، مجهو باشد. این پره
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بندی قابل قبولی مجهو شوند، باید به ابوار زمانها هنگامی که برای اختالط کامل بتن استفاده میکنمخلوط

  اجازه ندهد تا پیمانه قبل از رسیدن به زمان اختالط مشخص شده تخلیه شود.باشد که 

دار باید یک صفحه یا صفحات فلوی در مکان ثابت قابۀل دیۀد   زنکن یا همهر کامیون مخلوط 13-3-1-2

طور واضح گنجای  حجم کل )ناخالص( جام، ظرفیت جام یا مخون بر حسۀب حجۀم بۀتن    هداشته باشد که ب

های آن را مشخص کند. هنگامی کۀه بۀتن   ها یا پرهو حداکثر سرعت دوران جام، تیغهمخلوط شده و حداقل 

بخشۀی از آن در کۀامیون    4-7 زیربنۀد  یۀا طبۀو   ،شودبه طور کامل در کامیون مخلوط می 5-7 زیربند طبو

کۀه بۀتن   تر شود. هنگۀامی حجم کل جام یا مخون بی  63شده نباید از %شود، حجم بتن مخلوطمخلوط می

دار زنیۀا هۀم   کۀن شود، حجم بتن در کامیون مخلۀوط کن ایستگاهی مخلوط میدر مخلوط 3-7 زیربند بوط

دار باید بۀه ابۀواری بۀرای    زنیا هم کنهای مخلوطتر شود. کامیونحجم کل جام یا مخون بی  80نباید از %

 ها مجهو باشد. ها یا پرهتصدیو تعداد دوران جام، تیغه

های ایستگاهی کنها باید بتوانند اجوای بتن را در زمان مشخص شده برای مخلوطکنتمام مخلوط 13-3-2

کرده مخلوط  کامالً ،5-7 زیربندکن در های مخلوطیا تعداد دوران مشخص شده برای کامیون 3-7 زیربند در

 ای که الوامات یکنواختی ذکر شده در پیوست الف برآورده شود. ، به گونهدنیکنواخت در آورصورت و به

 کن تاثیر زیادی بر یکنواختی بتن دارد.ترتیب یا روش بارگیری مخلوط -يادآوري

ای گونهبه داشته باشد یکنواخت کامالًبتن صورت داری بتن مخلوط شده را بهزن باید قابلیت نگههم 13-3-3

 یوست الف برآورده شود. که الوامات یکنواختی ذکر شده در پ

 بۀر روی دو نمونۀه   را هۀای اسۀالمپ  آزمۀون توان برای بررسی سریع درجه یکنواختی احتمالی، می 13-3-4

انجام شود. اگۀر اخۀتال  بۀین     الفبرداری و آزمون برای این منظور باید طبو پیوست نمونه .منفرد انجام داد

زن، به غیۀر از مۀواردی   کن یا همآن مخلوط، باشد الفاین دو مقدار بی  از حدود مشخص شده در پیوست 

  .قرار گیرداستفاده مورد اصالح وضعیت  نباید تا زمانآمده است،  5-3-13 زیربندکه در 

 ،ترهنگامی که با کارکردن در زمان اختالط طو نی 2-3-13بند زیرنامنطبو با استفاده از دستگاه  13-3-5

 ، مجاز است. نمایدبرآورده را  الفالوامات پیوست  بتواند، تربا کارایی بی  بارگیریترتیب تر، یا بار کم

نیاز طبو استانداردهای ملی ایۀران  طور مداوم با فواصل زمانی مورد ها باید بهها و همونکنمخلوط 13-3-6

ها ناشی از تجمۀع بۀتن یۀا مۀالت سۀخت شۀده       ، برای تشخیص تغییرات در شرایط آن9602و  9601 شمارۀ

قدری شوند. اگر تغییرات مشاهده شده به ها نیو باید از نظر فرسودگی بررسیهای آنپرهبررسی شوند. تیغه یا 

باید انجام گیرد تا  الفهای ارائه شده در پیوست زیاد باشند که بر کیفیت عملکرد دستگاه اثر بگذارند، آزمون

 مشخص شود. ،تعویض دستگاه یا ضروری بودن تعمیر
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 تولیديکنترل تولید و بازرسی واحد  14

هۀای  هایی که توسط بازرس برای آزمۀون برداریتولید و نمونه کنتر جهت تا تولیدکننده موظف است  14-1

قرار دهد.  ایشاندر دسترس بدون اخذ هوینه را و وسایل مربوطه  ، تجهیواتها ستگاهشود، دمختلف انجام می

روری با تولیۀد و تحویۀل بۀتن نداشۀته     د که تداخل غیرضنطریقی انجام شوها باید بهها و آزمونکلیه بازرسی

 باشد.

سۀازی  ی کنتر  تولیۀد را تۀدوین و پیۀاده   تولیدکننده موظف است به منظور کنتر  تولید، یک سامانه 14-2

دسۀتیابی و  هۀای(  زم بۀرای   بینۀی دارد. کنتر  تولید بتن باید همه معیارها و )پی کرده و آن را روزآمد نگه

 وامات مشخص شده را دارا و حداقل شامل موارد زیر باشد:های بتن مطابو با ال حفظ ویژگی

 انتخاب مواد؛ -

آب مؤثر به مواد و نسبت  بندی مخلوط سنگدانهها و دانهبتن و تعیین نسبت سنگدانه مخلوططرح  -

 ؛و آزمون اولیه بتن سیمانی

 ؛و کنتر  تولیدتجهیوات و فرایندهای  ،صالحیت نیروی انسانی، لوازم -

 ها؛آزمونها و بازرسی -

شده و دهنده، بتن تازه و بتن سختهای انجام شده بر روی مواد تشکیلی آزموناستفاده از نتیجه -

 تجهیوات؛

 بازرسی از تجهیوات مورد استفاده در حمل بتن تازه.  -

دهای شده در استاندارها و قوانین مشخصی تولید، کارها، تجهیوات ویژه، روشاین الوامات باید با نوع و اندازه

 های ملی متناسب باشد.نامهملی و آیین

و موارد مۀرتبط منۀدرج در    9001ملی ایران ایوو  نظیر استاندارد ،مدیریت کیفیت سامانهاصو   ،سامانه کنتر  تولید -يادآوري

 ارائه شده است.  تای از سامانه کنتر  تولید بتن در پیوست نمونه .شودشامل میرا  ISO 22965-2استاندارد 

 ارزيابی انطباق 15

 لیاتک 15-1

شده را انجام دهد تا نشان دهۀد مۀوارد ادعۀایی ماننۀد     تولیدکننده باید ارزیابی انطباق بتن با الوامات مشخص

 باشد. برای این منظور، موارد زیر باید انجام شود:آمده است معتبر می تحویل بتن آمادهآنچه که در برگه 

 های اولیه، درصورت نیاز؛آزمون -الف

 .14کنتر  تولید، طبو بند  -ب



   1397 سال :)تجديدنظر دوم( 6044مارۀ ايران ش ملیاستاندارد 

39 
 

 

 نامه کنترل تولیدارزيابی، پايش و گواهی 15-2

های بتن کشور یۀا منۀدرجات مشخصۀات فنۀی     نامهدر صورت نیاز یا به استناد قوانین یا مقررات ملی یا آیین

شۀود را مۀورد   صالح باید کنتر  تولیدی که توسۀط تولیدکننۀده اعمۀا  مۀی    ی ذیکنندهپروژه، نهاد بازرسی

 داده شده است.  جپیوست ارزیابی و تأیید قرار دهد. مقررات ارزیابی، نظارت و گواهی انطباق در 

د. صدور، تمدید، تعلیو و ابطا  پروانۀه  باشنافی ضوابط قانونی و مقررات مرتبط نمی جکارگیری مندرجات پیوست به -يادآوري

  مقررات سازمان ملی استاندارد ایران است.کاربرد عالمت استاندارد ایران تابع ضوابط و 
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 پیوست الف

 )الزامی(

 الزامات يکنواختی بتن

 هدف و دامنه کاربرد   1-الف

های ایستگاهی و کندهد که جهت ارزیابی قابلیت مخلوطهایی را ارائه میاین پیوست، روش  1-1-الف

و رده  S3کن در ساخت مخلوط بتن یکنواخت و برای دو رده مختلف اسالمپ یعنی رده های مخلوطکامیون

S4 کن ، بتنی است که در تمام حجم یک مخلوطمنظور از مخلوط بتن یکنواخت .گیرندمورد استفاده قرار می

ای طور یکنواخت و بدون جداشدگی توزیع شده باشد و دارکن، بهایستگاهی یا جام یک کامیون مخلوط

های این پیوست، حداقل مدت زمان یکسانی در کل این حجم باشد. با استفاده از روش تقریباًمشخصات 

کنی که با سرعت های مخلوطهای ایستگاهی و حداقل تعداد دوران جام کامیونکناختالط در مخلوط

به یک مخلوط بتن  ، جهت دستیابیبچرخنددور در دقیقه(  18دور در دقیقه تا 12 طور معمو به)اختالط 

-هایی که در این پیوست شرح داده میباشد. همچنین روشقابل تعیین می ،یکنواخت، برای هر رده اسالمپ

کنی که در ساخت های مخلوطتوانند برای تعیین حداقل تعداد دوران  زم مخلوط کردن در کامیونشوند می

گیرند یا برای ارزیابی مورد استفاده قرار می (4-7)زیربند « کن ایستگاهی بتن نیمه مخلوط در مخلوط»

 کار روند.، برای هر رده اسالمپ، به(8شوند )بند زن حمل میهایی که توسط دستگاه غیر همیکنواختی بتن

جهت ارزیابی یکنواختی بتن برای هۀر رده اسۀالمپ، دو نمونۀه مختلۀف از دو قسۀمت مجۀوا و          2-1 -الف

مخلوط کن ایستگاهی یا یک کامیون مخلوط کن که دارای آن رده اسالمپ  مختلف از مخلوط بتن داخل یک

 ،گیری شده و در نهایۀت و اندازه آزمونها باشد برداشته شده و چند ویژگی مختلف مربوط به هر یک از نمونه

انجام شۀده بۀر روی هۀر دو     هایونشوند. نتایج حاصل از آزمهای هر دو نمونه مجوا با هم مقایسه میویژگی

شۀده   بۀرداری های این پیوست نمونهکن که طبو روشنمونه مجوا از یک مخلوط بتن موجود در یک مخلوط

 .داشته باشند 1-توانند اختالفی نه چندان زیاد در حد قابل قبو  ذکر شده در جدو  الفباشند، می

تاثیر زیادی  کن(،یستگاهی یا کامیون مخلوطکن اها )مخلوطکنمخلوط ترتیب و روش بارگیری   3-1-الف

توانۀد بۀرای   های ذکر شده در ایۀن پیوسۀت مۀی   روش ها در ساخت مخلوط بتن یکنواخت دارد.بر قابلیت آن

بر روی یکنواختی بتن سۀاخته   ،کنارزیابی تاثیر ترتیب پیمانه کردن و ریختن مصالح ساخت بتن در مخلوط

 .دشده نیو مورد استفاده قرار گیرن

دهۀی  کنۀی کۀه در حۀا  اسۀتفاده و سۀروی      های مخلوطهای ایستگاهی یا کامیونکنمخلوط    4-1-الف

ها مقداری بتن یا مالت سخت شده چسۀبیده  آن یهاکه ممکن است بر روی بدنه یا تیغهدلیل این، بههستند

باشد. این موارد ها مشکوک می، یکنواختی بتن ساخته شده با آنهادلیل فرسودگی و خوردگی تیغهباشد یا به
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ای مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز، اقدامات اصالحی انجام صورت دورههای چشمی بهباید با بازرسی

 .شود

های ذکر شده کن( با روشکن ایستگاهی یا یک کامیون مخلوطکن )مخلوطچنانچه یک مخلوط 5-1-الف

تۀوان      باشۀد، مۀی  ه و تایید شود که قادر به ساخت بۀتن یکنواخۀت مۀی   در این پیوست مورد ارزیابی قرار گرفت

هایی که از نظر نام کارخانه سازنده، طراحی، ساخت، حجۀم و ظرفیۀت اسۀمی         کنفرد کرد که سایر مخلوط

های یکنواخت را دارند. جهۀت بررسۀی اولیۀه و سۀریع     کن مشابه با آن هستند نیو توانایی ساخت بتنمخلوط

های ارزیۀابی ذکۀر شۀده در ایۀن پیوسۀت ماننۀد       مونتوان بخشی از آزکن، میختی بتن در یک مخلوطیکنوا

 مورد استفاده قرارداد. را های درشتمقایسه اسالمپ بتن و مقایسه درصد سنگدانه

هۀای ایسۀتگاهی و          کۀن  زم جهۀت ارزیۀابی قابلیۀت مخلۀوط     هۀای آزمۀون برداری و انجام نمونه 6-1-الف

کن برای ساخت مخلوط بتن یکنواخت و همچنین تعیین حداقل مدت زمان اخۀتالط در  های مخلوطکامیون

، جهت دستیابی به یک مخلۀوط  کنهای مخلوطهای ایستگاهی و حداقل تعداد دوران جام کامیونکنمخلوط

ت شۀده توسۀط   آزمایشۀگاه تاییۀد صۀالحی   بخ  کنتر  کیفیت واحد تولیۀدی یۀا   ، باید توسط بتن یکنواخت

سازمان ملی استاندارد ایران که دارای پرسنل آموزش دیده و تایید صالحیت شده در این زمینه باشند انجۀام  

 شود.

 حجم مخلوط و نحوه اختالط ،مشخصات مخلوط بتن آزمايشی  2-الف

به صورت یک بتن حباب هوازایی شده، ارزیابی یکنواختی، باید مورد استفاده برای  مخلوط بتن 1-2الف  

طۀور  هۀایی باشۀد کۀه بۀه    یۀا بۀتن  های خاک بتنبه جو هنگامی که هد ، ارزیابی شرایط یک پروژه خاک یا 

مخلوط بتن مورد استفاده، به  شود که مشخصات. توصیه میشودمعمو  در واحد تولیدی بتن آماده تولید می

 طابو با شرایط زیر باشد:صورت یک مخلوط بتن حباب هوا زایی شده، م

kg/mبینمقدار سیمان مورد استفاده در طرح مخلوط    1-1-2-الف
kg/mتا  350  3

 ؛400 3

یا مخلۀوطی از شۀماره    67یا  57بندی شماره رده دانهبندی پیوسته و با دانهبا  ،سنگدانه درشت 2-1-2-الف

 شۀمارۀ طبۀو اسۀتاندارد ملۀی ایۀران      7و  6بندی های دانهیا مخلوطی از شماره رده 7و  5 بندیدانه هایرده

 ؛302

 ؛5/3تا  5/2، با مدو  نرمی سنگدانه ریو   3-1-2-الف

  ؛S4رده  یا S3اسالمپ بتن با رده    4-1-2-الف

  .6تا %  4هوا بین % حباب مقدار    5-1-2-الف
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ظرفیۀت اسۀمی    1/1تۀا   8/0حجم مخلوط بتن مورد استفاده جهت ارزیابی یکنواختی باید بۀین   2-2-الف

 .باشد ،کن( که توسط کارخانه سازنده اعالم شده استکن ایستگاهی یا کامیون مخلوطکن )مخلوطمخلوط

مطابو بۀا روشۀی باشۀد کۀه قۀبال بۀا       یا باید ترتیب پیمانه کردن و بارگیری مصالح ساخت بتن  3-2-الف

توصیه شۀده توسۀط کارخانۀه سۀازنده     طبو روش باید کار برده شده یا بهبرای ساخت بتن یکنواخت  موفقیت

های یکنواختی، بررسی تاثیر ترتیب بۀارگیری مصۀالح بۀر روی    . چنانچه هد  از انجام آزمونکن باشدمخلوط

 .های پیمانه کردن و بارگیری دیگری نیو استفاده کردتوان از ترتیبیکنواختی بتن تولید شده باشد، می

بتن باید با سرعت و حداقل مدت زمان اخۀتالط توصۀیه شۀده    ، های ایستگاهیکنبرای مخلوط 4-2-الف

، مخلوط شود. شروع اختالط باید از زمانی باشد که کل مصالح ساخت بۀتن  کنتوسط سازنده دستگاه مخلوط

کن متوقف شود که یا مخلوطپایان زمان اختالط درست زمانی در نظر گرفته می .گیرندکن قرار میدر مخلوط

از ابوار هر کدام که زودتر اتفاق بیافتد.  ،شودکن تخلیه میاولین قسمت از بتن داخل مخلوطشود یا وقتی که 

 استفاده کنید. یک ثانیهبا درستی تا  گیری و ثبت زمان اختالطمناسبی برای اندازه

 12بتن باید با سرعت اختالطی )سرعت جام مخلوط کن( بی  از  ،کنهای مخلوطبرای کامیون 5-2-الف

شروع اختالط از  .شود مخلوط شودکن توصیه میدور در دقیقه یا سرعتی که توسط سازنده کامیون مخلوط

عمل اختالط زمانی به  .شوندکن ریخته میزمانی است که تمام مصالح ساخت بتن در جام کامیون مخلوط

در پایان، تعداد  .دور با سرعت اختالط بچرخد 100تا دور  70کن ام کامیون مخلوطرسد که جپایان می

 .های جام که با سرعت اختالط بچرخد باید ثبت شوددوران

 يبردارنمونه 3-الف

کن( در حا  تخلیۀه بۀتن   کن ایستگاهی یا کامیون مخلوط) مخلوطکن مخلوطیک هنگامی که  1-3-الف

m تقریباًدو نمونه مجوا که حجم هر کدام  ،باشد
یک نمونۀه هنگۀام تخلیۀه     .باشد باید از بتن تهیه شود 1/0 3

حۀداکثر   .شودکن برداشت میبتن موجود در مخلوط 85% بتن و نمونه دیگر هنگام تخلیه حدود  15%حدود 

دقیقه و برای شرایط آب و هوای  10زمان بین برداشت دو نمونه برای شرایط آب و هوای سرد و معمولی باید 

آخۀر بۀتن موجۀود در     10% او  و  10%ای نبایۀد از  توجه کرد کۀه هۀیو نمونۀه   باید  .باشددقیقه  5گرم باید 

تعیین مقدار دقیو بتن در حا  تخلیه به دلیل اینکه  .مخلوط کن که در حا  تخلیه شدن است برداشت شود

ای نباید از آخر این است که تاکید شود که هیو نمونه 10% او  و  10% هد  از بیان اعداد  ،باشدمشکل می

اما در عین حا  دو نمونه مورد نظۀر بایۀد از هۀم     ،تدایی و انتهایی بتن در حا  تخلیه برداشت شودبقسمت ا

( 85% و  15% نودیک به ابتدا و نودیک به انتهۀای فراینۀد تخلیۀه )حۀدود      مجوا بوده و از دو قسمت مختلف

داری شده تا نماینده دو نقطه مختلف از مخلوط باشند طور مجوا از هم نگههر دو نمونه باید به .برداشت شوند

 ،انجام شودبه سرعت  برداریبرای اینکه عملیات نمونه .و نباید با هم مخلوط شوند تا یک نمونه مرکب بسازند

باید به طریو  ،هاو حمل نمونه برداریهنگام نمونه .بردار باید به تعداد کافی حضور داشته باشندپرسنل نمونه
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ها بایۀد بالفاصۀله پوشۀ     هر یک از نمونه .ها جلوگیری کردمناسبی از ایجاد جداشدگی در اجواء سازنده آن

هۀر   ،هاها بر روی هر یک از نمونهپی  از انجام آزمون .شودداده شود تا از تبخیر رطوبت آن یا آلودگی حفظ 

حالۀت یکنواخۀت    ،نمونه باید با وسیله مناسبی )مثل سرطاس یا بیل( مقدار کمی مخلوط شود تا هۀر نمونۀه  

 . داشته باشد

   هاي ايستگاهیکنمخلوطاز  يبردارنمونه 2-3-الف

 : طبو یکی از دو روش زیر برداشت شوند ،مان اختالطهر دو نمونه مجوا باید بالفاصله پ  از پایان مدت ز

 1روش  1-2-3-الف

کن از دو نقطه مختلف از بتن داخل جام مخلوط ،کن باید متوقف شود و بدون تخلیه بتندر این روش مخلوط

مساوی نسبت به بدنه جلو و عقب جام داشته باشند و همچنین فاصله دو نقطۀه نسۀبت بۀه     تقریباًکه فاصله 

در ایۀن   .دو نمونه مجوا برداشۀت شۀود   مناسبی ابواربا  ،یکدیگر(یکسان باشد )دو نقطه قرینه  تقریباًکف جام 

 .طور ویژه توجه کردبردار بهله ایمنی شخص نمونهأروش باید به مس

 2روش   2-2-3-الف

دو نمونه مجوا باید هنگام تخلیه  ،کن ایستگاهی استهنگامی که بتن در حا  تخلیه از مخلوط ،در این روش

آخۀر بۀتن    10% او  و  10%بتن برداشت شوند و باید دقت شۀود کۀه ایۀن دو نمونۀه از      85% و  15 % حدود

 .شود باید رعایت 1-3-الف همچنین شرایط زیربند .دموجود در مخلوط کن برداشت نشون

تۀوان از قبۀل، در چنۀد    مۀی  ،از بتن تخلیه شده است 85 % و 15 % در چه زمانی، مقدار تقریباًجهت تعیین اینکه  -1يادآوري

، میانگین مدت زمان کامل تخلیه بتن از یک مخلوط کن ایستگاهی که با حداکثر ظرفیت خود بارگیری شده باشد دفعه مختلف

 هنگامی که زمان تخلیه به حدود ،اصلی آزمونگیری کرد و سپ  در کند را اندازهتخلیه میو بتن را با سرعت ثابت و مشخصی 

میانگین کۀل   85 % یک نمونه برداشت شود و هنگامی هم که زمان تخلیه به حدود ،میانگین کل مدت زمان تخلیه رسید 15 %

پیوسۀته و بۀدون    طۀور کۀامالً  که تخلیه بتن بۀه  در این روش  زم نیست .یک نمونه دیگر برداشت شود ،مدت زمان تخلیه رسید

 مطابو با روش زیر باشد :  برداریشود که ترتیب انجام نمونهتوصیه می .متوقف کردن مخلوط کن انجام شود

 ،کۀن تخلیۀه شۀد   از بتن داخل جام مخلۀوط  15 % هنگامی که حدود .شروع به تخلیه بتن به داخل یک کامیون حمل بتن کنید

کن جام خود را به زیر دریچه یا دهانه خروجی مخلوط ،کامیون حمل بتن را جابجا کنید تا یک لودر .متوقف کنیدکن را مخلوط

mکن را روشن کنید تا شروع به تخلیه بتن کند و حدود سپ  مخلوط .بیاورد
3
بتن را بۀه داخۀل جۀام لۀودر تخلیۀه کنۀد.        1/0 

ها ببرید و بتن را لودر را به سمت محل انجام آزمون .بدین ترتیب اولین نمونه تهیه شده است .کن را متوقف کنیددوباره مخلوط

 ،همومۀان بۀا جابجۀایی لۀودر     .هم بونید و روی آن را بپوشانیددر یک ظر  غیرجاذب رطوبت تخلیه کنید و با وسیله مناسبی به

کند تا زمانی که حۀدود  کن شروع به تخلیه بتن میمخلوط کن آمده وکامیون حمل بتن به زیر دریچه یا دهانه خروجی مخلوط

کن را متوقف کرده و کامیون حمل بتن جابجا شده و لودر به زیۀر دریچۀه یۀا    دوباره مخلوط .درصد بتن آن تخلیه شده باشد 85

mدهانه خروجی آمده و حدود 
3
لودر را بۀه   .شودیه میبدین ترتیب نمونه دوم نیو ته .شودبتن به داخل جام لودر تخلیه می 1/0 

بۀدین   .ها برده و بتن آن را به داخل یک ظر  غیرجاذب رطوبت دیگر بریوید و با وسیله مناسب به هم بونیۀد محل انجام آزمون

 .باشندها میآزمونکن ایستگاهی تهیه شده و آماده انجام ترتیب دو نمونه مجوا از دو قسمت مختلف مخلوط
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 ،بۀرداری نمونۀه  جهۀت  ،ی اسۀتفاده شۀود  بۀردار جهۀت نمونۀه   2چنانچۀه از روش   ،S4های با رده اسالمپ در بتن - 2يادآوري

دلیل اینکه اسۀالمپ بۀتن نسۀبتا زیۀاد     به .ده و دوباره حرکت کند و چند بار بتن را تخلیه کندکن باید چند بار متوقف ش مخلوط

شۀود  پیشنهاد می S4بنابراین برای بتن با رده اسالمپ  د آید.جووهممکن است مقداری جداشدگی در اجواء سازنده بتن ب ،است

 .استفاده شود 1برداری که از روش نمونه

  کنمخلوط هايکامیون ازبرداري نمونه 3-3-الف

بۀتن   .باید رعایت شود 1-3-کن شرایط عمومی ذکر شده در زیربند الفاز کامیون مخلوط برداریجهت نمونه

کن تخلیه شود و باید مراقب بود تا با استفاده از وسیله خاصی باید با سرعت تخلیه معمو  از کامیون مخلوط

او  و دوم مقۀدار کمۀی   برداری نمونهچنانچه بین  .جلوی جریان تخلیه گرفته نشود یا تخلیه به تاخیر نیافتد

کۀن بایۀد بۀا    جۀام مخلۀوط   ،کن تخلیه نشودطبتن داخل جام کامیون مخلو ،فاصله ایجاد شود و در این مدت

جهۀت  بچرخۀد.   (دور در دقیقۀه  6دور در دقیقۀه تۀا    2 طۀور معمۀو   بۀه )زدن سرعتی برابۀر بۀا سۀرعت هۀم    

کل جریان بتن در حا  تخلیۀه قطۀع شۀده و کۀل      ،یا باید با وارد کردن ظرفی با حجم مناسب ،برداری نمونه

کن به داخل یک فرغون یۀا  جریان به داخل ظر  ریخته شود یا با هدایت کردن ناوه )شوت( کامیون مخلوط

در هر حا  باید مراقب بود کۀه جریۀان بۀتن در حۀا  تخلیۀه بۀه        .مقدار مناسبی بتن تهیه شود ،ظر  بور 

همچنۀین بایۀد دقۀت کۀرد کۀه هنگۀام        .اجواء بتن صورت نگیۀرد  صورت نیمه کامل قطع نشود و جداشدگی

طور پیوسته در جریان بتن در حا  تخلیه دچار توقف و شروع مجدد نشود و باید از بتنی که به ،برداری نمونه

 شود.برداری نمونه ،بدون ایجاد توقف ،حا  تخلیه شدن است

 زن برداري از تجهیزات غیرهمنمونه 4-3-الف

تهیه کنید. شرایط عمومی ذکر ، زنوسیله غیرهماز بتن در حا  تخلیه  85 و % 15 % حدوداز مجوا  نمونهدو 

 باید رعایت شود. 1-3-شده در زیربند الف

دشواری در تعیۀین دقیۀو مقۀدار     با توجه به شود.ن برداشتهیمانه تخلیه پ 90%  یا پ  از 10% ای قبل از ونههیو نم -وريآياد

محمولۀه بۀتن   های مختلف بتن بر داشته شود و از ابتدا یا انتهۀای  ای معر  از بخ هن است که نمونهآهد   ،بتن تخلیه شده

 نباشد.

 اسالمپ 4-الف

 3203-2 شۀمارۀ طبو استاندارد ملی ایران های مجوا نمونه یک از آزمون اسالمپ را بر روی هر 1-4-الف

به دلیل افت اسالمپ . شروع کنیدبرداری از زمان نمونهدقیقه  5انجام دهید. آزمون اسالمپ را ظر  حداکثر 

شۀود کۀه   توصۀیه مۀی   ،بتن با گذشت زمان و تاثیر آن در اختال  اسالمپ محاسبه شده برای دو نمونه مجۀوا 

 .گیری شوداسالمپ بتن بالفاصله پ  از تهیه هر نمونه مجوا اندازه
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 چگالی )وزن واحد حجم(  5-الف

دلیۀل اینکۀه بۀرای    به .دست آوریدهب 3203-6ها را طبو استاندارد ملی نمونهچگالی هر یک از  1-5-الف

ای اسۀتوانه  توان از ظۀر  می ،شودهوای بتن نیو انجام می حبابتعیین درصد  آزمون ،ارزیابی یکنواختی بتن

برای تعیین چگالی بتن تۀازه اسۀتفاده    ،شودانجام می ASTM C231که طبو استاندارد  آزمونمربوط به این 

 تر از اندازه درج شده در این استاندارد باشد.های با اندازه اسمی بور مگر آنکه بتن دارای سنگدانه کرد،

 دست آورید: به( 1-)الفچگالی )وزن واحد حجم( هر نمونه را با رابطه  2-5-الف

𝑫                                 (1-)الف =
𝑴

𝑽
 

 که در آن: 

D گیری شده، بر حسب اندازه)وزن واحد حجم( چگالیkg/m
3 ، 

M برحسب موجود در ظر  چگالی جرم خالص بتن ،kg، 

V  برحسب ظر  چگالیحجم ،m
3 . 

 هواحباب مقدار   6-الف

گیۀری کنیۀد.   اندازه ASTM C231/231Mرا طبو استاندارد مجوا هر نمونه  هوایحباب مقدار    1-6-الف

کۀه   ،که ضریب تصحیح سنگدانه درشت موجود در بۀتن سبکدانه باشد یا در صورتی دارایدر صورتی که بتن 

ی هر نمونه باشد، مقدار حباب هوا 5/0بی  از %  ،به دست آمده است ASTM C231/231Mطبو استاندارد 

 تعیین کنید. ASTM C173/173Mرا  طبو استاندارد 

 واحد حجم( بدون حباب هواچگالی )وزن  7-الف

 به دست آورید: ( 2-)الفرا از رابطه مجوا هر نمونه  یچگالی )وزن واحد حجم( بدون حباب هوا 1-7-الف

چگالی بدون هوا                            (2-)الف =
𝑫

𝟏𝟎𝟎−𝑨
× 𝟏𝟎𝟎 

 که در آن: 

D  گیری شده، برحسب اندازه 5-بتن تازه هر نمونه مجوا که طبو بند الفچگالیkg/m
 ؛3

A گیری شده همان نمونه، برحسب درصد. مقدار حباب هوای اندازه 
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 سنگدانه درشت درصد 8-الف

ای برای محاسۀبه  توان از همان بتنی که در ظر  استوانهبرای تعیین درصد سنگدانه درشت می 1-8-الف

چنانچه از بخ  دیگری از هۀر یۀک از دو    .چگالی استفاده کرد آزمونچگالی ریخته شده بود و پ  از انجام 

مقدار بتن این بخ  برای  ،نمونه اصلی )بخشی غیر از آن بتنی که در ظر  تعیین چگالی بوده( استفاده شود

این بتن را در ظرفی که دارای حجۀم مناسۀبی باشۀد     .باشد kg 15درصد سنگدانه درشت حداقل باید  آزمون

 . ی کنیدگیرریخته و جرم خالص آن را اندازه

به اندازه کافی بشویید تا ( 4)الک شماره  mm75/4بر روی الک وزن شده را  هاییک از بتنهر  2-8-الف

مانۀده  جرم خالص سنگدانه درشۀت بۀاقی   ،سپ . از الک عبور کنندریو  هایتر سنگدانهسیمان و بی خمیر 

صورت جداگانه قرار یک کیسه پالستیکی بهگیری کنید و سنگدانه مربوط به هر نمونه را در روی الک را اندازه

( 16±2بۀه مۀدت )   110℃ حۀدود  خانه با دمای. سنگدانه درشت را در گرمدهید و به آزمایشگاه منتقل کنید

هۀای  الک کنید تا تمامی سنگدانه mm75/4را بر روی الک خشک شده خشک کنید. سنگدانه درشت ساعت 

 هر نمونه را تعیین کنید.خشک مربوط به ریو آن جدا شوند. جرم سنگدانه درشت 

دسۀت  که سنگدانه از آن بۀه نسبت جرم خشک سنگدانه درشت هر نمونه به جرم هر نمونه بتن  3-8-الف

 :تعیین کنید (3-)الفبا استفاده از رابطه و را برحسب درصد آمده است 

مقدار سنگدانه درشت، بر حسب درصد(                   3-)الف =
𝑪

𝑴
× 𝟏𝟎𝟎 

 که در آن: 

C  جرم خشک سنگدانه درشت، برحسبkg ؛ 

M برحسب که مورد شستشو قرار گرفت جرم خالص نمونه بتن تازه ،kg. 

 متوسط فشاريدرصد مقاومت   9-الف

 1608-2 شۀمارۀ حداقل سه آزمونه اسۀتاندارد طبۀو اسۀتاندارد ملۀی ایۀران      از هر نمونه مجوا،  1-9-الف

ها را به آزمایشۀگاه منتقۀل کۀرده و پۀ  از     آزمونهساعت،  24 بعد از گذشتکنید. اولیه آوری ساخته و عمل

نهۀایی  آوری تۀا زمۀان آزمۀون عمۀل     1608-2 شمارۀها را طبو استاندارد ملی ایران آنخارج کردن از قالب، 

  کنید.

روزه طبو استاندارد ملۀی   7در سن نمونه مجوا را  یکهر سه آزمونه مربوط به مقاومت فشاری  2-9-الف

و میانگین مقاومت هر سه آزمونه را به عنوان مقاومت فشۀاری متوسۀط    دست آوریدبه 1608-3 شمارۀایران 

ها با مقاومت فشاری متوسۀط آن  چنانچه اختال  بین مقاومت فشاری یکی از آزمونه .آن نمونه محاسبه کنید
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آن آزمونۀه صۀر  نظۀر    ت فشاری ممقاواز درصد مقاومت فشاری متوسط آن نمونه باشد،  5/7نمونه، بی  از 

به عنوان مقاومت فشاری متوسط آن نمونه  را تعیین ومانده ی باقیآزمونهدو کرده و میانگین مقاومت فشاری 

 مجوا در نظر بگیرید. 

درصد  15آزمونه از نقاط  6)حداقل هایی که از مخلوط بتن میانگین مقاومت فشاری کل آزمونه 3-9-الف

دست آورید. درصد مقاومت فشاری متوسط هر نمونه مجوا را با تقسیم مقاومۀت  درصد( تهیه شده را به 85و 

ها محاسبه کنید. اخۀتال  بۀین درصۀد    فشاری متوسط هر نمونه مجوا به میانگین مقاومت فشاری کل آزمونه

  .وا محاسبه کنیدمقاومت فشاری متوسط را برای دو نمونه مج

 گزارش 10-الف

 : باید شامل اطالعات زیر باشدگوارش 

 هد  از ارزیابی؛ 1-10-الف

 آن؛ اسمیکن و ظرفیت مخلوط اتنوع و مشخص 2-10-الف

 شده برای هر یک از اجوا هنگام ساخت بتن؛  پیمانهواقعی طرح مخلوط بتن، مقادیر  3-10-الف

m بر حسب ،مخلوط و حجم واقعی بتن تولید شدهحجم اسمی بتن در طرح  4-10 -الف 
 ؛3

کۀردن بۀرای   ایستگاهی یۀا تعۀداد دوران بۀا سۀرعت مخلۀوط      کنمدت زمان اختالط برای مخلوط 5-10-الف

 کن؛مخلوط کامیون

 ؛mm، برحسب نمونهاسالمپ دو اسالمپ هر نمونه و اختال  بین رده اسالمپ بتن،  6-10-الف

 ، برحسب %؛نمونهباب هوای دو حمقدار و اختال  بین مجوا مقدار حباب هوای هر نمونه  7-10-الف

kg/mبر حسب  ،هر نمونه مجوا)وزن واحد حجم( چگالی 8-10-الف
  ؛3

بۀدون حبۀاب   چگۀالی  اختال  بۀین   مجوا وهوای هر نمونه حباب چگالی )وزن واحد حجم( بدون  9-10-الف

kg/m، برحسب نمونهدو هوای 
 ؛3

 نمونه، برحسب %؛سنگدانه درشت دو  درصدو اختال  بین مجوا سنگدانه درشت هر نمونه  درصد 10-10-الف

درصد مقاومت فشاری متوسۀط هۀر   و  MPaبر حسب متوسط هر دو نمونه مجوا، فشاری مقاومت  11-10-الف

   دو نمونه.متوسط مقاومت فشاری درصد ین نمونه مجوا و اختال  ب
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 يکنواختی بتنالزامات  11-الف

گیۀری شۀده بۀر روی دو نمونۀه     های اندازهویژگی یک از اختال  مجاز برای هرمقدار ترین بی  1-11-الف

جۀدو    اند باید طبوبرداشت شده S4یا  S3با رده اسالمپ مختلف و مجوا که از یک پیمانه )یک حجم بتن( 

نمونه مجوا در حد مجاز ذکر شده در جۀدو    آزمون انجام شده بر روی دو 5چنانچه نتایج تمام . باشد 1-الف

باشد ، مخلوط بتن ساخته، تحت شرایط آزمون شده )ترتیب بۀارگیری، رده اسۀالمپ، سۀرعت دوران،     1-الف

جهت مخلوط کن، مدت زمان اختالط، تعداد دوران اختالط( و مطابو بۀا ضۀوابط ایۀن اسۀتاندارد یکنواخۀت      

   .شودمحسوب می

 کنواختی بتني الزامات -1-الفجدول 

 ويژگی

 نتیجه آزمون مجاز اختالف حداکثر

بین دو نمونه مجزا که از دو قسمت  

 مختلف در يک پیمانه بتن تهیه شده

 درصد میانگین دو مقدار مجوا  0/1  چگالی بدون حباب هوا

 درصد میانگین دو مقدار مجوا 20 حباب هوا درصد

 مجوا درصد میانگین دو مقدار 20 اسالمپ 

 0/6% سنگدانه درشت درصد

 5/7 درصد مقاومت فشاری متوسط
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 پیوست ب

 دهنده()آگاهی

 براي برآورده کردن الزامات مقاومت فشاري  هدف طرح مخلوطمحاسبه مقاومت فشاري 

انطبۀاق  محۀل پۀروژه   آن است که در « مقاومت فشاری هد  طرح مخلوط»از به از به کارگیری هد   1-ب

 پۀذیرش ایۀن اسۀتاندارد شۀامل الوامۀات      7-1-11با رده مورد نظر حاصل گردد. زیربند  بتن مقاومت فشاری

آمۀده اسۀت    سۀاختمان مقررات ملۀی   9مبحث و نامه بتن ایران آییندر که مشابه آنچه  بتنمقاومت فشاری 

یارهۀای  هۀا و انحۀرا  مع  ها و اطالعۀات مۀرتبط بۀا مقاومۀت    اما این زیربند فرایند ارسا  کردن دادهباشد،  می

هۀا و همچنۀین   دست آمده در پروژه های مختلف، به خریدار یا مهندس طراح پروژه و گرفتن تاییدیه از آن به

، برای برآورده کردن آن الوامات را بیان نکرده است.  fcmمحاسبه مقاومت فشاری هد  طرح مخلوط،  روش

ها بتواند مقاومۀت فشۀاری   تا به وسیله آن دهدپیوست ب اطالعاتی در اختیار تولید کننده بتن آماده قرار می

های تولیۀد شۀده بۀا    ای طراحی کند که احتما  عدم انطباق مقاومت فشاری بتنگونههد  مخلوط بتن را به

ذکر شده ، به حداقل برسد. تولیدکننده، نسۀبت اجۀواء سۀازنده     7-1-11الوامات پذیرش بتن که در زیر بند 

دست ای انتخاب کند که مقاومت فشاری هد  طراحی شده بهگونهاید بهمخلوط بتن )طرح مخلوط بتن( را ب

 آید.

های آماری است، برای محاسبه مقاومت فشۀاری هۀد  طۀرح    که مبتنی بر فرمو  1-جدو  ب 1-1-ب

جهۀت  رود. کۀار مۀی  های قبلی در دسترس باشد، بۀه نمونهمقاومت فشاری از  نتایجهنگامی که  ،fcmمخلوط، 

. حۀداقل  گیۀرد های قبلی مورد استفاده قرار میبتن در پروژهنتایج مقاومت فشاری  ،sانحرا  معیار، محاسبه 

نتیجه آزمون متوالی برای دستیابی به تخمین صحیح انحرا  معیار  زم است. اگر تعداد نتایج آزمون بین  30

عیت انحرا  معیار تخمۀین زده  باشد، انحرا  معیار محاسبه شده به منظور در نظر گرفتن عدم قط 30تا  15

 عۀدد  نتیجه آزمۀون و  15برای  16/1 عدد یابی خطی بینشود. این ضریب، درونضرب می k شده، در ضریب

شود برای محاسبه مقاومت فشاری هد  طۀرح مخلۀوط پۀروژه    نتیجه آزمون است. توصیه می 30برای  00/1

مقاومت مشخصه مۀذکور اخۀتال  دارد اسۀتفاده    از  MPa5حداکثر  جدید، از سوابو آزمون مخلوط مشابه که

مشۀخص شۀده    7-1-11 زیربنۀد در فشۀاری کۀه   پذیرش مقاومۀت   هایبا معیار 1-ی جدو  بها رابطهشود. 

که بتن به منظور رسیدن به مقاومت هد  طرح مخلوط با درجه تغییرپذیری مشابه مرتبط بوده و در صورتی

تۀر از   مردود شدن هر یک از این معیارهای پۀذیرش کۀم   احتما کار برده شده تولید شود، با انحرا  معیار به

میانگین سه نتیجه آزمون با باید به اندازه کافی با  باشد تا هم  ،fcmمقاومت هد  طرح مخلوط، باشد. می %1

تۀرین  ن دلیۀل، بۀی   نتیجه آزمون منفرد، منطبو باشد، به همۀی یک الوامات حداقل مقاومت با متوالی و هم 

تۀر در  باید منظور شود. جوییات بۀی   1-جدو  ب دو رابطهتعیین شده از  ،fcmمقاومت هد  طرح مخلوط، 
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در  (ACI 214R نامهآیین و) ساختمان مقررات ملینامه بتن ایران و مبحث نهم آیینخصوک این موضوع در 

 دسترس است. 

ها براي تعیین انحراف استاندارد در دسترس هنگامی که داده هدف طرح مخلوطمقاومت فشاري  -1-جدول ب

 است.

 هارابطه fcm، هدف طرح مخلوطمقاومت 

 2و ب 1ب هایرابطهدست آمده از به ین مقدارتربور 
 s34/1 + fc = fcm                   (1)ب

 s33/2 + fc9/0 = fcm           (   2)ب

 فوق: هایرابطهکه در 

fc ؛مقاومت مشخصه 

fcm ؛مقاومت فشاری هد  طرح مخلوط 

s .انحرا  معیار 

 

منظور تعیین انحرا  برای مخلوط جدید یا رده مقاومت جدید که سابقه آزمون مقاومت به 2-1-ب

 . شود( استفاده می3-از رابطه )بدر دسترس نیست،  استاندارد آن

    fcm = 1.1 fc + 5     (           3-)ب
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 پیوست پ

 دهنده()آگاهی

 شرايط رويارويیانواع هواي بتن و درصد کل حباب 

. برای شده استارائه  1-در جدو   براساس شرایط رویارویی و اندازه سنگدانه  درصد کل حباب هوای بتن

تر از ، کممقدار درصد کل حباب هوای بتنزدن و آب شدن نباشد، ممکن است یخچرخه معرد  بتنی که در

که هد  از این کار بهبود کارایی و  نشان داده شده است مشخص یا استفاده شود 1- آنچه در جدو  

ای که گونه زم جهت ساخت بتن به انداختگی، کاه  مقدار آبآب سرعت، کاه  بتن تازه گیچسبند

مقادیر . باشدمیسبک  ، یا رسیدن به چگالی مورد نیاز برای بتنروانی بتن در یک مقدار مشخص ثابت بماند

نشان داده شده ممکن است باعث کاه  مقاومت  1- تر از آنچه در جدو   بی  درصد کل حباب هوای بتن

 بدون آن که بر بهبود دوام بتن اثرگذار باشد. ،بتن شود

 باشد شدنزدن و آبهاي يخچرخه که در معرض زايی شدهحباب در بتن هواحباب کل درصد مقدار  -1 -پ جدول

 

رويارويیشرايط   

هوا حباب کلدرصد مقدار   

% 

 حداکثر اندازه اسمی سنگدانه
mm 

5/9  5/12  0/19  0/25  5/37  

0/6 متوسط  5/5  0/5  5/4  5/4  

5/7 شديد  0/7  0/6  0/6  5/5  

 

شۀامل  ذکر شۀده   1-  که در جدو  شدنزدن و آبیخدارای چرخه های شرایط رویارویی برای محیطانواع 

 زیر است:موارد 

شدن قرار داشته اما در آبو  زدنهای یخبتن در معرد چرخهشرایطی که  شرايط رويارويی متوسط: -

 ای که قابلیت ایجادگونهقرار داشه باشد به آب تماس باتماس با زمین نباشد یا به طور محدود در 

های بتن نباید نمکدر این شرایط نداشته باشد. وجود زدن یخشروع بخشی از بتن قبل از  شدگی در اشباع

 و ها، دیوارهاتوان به تیرها، ستونعنوان نمونه میبهزدا یا سایر عوامل شیمیایی مهاجم را دریافت کند، یخ

طور مستقیم در هایی که بهو همچنین مکانبر روی زمین قرار ندارند هایی و دا بیرونی تیرهای اصلی 

طبو  XFT1هایی مطابو با رده رویارویی اشاره کرد. چنین محیط دهای یخ زدا قرار ندارنمعرد نمک

  باشند.مینامه بتن ایران یا مبحث نهم مقررات ملی ساختمان  آیین
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شدن قرار داشته در آب و زدنهای یخبتن در معرد چرخهشرایطی که  شرايط رويارويی شديد: -

شدگی در اشباع قابلیت ایجاد که  ایگونهبه، باشد آب تماس بادر  اغلبکه در تماس با زمین باشد یا  حالی

زدا یا سایر عوامل های یخداشته باشد. بتن ممکن است نمک وجودزدن یخشروع بخشی از بتن قبل از 

 هاییهروها، های پل، جدو ها، عرشهپوشکفتوان به عنوان نمونه میبهشیمیایی مهاجم را دریافت کند. 

اشاره کرد. مخازن آب یا مخازن تصفیه فاضالب سطوح بیرونی  یاها کانا های سطوح ش پوروها، ، پیادهبتنی

نامه بتن طبو آیین XFT3و  XFT2رویارویی بندی شرایط  طبقه رده رویاروییمنطبو با هایی چنین محیط

  باشند. میایران یا مبحث نهم مقررات ملی ساختمان 
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  تپیوست 

 دهنده()آگاهی

 راهنمايی در مورد سامانه کنترل تولید 

 ها و ساير اسناد ثبت شدهداده  1-ت

سامانه کنتر  تولید باید حداقل هر دوسا  توسط مدیریت ارشد واحد به منظور اطمینان از مناسۀب بۀودن و   

که ر آنداری شود، مگسا  نگه 3مدت هایی باید حداقل بهکارایی سامانه بازنگری شود. سوابو چنین بازنگری

 تری را  زم دانسته باشد.ی طو نیتعهدات قانونی دوره

سۀوابو کنتۀر     ود ونثبۀت شۀ  ، 1-طبو جدو  ت ،طور مناسببههای مرتبط با کنتر  تولید باید ی دادههمه

تری را  زم دانسته ی طو نیکه تعهدات قانونی دورهد، مگر آننشو داریسا  نگه 3مدت حداقل به تولید باید

 باشد.

 و آزمون اولیه)طرح مخلوط بتن( بتن  نسبت اجزاي سازنده  2-ت

 کلیات  1-2-ت

هۀای  بتن جدید، آزمون اولیه باید به منظور فراهم کردن بتنی که ویژگۀی طرح مخلوط استفاده از یک  هنگام

کۀه  هنگۀامی ، انجۀام شۀود.   یا عملکرد مورد انتظار را با حاشیه اطمینان قابل قبو  برآورده کندمشخص شده 

هۀای  ، آزمۀون جو در مورد بۀتن خۀودتراکم(  )به بتن مشابه در دسترس است طرح مخلوطتجربه بلند مدت با 

بۀتن و  مخلۀوط  طۀرح   وجۀود دارد بۀتن  اولیه نیاز نیست. وقتی که تغییر قابل توجهی در مواد تشکیل دهنده 

یۀابی بۀین   از طریو درون که هایوطهای اختالط مصالح در مخلنسبتد. نشو بازبینیهای طرح باید وابستگی

های بتنی که اختال  مقاومۀت  مخلوطهایی از یابیبرون از طریو یاو معین شناخته شده  های اختالطنسبت

 مربۀوط بۀه  بۀرای بۀرآورده کۀردن الوامۀات      ،آینۀد دست مۀی به تر نباشدبی  Mpa 5از ها آن مقاومت فشاری

 د. نشوفرد میمناسب و متقاعدکننده  ،های اولیه آزمون

بتنی هنۀوز مطۀابو بۀا    های مخلوط منظور اطمینان از این که تمام طرحای بهطور دورهترکیبات بتنی باید به

های مواد تشکیل دهنده و نتایج تولید یا آزمون اند، و نیو برای به حساب آوردن تغییر در ویژگیالوامات واقعی

 انطباق بتن بر روی ترکیبات بتنی بازنگری شوند. 
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 شده و ساير اسناد مرتبطهاي ثبتداده -1-ت جدول

 ي ثبت شده و ساير اسناد  داده عنوان

 الوامات مشخص شده

 مشخصات قرارداد یا الوامات

 نام خریدار

 محل مصر   

 هامرتبط با آزمون تحویل بتن آمادهکارت و تاریخ  شماره

 تحویل بتن آمادهکارت 

 منابعتولیدکنندگان و کنندگان)فروشندگان( و نام تأمینذکر نوع مصالح،  هاها، مکملها، افوودنیها، سنگدانهسیمان

)برای آب آشامیدنی الوامی  ساخت بتنهای آب آزمون

 نیست(

 برداریتاریخ و محل نمونه

 هاآزموننتایج 

 تاریخ و نتایج آزمون ساخت بتنهای مواد آزمون

 سازنده بتن طرح مخلوط و نسبت اجوای

 بتن الفتوصیف

 در هر متر مکعب دهندهاجوای تشکیلوزن ثبت 

 یسیمانمواد به مؤثر نسبت آب 

 ، اگر مشخص شده باشدمقدار کلرید

 های بتن تازهآزمون

کۀن   گر، مخلوطو شماره شناسایی دستگاه پیمانه برداریتاریخ و محل نمونه

 و حمل

 محل بتن در سازه، اگر معلوم باشد

 روانی  مقدار 

 پارامترهای کارایی بتن خودتراکم، در صورت نیاز

 ، درصورت نیازبتن تازه چگالی

 دمای بتن تازه،

 هوا، درصورت نیازدرصد حباب مقدار 

 شدهحجم پیمانه یا بار آزمون

 شوندی که آزمون مییهاآزمونهانواع تعداد و 

 ، درصورت نیازیسیمانمواد به مؤثر نسبت آب 

 سخت شده های بتن آزمون

 هاآزمونتاریخ 

 هاکد و سن آزمونه

 نتایج آزمون چگالی و مقاومت

 مالحظات خاک )مثل نوع شکست غیرمعمو  آزمونه(

 هاانطباق یا عدم انطباق با ویژگی ارزیابی انطباق
 باشد.بندی از نظر مقاومت، چگالی، شرایط دوام، نوع بتن و غیره میتوصیف بتن شامل طبقه الف
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 ي آزمون اولیه شیوه 2-2-ت

که ای در اختیار قرار دهد گونهنسبت اجوای تشکیل دهنده بتن )طرح مخلوط بتن( را بهیک آزمون اولیه باید 

کۀه  کنۀد. هنگۀامی  بتن مورد نظر همه الوامات مشخص شده برای بتن تۀازه و بۀتن سۀخت شۀده را بۀرآورده      

دست های بهی مشخصات بتواند نشان دهد که یک طرح مخلوط مناسب بر مبنای دادهتولیدکننده یا نویسنده

عنوان جایگوینی برای تواند بههای قبلی یا تجربیات درازمدت وجود دارد، این طرح مخلوط میآمده از آزمون

 در نظر گرفته شود. های مقدماتیآزمون

های اولیه هنگامی کۀه تغییۀر قابۀل    های اولیه باید قبل از استفاده از یک بتن جدید انجام شود. آزمونآزمون

هۀای قبلۀی رخ داده باشۀد، بایۀد     توجهی در مواد تشکیل دهنده یا در الوامات مشخص شده نسبت به آزمۀون 

 کرار شوند.ت

 اولیهآزمون انجام شرايط  3-2-ت

انجۀام شۀود. اگۀر     27 ℃ تۀا  16 ℃ های اولیه باید بر روی بتن تازه در محیطی بۀا دمۀای  طور کلی، آزمونبه

که عملیات حرارتی بر روی شود یا اینانجام میبسیار مختلف تحت شرایط دمایی  محل پروژهساخت بتن در 

های بتن و درصورت نیاز لووم انجام ی عوامل تأثیرگذار بر روی ویژگیباید همه شود، تولیدکنندهآن انجام می

در  Annex Aبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد آزمون های اولیه به  های اضافه را مد نظر قرار دهد.آزمون

 مراجعه شود. EN 206استاندارد 

 نیروي انسانی، لوازم و تجهیزات   3-ت

 نیروي انسانی  1-3-ت

بۀتن سۀبک،    مانندتولید و کنتر  تولید باید متناسب با نوع بتن مرتبط با  کارکنانی دان ، آموزش و تجربه

 باشد. بتن پرمقاومت  ،بتن سنگین، بتن خودتراکم

داری شۀده و در  های آموزشی و تجربی نیروی انسانی شاغل در تولید و کنتۀر  تولیۀد بایۀد نگۀه    سوابو دوره

 دسترس باشد.

هۀای  دورهسۀطح دانۀ ،    مۀرتبط بۀا صۀالحیت کارکنۀان از لحۀاظ      با توجه به قوانین و مقررات موجود، الوامات ویژه -يادآوري

 . درنظر گرفته شده و رعایت شودباید  زم، و تجربه  یآموزش

 لوازم و تجهیزات   2-3-ت

 انبار کردن مواد  1-2-3-ت

ها در اثر عوامۀل مختلۀف ماننۀد شۀرایط     های آندهنده باید طوری انبار و حمل شوند که ویژگیمواد تشکیل

 جوی، مخلوط شدن و یا آلودگی تغییر چشمگیری نکند و بر طبو استانداردهای مربوط باقی بمانند.
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از باید از مصالح مناسب و به نحۀوی سۀاخته شۀوند کۀه تخلیۀه آسۀان محتویۀات آن         ی مواد سیمانیسیلوها

یلو باید دارای یک صافی مستقلی باشد و در فواصل زمۀانی تعیۀین   پذیر باشد. هر سامکانمحفظه تعبیه شده ّ

 که تحویل مواد تحت فشار متعار  انجام شود.شده در راهنمای کنتر  تولید تمیو شود، تا این

 بند بودن سیلو در تمام عمر کاری آن ضرورت دارد. آب -يادآوري

تا سیمان پاکتی رطوبۀت را از هۀوا یۀا زمۀین جۀذب      های  زم را به عمل آورد ی بتن باید احتیاطتولیدکننده

 ها به ترتیب تاریخ ورود، مصر  شوند. نکند. انبار کردن سیمان باید به نحوی مدیریت شود که سیمان

 سیمانی که تحت تأثیر رطوبت کیفیت خود را از دست داده باشد، نباید استفاده شود.

 ری شود تا در هنگام استفاده، خطایی صورت نگیرد. گذاهر قسمت از انبار مصالح باید به وضوح نشانه

 بتن باید رعایت شوند.  مصالح ساختکنندگان های خاک مربوط به تأمیندستورالعمل

 ها و سیلوها باید فراهم شود.های مختلف مانند انباشتهبرداری از محلتسهیالتی برای نمونه

 کردن تجهیزات پیمانه 2-2-3-ت

قابل دستیابی  4-ت زیربندای باشد که تحت شرایط اجرایی رواداری مذکور در به گونه عملکرد تجهیوات باید

 باشد و در همان حد نیو حفظ گردد. 

   هاکنمخلوط 3-2-3-ت

اختالط و متناسۀب  زمان یکنواخت در مدت  ها باید قادر به توزیع همگن اجوای بتن و ایجاد روانیکنمخلوط

 لوامات بیان شده در این استاندارد باشند. با ظرفیت اختالط و منطبو با ا

زن باید به تجهیواتی مجهو باشۀند کۀه بتواننۀد بۀتن را بۀه صۀورت       هم هایدستگاهکن و های مخلوطکامیون

 شۀود، در محۀل کارگۀاه اضۀافه     همگن تحویل دهند. عالوه بر این، در صورتی که قرار باشۀد آب یۀا افوودنۀی   

مجهۀو  ها بۀه بۀتن   اضافه کردن آنو لوازم مناسب دقیو گیری تجهیوات اندازهکن باید به های مخلوطکامیون

 . باشند

  آزمون وسايل 4-2-3-ت

شۀود، تمۀام   ها در خصوک تجهیوات، مواد تشۀکیل دهنۀده و بۀتن انجۀام مۀی     ها و آزمونهنگامی که بازرسی

 دسترس باشند.ها باید در ها برای استفاده مناسب از آنامکانات، تجهیوات و دستورالعمل

ی واسۀنجی  تجهیوات آزمون مرتبط باید در زمان انجام آزمون واسنجی شده باشند و تولیدکننده باید برنامۀه 

 .را روزآمد نگاه دارد و آنها را فراهم کرده آن
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 پیمانه کردن مواد تشکیل دهنده  4-ت

تشکیل دهنده بایۀد در محۀل پیمانۀه    نامه مکتوب پیمانه کردن حاوی جوئیاتی شامل نوع و مقدار مواد شیوه

نامۀه مکتۀوب   شۀود، شۀیوه  کردن بتن در دسترس باشد. وقتی پیمانه کردن به صورت الکترونیکی کنتر  مۀی 

 پیمانه کردن باید در اتاق کنتر  موجود باشد.

 رواداری پیمانه کردن مواد تشکیل دهنده نباید بی  از مقادیر ارائه شده در این استاندارد باشد.

هۀای دیگۀر در   های پودری باید به صورت وزنۀی پیمانۀه شۀوند؛ اسۀتفاده از روش    ها و مکمل، سنگدانهمانسی

صورتی مجاز است که رواداری پیمانه کردن مورد نیاز را برآورده کند و مستنداتی نیو در این خصوک وجۀود  

 داشته باشد.

 زنی یا حجمی پیمانه شوند.توانند به صورت وهای مایع میها و مکملآب اختالط، افوودنی

 اختالط بتن  5-ت

اختالط مواد تشکیل دهنده بتن باید در یک مخلوط کن مطابو با الوامات این اسۀتاندارد انجۀام شۀود و بایۀد     

نباید بۀی  از ظرفیۀت تعریۀف شۀده بۀارگیری       کن. مخلوطدرآید یکنواخت صورتبهقدر ادامه یابد تا بتن آن

 شود.

اختالط )برای زمان مدت کل ، بهتر است پیمانه شده باشد های اشباع نشدهبا سبکدانهکه بتن سبک  در مورد

هۀا و در  کن( تا زمانی ادامه پیدا کنۀد کۀه جۀذب آب سۀنگدانه    مثا  شامل اختالط مجدد در کامیون مخلوط

 .نداشته باشدهای بتن گونه اثر منفی چشمگیری بر ویژگیها هیوی هوا از سبکدانهنتیجه تخلیه

 کن تغییر داده شود.بتن تازه نباید بعد از خروج از مخلوط نسبت اختالط مصالح ساخت

 هاي کنترل تولیدروش  6-ت

ها و ها با ویژگیهای تولید و بتن تولیدی باید با در نظر گرفتن انطباق آنمواد تشکیل دهنده، تجهیوات، روش

ای باشد که تغییرات قابل توجهی کۀه خۀواک بۀتن را    هالوامات این استاندارد کنتر  شود. کنتر  باید به گون

 دهد شناسایی کند و منجر به انجام اقدام اصالحی مناسب شود. تحت تأثیر قرار می

 باشد. 2-تمطابو با جدو   باید ها برای مواد تشکیل دهندهها و یا آزمونانواع و تعداد بازرسی

 بتن ی مواد تشکیل دهندهکنتر  تولید توسط تولیدکنندهفرایند شده است که  ارائهبا این فرد  2-تجدو  

بۀا اظهارنامۀه یۀا    بۀتن  دهنۀده  و نیۀو مۀواد تشۀکیل   ی کافی انجام شۀده  به اندازههای تولید این مواد در محل

صۀورت  انۀد. در غیۀر ایۀن   تحویۀل شۀده  توسط تولیدکننده این مۀواد  های مربوط، نامه انطباق با ویژگی گواهی

 با استانداردهای مربوط بررسی کند.ساخت بتن را ن باید انطباق مواد ی بتتولیدکننده
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، تجهیوات توزین و مواد ساخت بتن سازیذخیره تجهیواتباید اطمینان دهد که ساخت بتن کنتر  تجهیوات 

هۀا( در  گیۀری درصۀد رطوبۀت سۀنگدانه    عنوان مثا  برای اندازههکنتر  )بابوارهای کن و گیری، مخلوطاندازه

بۀرای   هۀا آزمۀون هۀا و  بازرسۀی  تۀواتر ایط خوب کاری قرار دارند و با الوامات این استاندارد مطابقت دارنۀد.  شر

 داده شده است. 3-تتجهیوات در جدو  

ریوی شده باشند و بایۀد در شۀرایط   داری برنامهسامانه نگهیک کارخانه، تجهیوات و امکانات انتقا  باید تحت 

مقدار بتن به شکل نامناسبی تحۀت تۀأثیر قۀرار نگیۀرد.     و ای که مشخصات گونهبهداری شوند، مؤثر نگهکاری 

 کنتر  شود.  4-تبتن باید با الوامات داده شده در جدو   مشخصات

  را در بر گیرد.بتن ی تحویل و تحویل کنتر  باید مراحل تولید، انتقا  تا نقطهفرایند 

برای تولید بتن پرمقاومت دان  تواند ضروری باشد. تولید می ها، الوامات تکمیلی برای کنتر برای برخی بتن

 دهد.هایی را در خصوک این نوع بتن ارائه میراهنمایی جی خاصی نیاز است، پیوست و تجربه

اگر در قرارداد، الوامات خاصی برای بتن مشخص شده باشد، کنتر  تولید بایۀد اقۀدامات مقتضۀی، عۀالوه بۀر      

 آمده است را دربرگیرد.  4-تتا  2-تچه که در جداو   آن

ی محل تولید تطبیو داده شۀوند و  باید با شرایط ویژه 4-تو  3-ت، 2-تبینی شده در جداو  اقدامات پی 

 کنند جایگوین شوند.در صورت نیاز با اقداماتی که سطح کنتر  مشابهی را فراهم می

 

 )ادامه( کنترل مواد تشکیل دهنده – 2تجدول 

 رديف
 ماده

دهندهتشکیل  
 حداقل دفعات هدف بازرسی/آزمون

 ت ی تحویلبازرسی برگه الفسیمان 1

 قبل از تخلیه

که محموله اطمینان از این

مطابو با سفارش بوده و از 

 منبع صحیح تهیه شده است

 هر بار تحویل

2 

 سنگدانه

 ب،ت ی تحویلبازرسی برگه

 قبل از تخلیه

که محموله اطمینان از این

مطابو با سفارش بوده و از 

 منبع صحیح تهیه شده است

 هر بار تحویل

3 
بازرسی سنگدانه قبل از 

 تخلیه

ی ظاهری معمولی از مقایسه

بندی، شکل و نظر دانه

 هاناخالصی

 هر بار تحویل

وقتی که تحویل از نوار نقاله صورت 

 گیرد می

با توجه به محل یا شرایط  به طور تناوبی

 تحویل

4 

بندی سنگدانه آزمون دانه

طبو استاندارد ملی ایران 

 4977 شمارۀ

تشخیص انطباق با استاندارد یا 

 ی دیگربندی توافو شدهدانه

اولین تحویل از منبع جدید وقتی که این 

ی سنگدانه در کنندهاطالعات از سوی تأمین

 دسترس نباشد

 کنترل مواد تشکیل دهنده – 2-تجدول 
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 )ادامه( کنترل مواد تشکیل دهنده – 2تجدول 

 رديف
 ماده

دهندهتشکیل  
 حداقل دفعات هدف بازرسی/آزمون

 چشمی در صورت تردیدبعد از بازرسی 

به طور تناوبی با توجه به محل یا شرایط 

 ثتحویل

 آزمون ناخالصی 5
تشخیص وجود و نیو مقدار 

 هاناخالصی

اولین تحویل از منبع جدید وقتی که این 

ی سنگدانه در کنندهاطالعات از سوی تأمین

 دسترس نباشد

 بعد از بازرسی چشمی در صورت تردید

توجه به محل یا شرایط به طور تناوبی با 

 ثتحویل

6 

آزمون جذب آب طبو 

استانداردهای ملی ایران 

 4982و  4980 شمارۀ

 تشخیص مقدار آب مؤثر بتن

اولین تحویل از منبع جدید وقتی که این 

ی سنگدانه در کنندهاطالعات از سوی تأمین

 دسترس نباشد 

 بعداز بازرسی چشمی درصورت تردید

7 

کنتر  تکمیلی 

های سنگدانهبرای 

سبک و یا 

های سنگدانه

 سنگین

ای غیر توده آزمون چگالی

 متراکم

ای غیر توده گیری چگالیاندازه

 متراکم

اولین تحویل از منبع جدید وقتی که این 

ی سنگدانه در کنندهاطالعات از سوی تأمین

 دسترس نباشد

 بعد از بازرسی چشمی در صورت تردید

محل یا شرایط به طور تناوبی با توجه به 

 ثتحویل

8 

  هاافوودنی

بازرسی برگه تحویل و 

برچسب روی ظرو  قبل از 

 تخلیه

که محموله اطمینان از این

مطابو سفارش بوده و با 

 برچسب تطبیو دارد 

 هر بار تحویل

9 
هایی به منظور آزمون

 شناسایی

مقایسه با اطالعات ثبت شده 

 توسط تولیدکننده
 در حالت تردید

10 

پودری  بهایمکمل

 ایفله

بازرسی برگه تحویل قبل از 

 تخلیه

که محموله اطمینان از این

مطابو سفارش بوده و از منبع 

 معتبر است.

 هر بار تحویل

11 
آزمون افت وزنی در اثر 

 حرارت برای خاکستر بادی

شناسایی تغییرات مقدار کربن 

که ممکن است بر روی بتن 

 هوادار اثر بگذارد

تولیدی که برای بتن هوادار  هر سفارش

شود، وقتی که این اطالعات از انجام می

 کننده در دسترس نباشد.سوی تأمین

12 
های مکمل

سوسپانسیونی 

  )معلو در آب(

بازرسی برگه تحویل قبل از 

 تخلیه

که محموله اطمینان از این

مطابو سفارش و از منبع 

 معتبر است.

 هر بار تحویل

در  حداقل یک بار در سا هر بار تحویل و  اطمینان از یکنواختی آزمون چگالی 13
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 )ادامه( کنترل مواد تشکیل دهنده – 2تجدول 

 رديف
 ماده

دهندهتشکیل  
 حداقل دفعات هدف بازرسی/آزمون

 حین تولید بتن

 آزمون مناسب بودن آب  14
اطمینان از اینکه آب عاری از 

 مواد مضر است،

وقتی که یک منبع جدید برای اولین بار 

 گیردمورد استفاده قرار می

 در حالت تردید
 داری شود تا در صورت بروز تردید مورد آزمون قرار گیرد. برداشته و نگه نوع سیمان نمونه بار از هرای یکشود که هفتهتوصیه می الف
بندی مرتبط با واکن  قلیایی سیلیسی را ترین مقدار کلرید باشد و نیو باید طبقهبرگه تحویل باید عالوه بر اطالعات متعار ، شامل اطالعاتی در مورد بی   ب

 محل استفاده از بتن مشخص کند.مطابو با مقررات معتبر در 
 داری شوند.هایی در هر بار تحویل برداشته شده و نگهشود که نمونهسفارش می  پ
 برگه تحویل باید شامل یا به همراه یک اظهارنامه یا گواهی پذیرش مطابو با استاندارد ملی یا مشخصات پروژه باشد  ت
 ست، انجام این کار ضروری نیست.وقتی که سنگدانه دارای گواهی کنتر  تولید ا  ث

 

 

 )ادامه( کنترل وسايل و تجهیزات – 3-تجدول 

 حداقل دفعات هدف بازرسی/آزمون تجهیزات رديف

1 
ها، انبار مواد انباشته

 بارای یکهفته انطباق با الوامات اطمینان از  چشمیبازرسی  اولیه و غیره 

2 

 وسایل توزین

بازرسی چشمی از نظر 

 عملکردی

که وسایل اطمینان از این

توزین در شرایط خوب و تمیو 

طور صحیح کار قرار دارند و به

 کنند.می

 روزانه

3 

طبو آزمون دقت توزین 

استاندارد  1-2-5 زیربند

 9601ملی ایران شمارۀ 

که دقت مطابو اطمینان از این

 با مقادیر تعیین شده است.

 نگام نصبه -

الفحداقل یک بار در سا  -
 

 درحالت تردید -

وسایل اضافه کردن  4

موادافوودنی )شامل 

هایی که بر روی آن

کن های مخلوطکامیون

 اند(نصب شده

بازرسی چشمی از نظر 

 عملکردی

که وسایل اطمینان از این

مربوط در شرایط خوب و تمیو 

طور صحیح کار قرار دارند و به

 کنند.می

ی استفاده در هر روز و دفعهاولین 

 برای هر افوودنی

 جلوگیری از توزیع نادرست  آزمون دقت 5

 هنگام نصب -

پ  از  حداقل یک بار در سا  -

 نصب

 درحالت تردید -

 گیری آبوسایل اندازه 6
  گیریآزمون دقت اندازه

 5-3-2-5 زیربندطبو 

که دقت مطابو ایناطمینان از 

 با مقدار مشخص شده است

 هنگام نصب -

پ  از  حداقل یک بار در سا  -

 کنترل وسايل و تجهیزات – 3-تجدول 
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 )ادامه( کنترل وسايل و تجهیزات – 3-تجدول 

 حداقل دفعات هدف بازرسی/آزمون تجهیزات رديف

ملی ایران استاندارد 

  9601شمارۀ 

 نصب

 درحالت تردید -

7 

گیری وسایل اندازه

های رطوبت سنگدانه

 ریو

ی مقدار واقعی با مقایسه

شده از  خوان مقدار 

 گیریی اندازهوسیله

 اطمینان از دقت

 هنگام نصب -

پ  از  حداقل یک بار در سا  -

 نصب

 درحالت تردید -

8 

 سامانه پیمانه کردن

 بازرسی چشمی

که تجهیوات اطمینان از این

طور صحیح کار پیمانه کردن به

 کنند.می

 روزانه

9 

ی جرم واقعی هر مقایسه

جوء پیمانه با جرم هد  

یا جرم ثبت شده در 

حالت خودکار )با روش 

مناسب با توجه به سامانه 

 پیمانه کردن( 

-که دقت پیمانهاطمینان از این

کردن مطابو با الوام استاندارد 

 است.

 هنگام نصب -

پ  از  حداقل یک بار در سا  -

 نصب

 درحالت تردید -

 وسایل آزمون 10
واسنجی مطابو با 

 استانداردهای مربوط
 بررسی انطباق

 حداقل یک بار در سا  -

برای وسایل آزمون مقاومت  -

 حداقل یک بار در سا 

11 

ها )شامل کنمخلوط

-های مخلوطکامیون

 کن(

 روزانهبازرسی 
بررسی فرسودگی تجهیوات 

 کنمخلوط

 روزانه -

 حداقل یک بار در سا  -

بازرسی ماشین ا ت 

تحویل بتن آماده طبو 

ملی ایران  استاندارد

 9602 شمارۀ

بررسی وضعیت و عملکرد 

 آ ت تحویل بتن آمادهماشین
 حداقل یک بار در سا 

، در هر صورت انجام حداقل یک بار در سا  الوامی به نوع تجهیوات، حساسیت آن در هنگام کاربرد و شرایط تولید کارخانه دارد تعداد دفعات بستگی  الف

 است.
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 )ادامه( هاي بتنهاي تولید و ويژگیکنترل روش – 4-تجدول 

 حداقل دفعات هدف بازرسی/آزمون نوع آزمون رديف

1 
های بتن ویژگی

 طراحی شده

 زیربند)طبو آزمون مقدماتی 

 (2-ت

های که ویژگیاثبات این

-مشخص شده با طرح پی 

بینی شده با یک حد مناسبی 

 مطابقت دارد

طرح کار بردن یک ترکیب )قبل از به

 ( جدید بتنمخلوط

2 
-رطوبت سنگدانه

 های ریو

گیری پیوسته، سامانه اندازه

آزمون خشک کردن طبو 

 یا معاد  آن 4983استاندارد 

تعیین وزن خشک سنگدانه و 

 آبی که باید اضافه شود

اگر سامانه به طور پیوسته نیست، آزمون 

روزانه انجام شود، با توجه به شرایط 

تر یا های کماقلیمی منطقه تعداد آزمون

 تری ممکن است نیاز شود.بی 

3 
-نهرطوبت سنگدا

 های درشت

آزمون خشک کردن طبو 

 یا معاد  آن 4983استاندارد

تعیین وزن خشک سنگدانه و 

 آبی که باید اضافه شود
 به شرایط اقلیمی منطقه بستگی دارد.

 بررسی مقدار آب اضافه شده  مقدار آب بتن تازه 4
فراهم کردن اطالعاتی در 

 خصوک نسبت آب به سیمان
 هر پیمانه

 تعیین اولیه از طریو محاسبه بتنمقدار کلرید  5

-که بی برای اطمینان از این

ترین مقدار کلرید موجود از 

 تر نباشدحد مجاز بی 

 هنگام انجام آزمون اولیه -

درحالت افوای  در مقدار کلرید مواد  -

 تشکیل دهنده

6 

 روانی

 هر پیمانه مقایسه از نظر شکل ظاهری بازرسی چشمی

 آزمون روانی 7

رسیدن به مقادیر ارزیابی 

ی روانی و بررسی مشخص شده

پذیر در مقدار تغییرات امکان

 آب

 وقتی که روانی مشخص شده است.-

 9طبو بند  -

 هنگام آزمون تعیین مقدار هوا -

های در حالت تردید پ  از بازرسی -

 چشمی

 بتن تازه چگالی 8
 بتن تازه چگالیآزمون 

 3203-6مطابو با استاندارد 

بتن سبک و بتن سنگین، به 

منظور نظارت بر پیمانه کردن 

 بتن تازه چگالیو کنتر  

 روزانه

9 
مقدار سیمان بتن 

 تازه

بررسی وزن سیمان پیمانه 

 الفشده

بررسی مقدار سیمان و نیو 

فراهم کردن اطالعاتی برای 

مواد به  مؤثر نسبت آب

 یسیمان

 هر پیمانه

10 
های مقدار مکمل

 بتن تازه

های وزن مکملبررسی 

 الفپیمانه شده

بررسی مقدار مکمل و نیو 

فراهم کردن اطالعاتی برای 

آب مؤثر به مواد نسبت 

 سیمانی

 هر پیمانه

11 
مقدار افوودنی بتن 

 تازه

بررسی وزنی یا حجمی 

 هر پیمانه بررسی مقدار افوودنی الفافوودنی پیمانه شده

 هاي بتنهاي تولید و ويژگیکنترل روش – 4-تجدول 
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 )ادامه( هاي بتنهاي تولید و ويژگیکنترل روش – 4-تجدول 

 حداقل دفعات هدف بازرسی/آزمون نوع آزمون رديف

12 

 بهمؤثر نسبت آب 

بتن  یسیمان مواد

 تازه

 طریو محاسبه یا آزموناز 

یابی به مقدار ارزیابی دست

ی نسبت آب مشخص شده

 یسیمان مؤثر به مواد

 روزانه، وقتی که مشخص شده باشد

13 

درصد  مقدار

هوای بتن  حباب

تازه، وقتی که 

مشخص شده 

 باشد

آزمون مطابو با استاندارد 

ASTM C231  برای بتن

سبک و سنگین و یا مطابو 

 ASTM C173با استاندارد 

 برای بتن سبک

یابی به میوان ارزیابی دست

درصد ی مقدار مشخص شده

 حباب هوا

های ی تولید روزانه برای بتناولین پیمانه

تا زمانی که مقادیر ثابت  هوازایی شده

 هستند.

 دمای بتن تازه 14
گیری دما طبو اندازه

 ASTM C1064استاندارد 

ارزیابی این که دمای بتن در 

 استاندارد است هدمحدو

 در حالت تردید -

 وقتی که دما مشخص شده است: -

با توجه به  حداقل یک بار در سا        -

 شرایط؛

هر پیمانه وقتی که دمای بتن تا        -

 یک حد محدود شده است

15 

چگالی بتن سبک 

یا سنگین سخت 

 شده

 بآزمون مطابو با استاندارد

7516 

ارزیابی رسیدن به چگالی 

 مشخص شده

هنگامی که چگالی مشخص شده است، به 

 های مقاومت فشاریتعداد آزمون

16 

آزمون مقاومت 

فشاری بر روی 

های بتنی آزمونه

 گیری شدهقالب

آزمون مطابو با استاندارد 

 1608-3ملی 

ارزیابی رسیدن به مقاومت 

 فشاری مشخص شده

هنگامی که مقاومت فشاری مشخص شده 

 است، به تعداد کنتر  پذیرش 

 های پیمانه کردن برای پیمانه زیاد باشد، مقادیر پیمانه شده در هنگام تولید را ثبت کنید. شوند و رواداریوقتی که تجهیوات ثبت به کار برده نمیالف 
 باشد.خانه محرز شده ی مطمئنی با چگالی خشک شده در گرموقتی که یک رابطه ،ممکن است در حالت شرایط اشباع نیو آزمون شود ب
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 ثپیوست 

 (دهندهآگاهی)

 تکمیلی براي بتن پرمقاومت مقررات

 4-تو  3-ت ،2-تهایی را در مورد مقررات کنتر  تولید عالوه بر مواردی که در جۀداو   این پیوست توصیه

 دهد.آورده شده است، برای تولید بتن پرمقاومت ارائه می

  4-ت و 3-ت ،2-تهۀای جۀداو    ترتیب با شماره ردیفکه به  3-ثو  2-ث، 1-ثهای جداو  ردیف شماره

 کنند. مرتبط هستند، الوامات متناظری را جایگوین کرده یا اصالح می

 

 کنترل مواد تشکیل دهنده - 1-ثجدول 

 رديف
-ماده تشکیل

 دهنده
 حداقل دفعات هدف بازرسی/آزمون

 سنگدانه 4
بندی یا اطالعات آزمون دانه

 کننده سنگدانهتأمین

بندی ارزیابی انطباق با دانه

 توافو شده

ها با که سنگدانههر بار تحویل، مگر آن

های محدود شده و با گواهی رواداری

 کنتر  تولید تحویل داده شده باشند.

 هاافوودنی الف 8

 آزمون مقدار ماده خشک
مقایسه با مقدار اعالم شده 

 مشخصاتبرگه بر روی 

العات که اطهر بار تحویل، مگر آن  -

آزمون بر روی این محموله توسط 

 کننده ارائه شده باشدتأمین

 درحالت تردید  -

 مقایسه با چگالی اسمی آزمون چگالی

که اطالعات هر بار تحویل، مگر آن

-آزمون برای این محموله توسط تأمین

 کننده ارائه شده باشد

11 
های پودری مکمل

 ایفله

آزمون افت وزنی در اثر 

 حرارت

شناسایی تغییرات مقدار 

کربن که ممکن است بر 

های بتن تازه اثر ویژگی

 بگذارد

که اطالعات هر بار تحویل، مگر آن

-آزمون برای این محموله توسط تأمین

 کننده ارائه شده باشد

 داری شود.هایی از هر بار تحویل برداشته شده و نگهشود که نمونهتوصیه می الف
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 وسايل و تجهیزاتکنترل  - 2-ثجدول 

 حداقل دفعات هدف بازرسی/آزمون تجهیزات رديف

1 
ها، انبار مواد انباشته

 چشمیبازرسی  اولیه و غیره
انطباق با اطمینان از 

 الوامات
 روزانه

 وسایل توزین 3

آزمون دقت وسایل توزین 

 1-2-5 زیربندطبو 

ملی ایران شمارۀ استاندارد 

9601 

که دقت دستگاه تصدیو این

 ثابت است.

 هنگام نصب -

 بعد از نصب حداقل یک بار در سا  -

 درحالت تردید -

5 

وسایل اضافه کردن 

مواد افوودنی )شامل 

هایی که بر روی آن

-های مخلوطکامیون

 اند(کن نصب شده

 آزمون دقت
شدگی به پخ رسیدن 

 صحیح

 هنگام نصب -

 پ  از نصب حداقل یک بار در سا  -

 درحالت تردید -

گیری اندازهوسایل  الف 6

 آب

ی مقدار انداره مقایسه

 گیری شده با مقدار هد 
 اطمینان از دقت

 هنگام نصب -

 پ  از نصب حداقل یک بار در سا  -

 درحالت تردید -

7 

گیری وسایل اندازه

مداوم رطوبت 

 های ریوسنگدانه

گیری ی مقدار اندازهمقایسه

شده  خوان شده با مقدار 

 گیریاز وسیله اندازه

 از دقتاطمینان 

 هنگام نصب -

 پ  از نصب حداقل یک بار در سا  -

 درحالت تردید -

 سامانه پیمانه کردن 9

 بازرسی چشمی

که تجهیوات اطمینان از این

طور صحیح پیمانه کردن به

 کنند.کار می

 روزانه

گیری مقایسه جرم اندازه

شده هر جوء پیمانه با جرم 

هد  یا جرم ثبت شده در 

 حالت خودکار )با روش

مناسب با توجه به سامانه 

 پیمانه کردن(

-اطمینان از دقت پیمانه

 کننده

 هنگام نصب اولیه -

 درحالت تردید -

 به طور ماهانه پ  از نصب -

، در هر صورت انجام حداقل یک بار در سا  الوامی تعداد دفعات بستگی به نوع تجهیوات، حساسیت آن در هنگام کاربرد و شرایط تولید کارخانه دارد الف

 است.
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 هاي بتنهاي تولید و ويژگیکنترل روش - 3-ثجدول 

 حداقل دفعات هدف بازرسی/آزمون نوع آزمون  رديف

3 
رطوبت مقدار 

 های درشتسنگدانه

آزمون خشک کردن 

ملی طبو استاندارد 

یا  4983ایران شمارۀ 

 معاد  آن

وزن خشک تعیین 

سنگدانه و آبی که باید 

 اضافه شود

 روزانه  -

به محل و شرایط جوی تعداد بسته  -

تری ممکن تر یا بی های کمآزمون

 است نیاز شود.

4 
مقدار آب اضافه شده 

 به بتن تازه

مقدار آب اضافه الف ثبت 

 شده

فراهم کردن اطالعاتی در 

خصوک نسبت آب به 

 سیمان

 هر پیمانه یا بار

 مقدار سیمان بتن تازه 9
وزن سیمان  الفثبت

 پیمانه شده

مقدار سیمان و نیو بررسی 

فراهم کردن اطالعاتی 

 برای نسبت آب به سیمان

 هر پیمانه یا بار

10 
های بتن مقدار مکمل

 تازه

های وزن مکمل الفثبت

 یا بار هر پیمانه بررسی مقدار مکمل  پیمانه شده

 شود. تجهیوات سامانه توزین خودکار سفارش می ،برای تولید بتن پرمقاومت الف
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 جپیوست 

 (الزامی)

 مقررات ارزيابی، نظارت و گواهی کنترل تولید

 کلیات  1-ج

هنگامی که بۀرای   ،قانونی تأیید صالحیت شده نهادمقررات ارزیابی، نظارت و گواهی کنتر  تولید توسط یک 

 ( مورد نیاز است، در این پیوست آورده شده است.2-15 زیربندکنتر  تولید یا انطباق )طبو 

 وظايف شرکت بازرسی   2-ج

 کنترل تولید ارزيابی اولیه 1-2-ج

بازرسی اولیه از کارخانه بتن و کنتر  تولید آن باید توسط شرکت بازرسی تأیید صالحیت شده انجۀام شۀود.   

نیازها از لحاظ کارکنان و تجهیوات به منظور تولید منضبط و بازرسی اولیه با هد  تعیین مناسب بودن پی 

 شود.متناظر با آن، انجام میکنتر  تولید 

 ، حداقل باید موارد زیر را کنتر  کند:بازرسیشرکت 

دستورالعمل کنتر  تولید که توسط تولیدکننده تهیه شده است، ارزیابی مقررات آن و به ویژه  -

 و چگونگی در نظر گرفتن الوامات این استاندارد؛ 15چگونگی انطباق آن با الوامات کنتر  تولید طبو بند 

های مربوط و برای های کارگاهی در محلدر دسترس بودن مستندات جاری ضروری برای بازرسی -

 ها سر و کار دارند؛اشخاصی که در کارگاه با آن

های تجهیوات، های  زم و آزموندر دسترس بودن امکانات و تجهیوات ضروری برای انجام بازرسی  -

 دهنده و بتن؛مواد تشکیل

 تولید و کنتر  تولید؛ صالحیت کارکنان برای -

 های اولیه و گوارش آن به نحو مقتضی.انجام آزمون -

ها و شواهد مربوط به بازرسی اولیه، به ویژه تجهیوات محل تولید، سامانه کنتر  تولید و ارزیۀابی  ی یافتههمه

 سامانه باید در گوارش ارزیابی مستند شود.

انجۀام داده اسۀت، شۀرکت     بازرسۀی آوردن رضایت شۀرکت  هنگامی که واحد تولیدی بازرسی اولیه را برای بر

این استاندارد است صادر نماید.  15باید گوارش ارزیابی را مبنی بر این که کنتر  تولید مطابو با بند  بازرسی

 مورد تأیید ارسا  شود. 1صدور گواهی نهاداین گوارش باید برای تولیدکننده و 

                                                 

1 -Certification Body 
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-تصۀمیم  1-3-ج زیربنۀد مورد تأیید در خصوک گواهی کنتر  تولید طبو  گواهی نهاد صدوربر مبنای این گوارش  -يادآوري

 کند.گیری می

 نظارت مداوم بر کنترل تولید 2-2-ج

 ادواري بازرسی 1-2-2-ج

نیازهۀای تولیۀد و کنتۀر     بررسی آن است که آیۀا پۀی    ،بازرسیموضوع اصلی بازرسی ادواری توسط شرکت 

ی کنتۀر   ه همین منظور، گوارش ارزیابی بازرسی اولیه بۀه عنۀوان اظهارنامۀه   تولید مورد توافو برقرار است. ب

 شود. مورد توافو به کار برده می تولید

ی کنتر  تولید است. هنگامی که تغییۀرات چشۀمگیر در   داشتن سامانهحفظ و برقرار نگه مسؤو تولیدکننده 

ی کنتر  تولید یا دستورالعمل کنتر  تولید شود، تولیدکننده امکانات یا محل منجر به ایجاد تغییر در سامانه

 اطالع دهد، که ممکن است منجر به یک بازرسی مجدد شود.  بازرسیباید تغییرات مربوط را به شرکت 

 ، حداقل باید موارد زیر را ارزیابی کند:بازرسیدر حین بازرسی ادواری، شرکت 

 برداری و آزمون؛های تولید، نمونهروش -

 های ثبت شده؛دهدا -

 ی بازرسی؛دست آمده برای کنتر  تولید طی دورههنتایج آزمون ب -

 شدند؛های مورد درخواستی که باید با تواتر مناسب انجام میها یا روشآزمون -

 داری شود؛بندی باید نگهابوار تولیدی که در قالب جدو  زمان -

 داری و واسنجی شود؛بندی نگهابوار آزمونی که باید در قالب جدو  زمان -

 هایی که در ارتباط با هر گونه عدم انطباق انجام شده است؛فعالیت -

 های انطباق، هرجا که مرتبط باشد.های تحویل و اظهارنامهبرگه -

هۀای کنتۀر  تولیۀد مربۀوط بۀه      بۀرداری و آزمۀون روش  به منظور ایجۀاد اطمینۀان در نمونۀه    بازرسیشرکت 

برداری نباید ای از تولید بردارد. این نمونههای نقطهم یک بازرسی ادواری، نمونهتولیدکننده، باید در حین انجا

برداری مناسب برای هر واحد از تولید را با توجه بۀه نۀوع   تواتر نمونه بازرسیشده باشد. شرکت  از پی  اعالم

 کند. های بتن و با در نظر گرفتن شرایط خاک، مشخص میآزمون

 ای باید انجام شود.مقایسه بازرسیو  تولیدکننده و نتایج آزمون شرکت بین نتایج آزمون متدا

ای همبستگی بین آزمون مستقیم و غیرمستقیم و روابۀط بۀین اعضۀای یۀک     طور دورهباید به بازرسیشرکت 

 گروه بتنی را بررسی کند.

 ثبت و مستند شود. رسیبازنتایج بازرسی ادواری باید در یک گوارش به منظور ارائه به تولیدکننده و شرکت 

ی ممیۀوی یۀا ضۀوابط    که یۀک برنامۀه  های ادواری باید حداقل دو بار در یک سا  انجام شود، مگر آنبازرسی

 شرایطی را برای کاه  یا افوای  این تواتر تعریف کند. ،صدور گواهی
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 العادههاي فوقبازرسی 2-2-2-ج

 العاده وقتی الوامی است که:یک بازرسی فوق

 های زیادی مشاهده شود.بازرسی ادواری )یا بازرسی مجدد( تفاوتدر حین  -

 ماه هیو تولیدی انجام نشده باشد؛ 6در طی بی  از  -

 توسط تولیدکننده درخواست شود، به عنوان مثا  به علت تغییرات در شرایط تولید؛ -

 .گواهی بنا به دلیل خاصی درخواست شود نهاد صدوراگر توسط  -

 العاده به شرایط خاک موجود بستگی دارد.ی فوقهد ، نوع و زمان بازرس

 گواهی نهاد صدوروظايف   3-ج

 گواهی کنترل تولید 1-3-ج

مبنۀی بۀر ایۀن کۀه واحۀد تولیۀدی،        بازرسیگواهی باید کنتر  تولید را بر مبنای گوارش شرکت  نهاد صدور

 کننده انجام داده است تصدیو کند.مندی سازمان بازرسیارزیابی اولیه از کنتر  تولید را به منظور رضایت

هۀای مسۀتمر نظۀارت بۀر کنتۀر  تولیۀد       گواهی باید در مورد اعتبۀار گۀواهی بۀر اسۀاس گۀوارش      نهاد صدور

 گیری کند. تصمیم

 اقدامات اصالحی در حالت عدم انطباق 2-3-ج

رایند تولید آشۀکار  ها را شناسایی کند یا وقتی که نواقصی در فعدم انطباق با ویژگی بازرسیوقتی که شرکت 

که تولیدکننده واکن  صحیح در زمان مناسۀب را انجۀام نۀداده    شده باشد یا در حین کنتر  تولید به طوری

ی کوتۀاه برطۀر  کنۀد.    گواهی باید درخواست کند که تولیدکننده نۀواقص را در یۀک دوره   نهاد صدورباشد، 

 بازبینی شود. بازرسیهای تولیدکننده باید توسط شرکت اقدامات و فعالیت

های اضافی العاده و انجام آزموندر صورت نیاز، در حالت عدم انطباق با هر یک از موارد ذیل یک بازرسی فوق

 باید ترتیب داده شود:

 مقاومت؛ -

 نسبت آب به سیمان؛ -

 های اساسی در خصوک ترکیب بتن؛محدودیت -

 چگالی، در مورد بتن سبک یا سنگین طراحی شده؛ -

 مورد مخلوط بتن تجویوی.ترکیب مشخص در  -

نهاد های اضافی معیارهای موجود را ارضاء نکند، بخ  نباشد یا اگر آزمونالعاده، رضایتاگر نتایج بازرسی فوق

 مورد، تعلیو یا ابطا  کند.باید گواهی انطباق را بدون تأخیر بی گواهی صدور
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 باشد.تولیدکننده مجاز به استفاده از گواهی مذکور نمیبعد از تعلیو یا ابطا  گواهی انطباق کنتر  تولید،  -يادآوري

العاده را ضۀروری  گواهی ممکن است بازرسی فوق نهاد صدوردر حالتی که نواقص دیگری وجود داشته باشد، 

ای بایۀد درحۀین   تشخیص ندهد و امکان دارد مدارک مستند مبنی بر اصالح نقص را بپۀذیرد، چنۀین واقعۀه   

 رد تأیید قرار گیرد. بازرسی ادواری بعدی مو
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 چ پیوست 

  (الزامی)

 تغییرات اعمال شده در اين استاندارد ملی در مقايسه با استاندارد منبع

 هاي حذف شدهبخش 1-چ

 اند.حذ  شده 6-1و  4-1و  3-1، 2-1زیربندهای   -

 : حذ  شده است.7-5زیربند   -

 حذ  شده است. 20بند   -

 اند.حذ  شده X1.3و  X1.2جداو    -

 هاي جايگزين شدهبخش 2-چ

 به هشدار در ابتدای استاندارد منتقل شده است.  5-1زیربند   -

 اند.جا شدهجابه 5و بند  4بند   -

 اند.شده 2-4های ذیل آن جایگوین بند و یادآوری 2-5بند   -

 طور کلی تغییر یافته است.به دلیل ضرورت در استاندارد ملی به 6بند   -

 به پیوست   منتقل شده است. 1و جدو   6ی یادآور  -

 منتقل شده است. 1-10به بند  7بند   -

 منتقل شده است. 3-10به زیربند  8بند   -

 منتقل شده است. 1-13به زیربند  9بند   -

 منتقل شده است. 2-13به زیربند  10بند   -

 منتقل شده است. 3-13به زیربند  11بند   -

 منتقل شده است. 7به بند  12بند   -

 منتقل شده است. 8به بند  13بند   -

 منتقل شده است. 12به بند  14بند   -

 اضافه شده است. 2-14منتقل شده است و بند  14به بند  15بند   -
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 منتقل شده است. 2-9به بند  16بند   -

 .منتقل شده است 9به بند  17بند   -

 منتقل شده است. 1-11به بند  18بند   -

 منتقل شده است. 8-1-11به بند  19بند   -

 هاي اضافه شدهبخش 3-چ

  ،1-3: اصطالحات و تعاریف جدید به دلیل ضرورت کاربرد در استاندارد ملۀی ایۀران در زیربنۀدهای    3بند   -

 اند.اضافه شده 15-3و  3-14، 3-13، 3-12، 3-11، 3-7، 3-6، 3-5، 3-3، 3-2

 .انداضافه شدههای ت تا چ ارد ملی ایران پیوستبه دلیل ضرورت کاربرد در استاند -
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 آسهَى رٍش – یا استَاًِ یّب آسهًَِ یهقبٍهت فطبر ییيتع -بتي  

درصَرت هَاجْـِ بـب چٌـیي هـَاردی،  در ایي استبًذارد توبم هَارد ایوٌی ٍ بْذاضتی درج ًطذُ است. -ّطذار

 .هسئَلیت بزقزاری ضزایط بْذاضت ٍ ایوٌی هٌبسب ٍ اجزای آى بز عْذٓ کبربز ایي استبًذارد است

 ّذف ٍ داهٌِ کبربزد 1

ٞب٢ لبِرت  اؾتٛا٘ٝثتٗ، ٔب٘ٙس  ٢ا اؾتٛا٘ٝ ٞب٢ آظٔٛ٘ٝفكبض٢ تؼ٥٥ٗ ٔمبٚٔت ضز ٞس  اظ تس٤ٚٗ ا٤ٗ اؾتب٘سا 1-1

و٥ّرٌٛطْ   800 ث٥ف اظ ٞب آٖ وٝ اٍب٣ِ ٣٤ٞب ثتٗا٤ٗ ضٚـ ثطا٢  .ثبقس٣ٔٞب٢ ٌطفتٝ قسٜ ٔغع٥ٌٜط٢ قسٜ ٚ 

 .٥ٌطز٣ٔثبقس، ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض  ٔتطٔىؼتثط 

ٞرب   ٤ربزآٚض٢ وٙس وٝ خعء ٔغبِت تٛض٥ح٣ اؾرت. ا٤رٗ   ٞب٣٤ اقبضٜ ٤٣ٔبزآٚض٢ٔتٗ ا٤ٗ اؾتب٘ساضز ثٝ زض  1-2

 زض ٘ظط ٌطفتٝ قٛ٘س.٘جب٤س ثٝ ػٙٛاٖ اِعأبت ا٤ٗ اؾتب٘ساضز 

ٞطاٝ  .ت٥ٟٝ قٛ٘س ، ثب٤س تد٥ٟعات ٔٙبؾتآظٔٛ٘ٝلغؼبت ثتٗ ٍٞٙبْ ٌؿ٥رت٣ٍ ٘بٌٟب٣٘  ٖقس پطتبةثطا٢ خ٥ٌّٛط٢ اظ  -ّطذار

احتٕبَ ٚ ٞطاٝ زؾتٍبٜ آظٖٔٛ ا٘ؼغب  پص٤طتط ثبقس  بثس٤ ٣ٔ٘بٌٟب٣٘ ٥٘ع افعا٤ف ٌؿ٥رت٣ٍ  تٕب٤ُ ثٝ ثبقسٔمبٚٔت ثتٗ ث٥كتط 

 ت.ا٤ٗ قىؿت ث٥كتط اؾ

 هزاجع الشاهی 2

 ا٤ٗ ت٥تطتٗ ٤سثاؾت قسٜ زازٜٞب اضخبع ٔساضن اِعا٣ٔ ظ٤ط حب٢ٚ ٔمطضات٣ اؾت وٝ زض ٔتٗ ا٤ٗ اؾتب٘ساضز ثٝ آٖ

. زض ٔرٛضز ٔطاخرغ زاضا٢ تربض٤د اربح ٚ/٤رب تدس٤رس٘ظط،       قرٛز  ٣ٔر ٔحؿرٛة   ٣ اظ ا٤ٗ اؾرتب٘ساضز ئخع ،ٔمطضات

َ ٗ ٤ثربا ٥٘ؿت.  ٔٛضز٘ظطٞب ٚ تدس٤س٘ظطٞب٢ ثؼس٢ ا٤ٗ ٔساضن  انالح٥ٝ ثٟترط اؾرت وربضثطاٖ ش٤ٙفرغ ا٤رٗ       حرب

٣ لرطاض زٞٙرس. زض   ٔٛضزثطضؾٞب ٚ تدس٤س٘ظطٞب٢ ٔساضن اِعا٣ٔ ظ٤ط ضا  أىبٖ وبضثطز آذط٤ٗ انالح٥ٝ اؾتب٘ساضز، 

 قرسٜ  زازٜٔٛضز ٔطاخغ ثسٖٚ تبض٤د ابح ٚ/٤ب تدس٤س٘ظط، آذط٤ٗ ابح ٚ/٤ب تدس٤س٘ظط آٖ ٔساضن اِعا٣ٔ اضخبع 

 ٔٛضز٘ظط اؾت.

 فبزٜ اظ ٔطاخغ ظ٤ط ثطا٢ وبضثطز ا٤ٗ اؾتب٘ساضز اِعا٣ٔ اؾت:اؾت

 ASTM C31: Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field 2-1

 اظ اؾتفبزٜ ثب 1395ؾبَ ،آ٥٤ٗ وبض -ٞب زض وبضٌبٜؾبذت ٚ ػُٕ آٚض٢ ٕ٘ٛ٘ٝ -ثتٗ :3205 اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبضٜ -یبدآٍری

 اؾت. تس٤ٚٗ قسASTM C31/ C31M: 2016ٜ  اؾتب٘ساضز

  ASTM C42/C42M: Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed 2-2

Beams of Concrete 

 –ٞب٢ ٔغعٜ ٥ٌرط٢ قرسٜ ٚ ت٥طٞرب٢ اضٜ قرسٜ ثتٙر٣      ت٥ٟٝ ٚ آظٖٔٛ ٕ٘ٛ٘ٝ -ثتٗ: 12306  اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبضٜ -یبدآٍری

 تس٤ٚٗ قسٜ اؾت. ASTM C42/C42M: 2008 اؾتب٘ساضز اظ اؾتفبزٜ ثب 1388ؾبَ  ،ضٚـ آظٖٔٛ



 1395 دٍم(: سبل )تجذیذ ًظز 6048 ضوبرُ ایزاى هلیاستبًذارد 

   

2 
 

 

 ASTM C192/C192M: Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the 2-3

Laboratory 

 ثب 1393ؾبَ  ،وبضآ٥٤ٗ –ٞب٢ ثتٗ زض آظٔب٤كٍبٜ ؾبذت ٚ ػُٕ آٚض٢ آظٔٛ٘ٝ -ثتٗ: 581  اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبضٜ -یبدآٍری

 تس٤ٚٗ قسٜ اؾت. ASTM C192/C192M: 2014 اؾتب٘ساضز اظ اؾتفبزٜ

 ASTM C617/C617M: Practice for Capping Cylindrical Concrete Specimens 2-4

 ASTM C670 Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test Methods for 2-5

Construction Materials 

 ASTM C1231/C1231M: Practice for Use of Unbonded Caps in Determination of 2-6

Compressive Strength of Hardened Cylindrical Concrete Specimens   

ٞب٢ فكبض٢ آظٔٛ٘ٝ ثتٗ اؾتفبزٜ اظ والٞه ٞب٢ ٔم٥س ٘كسٜ ثطا٢ تؼ٥٥ٗ ٔمبٚٔت: 19386 قٕبضٜ ٤طاٖا ٣اؾتب٘ساضز ّٔ -یبدآٍری

قرسٜ   ٤ٗتسٚ ASTM C1231/C1231M/:2013 ثب اؾتفبزٜ اظ اؾتب٘ساضز 1394ؾبَ  ،آ٥٤ٗ وبض –اؾتٛا٘ٝ ا٢ ثت٣ٙ ؾرت قسٜ 

 اؾت

 ASTM C873/C873M: Test Method for Compressive Strength of Concrete Cylinders Cast 2-7

in Place in Cylindrical Molds 

 -ٞب٢ اؾتٛا٘ٝ ا٢ ثت٣ٙ زضخب لبِت ٥ٌط٢ قسٜتؼ٥٥ٗ ٔمبٚٔت فكبض٢ آظٔٛ٘ٝ-ثتٗ: 8985  اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبضٜ -یبدآٍری

 .تس٤ٚٗ قسٜ اؾت ASTM C873/C873M: 2010اؾتب٘ساضز  اظ اؾتفبزٜ ثب 1394ؾبَ ضٚـ آظٖٔٛ، 

 ASTM C1077: Practice for Agencies Testing Concrete and Concrete Aggregates for Use 2-8

in Construction and Criteria for Testing Agency Evaluation 

 ASTM E4: Practices for Force Verification of Testing Machines  2-9

ثرب   1394ؾربَ  آ٤ر٥ٗ وربض،    –ٞرب٢ آظٔرٖٛ   نحٝ ٌصاض٢ ٥٘ط٢ٚ اػٕب٣ِ زؾتٍبٜ: 20606 قٕبضٜ ٤طاٖا ٣اؾتب٘ساضز ّٔ -یبدآٍری

 قسٜ اؾت ٤ٗتسٚ ASTM E4:2014 ظ اؾتب٘ساضزاؾتفبزٜ ا

 ASTM E74: Practice of Calibration of Force-Measuring Instruments for Verifying the 2-10

Force Indication of Testing Machines 

 Manual of Aggregate and Concrete Testing 2-11

 خالصِ رٍش آسهَى 3

لبِت ا٢  اؾتٛا٘ٝ ٞب٢  ٝ آظٔٛ٘ٝث ،ٔكرم ٘طخ ثبضٌصاض٢ ثب زأٙٝٔحٛض٢ فكبض٢ ثب  ثبضزض ا٤ٗ ضٚـ آظٖٔٛ ٤ه 

 ث٥ك٥ٙٝاظ تمؿ٥ٓ  آظٔٛ٘ٝقٛز. ٔمبٚٔت فكبض٢ اػٕبَ ٣ٔ آظٌٔٛ٘ٝؿ٥رتٝ قسٖ حس ، تب ٞب ٔغع٤ٜب  ٥ٌط٢ قسٜ 

 .آ٤س ٣ٔآٖ ثسؾت ػطض٣ ثط ؾغح ٔمغغ  آظٔٛ٘ٝتحُٕ قسٜ تٛؾظ ثبض

 کلیبت 4

٥٘ؿرت،  ذتٝ قرسٜ ثرب ٔهربِح ٔكررم     ثطا٢ ثتٗ ؾب ٢ ٤ب شات٣ٔمبٚٔت ٤ه ذبن٥ت ث٥ٙبز اظ آ٘دب٣٤ وٝ 4-1

ٗ  ، آظٔٛ٘ٝا٘ساظٜ ٚ قىُ  ثب٤س ثٝ زلت ا٘دبْ قٛز. ا٤ٗ آظٖٔٛ ثبتؼ٥٥ٗ ٔمبٚٔت فكبض٢  ، زؾتٍبٜ ت٥ِٛسوٙٙرسٜ ثرت
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ٚ قرطا٤ظ ضعرٛثت٣ زض ٔرست    ٥ٌط٢، ٘حٜٛ ؾبذت، زٔب، ؾرٗ   لبِتثطزاض٢، ضٚـ ٞب٢ ٕ٘ٛ٘ٝ، ٞب٢ اذتالطق٥ٜٛ

 ثبقس. ٣ٔاثطٌصاض  آٔسٜ زؾت ثٝٔمبز٤ط زض  ،ػُٕ آٚض٢ ثتٗ

ٝ ا٤ررٗ   4-2 اؾررتب٘ساضزٞب٢  ٢ وررٝ ٔغرربثك ثرربا اؾررتٛا٘ٝٞررب٢  ضٚـ ثررطا٢ تؼ٥رر٥ٗ ٔمبٚٔررت فكرربض٢ آظٔٛ٘رر
ASTMC31/C31M ,ASTMC192/C192M, ASTMC617/C617M, ASTMC1231/C1231M 

ASTMC42/C42M , ASTMC873/ASTMC873M   زاضز.، وبضثطز ا٘س قسٜآٔبزٜ ٚ ػُٕ آٚض٢ 

ٔرّرٛط ورطزٖ،   ٙترطَ و٥ف٥رت ٘ؿرجت اذرتالط ثرتٗ، ضٚـ      ثطا٢ و ٔجٙب٣٤ ػٙٛاٖ  ثٝ٘تب٤ح ا٤ٗ آظٖٔٛ   4-3

اؾرتفبزٜ  ٔكربثٝ   ٔرٛاز افعٚز٘ر٣ ٚ وبضثطزٞرب٢    بثمت آٖ ثب ٔكرهبت، اضظ٤بث٣ اثطثرك٣ض٤ع٢، ٔغثتٗػ٥ّٕبت 

 .قٛز ٣ٔ

 تجْیشات  5

 دستگبُ آسهَى  5-1

 ضا ا٤ٗ اؾرتب٘ساضز   5-7 ظ٤طثٙسزض  قسٜ اػالْ ثبضٌصاض٢تٛا٘ب٣٤  ٚ ثبقسثب٤س زاضا٢ ظطف٥ت وبف٣  آظٖٔٛ زؾتٍبٜ 

 .زاقتٝ ثبقس

  درستیضزایط  5-1-1

ػّٕىرطز   زضؾرت٣ ثبقس،  اؾتب٘ساضز ا٤ٗ 3-5 ظ٤طثٙسٔغبثك ثب ثب٤س  ثبضٌصاض٢ ٢ ٔحسٚزٜ ثٝ اؾتثٙب٢ ٔٛاضز٢ وٝ

 ثب٤س زض ٔٛالغ ظ٤ط ا٘دبْ قٛز: تهس٤كا٤ٗ  تهس٤ك قٛز. ASTM E4اؾتب٘ساضز  ثب٤س ٔغبثك ثب زؾتٍبٜ

 .ٔبٜ پؽ اظ آذط٤ٗ ٚاؾٙد٣ 13حساوثط    5-1-1-1

 زؾتٍبٜ. خبثدب٣٤ٞط ٚ ٤ب ثالفبنّٝ ثؼس اظ  ٍٞٙبْ ٘هت ٚ ضاٜ ا٘ساظ٢ ا٥ِٚٝ  5-1-1-2

زازٜ قرسٜ   ٕ٘رب٤ف ٤ب ٔمبز٤ط  ثبضٌصاض٢ ؾبٔب٤ٝ٘ب تٙظ٥ٕبت٣ وٝ ثط ػّٕىطز  ثالفبنّٝ ثؼس اظ تؼ٥ٕط   5-1-1-3

قٛ٘س، ٤ب ٞط زٚ ذٙث٣ ٣ٔ آظٔٛ٘ٝٞب ٤ب زض تٙظ٥ٓ نفط زؾتٍبٜ، ٍٞٙب٣ٔ وٝ خطْ فه ٌصاض٘س.٣ٔاثط زض ٕ٘ب٤كٍط 

 تظْ ٥٘ؿت. ثطضؾ٣ زضؾت٣

 ٚخٛز زاقتٝ ثبقس. ٘كبٖ زازٜ قسٜثبض٘تب٤ح  زضؾت٣ٍٞٙب٣ٔ وٝ ز٣ّ٥ِ ثط ٔكىٛن ثٛزٖ   5-1-1-4

  دستگبُفٌی  هطخصبت 5-1-2

 ظ٤ط ثبقس. ٔكرهبتبٜ ثب٤س زاضا٢ زؾتٍ 

وٙس.  اػٕبَ ثسٖٚ تغ٥٥طات ٘بٌٟب٣٘ ٚ ٔتٙبٚة نٛضت  ثٝ٘ٝ ٚ  پ٥ٛؾتٝ نٛضت  ثٝ ضا ثبضزؾتٍبٜ ثب٤س    5-1-2-1

آٖ ضا ثرٝ   ثب٤س(، ا٤ٗ اؾتب٘ساضز 5-7 ظ٤طثٙسٔتٙبؾت ثب اِعأبت زاقتٝ ثبقس ) ٘طخ ثبضٌصاض٢تٟٙب ٤ه  اٌط زؾتٍبٜ
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تٛا٘س ثطلر٣  اثعاض، ٣ٔا٤ٗ  اػٕبَ وٙس. ثطا٢ تهس٤ك ضا  ثبضٌصاض٢ ٘طخ ٔٙبؾت ثتٛا٘سٕ٘ٛز تب ٔىُٕ ٔدٟع  اثعاض٢

 ٤ب زؾت٣ ثبقس.

وبف٣ ثعضي ثبقرس ترب    ا٘ساظٜ ثٝٞب زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾت ثب٤س آظٔٛ٘ٝفضب٣٤ وٝ ثطا٢ لطاض زازٖ    5-1-2-2

زض آٖ زؾرتٍبٜ ضا زاضز،   ثبضٌرصاض٢ زأٙرٝ   ثرطا٢ پٛقرف   ورٝ ظطف٥رت وربف٣    1وكؿب٣٘ ٚاؾٙد٤٣ه زؾتٍبٜ 

 ٔغبثمت زاقتٝ ثبقس. ASTM E74 اؾتب٘ساضز ثب٤س ثب ٚاؾٙد٣زؾتٍبٜ  ثبقس. لبثُ ذٛا٘فلطاضٌطفتٝ ٚ 

 .ثبقس ٣ٔ ٤ب ِٛزؾُ 2، حّمٝ آظٖٔٛ ٔسٚضقٛز ٣ٔوٝ ثٝ عٛض ٔؼَٕٛ اؾتفبزٜ وكؿب٣٘ ا٘ٛاع ٚؾب٤ُ ٚاؾٙد٣  -یبدآٍری

 درستی 5-1-3

 ظ٤ط ثبقس. قطا٤ظآظٖٔٛ ثب٤س ٔغبثك ثب  زؾتٍبٜ زضؾت٣

٘كبٖ زازٜ  ثبض ±0/1%، ٘جب٤س اظ زؾتٍبٜ وبضوطز، زضٔحسٚزٜ ٢ پ٥كٟٙبز٢ ثبضٌصاض٢زضنس ذغب٢    5-1-3-1

 ٥كتط ثبقس.ث قسٜ

ثرب  ٔطحّٝ  4 ٌصاض٢ زضضثبقٛز.  ثطضؾ٣ثبضٌصاض٢ ٔطتجٝ  زؾتٍبٜ آظٖٔٛ ثب٤س ثب اػٕبَ پٙح زضؾت٣    5-1-3-2

ٞب٢ ثبض تفبضُآظٖٔٛ ٔتٛا٣ِ ٘جب٤س ث٥ف اظ ٤ه ؾْٛ  ثبضقٛز. تفبٚت ٥ٔبٖ زٚ  تهس٤ك ٤ىؿبٖ ٤جبًتمط ثبضافعا٤ف 

 ثبقس. ث٥ك٥ٙٝ ٚ و٥ٕٙٝآظٖٔٛ 

زؾتٍبٜ  ٢ٌصاض نحٝ ذٛا٘فاظ قسٜ  ٔحبؾجٝاػٕب٣ِ  ثبضٚ  ٘كبٖ زازٜ قسٜ زض زؾتٍبٜ ٣آظٔٛ٘ ثبض   5-1-3-3

ظ٤ط ٔحبؾرجٝ   نٛضت ثٝثطا٢ ٞط ٘مغٝ  ٔمبز٤ط ضاا٤ٗ  ٢ آظٖٔٛ ثجت قٛ٘س. ذغب ٚ زضنس ذغب٢ثب٤س زض ٞط ٘مغٝ

 و٥ٙس.

 (1) 
      

   
   (   )

 
 

 

 زض آٖ:وٝ 

A ؛٥٘ٛتٗو٥ّٛ ثطحؿت زض حبَ تهس٤ك٘كبٖ زازٜ قسٜ ثٛؾ٥ّٝ زؾتٍبٜ  ثبض 

B ؛٥٘ٛتٗو٥ّٛ ثطحؿتزازٜ قسٜ ٕ٘ب٤ف  ٚاؾٙد٣اػٕبَ قسٜ وٝ ثٛؾ٥ّٝ زؾتٍبٜ  ثبض 

E ؛ذغب 

Ep ذغب سزضن. 

                                                 

1  - Elastic calibration 
2  - Circular providing ring 
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ُ   ٢ٌصاض نحٌٝعاضـ    5-1-3-4 َ »اػرالْ   ٤ه زؾتٍبٜ آظٖٔٛ ٘جب٤س تٟٙرب قربٔ ثرٛزٖ   «ٔرطزٚز »٤رب   «لجرٛ

زؾرتٍبٜ آظٔرٖٛ ثرب ٔكرهربت ٔرٛضز ٥٘ربظ        ،ثبضوٝ زض اٝ ٔحسٚزٜ اػٕبَ  ٌطززاػالْ ثّىٝ ثب٤س  .زؾتٍبٜ ثبقس

ٚاحس ٤ٗ تطثطاثط وٛاه 100ثبقس وٝ اظ ٞب٣٤ ثبضقبُٔ  ثبضزض ٥ٞچ ٔٛضز٢ ٘جب٤س ٔحسٚزٜ اػٕبَ  ٔغبثمت زاضز. 

 ثبقٙس. زؾتٍبٜظطف٥ت  ث٥ك٥ٙٝ 10%وٕتط اظ  ٢ ٔحسٚزٜزض ذٛا٘ف زؾتٍبٜ آظٖٔٛ وٕتط ثبقس ٤ب ثبضٞب 

 تهرس٤ك اػٕبَ قسٜ ع٣ آظٔرٖٛ  بضث ٢ ٔحسٚزٜ٘جب٤س ذبضج اظ  ثبضٌصاض٢زض ٥ٞچ ٔٛضز٢ ٔحسٚزٜ    5-1-3-5

 ثبقس.

 ٕ٘رٛزاض ٘جب٤س اظ عط٤ك ٔحبؾرجٝ ٤رب ثرب اؾرتفبزٜ اظ ٤ره       آظٖٔٛ ٕ٘ب٤ف زازٜ قسٜ زض زؾتٍبٜ ثبض   5-1-3-6

 ٢ تغ٥٥طات ٔدبظ ثسؾت آ٤س.ز تب ٔمبز٤ط٢ زضٖٚ ٔحسٚزٜهح٥ح قٛت ،ٚاؾٙد٣

 دستگبُ ّبی فک 5-2

فه ٔتهُ ثرٝ   .(قٛز ٔطاخؼٝ ٤بزآٚض٢ثٝ ). ثبقسؾرت ؾغٛح  ثب فٛتز٢ فهزؾتٍبٜ آظٖٔٛ ثب٤س ٔدٟع ثٝ زٚ 

ض٢ٚ  آظٔٛ٘ٝاؾت وٝ  نّت لغؼ٤ٝه  ،ظ٤ط٤ٗفه ٚ ٥ٌطز آظٔٛ٘ٝ لطاض ٣ٔثبت٢  زض)فه ٔفه٣ّ( وط٢ٚ  لؿٕت

 ثبقس.آظٔٛ٘ٝ تط اظ لغط ثعضي  3% و٥ٕٙٝثب٤س  زؾتٍبٜ فهلغط . قٛز ٣ٔآٖ لطاض زازٜ 

ثرب لغرط    فره  ٌبٜ ٥ٝتىؾغٛح  ،سٙثبق ا٤ٗ اؾتب٘ساضز 1-2-5 ظ٤طثٙس ثب ٔغبثكوٝ ثب٤س  ٔطوع ٞٓٞب٢ زا٤طٜ ثٝ خع

اظ ٤ه نفحٝ ا٘حرطا  زاقرتٝ ثبقرس.     ٔتط٣ّ٥ٔ 150ٔتط زض ٞط ٣ّ٥ٔ 02/0 ٘جب٤س ث٥ف اظ ٔتط٣ّ٥ٔ 150 و٥ٕٙٝ

 ٞرب٣٤ فهؾغٛح ٔتط ثبقس. زأٙٝ تغ٥٥طات ٣ّ٥ٔ 02/0تط ٘جب٤س ث٥ف اظ وٛاه ٞب٢زض لغطا٘حطا  ا٤ٗ ؾغٛح 

ٝ لغرط   اظ فه٣ّ ثربت ٔ. ٚلت٣ لغط ؾغح فه ٔمبز٤ط ثبقس ثب٤س ٘هف ا٤ٗ، س٘قٛ ٣ٔؾبذتٝ خس٤س وٝ   13 آظٔٛ٘ر

ب ٤ه ٚ پٟٙب٣٤ تٔتط ٣ّ٥ٔ 8/0 تب ث٥ك٥ٙٝ ٢ ثب ػٕكٞٓ ٔطوع ٞب٢ ٤طٜزاح آٖ ؾغثط ض٢ٚ ، ثبقس ٥كتطث ٔتط ٣ّ٥ٔ

 .قٛز آؾبٖ، آظٔٛ٘ٝوطزٖ  ٔطوع ٞٓو٥ٙس تب  حهٔتط ٣ّ٥ٔ

1ضاوَٛ 55 ٔمبٚٔت فكبض٢، وٕتط اظزؾتٍبٜ تؼ٥٥ٗ  ٢ٞب فهؾغٛح ؾرت٣  -یبدآٍری
 (HRC) .٘جبقس 

 سیزیي فکالشاهبت  5-2-1

ٚ ٥٘ربظ ثرٝ تؼ٥ٕرط ٚ ٍٟ٘رساض٢ زض      ٢ثرطزاض  ثٟرطٜ ثبقس وٝ زض ظٔبٖ  ٢ا ٌٛ٘ٝ ثٝظ٤ط٤ٗ ثب٤س  فهٔكرهبت  5-2-1-1

قٛز( نفحٝ ٔتهُ ثٝ فه ظ٤ط٤ٗ ٚ نفحٝ  ٔطاخؼٝ ٤بزآٚض٢ثٝ ثبقس. )لبث٥ّت تطاقىبض٢ زاقتٝ  ٣آؾب٘ ثٝنٛضت ٥٘بظ 

ٝ ط ٔٛاظ٢ ثبقٙس. اٌط زؾتٍبٜ آظٔرٖٛ  ثب٤س ثب ٤ىس٤ٍ ثبت٣٤ٔتهُ ثٝ فه ٔفه٣ّ  ٝ  ثر ثبقرس ورٝ    قرسٜ  ٣عطاحر  ٢ا ٌٛ٘ر

ظ٤ط٤ٗ ٥٘بظ ٔتهُ ثٝ فه  نّت نفحٝ ،زاضثبقسضا  زض ا٤ٗ اؾتب٘ساضز قسٜ ٔكرمقطا٤ظ ؾغح٣  ثبضٌصاض٢نفحبت 

ٓ  ٞرب٢  ٤رطٜ زاثبقس.  ٝاظ لغط آظٔٛ٘ تط ثعضي 3% و٥ٕٙٝثب٤س  فه ظ٤ط٤ٗ نفحبتوٕتط٤ٗ اثؼبز  ٥٘ؿت.  قرطح  ٔطورع  ٞر

 ظ٤ط٤ٗ اذت٥بض٢ ٞؿتٙس. ض٢ٚ فه 2-5 ظ٤طثٙسزض  قسٜ زازٜ

 قٛز.ٔتهُ زؾتٍبٜ آظٖٔٛ ثٝ نفحٝ پٟٗ فّع٢  تٛا٘س ٣ٔ فه زؾتٍبٜ -یبدآٍری

                                                 

1  - Rockwell 
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ٗ  فره لغؼربت  ٚلتر٣  . ثبقرس ٔفه٣ّ ثبت٣٤  فه ٢ٔجٙبثب٤ؿت٣ ثطوطزٖ ٟ٘ب٣٤ لغؼبت،  ٔطوع ٞٓ 5-2-1-2  ظ٤رط٤

 ضأؼظ٤ط ٔطوع  ٥ٕبًٔؿتم ثب٤ؿت٣ ٔطوع فه٤ب  ،ٔطوع ٞٓٞب٢ ٔطوع حّمٝ، زضٚ ٣ٔثٝ وبض  آظٔٛ٘ٝ وطزٖ ٔطوع ٞٓثطا٢ 

ز ترب اٙر٥ٗ ٔرٛلؼ٥ت٣ ضا تضر٥ٕٗ     ا٘دبْ قٛ زؾتٍبٜ ثبضٌصاض٢تظْ ثب٤س ض٢ٚ نفحبت  ٞب٢ث٣ٙ٥پ٥فوط٢ٚ ثبقس. 

 س.وٙ

ٚ ثؼرس اظ  ٔترط ثبقرس    ٥ّٔر٣  25و٥ٕٙٝ ضربٔت نفحٝ فه ظ٤ط٤ٗ زض حبِت ٘ٛ ٚ اؾرتفبزٜ ٘كرسٜ ثب٤رس     5-2-1-3

 ثبقس. ٔتط٣ّ٥ٔ 5/22 و٥ٕٙٝ آٖضربٔت  ،ض٢ٚ ؾغحثط انالح ٞطٌٛ٘ٝ ػ٥ّٕبت 

 هفصلی فکالشاهبت  5-2-2

 ث٥كتط ثبقس. 1خسَٚ ٘جب٤س اظ ٔمبز٤ط ٔفه٣ّ فه  ٌبٜ ٥ٝتىلغط ؾغح  ث٥ك٥ٙٝ 5-2-2-1

 هفصلی فک گبُِ یتکقطز سطح الشاهبت  -1جذٍل 

 قطز سطح فک بیطیٌِ

 هتزهیلی

 آسهًَِقطز 

 هتزهیلی

105 50 

130 75 

165 100 

255 150 

280 200 

ثط ض٢ٚ ٕٔىٗ  قسٜ حهزا٤طٜ  ٤ٗتط ثعضئطثغ ثبقس ٔكطٚط ثٝ ا٤ٙىٝ لغط قىُ ثٝ  تٛا٘س ٣ٔٔفه٣ّ  ٌبٜٝ ٥تىؾغح  -یبدآٍری

 ث٥كتط ٘جبقس. 1زض خسَٚ  قسٜ زازٜاظ لغط  ،آٖ

ثرط ٞرٓ ٔٙغجرك     قؼبع وطٜ، ±5% ٢ضٚازاضثب ثب٤س زض فه ٔفه٣ّ  ثبضٌصاض٢ٚ ؾغح  ثرف وط٢ٚٔطوع  5-2-2-2

 ثبقس. آظٔٛ٘ٝلغط  75% و٥ٕٙٝثبقٙس. لغط وطٜ ثب٤س 

، ثبضٌرصاض٢ زض ٍٞٙربْ  ثبقرٙس ورٝ    قرسٜ  ٣عطاحعٛض٢ ثب٤س  وط٢ٚ زاذُ آٖ وبؾٝ ا٢ ٚ لؿٕتثرف  5-2-2-3

 تغ٥٥ط قىُ زائ٣ٕ ٘سٞس. فٛتز زض ٘بح٥ٝ تٕبؼ

 ثبقس.٣ٔثٝ قىُ ٤ه حّمٝ  حب٥ًتطخ قسٜ زازٜوٝ زض قىُ ٤ه ٘كبٖ  ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖؾغح تٕبؼ  -یبدآٍری

ورٝ   ٌٛ٘ٝ ٕٞب٤ٖب  ٔبٜ ٢6 ٚ لؿٕت وط٢ٚ زؾتٍبٜ ضا، و٥ٕٙٝ ٞط ا وبؾٝؾغٛح ٔٙح٣ٙ نفحبت ٘ك٥ٕٗ  5-2-2-4

ٝ  ضا ٢وبض ضٚغٗ. و٥ٙس ٢وبض ضٚغٗؾبظ٘سٜ زؾتٍبٜ آظٖٔٛ ٔكرم وطزٜ اؾت ت٥ٕعوبض٢ ٚ  ٗ  ٥ّٝٚؾر  ثر  ٢ٞرب  ضٚغر

 ا٘دبْ ز٥ٞس. ،قسٜ ٔكرمٍبٜ ؾبظ٘سٜ زؾت تٛؾظ وبضذب٘ٝ ٤ب ضٚغ٣ٙ وٝ ،ٔؼ٣ِٕٛ ٔٛتٛض ضٚغٗ٘فت٣ ٔب٘ٙس 

ثبقس وٝ ثتٛا٘س آظازا٘ٝ  قسٜ ٣عطاح، لؿٕت وط٢ٚ ثب٤س ثٝ نٛضت٣ لؿٕت وبؾٝ ا٢ثطا٢ اع٥ٕٙبٖ اظ ٤ىٙٛاذت٣  -یبدآٍری

وبُٔ ض٢ٚ آٖ لطاض٥ٌطز. ثٟتط اؾت ثؼس اظ تٕبؼ، زٚضاٖ اضبف٣  نٛضت ثٝ آظٔٛ٘ٝ، ٣٤ضٚ ؾغحزاقتٝ ثبقس تب زض تٕبؼ ثب  حطوت

٢ ٞب ضٚغٗقٛز. ٣ٔ ثبضٌصاض٢ ٍٞٙبْٚ لؿٕت وط٢ٚ، ٔب٘غ زٚضاٖ اضبف٣ زض  ٢ا وبؾٝز ٘ساقتٝ ثبقس. انغىبن ٥ٔبٖ ٘ك٥ٕٗ ٚخٛ
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ثبػث  تٛا٘س ٣ٔ ٢ فكبض٢ٞب ؽ٤ٌط. سٙوٙ ٣ٔ ٥ٗتأٔثطا٢ ا٘دبْ آظٖٔٛ ضا  بظ٥ٔٛضز٘٘فت٣ ٔثُ ضٚغٗ ٔٛتٛض ٔؼ٣ِٕٛ، انغىبن 

 ٔٛاضز ؾفبضـخع . ثٙبثطا٤ٗ تٛن٥ٝ ٣ٕ٘ قٛز ثٝ قٛ٘سوط٢ٚ  لؿٕت ٢ ٘بذٛاؾتٝ حطوتوبٞف انغىبن ٌطزز ٚ ؾجت ا٤دبز 

 لطاض٥ٌطز. ٔٛضزاؾتفبز٢ٜ زؾتٍبٜ آظٖٔٛ وبضذب٘ٝ ؾبظ٘سٜ

 
زاقتٗ وُ ٔدٕٛػٝ زض زؾتٍبٜ آظٖٔٛ ٘ك٥ٕٗ ٚ ٍ٘ٝزاقتٗ وطٜ زضٖٚ وبؾٝت٥ٟٕسات تظْ ثطا٢ ٍ٘ٝ -یبدآٍری

 قٛز.ث٣ٙ٥ثب٤س پ٥ف

 هفصلی  کزٍیطزح یک فک  -1ضکل 

 وٝ ٔفه٣ّ فه ؾغح (T) ضربٔتثبقس،  (R) ٔٛ٘ٝآظ ٤ٗتط ثعضياظ قؼبع  تط وٛاه(، r) ٌط قؼبع وطٜا 5-2-2-5

ثبقرس. وٕترط٤ٗ   وٕترط  ( R-r)ٔٛ٘رٝ  آظقؼبع وطٜ ٚ قؼبع  اذتال  اظ ٤س٘جب ٥ٌطزلطاضٔدبٚضت آظٔٛ٘ٝ  زض تٛا٘س ٣ٔ

 (.قٛز ٔطاخؼٝ 1قىُ ثٝ ) ثٝ ثعض٣ٌ لغط وطٜ ثبقس و٥ٕٙٝثب٤س  فهاثؼبز ؾغح 

ٝ  ثٝثب٤س ثرف وط٢ٚ ، أب لطاض٥ٌطز ثرف وبؾٝ ا٢زض ثٝ زلت ثب٤س ٔفه٣ّ  فه ٔتحطنلؿٕت  5-2-2-6  ٢ا ٌٛ٘ر

 .وٙس حطوتزضخٝ  4 و٥ٕٙٝٞب  آظاز٘ٝ ثٝ ٥ٔعاٖ  زض ٕٞٝ خٟتثتٛا٘س  فهوٝ ؾغح  ثبقس قسٜ ٣عطاح

قبُٔ ٤ه ثررف ورط٢ٚ ٚ ٤ره نرفحٝ     ٚ  ٢ا لغؼٝزٚ  نٛضت ثٝ فه ثبت٣٤لؿٕت وط٢ٚ  اٌط عطاح٣ 5-2-2-7

ٖ ثبقس، ثطا٢ اع٥ٕٙبٖ اظ  فه  ب٤رس تد٥ٟرعات  ث ،ثبثت ثٛزٖ ثرف وط٢ٚ ٚ ٞٓ ٔطوع٢ ثب نفحٝ ٚنُ قسٜ ثرٝ آ

 ٔىب٥٘ى٣ تظْ فطاٞٓ قٛز.

 ببر ًوبیطگز 5-3

 صفحِ هذرج عقزبِ ای 5-3-1

تٛا٘رب٣٤  آٖ ثب٤رس   ٢ثٙرس  زضخٝثبقس،   ثبضٔمساض ا٢ ثطا٢ ٕ٘ب٤ف  اٌط زؾتٍبٜ ٔمبٚٔت فكبض٢ زاضا٢ نفحٝ ػمطثٝ

( ٔطاخؼرٝ قرٛز   ٤ربزآٚض٢ ثٝ ) ضا زاقتٝ ثبقس. ض٢ٚ نفحٝ ٔسضج قسٜ ٢ثٙس زضخٝ ثبض ٔمساض وُ 1/0% تب ذٛا٘ف

ٔحسٚزٜ  تٕبْتٛؾظ زؾتٍبٜ زض  قسٜ زازٜ٘كبٖ  ثبضٔمساض  1زض ٔحسٚزٜ % تٛا٘ب٣٤ ذٛا٘فثب٤س  ٢ا ػمطثٝنفحٝ 

ٝ  ٔٛضز٢. زض ٥ٞچ تٛؾظ زؾتٍبٜ ضا زاقتٝ ثبقس ثبضٌصاض٢  ٤ٗترط  وٛاره ثطاثرط   100٘جب٤رس اظ   ثبضٌرصاض٢  زأٙر
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٘ٛع ذغ٣  نفحٝ ٔسضج ثب٤س اظ ٢ثٙس زضخٝٚ لبثُ ذٛا٘ف اؾت، وٕتط ثبقس  ،وٝ زض ض٢ٚ نفحٝ ٢ثبضتغ٥٥طات 

 ٚ اظ نفط قطٚع قٛز. ثٛزٜ

اظ  ترط  پٟٗ٘جب٤س  ػمطثٝ ٘ٛنثطؾس. نفحٝ لؿٕت ٔسضج وبف٣ ثّٙس ثبقس تب ثٝ  ا٘ساظٜ ثٝمطثٝ زؾتٍبٜ ثب٤س ػعَٛ 

ٔتهُ ثبقرس،  نفحٝ اظ ذبضج  ٢ا لغؼٝثب٤س ثٝ ، ٞط نفحٝ ٔسضج ثبقس.تمؿ٥ٕبت  ٤ٗتط وٛاهفبنّٝ ذب٣ِ ث٥ٗ 

ب٤رس  لغؼرٝ ث ا٤رٗ   ،و٥ٙرس  ٣ٔر ٍ٘بٜ نفحٝ ٔسضج . ٚلت٣ اظ ضٚثط٢ٚ زؾتٍبٜ ثٝ تب ثطا٢ تٙظ٥ٓ نفط اؾتفبزٜ قٛز

ٔدسز اظ زؾرتٍبٜ،   تٙظ٥ٓظٔبٖ ثبقس. ٞط نفحٝ ٔسضج ثب٤س ثٝ ٤ه ٚؾ٥ّٝ ٔٙبؾت ٔدٟع ثبقس تب  ٣زؾتطؾ لبثُ

 ٘كبٖ زٞس. 1% زضؾت٣ضا ثب  آظٔٛ٘ٝثٝ  قسٜ اػٕبَ ثبض ث٥ك٥ٙٝ

 1ػمطثٝ ث٥ٗ اػساز ٚلت٣  ٕٞچ٥ٙٗ ٔتط زض ا٘تٟب٢ وٕبٖ ػمطثٝ ثبقس.٥ّ٣ٔ 5/0 ا٘ساظٜ ثٝلبث٥ّت ذٛا٘ف اػساز ثب٤س  -یبدآٍری

٤ب ث٥كتط  ٔتط ٥ّ٣ٔ 3ٚ ٚلت٣  ؾْٛ ه٤ثبقس،  ٔتط ٥ّ٣ٔ 3تب  ٔتط ٥ّ٣ٔ 2ٚ ٚلت٣ فبنّٝ ث٥ٗ  ٘هفٔتط ثبقس، ٣ّ٥ٔ 2تب ٔتط ٣ّ٥ٔ

  ثبقٙس. ذٛا٘سٖ لبثُٔؼمَٛ ثب لغؼ٥ت٣  فبنّٝ تمؿ٥ٕبت اٟبضْ ه٤ثبقس 

 1وبیطگز رقویًصفحِ  5-3-2

ٝ  ٕ٘ب٤كرٍط اػرساز  س ثب٤ر ثبقس،   ثبضٌصاض٢ثطا٢ ٕ٘ب٤ف  ضل٣ٕاٌط زؾتٍبٜ ٔمبٚٔت فكبض٢ زاضا٢ نفحٝ   ا٘رساظٜ  ثر

 1/0% وٕتط ٤رب ٔؿرب٢ٚ   ثب٤س، ثبضٌصاض٢افعا٤ف ٥ٔعاٖ  ثبقٙس. ذٛا٘سٖ لبثُ ٣ؾبزٌ ثٝاػساز وبف٣ ثعضي ثبقس تب 

٥ٔعاٖ  و٥ٕٙٝ نس ثطاثطٌصاض٢ قسٜ وٕتط اظ نحٝثبضٌصاض٢ ٔحسٚزٜ ٘جب٤س ، زض ٥ٞچ ٔٛضز٢ثبقس.  ثبضٌصاض٢وُ 

،  نرفط ضا  ٌرطزز  ٣ٕ٘ثٝ زؾتٍبٜ اػٕبَ  ثبض٢ وٝ ٣ٍٞٙبٔت٥ٟٕسات تظْ ثب٤س ا٘س٤ك٥سٜ قٛز تب  ثبقس. ثبضافعا٤ف 

ضا ترب ظٔرب٣٘ ورٝ تغ٥٥رط٢ زض      آظٔٛ٘ٝثط  قسٜ اػٕبَ ثبضثب٤س ث٥كتط٤ٗ زؾتٍبٜ، ٕ٘ب٤كٍط  ٕ٘ب٤ف زٞس.٣ زضؾت ثٝ

 ٕ٘ب٤ف زٞس. قسٜ اػٕبَ ثبضث٥ك٥ٙٝ   %1 زضؾت٣زؾتٍبٜ اػٕبَ ٘كسٜ اؾت ثب 

 ًگْذاری ٍاسٌجی ٍ 5-4

 ا٘دبْ قٛز. ASTM C1077 زؾتٍبٜ ثب٤س ٔغبثك ثب اؾتب٘ساضزٍٟ٘ساض٢ تؼ٥ٕط ٚ ٚ  ٚاؾٙد٣ ٔؿتٙسات ٔطثٛط ثٝ

 آسهًَِ 6

 قٛز.% تفبٚت زاقتٝ ثبقس، آٖ آظٔٛ٘ٝ ٘جب٤س آظٖٔٛ 2ث٥ف اظ زٚ ٘مغٝ آٖ زض  اٌط لغط آظٔٛ٘ٝ 6-1

زض ٍٞٙبْ حُٕ ٚ ٘مُ  ثبضٔهط  ه٤ٍٞٙب٣ٔ وٝ لبِت  ٥فتس.بق ثفزض ٤ى٣ اظ ٔٛاضز ظ٤ط اتا٤ٗ ٔٛضٛع ٕٔىٗ اؾت  -یبدآٍری

. قسٜ ثبقسزابض تغ٥٥ط قىُ زض ٍٞٙبْ لبِت ٥ٌط٢ ٞب٢ ٤ىجبض ٔهط  ٔٙؼغف لبِتآؾ٥ت ثج٥ٙس ٤ب تغ٥٥ط قىُ ثسٞس. ٕٞچ٥ٙٗ 

 .٤ب تغ٥٥ط ٔؿ٥ط زٞسٚ قسٜ ثبقس  زض ٍٞٙبْ ٔغعٜ ٥ٌط٢ ٔتٝ وح٤ب 

ا٘حرطا  زاقرتٝ ثبقرس.     آٖ اظ ٔحٛض ػٕٛز ثط زضخٝ 5/0اظ ث٥ف  ٘جب٤س آظٔٛ٘ٝاثتسا ٚ ا٘تٟب٢ لجُ اظ آظٖٔٛ،  6-2

 05/0(. اٙب٘چٝ ؾغٛح ا٘تٟرب٣٤ آظٔٛ٘رٝ ثر٥ف اظ    اؾت ٔتط٣ّ٥ٔ 100ٔتط زض ٣ّ٥ٔ 1ٔؼبزَ  ٤جبًتمطزضخٝ  5/0)

                                                 

1  - Digital 
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، ٚ زض نرٛضت  ؾبئ٥سٜ ٤رب ثط٤رسٜ قرٛ٘س    ASTMC617/C617Mٔغبثك ثب اؾتب٘ساضزٔتط ٘بنب  ثبقس، ثب٤س ٣ّ٥ٔ

ٌطز٘س. لغط٢ وٝ ثرطا٢ ٔحبؾرجٝ    ٢ٌصاض والٞه، ASTMC1231/C1231Mاؾتب٘ساضز ثطاٚضزٜ وطزٖ اِعأبت 

 قسٜ زض ٚؾظ ٥ط٢ٌ ا٘ساظٜ ػٕٛز لغطزٚ   ٥ب٥ٍ٘ٗٔٔحبؾجٝ ثب٤س اظ عط٤ك  قٛز ٣ٔ وبضثطزٜ ثٝؾغح ٔمغغ آظٔٛ٘ٝ 

 ٔتط تؼ٥٥ٗ قٛ٘س.٣ّ٥ٔ 25/0 تمط٤ت، ثب آظٔٛ٘ٝ اضتفبع

س(، ثطا٢ تؼ٥ر٥ٗ  وٝ ث٥كتط ثبق ٞطوساْآظٔٛ٘ٝ زض ضٚظ ) 3آظٔٛ٘ٝ، ٤ب  10ثٝ اظا٢ ٞطاؾتفبزٜ اظ ٤ه آظٔٛ٘ٝ   6-3

 ثٟرط ٤ره  اٙسثبض ٔهط  ٔتؼّك ثٝ  ٢ٞب لبِتثب  ٞب آظٔٛ٘ٝحت٣ ٚلت٣ ٕٞٝ  ٞب  ثالٔب٘غ اؾت.لغط ٔتٛؾظ آظٔٛ٘ٝ

ٔترط اؾرت،   ٥ّٔر٣  5/0 ٔحرسٚزٜ ٕٞٛاضٜ زض  ٞب آٖوٝ اذتال  لغط ٔتٛؾظ  ثبضٔهط  ٤ه، ٤ب تؼساز٢ لبِت ثبقس

ٝ  ٣زضنرٛضت تٛاٖ وبٞف زض تؼساز آظٔٛ٘ٝ ضا اػٕربَ ورطز.   ثبقٙس ٥٘ع ٣ٔ قسٜ ؾبذتٝ اذرتال  لغرط ٔتٛؾرظ     ور

٘جبقرٙس، ٕٞرٝ    ثٟرط ٔتؼّرك ثرٝ ٤ره     ٞرب  اؾتٛا٘ٝ٘جبقس ٤ب ٚلت٣  ٔتط ٣ّ٥ٔ 5/0 ٔحسٚزٜزض  ٢ا اؾتٛا٘ٝ ٢ٞب لبِت

ٝ ٞب٢ ٞط ٤ه ثطا٢ ٔحبؾجٝ ٔمبٚٔت فكبض٢ ٕٞبٖ آظٔٛ٘رٝ  ثب٤س آظٖٔٛ قٛ٘س ٚ زازٜ ٞب آظٔٛ٘ٝ قرٛز.   وربضثطزٜ  ثر

وربٞف زازٜ قرٛز، ؾرغح ٔمغرغ ٕٞرٝ       قرٛز ٥ٌرط٢ ٔر٣  ٣٤ وٝ اثؼبز آٟ٘ب ا٘رساظٜ ٞب آظٔٛ٘ٝتؼساز  وٝ ٣زضنٛضت

 ا٢ ٤ٙرسٜ ٕ٘ب ػٙٛاٖ ثٝآظٔٛ٘ٝ،  3 و٥ٕٙٝاظ لغط  آٔسٜ زؾت ثٝآظٖٔٛ قسٜ زض ٤ه ضٚظ ثب٤س اظ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ  ٢ٞب اؾتٛا٘ٝ

 آٔسٜ ثبقس. زؾتثٝ ضٚظزض آٖ  ٞب آظٔٛ٘ٝاظ ٌطٜٚ 

ضا زاقررتٝ ثبقررس، لجررُ اظ  ٞررب آظٔٛ٘ررٝاٍررب٣ِ  ٥ررط٢ٌ ا٘ررساظٜآظٔررٖٛ، زضذٛاؾررت  وٙٙررسٜ زضذٛاؾررتاٌررط  6-4

، خطْ آظٔٛ٘ٝ ضا تؼ٥٥ٗ و٥ٙس. ضعٛثت ٕٞٝ ؾغٛح ضا ثب حِٛٝ ذكه ٕ٘ب٥٤س ٚ خطْ آظٔٛ٘رٝ ضا ثرب   ٢ٌصاض والٞه

 1 تمط٤رت قسٜ، تؼ٥٥ٗ و٥ٙس. عرَٛ آظٔٛ٘رٝ ضا ثرب     ٥ط٢ٌ ا٘ساظٜخطْ  3/0ض حسٚز %ز زضؾت٣اؾتفبزٜ اظ تطاظٚ ثب 

 ٥ٌط٢ و٥ٙس. ٔح٥ظ ا٘ساظٜ ض٢ٚٔؿب٢ٚ  ٢ٞب فبنّٝثب  ٘مغٝزض ؾٝ  ٔتط ٣ّ٥ٔ

٥ٌرط٢ ٚظٖ  ، اٍب٣ِ اؾرتٛا٘ٝ ضا ثرب ا٘رساظٜ   ٔتٙبٚثبًٔحبؾجٝ ٚ ثجت و٥ٙس.  ٔتط ٣ّ٥ٔ 1 تمط٤تثب عَٛ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ضا  

ثب تؼ٥٥ٗ و٥ٙس، ٚ حدٓ ضا  ؾب٘ت٥ٍطاززضخٝ  (0/23±0/2)ض آة ثب زٔب٢ز غٛعٝ ٚض وطزٖاؾتٛا٘ٝ زض ٞٛا ٚ ؾپؽ 

 ٔحبؾجٝ ٕ٘ب٥٤س.  3اؾتفبزٜ اظ ضاثغٝ 

ثبقس، ٤رب   ٤2/2ب ث٥ف اظ  ٥٘8/1ؿت ٚ ٘ؿجت عَٛ ثٝ لغط آظٔٛ٘ٝ وٕتط اظ  ٥بظ٘ ٔٛضزٚلت٣ تؼ٥٥ٗ اٍب٣ِ   6-5

 ٥ٌط٢ و٥ٙس.لغط ا٘ساظٜ 05/0 تمط٤تعَٛ آظٔٛ٘ٝ ضا ثب  اثؼبز آٖ تؼ٥٥ٗ ٌطزز، ٥ط٢ٌ ا٘ساظٜٚلت٣ حدٓ اؾتٛا٘ٝ اظ 

 آسهَى اجزایرٍش  7

اظ ث٥رطٖٚ آٚضزٖ  پؽ  ثالفبنّٝ، ثب٤س ا٘س قسٜ ٢آٚض ػُٕوٝ زض ضعٛثت  ٣٤ٞب آظٔٛ٘ٝتؼ٥٥ٗ ٔمبٚٔت فكبض٢  7-1

 قٛز.آظٔٛ٘ٝ اظ ٔحفظٝ ضعٛثت ا٘دبْ 

ثب٤س زض فبنّٝ ظٔب٣٘ ذطٚج اظ ٔحفظٝ ضعٛثت تب ا٘دبْ آظٖٔٛ، ثٝ ٤ره ضٚـ ٔٙبؾرت ٔطعرٛة     ٞبآظٔٛ٘ٝ 7-2

 زض قطا٤ظ ٔطعٛة آظٖٔٛ قٛ٘س.ثب٤س قٛ٘س ٚ  زاقتٝ ٍ٘ٝ
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ظٔربٖ ثب٤رس ٔغربثك ٔرٛاضز     ضٚازاض٢  ٔدربظ  حسٚز. قٛ٘سآظٖٔٛ  ثب٤س زض ؾٗ ٔكرم قسٜ ٞب آظٕٔٛ٘ٝٞٝ  7-3

 ثبقس. 2ٔٙسضج زض خسَٚ 

 رٍاداری سهبى آسهَى -2جذٍل 

 رٍاداری هجبس سي آسهَى

 ٤1/2ب % ؾبػت ±5/0 ؾبػت 24

 8/2ؾبػت ٤ب % ±2 ضٚظ 3

 8/3ؾبػت ٤ب % ±6 ضٚظ 7

 3ؾبػت ٤ب % ±20 ضٚظ 28

 2/2%ضٚظ ٤ب  ± 2 ضٚظ 90

 ّبقزار دادى آسهًَِ 7-4

وٝ ؾغح ؾرت قسٜ پطوٙٙرسٜ   ٣زضحبِزض نٛضت ٥٘بظ ثطا٢ پطوطزٖ فبنّٝ ث٥ٗ فه ٔفه٣ّ ثبت ٚ فه ظ٤ط٤ٗ، 

آظٔٛ٘رٝ ضا ت٥ٕرع   ؾرغٛح  ٚ  ظ٤ط٤ٗفه ثبت ٚ فه ح ٛلطاضز٥ٞس. ؾغثبت ظ٤ط فه ٔفه٣ّ  وبٔالزض ثبت لطاض زاضز، 

و٥ٙرس، ؾرغٛح   اؾرتفبزٜ ٔر٣  بپ٥ٛؾتٝ ٞب٢ ٘والٞه ؾبٔب٘ٝاٌط اظ  .لطاضز٥ٞس ظ٤ط٤ٕٗ٘ٛزٜ ٚ آظٔٛ٘ٝ ضا ض٢ٚ فه 

ٝ ٔحٛض  ض٢ٚ اؾتٛا٘ٝ ضا ت٥ٕعو٥ٙس. ٢ ٥ٛؾتٝ٘بپ ٞب٢(٤ب والٞهوالٞه )زاض٘سٜ ٚ ٔطوع ٍ٘ٝٞب٢( ) حّمٝ ٚ  آظٔٛ٘ر

 زض ٤ه ضاؾتب لطاض ز٥ٞس. زلتضا ثب  ٔفه٣ّ ثبت ٔطوع فه

 صفز دستگبُ ٍ هحل استقزار بلَک تصذیق 7-4-1

، ٕ٘ب٤كرٍط ضا ض٢ٚ  زض غ٥رط ا٤رٗ نرٛضت   ثبقس.  قسٜ ٥ٓتٙظثب٤س ض٢ٚ نفط  ثبضآظٔٛ٘ٝ، ٕ٘ب٤كٍط آظٔب٤ف لجُ اظ  

، لؿرٕت  ثبضٌرصاض٢ زض زؾتٍبٜ ٚ لجُ اظ  زازٖ آظٔٛ٘ٝثؼس اظ لطاضقٛز(  ٔطاخؼٝ ٤بزآٚض٢ثٝ ) نفط تٙظ٥ٓ و٥ٙس.

 ثبت٢ آظٔٛ٘ٝ ثبقس.ؾغح ؾغح فه ٔٛاظ٢ ثب  وٝ ٢عٛض ثٝ ز٥ٞس تىبٖ ،ثب زؾت ٣آضأ ثٝ ٔتحطن فه ٔفه٣ّ ضا

وبضذب٘ٝ ؾبظ٘سٜ زؾتٍبٜ ٔتفبٚت زؾتٛضاِؼُٕ ثٝ  ثب تٛخٝزؾتٍبٜ، ٚ تٙظ٥ٓ نفط  تهس٤كثطا٢  ٔٛضزاؾتفبزٜ ضٚـ - یبدآٍری

 ٔطاخؼٝ ٕ٘ب٥٤س. وٙٙسٜ زؾتٍبٜ قطوت ٚاؾٙد٣ضإٞٙب٢ ٤ب  ٢ وتبثچٝثطا٢ ا٘تربة ضٚـ ٔٙبؾت ثٝ اؾت. 

 ًبپیَستِ یّب کالّکٌّگبم استفبدُ اس  ّن راستبیی تصذیق 7-4-2

ٝ    ثبضٌصاض٢آظٔٛ٘ٝ ضا پؽ اظ  ٞٓ ضاؾتب٣٤و٥ٙس، ٘بپ٥ٛؾتٝ اؾتفبزٜ ٣ٔ ٢ٞب والٞهاٌط اظ    ٚ لجرُ اظ ضؾر٥سٖ ثر

و٥ٙس. ثطضؾ٣ و٥ٙس وٝ ٔحٛض اؾتٛا٘ٝ اظ ٔحٛض ػٕٛز٢ ث٥كتط اظ تهس٤كآظٔٛ٘ٝ،  ٢ قسٜ ث٣ٙ٥ ٥فپٔمبٚٔت  %10

والٞره ٘بپ٥ٛؾرتٝ،   قٛز( ٚ اؾتٛا٘ٝ ثب حّمرٝ ٍٟ٘ساض٘رسٜ    ٔطاخؼٝ ٤بزآٚض٢ثٝ زضخٝ ا٘حطا  ٘ساقتٝ ثبقس. ) 5/0

ٚ آظٔٛ٘رٝ ضا ثرب زلرت     ٕ٘ب٥٤سضا ٔتٛلف  ثبضٌصاض٢٘جٛز،  ٞٓ ضاؾتبثبقس. اٌط اؾتٛا٘ٝ ثب حّمٝ ٍٟ٘ساض٘سٜ  ٔطوع ٞٓ

ثٛزٖ آظٔٛ٘ٝ ضا ثطضؾ٣ و٥ٙرس. ثرطا٢    ٔطوع ٞٓٚ  ٞٓ ضاؾتب٣٤اػٕبَ ٕ٘ٛزٜ ٚ  ٔدسزاًضا ثبضٌصاض٢ و٥ٙس.  ٔطوع ٞٓ

 ٔىث ٕ٘ٛز. ثبضٌصاض٢تٛاٖ زض اؾتٛا٘ٝ ٣ٔ ٞٓ ضاؾتب٣٤ؾ٣ ثطض
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 .ثبقس ٣ٔٔتط ٣ّ٥ٔ 100زض  ٔتط ٣ّ٥ٔٔؼبزَ ق٥ت ٤ه زضخٝ  5/0 ظا٤ٚٝ -یبدآٍری

 ببرگذاریسزعت  7-5

 پ٥ٛؾتٝ اػٕبَ ٕ٘ب٥٤س. نٛضت ثٝٚ  تغ٥٥ط ٘بٌٟب٣٘ ثبضٌصاض٢ضا ثسٖٚ ثبضٌصاض٢ 

ٝ  آظٔٛ٘ٝ فه ظ٤ط٤ٗحطوت )٘طخ ضا ثب ثبضٌصاض٢  7-5-1  (25/0±05/0)ثرب ٘رطخ ترٙف    (فره ٔفهر٣ّ   عرط   ثر

 ثبضٌرصاض٢ ٥ٕ٘رٝ زْٚ   زضثب٤س حرسالُ   حطوت ٘طخ  قٛز( ٔطاخؼٝ ٤بزآٚض٢ثٝ ٍٔبپبؾىبَ ثط ثب٥٘ٝ اػٕبَ و٥ٙس. )

 ، ثبثت ثٕب٘س.پ٥ف ث٣ٙ٥ قسٜ

 ٥ٔعاٖ، آظٖٔٛ ا٥ِٚٝ ضطٚض٢ اؾت. ا٤ٗ آظٖٔٛ 2قسٜوٙتطَ  ٤ب خبثدب٣٤ 1اطذبٖ-آظٖٔٛ ٔحٛض ثطا٢ ٤ه زؾتٍبٜ - یبدآٍری

، ٔسَٚ وكؿب٣٘ ثتٗ ٚ آظٔٛ٘ٝ ا٘ساظٜ ثٝحطوت  ٥ٔعاٖ. وٙس ٣ٔحطوت٣ ضا وٝ ثطا٢ زؾت٥بث٣ ثٝ تٙك٣ ذبن٣ تظْ اؾت، تؼ٥٥ٗ 

 آظٖٔٛ ثؿت٣ٍ زاضز. اؾتحىبْ زؾتٍبٜ

 ٔدبظ اؾت. ٘رطخ قسٜ  ث٣ٙ٥ اظ ٔمساض پ٥ف ث٥كتط ثبضٌصاض٢٘طخ ، قسٜ ث٣ٙ٥ ٥فپ ثبضٌصاض٢زض ٥ٕ٘ٝ اَٚ  7-5-2

 لطاض٥ٍ٘طز. ثبضٌصاض٢وٙتطَ قٛز وٝ آظٔٛ٘ٝ زض ٔؼطو تغ٥٥ط ٘بٌٟب٣٘  ٢ا ٌٛ٘ٝ ثٝثب٤س  ث٥كتط ثبضٌصاض٢

 وبٞف ٤بفرت،  آظٔٛ٘ٝتطن ثطزاقتٗ  ٥ُثٝ زِتٙف  ٘طخ ٘عز٤ه قس٤س ٚ ثبضٌصاض٢حس ٟ٘ب٣٤ ٚلت٣ ثٝ  7-5-3

 .٥ٞچ تغ٥٥ط٢ ٘س٥ٞس ثبضٌصاض٢زض ؾطػت 

ٟ٘رب٣٤ تٙظر٥ٓ   ثبضضا زض ظٔبٖ ٘عز٤ه قسٖ ثرٝ   ّٝ پ٥ؿتٖٛ(٥ٔ ٢ؾٛ ثٝ٘طخ حطوت )نفحٝ پٟٗ فّع٢  7-5-4

 .٤بثس ٣ٔزض آظٔٛ٘ٝ وبٞف  ٣ذٛضزٌ تطن. ٘طخ اػٕبَ فكبض ثٝ ز٥ُِ ٥س٘ىٙ

 برگذاریبًحَُ  7-6

ٝ زض ٕ٘ب٤كرٍط   قرسٜ  زازٜ٘كبٖ  ثبضوٝ  ازأٝ ز٥ٞس آظٔٛ٘ٝضا تب خب٣٤ ثط  ثبضٌصاض٢ پ٥ٛؾرتٝ ٚ ٤ىٙٛاذرت    عرٛض  ثر

ضا اظ ذرٛز ٘كربٖ    (2قرىُ  زض  4تب  1 قىؿت ٢ٞب حبِت) ٔٙبؾت٤ه ا٢ٍِٛ قىؿت٣ٍ  آظٔٛ٘ٝٚ وبٞف ٤بثس 

% 95وٝ ثبض ثٝ وٕتط اظ  ثبضٌصاض٢ تب ظٔب٣٘  ذٛزوبضلغغ ٔدٟع ثٝ آقىبضؾبظ قىؿت٣ٍ،  آظٖٔٛزؾتٍبٜ  زض. زٞس

  ٕٔٙٛع اؾت.ثبضٌصاض٢ وبٞف ٤بثس،  ث٥ك٥ٙٝ

ٕٔىرٗ اؾرت   ضؾر٥سٖ آظٔٛ٘رٝ ثرٝ حرسٟ٘ب٣٤ ظطف٥رت،       ٘بپ٥ٛؾرتٝ، لجرُ اظ   ٢ٞب والٞهظٖٔٛ ثب آا٘دبْ ٍٞٙبْ 

 ثبضٌرصاض٢ تب اع٥ٕٙبٖ اظ ضؾر٥سٖ ثرٝ    ضخ زٞس. (2قىُ 6 ٤ب 5ٔغبثك ثب اٍِٛٞب٢ )، آظٔٛ٘ٝ قىؿت٣ٍ زض ٌٛقٝ

 ضا ازأٝ ز٥ٞس. ثبضٌصاض٢ ٟ٘ب٣٤، 

ضا ٤بززاقرت   2ضا ثجت و٥ٙس ٚ ٘رٛع اٍِر٢ٛ قىؿرت٣ٍ ٔغربثك قرىُ       آظٔٛ٘ٝ ٥ّٝٚؾ ثٝتحُٕ قسٜ  ثبض ث٥ك٥ٙٝ

٘جبقس، اٍِر٢ٛ قىؿرت٣ٍ ضا ضؾرٓ ٚ     2زض قىُ  قسٜ زازٜٕ٘ب٥٤س. اٌط ا٢ٍِٛ قىؿت٣ٍ ٤ى٣ اظ اٍِٛٞب٢ ٘كبٖ 

                                                 

1 - Screw driven 

2- Displacement controlled 
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قسٜ وٕتط اظ ٔمساض ٔٛضز ا٘تظبض ثبقرس، ثرتٗ قىؿرتٝ قرسٜ ضا      ٥ط٢ٌ ا٘ساظٜتٛن٥ف و٥ٙس. اٌط ٔمبٚٔت  ٔرتهطاً

٤رب  ظ اعرطا   ا ػٕرستبً ٞرب  قىؿت٣ٍآ٤ب  شضات ثتٗ ٚ ا٤ٙىٝ ٣ضي ٞٛا، خسا٤ثع ٢ٞب حفطٜثٝ ٚخٛز و٥ٙس ٚ  ثطضؾ٣

اثتسا ٚ ا٘تٟرب٢   ٟ٘ب٣٤ ٢ؾبظ آٔبزٜو٥ٙس وٝ  تهس٤كٚ  ، تٛخٝ زاقتٝ ثبق٥سٌصض٘س ٣ٔٞب٢ زضقت ؾٍٙسا٘ٝزضٖٚ 

 ثبقس. قسٜا٘دبْ  ASTM C617اؾتب٘ساضز ٤ب   ASTM C1231ٔغبثك اِعأبت اؾتب٘ساضز ٞب آظٔٛ٘ٝ

 هحبسببت 8

ػطض٣ ثط ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ٔؿبحت ؾغح ٔمغغ  تحُٕ قسٜ آظٔٛ٘ٝثبض  ث٥ك٥ٙٝفكبض٢ آظٔٛ٘ٝ اظ تمؿ٥ٓ ٔمبٚٔت   8-1

 ٌطزز. ٣ٔٔحبؾجٝ  قسٜ زازٜقطح ا٤ٗ اؾتب٘ساضز   7 ثٙسوٝ زض  عٛض ٕٞبٖ

 ضا ثرب  1-9 ظ٤طثٙسزض  آٔسٜ زؾت ثٝثبقس، ٘ت٥دٝ  75/1 وٛاىتط ٤ب ٔؿب٢ٚاٌط ٘ؿجت عَٛ ثٝ لغط آظٔٛ٘ٝ  8-2

 ٘جبقس، ٔصوٛضٔمبز٤ط خسَٚ  زضاٌط ٘ؿجت عَٛ ثٝ لغط انالح و٥ٙس.  3خسَٚ تهح٥ح ضطة وطزٖ زض ضطا٤ت 

 .٤بث٣ و٥ٙس زضٖٚ، ث٥ٗ ضطا٤ت تهح٥ح خسَٚ ثطا٢ تؼ٥٥ٗ ضطا٤ت تهح٥ح ٔٙبؾت

 ابعبد تصحیحضزایب  -3جذٍل 

 75/1 50/1 25/1 00/1 ٘ؿجت عَٛ ثٝ لغط

 98/0 96/0 93/0 87/0 ضط٤ت تهح٥ح
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 1٘ٛع 

 ، ا٘تٟب اثتسا ٚ زض ٢ قىُ ٌطفتٝ ٞب ٔرطٚط

 25تب والٞه وٕتط اظ  ٞب تطنأتساز فبنُ 

 ٔتط ٣ّ٥ٔ

 2٘ٛع 

 ٢ٞب تطن زض ٤ه ا٘تٟب، ٌطفتٝ قىُ ٔرطٚط

زض  ٘بلمػٕٛز٢ ثٝ ؾٕت والٞه، ٔرطٚط 

 ا٘تٟب٢ ز٤ٍط

 3٘ٛع 

ػٕٛز٢ ؾت٣٘ٛ زض اثتسا ٚ ا٘تٟب،  ٢ٞب تطن

 ٘بلم ٢ٞب ٔرطٚط

   
 4٘ٛع 

قىؿت لغط٢ ثسٖٚ ٥ٞچ تطو٣ زض ا٘تٟب، 

ثب اىف  1اظ ٘ٛع  4٘ٛع ثطا٢ ٔتٕب٤ع وطزٖ 

 ثىٛث٥س. ثط آٖ

 5٘ٛع 

 پب٥٤ٗزض ثبت ٚ  ٢ا ٌٛقٝ ٞب٢ ٣قىؿتٍ

٘بپ٥ٛؾتٝ ضخ  ٢ٞب والٞهثب  ٔؼٕٛتً)

 (زٞس ٣ٔ

 6٘ٛع 

 زاض ٘ٛناؾت أب ا٘تٟب٢ اؾتٛا٘ٝ  5٘ٛع قج٥ٝ 

 قسٜ.

 الگَّبی ضکست هعوَل آسهًَِ -2 ضکل

زازٜ ضطا٤ت تهح٥ح ثٝ قطا٤ظ ٔرتّف ٔب٘ٙس قطا٤ظ ضعٛثت٣، ٥ٔعاٖ ٔمبٚٔت ٚ ٔسَٚ وكؿب٣٘ ثؿت٣ٍ زاض٘س. ٔمبز٤ط  :یبدآٍری

ثط ٔتطٔىؼت  ٥ٌّٛطْو 1600 ٥ٗث) پب٥٤ٗثب اٍب٣ِ  ٢ٞب ثتٗا٤ٗ ضطا٤ت تهح٥ح ثطا٢ ٣ٔ ثبقس.  ٥ٔب٥ٍ٘ٗقسٜ زض خسَٚ، ٔمبز٤ط 

 وبٔالًثطا٢ ثتٗ ذكه ٤ب ثتٗ  ا٤ٗ ضطا٤ت تهح٥ح .ضٚ٘س ٣ٔثب اٍب٣ِ ٔؼ٣ِٕٛ ثٝ وبض  ٢ٞب ثتٗٚ  (و٥ٌّٛطْ ثط ٔتطٔىؼت 1920تب 

 ث٥كتط ٢ٞب ٔمبٚٔتثطا٢  وبضثطز زاضز.  ٍٔبپبؾىبَ زض ظٔبٖ ثبضٌصاض٢، 42ٍٔبپبؾىبَ تب  ٢14 اؾ٣ٕ ثتٗ اظ ٞب ٔمبٚٔتٔطعٛة ٚ 

 .اظ ٔمبز٤ط خسَٚ ثبت ثبقٙس تط ثعضيطا٤ت تهح٥ح ثب٤س ٍٔبپبؾىبَ ض 42اظ 

 2ثرب اؾرتفبزٜ اظ ضاثغرٝ     ٔتطٔىؼرت و٥ّرٌٛطْ ثرط    10 تمط٤تضا ثب  آظٔٛ٘ٝزض نٛضت ِعْٚ، اٍب٣ِ    8-3

 ٔحبؾجٝ و٥ٙس:

(2)         
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 زض آٖ:وٝ 

W  ْآظٔٛ٘ٝ ثط حؿت و٥ٌّٛطْ؛خط 

V  ٓاؾرتٛا٘ٝ زض ٞرٛا ٚ   ترٛظ٤ٗ  اظ ٔتٛؾظ عَٛ ٚ ٔتٛؾظ لغط، ٤ب اظ ثط حؿت ٔتط ٔىؼت؛ )آظٔٛ٘ٝ حد ٗ  ترٛظ٤

 (آ٤س ٣ٔ ثٝ زؾت حبِت غٛعٝ ٚض٢اؾتٛا٘ٝ زض 

Dendity اٍب٣ِ ثط حؿت و٥ٌّٛطْ ثط ٔتطٔىؼت. 

 و٥ٙس.ٔحبؾجٝ  3ثب اؾتفبزٜ اظ ضاثغٝ ضا تؼ٥٥ٗ قٛز، حدٓ  آظٔٛ٘ٝٚظٖ غٛعٝ ٚض٢ ٚلت٣ حدٓ اظ 

(3)   
    
   

 
 

 آٖ:زض وٝ 

 ؛، ثطحؿت و٥ٌّٛطْغٛعٝ ٚض آظٔٛ٘ٝخطْ ظبٞط٢     

 ت(ٔتطٔىؼ و٥ٌّٛطْ ثط 5/997)ثطاثط ثب  ؛ؾب٘ت٥ٍطاززضخٝ  23اٍب٣ِ آة زض زٔب٢     

V  .حدٓ آظٔٛ٘ٝ ثطحؿت ٔتطٔىؼت 

 بیبى ًتبیج - 9

 اعالػبت ظ٤ط ثب٤س زض ٌعاضـ ثجت قٛ٘س: 8-1

 ؛آظٔٛ٘ٝقٕبضٜ قٙبؾب٣٤  8-1-1

 لغرط  2/2ترب  لغط  8/1ٔحسٚزٜ قسٜ اٌط ذبضج اظ  ٥ط٢ٌ ا٘ساظٜعَٛ ٚ ) قسٜ ٥ٌط٢ا٘ساظٜ لغط ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 8-1-2

 ؛ٔتط ٣ّ٥ٔثبقس( ثطحؿت 

 ؛ٔطثغ ٔتط ٣ّ٥ٔؾغح ٔمغغ، ثطحؿت  8-1-3

 ؛٥ٛتٗ٘ ٥ّٛو، ثطحؿت ثبض ث٥ك٥ٙٝ 8-1-4

 ٍٔبپبؾىبَ؛ 1/0 تمط٤تٔمبٚٔت فكبض٢ ثب  8-1-5

ضا ثرب   ، ٔتٛؾظ ٔمبٚٔت فكبض٢قٛز ٣ٔؾٗ ٌعاضـ ٞٓ  ٕٛ٘ٝ٘آظٔٛ٘ٝ اظ ٤ه  زٚ ٤ب اٙس ٥ٔب٥ٍ٘ٗٚلت٣  8-1-6

ٔحبؾجٝ و٥ٙس. ٔتٛؾظ ٔمبٚٔرت  ٌطز ٘كسٜ اؾت،  ا٢ وٝاؾتٛا٘ٝ ٢ٞب آظٔٛ٘ٝاظ ٔمبز٤ط ٔمبٚٔت فكبض٢  اؾتفبزٜ

 و٥ٙس.ٌعاضـ ٍبپبؾىبَ ٔ 1/0 تمط٤تفكبض٢ ضا ثب 

 ؛ (قٛز ٔطاخؼٝ 2قىُ ثٝ ) ا٢ٍِٛ ٘ٛع قىؿت 8-1-7

 ؛ٞب والٞهآظٔٛ٘ٝ ٚ/٤ب ػ٥ٛة  8-1-8
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 ؛آظٔٛ٘ٝؾٗ  8-1-9

 و٥ٙس. ٌعاضـ ٔتطٔىؼتثط  و٥ٌّٛطْ 10 تمط٤تاٍب٣ِ آٖ ضا ثب زض نٛضت تؼ٥٥ٗ  8-1-10

 اریبیٍ گیزی اًذاسُدقت  10

 دقت 10-1-1

 ٢ٞب اؾتٛا٘ٝآظٖٔٛ ٔمبز٤ط زلت ٤ه آظٔب٤كٍط ثطا٢  4زض خسَٚ  -1یک آسهبیطگز یزیگ اًذاسُدقت  10-1-1

ٝ ثت٣ٙ وٝ  ٕٛ٘ٝ٘ٔتط، وٝ اظ ٣ّ٥ٔ 200ٔتط زض ٣ّ٥ٔ 100ٚ  ٔتط٣ّ٥ٔ 300 ٔتط زض٣ّ٥ٔ 150 ٔرّرٛط   ٣ذرٛث  ثر

 2-1-10 ظ٤طثٙرس ثرٝ  اؾرت. )  قسٜ زازٜ، ٘كبٖ ا٘س قسٜ ؾبذتٝٚ قطا٤ظ وبضٌب٣ٞ  آظٔب٤كٍب٣ٞقسٜ ٚ زض قطا٤ظ 

 قٛز( ٔطاخؼٝ

ٝ ٌ ا٘ساظٜتغ٥٥طات ٔٛضز ا٘تظبض ٔمبٚٔت ، 4 زض خسَٚضط٤ت تغ٥٥طات ٔٛخٛز  10-1-2 -٥ط٢ قسٜ ضا ثطا٢ آظٔٛ٘ر

، ضا ٘كبٖ ا٘س قسٜٚ زض آظٔب٤كٍبٜ ٤ىؿبٖ آظٖٔٛ  قسٜ ؾبذتٝٞٓ ؾٗ، وٝ ثب ضٚـ ٤ىؿبٖ ثت٣ٙ  ٢ٞب اؾتٛا٘ٝٞب٢ 

 .زٞس ٣ٔ

 ای هٌفزد ّبی استَاًِهحذٍدُ هجبس هقبٍهت آسهًَِ -4جذٍل 

 در ضزایط کبرگبّی ٍ آسهبیطگبّی

  
ّب آسهًَِداهٌِ تفبٍت هقبدیز هقبٍهت 

 ًسبت بِ هیبًگیي آًْب

 ٔتط( 300٣ّ٥ٔ×150) ٢اٞب٢ اؾتٛا٘ٝآظٔٛ٘ٝ
ضط٤ت 

 تغ٥٥طات
 آظٔٛ٘ٝ 3 آظٔٛ٘ٝ 2

 8/7% 6/6% 4/2% قطا٤ظ آظٔب٤كٍب٣ٞ

 5/9% 0/8% 9/2% قطا٤ظ وبضٌب٣ٞ

    ٔتط( 200٣ّ٥ٔ×100) ا٢ٞب٢ اؾتٛا٘ٝآظٔٛ٘ٝ

 6/10% 0/9% 2/3% قطا٤ظ آظٔب٤كٍب٣ٞ

 

 15 ٥ٗثر ٔترط ثرطا٢ ٔمبٚٔرت فكربض٢     ٥ّٔر٣  300ٔترط زض  ٥ّٔر٣  150 ٢ٞب اؾتٛا٘ٝتغ٥٥طات ٔطثٛط ثٝ ضط٤ت 

ثرطا٢  ٔترط  ٣ّ٥ٔ 200ٔتط زض ٣ّ٥ٔ 100 ٢ٞب اؾتٛا٘ٝٚ ضط٤ت تغ٥٥طات ٔطثٛط ثٝ ٍٔبپبؾىبَ  55ٍٔبپبؾىبَ تب 

 اؾت. اؾتفبزٜ لبثُ ٍٔبپبؾىبَ 32تب  ٍٔبپبؾىبَ 17ث٥ٗ ٔمبٚٔت فكبض٢ 

                                                 
1 - SINGLE-OPERATOR PRECISION 
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اٙرس آظٔب٤كرٍبٜ ثرطا٢ ٘ت٥درٝ آظٔرٖٛ ٔمبٚٔرت فكربض٢        تغ٥٥طات  ضط٤ت -چٌذ آسهبیطگبُدقت  10-1-3

 ٣٤ٞب آظٖٔٛ٘تب٤ح  ضٚز ٣ٔثٙبثطا٤ٗ ا٘تظبض  .ثٝ زؾت آٔسٜ اؾت 5% ،ٔتط ٣ّ٥ٔ 300 زض ٔتط ٣ّ٥ٔ 150 ٢ٞب اؾتٛا٘ٝ

ثرب ٔمرساض    14%، ث٥ف اظ ا٘س قسٜ ا٘دب٤ْىؿبٖ  ٢ٞب ثتٗاظ  قسٜ آٔبزٜ ٢ٞب آظٔٛ٘ٝوٝ تٛؾظ زٚ آظٔب٤كٍبٜ ثط ض٢ٚ 

اظ ٥ٔرب٥ٍ٘ٗ زٚ  آظٔٛ٘رٝ   ٘ت٥دٝ ٤ه آظٔرٖٛ ٔمبٚٔرت    ٔطاخؼٝ قٛز(. ٤بزآٚض٢)ثٝ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ تفبٚت ٘ساقتٝ ثبقس. 

 زؾت ٣ٔ آ٤س.ا٢ ثب ؾٗ ٤ىؿبٖ ثٝاؾتٛا٘ٝ

اظ قرسٜ، ٤رب    ا٘ترربة ٞب٢ اظ ٕ٘ٛ٘ٝضا   آظٔٛ٘ٝتغ٥٥طات ٔطثٛط ثٝ اپطاتٛضٞب٢ ٔرتّف، وٝ قبُٔ زلت اٙس آظٔب٤كٍب٣ٞ،  -یبدآٍری

ضط٤ت اٙس آظٔب٤كرٍب٣ٞ  ثبػث افعا٤ف تغ٥٥ط زض ا٤ٗ تغ٥٥طات  ضٚز ٣ٔ. ا٘تظبض قٛز ٣ٕ٘، قبُٔ ا٘س وطزٜ ٥ٝتٟٔؿتمُ ثتٗ ثتٗ ٞب٢ 

 .قٛز

خساٌب٘رٝ ٚ عر٣ ٤ره     عرٛض  ثٝاؾت وٝ  آٔسٜ زؾت ثٝٔمبٚٔت  آظٖٔٛ 6اٙس آظٔب٤كٍب٣ٞ اظ  ٢ٞب زازٜ 10-1-4

 150 ٢ٞب اؾتٛا٘ٝ ٞب٢آظٔٛ٘ٝٔرتّف ثط ض٢ٚ  ٞب٢ ٤كٍبٜآظٔبتٛؾظ  ٞب آظٖٔٛ. ا٤ٗ ا٘س قسٜثط٘بٔٝ ٌطزق٣ آظٖٔٛ 

 17ٔمبٚٔرت  ٥ٔرب٥ٍ٘ٗ   اؾرت. ٔحرسٚزٜ   قسٜ ا٘دبْ، ا٘س قسٜ آٔبزٜوٝ زض ٤ه ٔىبٖ  ٔتط ٣ّ٥ٔ 300زض ٔتط   ٣ّ٥ٔ

 .ثبقس ٣ٍٔٔبپبؾىبَ  90تب  ٍٔبپبؾىبَ

 اریبی 10-2

ثطا٢ تؼ٥٥ٗ ا٘حطا  ا٤رٗ ضٚـ آظٔرٖٛ ٚخرٛز ٘رساضز، اض٤جر٣      اظ آ٘دب٣٤ وٝ ٔٛاز ٔطخغ پص٤طفتٝ قسٜ ٔٙبؾج٣  

  تؼ٥٥ٗ ٘كسٜ اؾت.
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  روش آزمون-بتني ةه شدگيري شده و تيرهاي ار هاي مغزه تهيه و آزمون نمونه-بتن

  هدف  1
 يامقاومت فشاري طول يا  براي تعيين)الف(و آزمون سازي  هدف از تدوين اين استاندارد تهيه، آماده   1-1

راي تعيين مقاومت خمشي تيرهـاي اره شـدة بتنـي    ب) ب(گيري شدة بتني و  هاي مغزه هنمونمقاومت كششي 
  .است

ات اضافي در خصـوص  يحتوضكه  شود اشاره مي هايي ها و زيرنويس متن اين استاندارد به يادآوريدر   1-2
) هـا  كلو شـ  هـا  جـدول  ردبه استثناي موارد ذكر شده ( هاي ها و زيرنويس اين يادآوري. زمون استاين روش آ

  .نبايد به عنوان الزام مطرح شوندبراي اين استاندارد 

بنابراين وظيفه كاربر اين استاندارد . كند اين استاندارد تمام موارد ايمني مربوط به كاربرد اين روش را بيان نمي -1هشدار 
  . آنرا مشخص كند هاي اجرايي است كه موارد ايمني و اصول بهداشتي را رعايت و قبل از استفاده محدوديت

  كاربرد ةدامن  2
 ها جهت تعيـين مقاومـت فشـاري،    براي تهيه و آزمون آزمونه ي رااين روش آزمون مراحل استاندارد   2-1

  .سازد مقاومت خمشي بتن در محل فراهم ميكششي و  مقاومت
قاومـت كـم   بـه دليـل م   شوند كه ترديدي در كيفيت بـتن در محـل    ها زماني تهيه مي آزمونه ًمعموال  2-2

ديگر كاربردهاي اين از  در سازه وجود داشته باشد، 1خرابي هاي هنشان شده در هنگام اجرا يا هاي آزمايش نمونه
  .است تر هاي قديمي آوردن اطالعات مقاومتي در سازهفراهم آزمون روش 

از  بيشـتر اييني هاي پـ  معموالً در بخش كه اي است سازه 2المانمتاثر از موقعيت آن در مقاومت بتن     2-3
كـه  افقـي  بـه سـطح    گيري نسـبت  ها متاثر از جهت مغزه اومت مغزهچنين مق هم .استسازه بااليي  هاي بخش
. با سطح افق، كمتر استموازي  گيري شدة هاي مغزه معموالً مقاومت آزمونه. باشد مي ود،ش ريزي انجام مي بتن

بتني و هنگام مقايسه نتايج آزمون مقـاومتي   هاي  مونهن ةگيري براي تهي اين موارد بايد در طراحي محل نمونه
  .شود  در نظر گرفته

 هـا و تيرهـاي   گيري شدة مغزه آزمون، بر روي مقاومت اندازه هنگاممقدار و توزيع رطوبت در آزمونه    2-4
ط روش اجرايي استانداردي كه هنگام آزمون ما را مطمئن سازد شرايط آزمونـه مشـابه شـراي    .ي موثر استبتن

سازي رطوبتي در ايـن روش آزمـون، بـه منظـور      يندهاي آمادهآفر. باشد، وجود ندارد رطوبتي بتن در سازه مي
فــراهم آوردن شــرايط رطــوبتي تكرارپــذير بــراي بــه حــداقل رســاندن اختالفــات بــين آزمايشــگاهي، درون  

  .باشد سازي آزمونه مي آزمايشگاهي و كاهش اثرات رطوبت وارد شده در حين آماده

                                                 
1 -Distress 
2 -Element 
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آوري  صورت استاندارد عمل هكه ببتني متناظر   ةمغزه و مقاومت فشاري استوان بين مقاومت فشاري   2-5
در محل و  رطوبتدما و  ةبتن، سابق يمقاومتردة از قبيل بسياري عوامل . جامعي وجود ندارد ةرابطاست  شده

كه مقاومت  ه استشد ز فرض مياز ديربا. گذارند مقاومت بتن بر روي اين ارتباط اثر ميهاي كسب  ويژگي
معيار . ها كاربرد ندارد موقعيت ةاما براي هم. هاي بتني متناظر است مقاومت استوانه 85%ها معموالً  مغزه

. شود ارائه مي باشد، ها مي تمام مشخصات آزمون ةكنند شخصي كه تعيينتوسط   پذيرش براي مقاومت مغزه
  .هاي جديد را فراهم كرده است ها براي سازه مغزه معيار پذيرش مقاومت 10- 3بند  ةنام آيين

  مراجع الزامي  3
  . ه شده استها ارجاع داد مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

  . دشو محسوب ميجزئي از اين استاندارد ملي ايران  بدين ترتيب آن مقررات
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن  تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيهدر صورتي كه به مدركي با ذكر 

در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  .هاي بعدي آنها مورد نظر است و اصالحيهتجديد نظر است، همواره آخرين 
  :براي اين استاندارد الزامي استاستفاده از مراجع زير 

  
هاي  نمودن آزمونه تعيين مقاومت كششي دو نيم -بتن ، 1382سال : 6047استاندارد ملي ايران شمارة  1- 3

 .روش آزمون -اي  استوانه

روش  - اي  هاي استوانه مقاومت فشاري آزمونه - بتن ، 1382سال : 6048استاندارد ملي ايران شمارة  3-2
  .آزمون

3.3 ASTM C78-09, Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple 
Beam with Third-Point Loading). 

3.4 ASTM C174/C174M-06, Standard Test Method for Measuring Length of Drilled Concrete 
Cores. 

3.5 ASTM C617-09a, Standard Practice for Capping Cylindrical Concrete Specimens. 

3.6 ASTM C642-06, Standard Test Method for Density, Absorption, and Voids in Hardened 
Concrete. 

3.7 ASTM C670-03, Standard Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test 
Methods for Construction Materials. 

3.8 ASTM C823/823M-07, Standard Practice for Examination and Sampling of Hardened 
Concrete in construction. 

3.9 ASTM C1231/1231M-09, Standard Practice for Use of Unbonded Caps in Determination 
of Compressive Strength of Hardened Concrete Cylinders. 

3.10 ACI 318-05, Building Code Requirements for Structural Concrete. 
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   وسايل   4
  گيري مغزه ةمت   4-1

گيـر اسـت،    اي از بتن با سرمتة الماسي كـه متصـل بـه غـالف مغـزه      گيري براي تهيه آزمونة استوانه متة مغزه
  .شود استفاده مي

  اره   4-2
براي بريدن تيرهاي بتني جهت تهية آزمونه با اندازة مشخص براي آزمون مقاومـت خمشـي و تراشـيدن     اره 

اره بايد داراي لبة برش از جنس الماس يا كاربيد سيليكون باشد و توانايي بريدن . رود كار مي هها ب انتهاي مغزه
  .ها را با ابعاد تعيين شده بدون حرارت زياد يا ضربه داشته باشد آزمونه

  گيري  نمونه   5
  كلّيات  5-1
 هنگـامي  ،زمـون مقـاومتي  هـاي آ  سازي آزمونه هاي بتن سخت شده براي آماده نمونه استفاده از زمان  5-1-1

و  1يـادآوري  ( نخـورد به هم  هاي درشت سنگدانهاتصال بين مالت و  ،شدهكافي مقاوم  به اندازةاست كه بتن 
هـايي   د از نمونهوش ميهاي بتن سخت شده آماده  هاي آزمون مقاومت از نمونه كه آزمونه هنگامي). را ببينيد 2

ها جـدا   ي آسيب ديده از نمونهها كه قسمت ستفاده شود، مگر ايناند نبايد ا كه در حين جدا شدن آسيب ديده
  ).را ببينيد 2-7بند (آزمونة حاصله داراي طول مناسبي باشد ، شده
سازي آزمونـة   دليل اينكه براي آماده. توانند مورد آزمون قرار بگيرند بتن نمي ةهاي معيوب يا آسيب ديد نمونه

  .ارش قيد شوداند بايد در گز مقاومتي استفاده نشده

  .گيري بتن از سازه ارائه كرده است هاي الزم را جهت نمونه راهنمايي 8-3استاندارد بند  -1يادآوري 

روز،  14در صورت ضرورت آزمون پيش از . روز از بتن سخت شده تهيه كرد 14ها را نبايد پيش از  آزمونه -2يادآوري 
بدون ( نماياندرشت  فرسايش مالت را نشان ندهد و ذرات مصالح دانهاي انجام شود كه سطوح برش،  جداكردن بتن به گونه

هاي آزمون برجا براي تخمين رشد مقاومتي بتن قبل از جداكردن  روش. صورت محكم در مالت جاگرفته باشند به) پوشش
  .ها ممكن است استفاده شود نمونه

مقاومت فشاري، كششي يا خمشي مـورد  باشند نبايد براي تعيين  هاي كه داراي ميلگرد مي آزمونه    5-1-2
  .گيرند استفاده قرار 

  1گيري  مغزه   5-2
. هاي نمايان عضـو بتنـي انجـام شـود     گيري بتن بايد عمود بر سطح، دور از محل اتصاالت، درزها و يا لبه مغزه

در . نيـد زاوية تقريبي بين محور طولي مغزه و سطح افقي كه بتن روي آن قرار گرفته را يادداشت و گزارش ك

                                                 
1 -Core drilling 
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ها عمود به سطح قائم يا عمود به سطح با خميدگي بايد از نزديك ميانة عضو بتني گرفتـه   مغزه ،صورت امكان
  .شوند

  1منشور بريده شده   5-3
با شرايط مطلوب، منشورهاي بريده شده را به اندازة كـافي بـزرگ    بتن گيري شده براي تهية منشورهاي مغزه

  .ديدگي ديگري باشند و يا هرگونه آسيبضعف ، گيخردشد ، برداريد كه فاقد هرگونه ترك

  ها مغزه  6
  ها مغزهگيري  اندازه   6-1

شـوند   ديگر استفاده مي اي هاي سازه المانها و  ها، ديوار هاي بتني، دال هايي كه براي تعيين ضخامت رويه مغزه
  .گيري شود اندازه 4-3ها طبق استاندارد بند  طول آن بوده،متر  ميلي 95بايد داراي حداقل قطر 

ترين طول  ترين و كوتاه توان طوالني هايي كه ملزم به تعيين ابعاد ساختماني نباشند مي براي مغزه   6-2
ميانگين طول را تا . گيري كرد نمونه را از سطح برش يافته در راستاي محور موازي با محور طولي مغزه اندازه

  .متر يادداشت كنيد ميلي پنج نزديك

  ها مغزه مقاومت فشاري تعيين  7
  ها قطر مغزه  7-1

متر  ميلي 94باربر بايد حداقل  اي  گيري شده براي تعيين مقاومت فشاري در عناصر سازه هاي مغزه قطر آزمونه
(غيرباربر يا هنگامي كه امكان گرفتن مغزه با نسبت طول به قطر  اي  سازه اعضاءبراي . باشد

D

L
 تر يا بزرگ )

را  1يادآوري (باشد  متر مجاز مي ميلي 94هايي با قطر كمتر از  گيري مغزه مساوي يك ميسر نيست، نمونه
نظر با ها بايد  قطر مغزه ،متر ميلي 38تر يا مساوي  بزرگ ة اسمي سنگدانهبراي بتن با حداكثر انداز). ببينيد

  ).را ببينيد 2ادآوري ي( مشخص شود ،استها  كننده تمام مشخصات آزمون شخصي كه تعيين

هايي  متر تا حدي كمتر و متغيرتر از مغزه ميلي 50هايي با قطر اسمي  مقاومت فشاري مغزه مشخص شده است كه -1يادآوري 
تر  تر به تاثير نسبت طول به قطر حساس هايي با قطر كوچك رسد مغزه چنين به نظر مي هم. متر است ميلي 100با قطر اسمي 

  .باشند مي

است، اما بايد حداقل دو برابر حداكثر اندازة  هاي درشت سنگدانهقطر مغزه سه برابر حداكثر اندازة اسمي  حداقل - 2يادآوري 
  .باشد هاي درشت سنگدانهاسمي 

  ها طول مغزه 7-2
اگـر  . باشدبرابر قطرش  1/2و  9/1بين  بهتر است گذاري شده يا مغزة سر و ته بريده شده طول آزمونة كالهك

(طول به قطر نسبت 
D

L
تا نسبت طول به قطر آزمونـة   دهيدها را كاهش  باشد طول مغزه 1/2مغزه بيشتر از  )

                                                 
1 -Slab 
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هـاي   نتايج مقاومت فشـاري آزمونـه  . قرار گيرد 1/2و  9/1گذاري شده يا مغزة سر و ته بريده شده بين  كالهك
را  1-9-7بنـد  (نيـاز بـه تصـحيح دارنـد      75/1از  هاي طول به قطر مساوي يا كمتـر  گيري شده با نسبت مغزه

اي  مغـزه . به ضريب تصحيح مقاومت نيازي ندارنـد  75/1تر از  هايي با نسبت طول به قطر بزرگ آزمونه). ببينيد
گـذاري   اي كه بعد از كالهك درصد قطرش باشد يا مغزه 95گذاري حداكثر طولش كمتر از  كه قبل از كالهك

  .كمتر از قطرش باشد، نبايد آزمون شود يا سر و ته بريدن طولش
  شرايط رطوبتي    7-3

ها پس از قرار گرفتن در شرايط رطوبتي تثبيت شده طبق اين روش آزمون و يا دستوركاري كـه توسـط    مغزه
هدف از شرايط رطوبتي تثبيت شـده در ايـن   . گيرند كارشناس مربوط تعيين شده است بايد مورد آزمون قرار 

گيري شده و تامين تجديدپذيري شرايط رطوبتي اسـت تـا اثـرات     هاي مغزه رطوبت نمونه روش آزمون، حفظ
  .سازي آزمونه را به حداقل برساند گيري و آماده تغييرات رطوبتي ناشي از مرطوب شدن در هنگام مغزه

ر مانـده تبخيـ   اجازه دهيد تا رطوبت سـطحي بـاقي   كرده،، آب سطح مغزه را پاك گيري از مغزه پس  7-3-1
را در  هـا  كه سـطوح خشـك شـد، مغـزه     وقتي). گيري طول بكشد نبايد بيشتر از يك ساعت پس از مغزه(شود 
ها را محكم ببنديد تا رطوبت  ، آندهيدغير جاذب قرار  هاي صورت جداگانه يا محفظه پالستيكي به هاي كيسه

ها را  مغزه. م نور آفتاب قرار ندهيدها را در دماي محيط نگه داريد و در معرض مستقي مغزه. مغزه از دست نرود
هاي پالستيكي مهروموم شده يا  ها را در كيسه ها مغزه در همة زمان. تر به آزمايشگاه منتقل كنيد هر چه سريع

هـاي پالسـتيكي    هـا از كيسـه   حداكثر دو ساعت قبـل آزمـون، خـروج مغـزه    . داريد هاي غيرجاذب نگه محفظه
  .باشد سازي نهايي نمونه مجاز مي گذاري و آماده ب براي كالهكهاي غيرجاذ مهروموم شده يا محفظه

شود، اره كردن يا بريدن سر و ته  ها از آب استفاده مي اگر هنگام اره كردن يا بريدن سر و ته مغزه  2- 7-3
تمام مشخصات  ةكنند شخصي كه تعيينكه  مگر اين. گيري بايد انجام شود ها حداكثر دو روز بعد از مغزه مغزه

سازي، رطوبت سطحي نمونه را پاك  بعد از كامل كردن آماده. ، دستوركار ديگري را داده باشداستها  آزمون
هاي  هاي پالستيكي مهروموم شده يا محفظه ها را در كيسه كرده، اجازه دهيد تا سطوح خشك شوند و مغزه

  .سازي به حداقل برسانيد م آمادهها را هنگا مدت زمان در معرض آب قرار گرفتن آزمونه. غيرجاذب قرار دهيد
هاي غيرجاذب حداقل پنج  هاي پالستيكي مهروموم شده يا محفظه ها در كيسه مغزه اجازه دهيد  3- 7-3

تمام  ةكنند شخصي كه تعيينكه  روز بعد از آخرين مرطوب شدن و قبل از انجام آزمون باقي بمانند، مگر اين
  .را داده باشد دستوركار ديگري روش ،استها  مشخصات آزمون

 زدن شود يا حين اره كردن يا سروته گيري انجام مي شيب رطوبتي را وقتي مغزه پنج روز، حداقل دورة انتظار براي -يادآوري

  .دهد شوند، كاهش مي مرطوب مي

ها ارايه شده اسـت بـه غيـر از روش ذكـر شـده در       اگر دستورالعملي كه براي شرايط رطوبتي مغزه   7-3-4
  .گزين را گزارش كنيد باشد، روش جاي 3-3-7و  2-3-7، 1-3-7بندهاي 
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  ها اره كردن انتهاي مغزه   7-4
بايد صاف و عمود بر محـور طـولي    شوند هايي كه براي آزمون تعيين مقاومت فشاري استفاده مي انتهاي مغزه

شـوند را قبـل از    مـي ي گـذار  هايي كه كالهـك  اگر الزم است انتهاي مغزه. باشد 1-3طبق استاندارد بند   مغزه
  : طبق الزامات زير اره كنيد گذاري كالهك

   .متر باالتر از انتهاي سطوح باشند ميلي پنجهايي وجود دارند نبايد بيشتر از  اگر برآمدگي   7-4-1
انتهاي سطوح مغزه نبايد از عمود بودن بر محور طولي مغزه با شيب بيشتر از    7-4-2

d30
1

/
حراف داشته ان 

  .  متر است ميانگين قطر مغزه بر حسب ميلي dكه در آن . باشد
  چگالي    7-5

گـذاري و تقسـيم آن بـه     چگالي آزمونه را با توزين جرم مغزه قبـل از كالهـك   ،در صورت تشخيص كارشناس
ق تـوزين  توان چگالي را از طريـ  چنين مي هم. تعيين كنيد) محاسبه شده با ميانگين قطر و طول مغزه(حجم 

را  سازي مغزه در آب آن ور بعد از غوطه. تعيين كرد 1-3وري طبق استاندارد بند جرم مغزه در هوا و جرم غوطه
ها را در كيسه پالستيكي مهرومـوم   حداقل تا پنج روز قبل از انجام آزمون آن 2-3-7خشك كنيد و طبق بند 

  .شده يا محفظه غير جاذب قرار دهيد
  گذاري كالهك  7-6

هـا بايـد اره يـا سـاييده      نيست، آن 2-3ها مطابق الزامات استاندارد بند  حالت عمود و تراز دو انتهاي مغزهاگر 
ها طبق  اگر مغزه. گذاري شوند كالهك 5-3شوند تا طبق الزامات استاندارد مذكور شوند يا طبق استاندارد بند 

هـا مطابقـت كنـد و     بايد با قطر واقعي مغزهگذاري  شوند، وسايل كالهك گذاري مي كالهك 5-3استاندارد بند 
متـر   گـذاري تـا نزديـك دو ميلـي     ها را قبل از كالهك طول مغزه. ها باشد مركز با دو انتهاي مغزه ها هم كالهك
  .باشند مجاز نمي 9-3طبق استاندارد بند  1هاي غيرمحصور كالهك. گيري كنيد اندازه

  گيري اندازه  7-7
گيـري   متر اندازه گذاري شده يا ساييده شده را تا نزديك دو ميلي هاي كالهك مونهقبل از انجام آزمون طول آز

(نسبت طول به قطر  ةكنيد، و از اين طول براي محاسب
D

L
را بـا   ها ميانگين قطر مغزه. ها استفاده كنيد آزمونه )

ها انجـام شـده اسـت، تعيـين      يمة ارتفاع مغزهگيري كه در زواياي قائم با يكديگر در ن گيري دو اندازه ميانگين
 2/0را تـا نزديـك    هـا  ها نيست، قطـر مغـزه   ها بيشتر از دو درصد ميانگين آن وقتي كه تفاوت قطر مغزه. كنيد
اگـر تفـاوت بـين    . گيـري كنيـد   متـر انـدازه   ميلـي  دوصورت تا نزديك  در غير اين ،گيري كرده متر اندازه ميلي

قـرار  آزمـون   مـورد  ها را نبايـد  باشد، مغزه ها مي طر بيشتر از پنج درصد ميانگين آنترين ق  چكو كو بزرگترين
  .داد

                                                 
1 -Unbonded 
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  آزمون   7-8
گيـري مـورد    ها در مدت هفـت روز پـس از مغـزه    بايد مغزه. آزمون كنيد 2-3ها را طبق استاندارد بند  آزمونه

  .كه روش ديگري مشخص شده باشد آزمون قرار گيرند مگر اين
  محاسبات   7-9

  .مقاومت فشاري هر آزمونه را با استفاده از محاسبة سطح مقطع بر اساس ميانگين قطر آزمونه محاسبه كنيد
(اگر نسبت طول به قطر    7-9-1

D

L
را بـا  9-7دسـت آمـده از بنـد     يا كمتر باشد، نتايج بـه  75/1ها  آزمونه )

  ). يادآوري را ببينيد(كنيد اصالح  1ضرب كردن در ضريب تصحيح مناسب طبق جدول 
  ضريب تصحيح مقاومت-1جدول 

(نسبت طول بر قطر  ضريب تصحيح مقاومت
D

L
(  

98/0  75/1  
96/0  50/1  
93/0  25/1  
87/0  00/1  

  
(براي تعيين ضرايب تصحيح مقادير 

D

L
  .كنيد استفاده 1يابي روندكه در جدول داده نشده است از  )

مقادير . شرايط رطوبتي، ردة مقاومتي و مدول االستيكي بستگي دارند: ضرايب تصحيح به شرايط مختلف مانند –يادآوري 
اين ضرايب تصحيح براي بتن با چگالي كم كه . آمده است 1به قطر در جدول  ها بر حسب نسبت طول ميانگين براي تصحيح

ها براي هر دو بتن خشك و تر و  آن. شوند اعمال مي معموليد و بتن با چگالي دارن Kg/m3 1920و  Kg/m3 1600چگالي بين 
ضرايب تصحيح ممكن است  MPa 70هاي بيشتر از  براي مقاومت. كاربرد دارند MPa 42تا  MPa 14هاي بين  براي مقاومت

  .ذكر شده است 1 تر از مقاديري باشد كه در جدول بزرگ

  بيان نتايج   7-10
  :با افزودن اطالعات زير گزارش كنيد 2-3ستاندارد بند نتايج را طبق ا

  .متر تا نزديك پنج ميلي  طول مغزه   7-10-1
متـر و ميـانگين قطـر     گذاري يا ساييدن انتها تا نزديك دو ميلـي  طول آزمونه قبل و بعد از كالهك   7-10-2

  .متر متر يا دو ميلي ميلي 2/0مغزه تا نزديك 
وقتـي   MPa 1/0مقاومت فشاري تا نزديك بت طول به قطر اگر الزم باشد، پس از تصحيح براي نس  7-10-3

وقتي كـه قطـر تـا نزديـك دو      MPa 5/0متر اندازه گيري شده باشد، و تا نزديك  ميلي 2/0كه قطر تا نزديك 
 .كنيدمتر اندازه گيري  ميلي

  .است ريخته شدهجهت اعمال بار روي آزمونه با در نظر گرفتن سطح افقي كه بتن روي آن   7-10-4
                                                 

1 -Interpolation 
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  .تاريخچه شرايط رطوبتي   7-10-5
پالسـتيكي مهرومـوم شـده يـا      ةكه مغزه را در كيسـ  نوبت و اولين گيري تاريخ و زمان مغزه   7-10-5-1

  .است محفظة غيرجاذب قرار داده شده
هـا  سـازي انت  شود تاريخ و زمـاني كـه آمـاده    سازي انتها استفاده مي از آب در حين آمادهاگر   7-10-5-2

  .اند پالستيكي مهروموم شده يا محفظة غير جاذب قرار داده ةكامل شده است و مغزه را در كيس
  .زمان و تاريخ انجام آزمون   7-10-6
  .اندازة اسمي سنگدانة بتن حداكثر  7-10-7
  .در صورت تعيين شدن چگالي  7-10-8
  .آزمون شوندتوانند  هايي كه نمي در صورت عملي بودن، شرح معايب در مغزه  7-10-9
  .اگر انحرافي از روش آزمون الزم است، انحراف و علت الزام آن بيان شود  7-10-10
  دقت  7-11
  و  MPa 0/32هايي در محدودة مقاومت فشاري بين  گر براي مغزه يك آزمايش ضريب تغييرات  7-11-1

MPa 3/48، نجام شده توسط يك بنابراين، نتايج دو آزمون صحيح ا. دست آمده است درصد به 2/3 مقدار
  .شان اختالف داشته باشد درصد ميانگين نهمشابه نبايد بيشتر از  ةگر بر روي نمون آزمايش

  هايي در محدودة مقاومت فشاري بين چند آزمايشگاهي براي مغزهضريب تغييرات   7-11-2
 MPa 0/32  وMPa 3/48، صحيح انجام شده بنابراين، نتايج دو آزمون . دست آمده است درصد به 7/4 مقدار

كه يك آزمون به عنوان ميانگين دو  در جايي(گيري شده از بتن سخت شده يكسان  هاي نمونه بر روي مغزه
توسط ) ندا گيري شده متر مغزه ميلي 100ها با قطر نزديك به  شود، هركدام از مغزه تعيين مي) مغزه(مشاهده 

  .شان اختالف داشته باشد درصد ميانگين 13دو آزمايشگاه مختلف نبايد بيشتر از 
  انحراف  7-12

كه مواد مرجع پذيرفته شده مناسبي براي تعيين انحراف اين روش آزمون وجود ندارد، انحراف  جايي از آن
  .تعيين نشده است
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  ها مغزه كششيمقاومت تعيين   8
  ها آزمونه   8-1

  . گذاري شوند ها نبايد كالهك باشند و انتهاي آن 1-4-7و  2-7، 1-7ها بايد طبق بندهاي  ابعاد آزمونه
  شرايط رطوبتي   8-2

تمام مشخصات  ةكنند شخصي كه تعيينكه  باشد مگر اين 3- 7ها بايد طبق بند  شرايط رطوبتي آزمونه
  .دستوركار ديگري را داده باشد ،استها  آزمون

  سطوح تحمل كنندة بار  8-3
و عاري از هر برآمدگي يـا فرورفتگـي بلنـدتر يـا     خط تماس بين آزمونه و هر نوار تحمل كنندة بار بايد راست 

بلندتر  هاي ها يا فرورفتگي وقتي كه خط تماس راست نيست يا داراي برآمدگي. متر باشد ميلي 2/0تر از  عميق
گذاري كرد تـا خطـوط تحمـل كننـدة بـاري       متر است، بايد آزمونه را ساييد يا كالهك ميلي 2/0تر از  يا عميق

 2/0تـر از   بلنـدتر يـا عميـق    هـاي  ها يا فرورفتگـي  هايي كه داراي برآمدگي آزمونه. يجاد شودمطابق با الزامات ا
هـا بايـد از انـدود گچـي بـا       شود، كالهـك  گذاري انجام مي كه كالهك وقتي. متر است نبايد آزمون شوند ميلي

  .مقاومت زياد تشكيل شوند
  .نندة بار نشان داده شده استگذاري سطوح تحمل ك وسايل مناسب كالهك 1در شكل  –يادآوري 

   

  

  

  

  
  

  وسايل كالهك گذاري مناسب براي آزمون مقاومت كششي-1شكل 

 نما

  پالن
 d= قطر اسمي مغزه

~ 2/0. d

 متر ميلي 6

 متر ميلي 5

 متر ميلي 5/1پين ارتفاع 

~ 7/0. d
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  آزمون   8-4
  .قرار دهيدآزمون مورد  1-3ها را مطابق با استاندارد بند  آزمونه 

  بيان نتايج   8-5
هنگـامي كـه سـاييدن يـا     . دمحاسـبه و گـزارش كنيـ    1-3ها را مطابق استاندارد بند  آزمونهمقاومت كششي  

 بايـد . گذاري سطوح تحمل كنندة بار الزم است، قطـر بـين سـطوح پرداخـت شـده را انـدازه بگيريـد        كالهك
  .تامين كنيد 5-10-7طبق بند را  است و تاريخچه رطوبتي آن مغزهمورد نظر يك آزمونه مشخص شود كه 

  دقت  8-6
و  MPa 6/3بين  ها مغزه كششي  ر براي مقاومتگ درون آزمايشگاهي يك آزمايشضريب تغييرات   6-1- 8

MPa 1/4، بنابراين، نتايج دو آزمون صحيح انجام شده توسط يك . دست آمده است درصد به 3/5 مقدار
شان اختالف داشته  درصد ميانگين 9/14مشابه نبايد بيشتر از  ةگر در يك آزمايشگاه بر روي نمون آزمايش

  .باشد
 MPa 1/4 15و  MPa 6/3بـين  هـا   مغـزه كششـي    زمايشگاهي براي مقاومتچند آضريب تغييرات   8-6-2

مشابه بـتن سـخت شـده      ةبنابراين، نتايج دو آزمون صحيح انجام شده بر روي نمون. دست آمده است درصد به
  .شان اختالف داشته باشد درصد ميانگين 3/42توسط دو آزمايشگاه مختلف نبايد بيشتر از 

  انحراف  8-7
كه مواد مرجع پذيرفته شده مناسبي براي تعيين انحراف اين روش آزمون وجود ندارد، انحراف  جايي از آن

  .تعيين نشده است

  تعيين مقاومت خمشي تيرها 9
  ها آزمونه   9-1

متـر   ميلـي ) 150×150(شود بايد داراي سطح مقطع اسمي  تيري كه براي تعيين مقاومت خمشي استفاده مي
 530طـول تيـر بايـد حـداقل     . كه كارشناس گونة ديگـري را گفتـه باشـد    مگر اين ،)يادآوري را ببينيد(باشد 
، طـول تيـر بايـد    شـود  اما اگر دو آزمون بر روي يك تير براي تعيين مقاومت خمشي انجام مي. متر باشد ميلي

اي انجـام دهيـد كـه بـتن در اثـر ضـربه يـا حـرارت سسـت           اره كردن را به گونه. متر باشد ميلي 840حداقل 
در حـين  . سطوح اره شده بايد صاف، مسطح، موازي و عاري از پلكان، برآمدگي و شيار باشـد . نشود) تضعيف(

  . جابجا كردن تيرهاي اره شده دقت شود كه ترك و يا لب پرشدن رخ ندهد

از  طول تيرو  هاي درشت سنگدانهاز اندازة  تير هاي رويه، عرض ويژه منشورهاي بريده از دال در بسياري از موارد، به –يادآوري 
  .ضخامت دال تبعيت خواهد كرد



11 

 

  شرايط رطوبتي   9-2
 1)پارچـة زبـر و ضـخيم   (گـوني كنفـي   ها را بـا   ها، آن جهت محافظت كردن از تبخير سطوح اره شدة آزمونه 

ها را در مدت هفـت روز   سپس آزمونه. داري بپوشانيد مرطوب و صفحات پالستيك در حين حمل و نقل و نگه
ها را در آب اشـباع شـده بـا آهـك در      قبل از آزمون خمشي آزمونه. زمان اره كردن، مورد آزمون قرار دهيد از

هـا را بعـد از    درنگ آزمونـه  بي. ور كنيد ساعت غوطه 40سلسيوس به مدت حداقل  ةدرج) 0/23 ± 0/2(دماي 
مخزن آب و انجـام آزمـون بـراي    ها از  در مدت زمان بين خروج آزمونه. خارج كردن از مخزن آب آزمون كنيد

  . جاذب مناسب ديگر بپوشانيد ةمرطوب يا هر پارچگوني كنفي ها را با  حفظ رطوبت، آن
چنانچه كارشناس دستوركار ديگري را داده باشـد، تيرهـا بايـد در شـرايط رطـوبتي تثبيـت شـدة          9-2-1

  .بيان شده است، آزمون شوند 2-9متفاوت از آنچه در بند 

 آورد كه بوجود مي هاي انتهايي آزمونه بخشهاي كششي را در  سطوح آزمونة خمشي، تنش جزئي ك شدنخش -يادآوري 
  .دهد كاهش ميمحسوسي  طور به مقاومت خمشي را

  آزمون   9-3
  .آزمون كنيد 1-3ها را مطابق با استاندارد بند  آزمونه 

بنابراين در صورت امكان تيرها بايد با سطح . دهد اره كردن ممكن است مقاومت خمشي را به مقدار زياد كاهش –يادآوري 
محل سطح تحت كشش را با در نظر گرفتن وضعيت بتن برجا و وضعيت سطوح اره . گيري شده در كشش، آزمون شوند قالب

  .كنيدشده بايد گزارش 

  بيان نتايج   9-4
. باشـد، گـزارش كنيـد    ن مـي كه شامل شرايط رطوبتي در زمان انجـام آزمـو   1-3نتايج را طبق استاندارد بند 

شرايط رطوبتي در زمان انجام آزمون، جهت آزمونة آماده شده، اره شـده و وجـوه تحـت فشـار را بـا در نظـر       
  .گرفتن وضعيت آزمونه در دستگاه مشخص كنيد

  دقت و انحراف  9-5
  دقت   9-5-1

گيري شـدة تيرهـاي    دازهداده قابل دسترسي در مورد شرايط آماده سازي براي تعيين دقت مقاومت خمشي ان
  . اره شده وجود ندارد

  انحراف  9-5-2
كه مواد مرجع پذيرفته شده مناسبي براي تعيين انحراف اين روش آزمون وجود ندارد، انحراف  جايي از آن

 .تعيين نشده است
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 ذكر هرگونه موارد مغاير با اين استاندارد؛ 10-6
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