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: گفتارها یی که ارائه میشود 

روشهای نگهداری وعمل آوری بتنمبانی طرح اختالت بتن و-1

شیوه اجرای آرماتور گذاری طولی و عرضی در تیر هاضوابط و-2

شیوه اجرای آرماتور گذاری طولی و عرضی در ستون هاضوابط و-3

شیوه اجرای آرماتور گذاری طولی و عرضی در دیوار هاضوابط و-4

شیوه اجرای آرماتور گذاری در اتصاالتضوابط و-5

عضوابط و شیوه بتن ریزی در تیر، ستون و دیوار و اجرای درز انقطا-6

پایایی بتنمبانی کارایی و-7

آزمایش های بتن ومیلگرد-8

پله بتنی و سطح شیب دارای رشیوه اج-9

5
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کتاب های راهنما

از مقررات ملی ساختمان: مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتنی -1

برگردان مهندس مجید نقیه: A.C.I-318آیین نامه  سازه بتن آرمه -2

نوشته دکتر مهدی قالیبافیان : اجرای ساختمان های بتن آرمه  -3

نوشته دکتر علیرضا رهایی :  اجرای ساختمان های بتن آرمه -4

چینوشته مهندس حمیدرضا فرش: ضوابط اجرایی ساختمانهای بتن آرمه-5

6
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پیش گفتار

،

.

مهندسان گرامی به دوره هماهنگی ورود به حرفه مهندسی خوش آمدید باور 

بفرمایید که این حرفه در کنار اعتبار و درآمدي که دارد بسیار پر خطر و پر 

باشد دردسر هم می 

تجربه بیش از15  سال کار دراین حرفه به من آموخته است که چنانچه در 

کنار دانش فنی و شور جوانی از مشورت با مهندسان با سابقه تر بهره ببرید،

می توانید با دستان پر توان خود در سازندگی و آبادانی ایران عزیز شرکت 

داشته باشید و به مردم هم خدمت نموده وساختمانهاي خوبی از خود به 

.یادگار بگذارید

7
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پیش گفتار

داشتتوجهبایداما،رسدمینظربهسادهآناجرایوبتنساختچندهر

درکهاستزندهسیستمی:مانندآنرفتاروداردایپیچیدهساختاربتنکه

.اشدبمیگوناگونبههابتناجزاءرفتارگوناگون،کاربردهایومکانوزمان

هایسازهاجراییهاینکته:دربارهالزمهایگفتارازبخشیجزوهایندر

.استهشدآوردهمسلحبتن

برایمسلحبتنهایسازهاجراییهاینکتهدورهارایههنگامدربنابراین

واردم،شدهیادهایگفتاربرعالوهگرامی،مهندسانبیشتربرداریبهره

همراه،اجراییروشهایونمودارها،هاجدول:مانندکنندهتکمیلجنبی

ممحترمهندساناجراییوفنیهایپرسشبهوشدهارائهاسالیدوفیلم

.شودمیدادهپاسخ

..
8
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تعریف  
بتن های  

ویژه

نکته های اجرایی  

سازه های  بتن مسلح

9



انه 
نبت

.مصالح ساختمانی است بتن یکی از پر مصرف ترین

.برابر  فوالد  می باشد 10مصرف بتن در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان  

.میلیارد تن   می باشد 6تا 5مصرف ساالنه بتن در جهان حدود  

. استبنا براین میانگین بکار گیری بتن  ، به ازای هر نفر حدود یک تن

کاربرد بتن در  پروژه ها  افزایش پیدا کرده است ؟چرا

سنگدانه ها ، سیمان و آب:دسترسی آسان به وارزانی-1

پایاییمقاومت  و شکل پذیری ، کارایی ،-2

توانایی اجرا در زمین و دریا در پروژه های بزرگ وکوچک-3
10
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ف 
بتن

:نوین دارد مانند های گسترده ای در پروژههای بزرگ وبتن کاربرد 

ساختمانهای  بلندمرتبه  ،  محوطه ها ،  بزرگ راهها ،  فرودگاهها ،

پیش تنیدده ، سدازه هدای    مخزن های متر،500پلهای با دهانه های بیشتر از 

و انتقال آب ، سدهای برق آبی ، بندرگاهها ، سکوهای بدزرگ نفتدی دریدایی   

. ارتعاش ، انفجار و آتش سوزی دارد: همچنین برای سازه های مقاوم در برابر 

: و همچنین برای نگرانی های مهندسی و زیست محیطی کاربرد دارد  

ویی مقاومت ، پایایی ، تعمیرپذیری، صرفه جد : نگرانی های  مهندسی مانند 

.انرژی و هزینه های اجرایی پروژه 

استفاده از سدرباره هدای آهدن گددازی     : نگرانی های زیست محیطی مانند 

slag) )دخاکستر آتشفشان و موارد مشابه که دارای اهمیت زیادی می باشن .
11
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ت
ن

.ریشه فرانسوی دارد و در بیشتر کشور ها بکار میرودBetonواژه بتن

دارد ( رشد یابنده) concretusکه ریشه یونانیconcreteاما امروزه واژه 

.  ده است بیشتر  بکارگرفته می شود و در گفته ها و نوشته ها جایگزین آن ش

چرا  بتن رشد یابنده است ، چرا ساختار و نشانه های ثابت ندارد ؟ 

گی بتن  چون اجزای تشکیل دهنده بتن همگن  نمی باشند ، و بستگی به ویژ

.و ترکیب های اصلی سیمان و فرآیند هیدراسیون سیمان دارد 

:  ز برای ساخت بتن ، کارا ، مقاوم و پایدار ، عالوه بر استفاده ا: نکته مهم 

؛آئین نامه های  معتبر  و تئوری های جاری طرح  و اجرای بتن بایستی 

.شودگرفتهبکارهمکارگاهیهایتجربهوآزمایشگاهیهاینتیجه

12



از نظر
وزن  

مخصوص  
و مقاومت

دسته بندی بتن

از نظر

وزن مخصوص و مقاومت

13
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از نظر
وزن  

مخصوص  
و مقاومت

مخصوصدسته بندی بتن از نظر وزن

سنگدانه  طبیعیوزن دارند و  با  استفاده ازkg/m3 2400بتن های معمولی  

.رود خانه ای و یا شسته شکسته ساخته می شوند

سنگدانه  سبک استفاده ازباوزن دارد و kg/m3 1800بتن های سبک  

.ساخته می شوند( مصنوعی)و لیکا (طبیعی)پومیس : مانند

:با استفاده از دانه  سنگین مانند وزن دارد و kg/m3 3200بتن های سنگین 

ع برای جاهایی که خطر انفجار و تشعش..... گرانیت ، لیمونیت ،  هماتیت و

.وجود دارد ، ساخته می شوند
14
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ی دسته بند
بتن از نظر
مقاومت

دسته بندی بتن از نظر مقاومت     

کمتر از که مقاومتیlow  strength  concrete:  بتن با   مقاومت کم -1

m pa20  یاkg/cm2200دارند و برای بتن غیرمسلح بکا رمی روند.

مقاومتی  normal strength concrete:  بتن با  مقاومت متوسط -2

.  دارند و برای سازه های معمولی بکار میروندm Pa40تا m pa20بین   

مقاومتی بیشتر از  کهhigh strength concrete:  بتن با  مقاومت زیاد -3

m pa40 یاkg/cm2400دارند و برای سازه های ویژه کاربرد دارند .

.درصد  از بتن های ساخته شده ، از نوع بتن متوسط می باشند90حدود 

15
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مالک
تعیین  

مقاومت  
فشاری

تعیین مقاومت فشاری بتن

با برای بدست آوردن  تاب فشاری بتن از نمونه های استوانه ای آزمایشی

و رطوبت  استاندارد ، ( درجه 20)سانتیمتر که با دما 30و بلندی 15قطر 

.روز  نگهداری شده استفاده میکنند 28درمدت  

.درصد مقاومت فشاری بتن می باشد15تا 10تاب کششی بتن 

پایداری بتن

.  اشدیعنی عمر مفید بتن برای سازه معین در شرایط محیطی معین میب

16
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–تنش 

کرنش  

- Stress:  کرنش –تنش  Strain

.ندگویمیکرنشرابارازناشیتغییرشکلوتنشراسطحبرواردبار

که گرددمیبرابتداییحالتبهکرنشباربرداشتنازپسپایینتنش هایدر

.می گویندبرگشت پذیرکرنشآنبه

یابدیمافزایشزیادیمقداربهکرنشتنش،کمیافزودنباباالهایتنشدر

آنقدرلتحااینوگویندمیناپذیربرگشتکرنشیاخمیریکرنشآنبهکه

.شودشکستهوبرسدنهاییکرنشبهنمونهتامی کندپیداادامه

.؟داریمبتندردیگرجورکرنشچنداستاینمهمپرسش

17



طاقت

Toughness: طاقت

:با برابر است عبارت از  انرژی الزم  برای شکست مصالح می باشد و 

.  د نیرو ضربدر فاصله و جای آن در سطح زیر منحنی تنش کرنش میباش

جالب اینکه اگر  دانه های سنگی  و خمیر سیمان آزمایش شوند ، 

.  دانه سنگی و خمیر سیمان در حالت االستیکی گسسته می شوند 

.دالستیکی  می باشپدر حالیکه رفتار بتن پیش از شکسته شدن 
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ساختار  
بتن

ساختار بتن

Composite  materials
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ساختار  
بتن

Composite  materials: ساختار بتن 

:سه فاز اصلی  به  شرح  زیر می باشد شامل: ساختار بتن 

Particle  phaseفاز سنگ دانه ها                                   -1

Matrix  phaseفاز سیمان هیدراته                                  -2

Transition phaseفاز ناحیه  انتقال                               -3

ای  نوع ، مقدار ، اندازه ، شکل و پخش فازه ه:  عبارت است از ساختار بتن 
:ندبتن که دارای  دو نوع  کالن ساختار  و ریز ساختار به شرح زیر می با ش

فاز  سنگدانه  با اندازه  های گوناگون-1
فاز خمیر سیمان سخت شده-2

گن با بررسی مقطع نمونه های بتن آزمایشی دیده می شود ، دو فاز باال هم
.نیستند و ممکن است همگن پخش نشده  باشند

.بعضی وقت ها خمیر سیمان متراکم و سخت تر از سنگدانه می باشد
20



اجزای  
تشکیل  
دهنده بتن

بتندهندهتشکیلاجزاینسبت

.می دهدتشکیلرابتنحجمدرصد75تا60هادانهسنگ-1

.می دهدتشکیلرابتنحجمدرصد40تا25سیمانخمیر-2

.می دهدتشکیلرابتنحجمدرصد21تا14مصرفیبآ-3

.می دهدتشکیلرابتنحجمدرصد14تا7مصرفیسیمان-4
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ساختار  
فاز 

سنگدانه

سنگدانه ز فا

Particle  phase 

22



ساختار  
فاز 

سنگدانه

 Particle  phase:سنگدانه ز فا

.ندکمیتعیینرابتنابعادیپایداریواالسیسیتهمدولمخصوص،وزن

.داردبستگیسنگدانهمقاومتومخصوصوزنبهبیشتربتنخواص

آنهاشیمیاییخواصازبیشتر،سنگدانه هافیزیکیخواص،بتنساختدر

ه هاداندرشتبافتواندازه،شکل،تخلخلهمچنین،.می گیردقرارنظرمد

.داردبتنخواصدرزیادیتأثیر

درآبنازکالیهتشکیلموجبسوزنیوپولکیودرشتهایسنگدانه

وسیمانخمیرپیوستگیوشدهسنگدانهوسیمانخمیرمشترکفصل

.شودمیBleedingبتنانداختنآبموجبودادهکاهشراسنگدانه

23
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نگهداری و
آزمایش  
دانه های  

سنگی

سفارش های پذیرفتن و نگهداری سنگ دانه ها  

.اسناد و مشخصات دانه های سنگی وارده با سفارش شده مقایسه شود

.اندازه ، شکل دانه و ناخالصی های دانه سنگی با چشم کنترل شود

mm25در دو گروه بزرگتر و کوچکتر از mm38شن های بزرگتر از  

mm19در دو گروه بزرگتر وکوچکتر از mm38و شن های کوچکتر از 

.درجه باشد50شیب دپوی شن و ماسه کمتر از . انبار شوند 

24
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نگهداری و
آزمایش  
دانه های  

سنگی

دنباله  نگهداری و آزمایش دانه های سنگی

:برای جابجایی شن و ماسه بهتر است از دستگاه های مناسب مانند 

.  ودتسمه نقاله ،  دراگالین ،  نردبان سنگی و قیف سنگی استفاده ش

.درصد  داشته باشد5تا 2دپوی دانه سنگی بایستی شیب کمی حدود  

.وددر تابستان سایبان و در زمستان با برزنت روی مصالح پوشانده ش

.ساعت مصرف شود12شن و ماسه دپو شده پس از   

.آزمایش دانه بندی مصالح سنگی هفته ای یکبار انجام شود

.آزمایش رطوبت  مصالح سنگی   هر روز  انجام شود

25



روش  
درست  
دانه بندی

 هاسنگدانه

روش درست دانه بندی سنگدانه ها 
.  دانه های سنگی بایستی خشک شده باشند-1

.مورد نظر استفاده شوداز سری الک استاندارد-2

.استفاده شودازالک های پیوسته-3

.الک ها از درشت به ریز روی هم چیده شوند-4

.از درپوش وتشتک الک ، استفاده شود-5
.ظرفیت الکها از دانه های سنگی پر شود6-3/4

.شوندالکها به اندازه کافی لرزانده-7

.دانه های سنگی روی الک ها به دقت وزن شوند-8

.وزن مانده روی الک ها در جدول دانه بندی یادداشت شود-9

.با استفاده از جدول دانه بندی نمودار دانه ها رسم گردد-10
26
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محدودیت  
ز استفاده ا

ماسه

اندازه  و  ضریب نرمی ماسه  

- ASTMو  ACIآئین نامه C33  و  مبحث نهم  سفارش کرده اند:

.درصد بیشتر نباشد45مانده    بین دو  الک متوالی  از -1

.درصد باشد30کمتر از 50عبوری  از الک نمره -2

.باشد2/3تا 3/2ضریب نرمی  ماسه بین  -3

F.M  (Fineness modulus ): ضریب نرمی 

100تقسیم بر 100تا 4مجموع دانه های مانده روی الک های نمره  

27
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مقایسه
دانه بندی

ز مصالح ری
دانه

جدول مقایسه دانه بندی مصالح ریز دانه

ردیف
اندازه الکالکشماره

هدرصد گذشت
BSASTMmm

13/83/89/5100

23/16No.44/7590 - 100

3No.7No.82/3660 - 100

4No.14No.161/1830 - 90

5No.28No.300/6015 - 54

6No.52No.500/305 - 40

7No.100No.1000/150 - 15

28



محدودیت
ز استفاده ا

شن 
درشت

سنگدانه های درشتاندازه

اام. هرچه دانه های درشت تر در بتن بکار رود بتن اقتصادی تر می شود

:برای کنترل بزرگترین اندازه دانه سفارش کرده که A .C .Iآیین نامه 

کوچکترین   اندازه قالب-1

ضخامت       دال  بتنی-2

فاصله آزاد  آرماتورها-3

برای  بتن مسلح( میلیمتر 38) اینچ -4

برای  بتن غیر مسلح( میلیمتر 63) اینچ -5
29
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های درشت
رایج 
مصرفی در 
بتن

بندی سنگدانه های درشت مصرفی در بتنجدول دانه

ف
دی

ر

اندازه 
اسمی 

الک

درصد  عبوری  وزنی الک ها

1,1/213/43/8No 4No 8

mm3825199.54.752.36

119 - 3890 – 10020 – 555 - 150 - 5--

24.75 - 3895 – 100-35 – 7010 – 300 – 5-

34.75 - 2510095 - 100-25 – 600 – 100 – 5

44.75 - 19-10090 - 10020 - 550 - 100 - 5

30
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برای

آزمایش  

دانه بندی

:مقدار دانه سنگی موردنیاز برای آزمایش دانه بندی 

بامعدنیاماسهوشنتهیهمحلاز،سنگیهایدانهآنالیزوبررسیبرای

آنگوناگونهایبخشازنمونهپیش12تا10تعداد،ACIتوصیهبهتوجه

:گرددمیبرداشتزیرجدولطبق،محل

31

4 in 3 1/2و 2 2 1/2و 1 1 3/4 1/2 3/8 No.4
اندازه دانه

inchبه 

100 75 63 50 37.5 25 19 12.5 9.5 4.75
اندازه دانه

mmبه 

200 150 125
10

0
75 50 25 12.5 6 3

دانه سنگی

kgبه 
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سنگی  
الزم برای
آزمایش  
دانه بندی

مقدار دانه سنگی الزم برای آزمایش دانه بندی

های پس از انتخاب پیش نمونه دانه های سنگی از معدن ، برای آزمایش نمونه

الح ، ریز و درشت در آزمایشگاه، به روشهای کوارترینگ یا جعبه تقسیم مص

: از فرمول زیر به مقدار الزم استفاده می شود 

P  =  150تا  D 200:  در این فرمول  D

.می باشد g rوزن مصالح به pو  mmقطر دانه به 
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مشخصات
دانه های  

سنگی

دانه  سنگیناخالصی های
انه بطور کلی دانه های سنگی بهتر است هم اندازه باشد و دارای ناخالصی د

.های سست ، سبک ، خاک و همچنین خاشاک و مواد آلی نباشند 
:اصالح دانه های سنگی با روش های زیر به انجام می شود

با شستن-3با سرند کردن              -2با شکستن           -1
چنانچه از سنگدانه های شسته شکسته کارگاههای تولید شن و ماسه

.استفاده گردد ، ناخالصی دانه های سنگی کمتر می شود

حالت های مصالح سنگی از نظر رطوبت
Oven Dryخشک شده در اون             -1

Air Dryخشک شده در هوا -2
               Saturated Surface Dryاشباع با سطح خش -3

Wet or Dampتر  یا   خیس -4
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|رطوبت موثر       -|-سطحی رطوبت -| |رطوبت طبیعی --

- -|ظرفیت جذب |

|-----کل رطوبت    -----|

Oven dry Air dry S.S.D Wet

رطوبت دانه های سنگی

نمایش  
رطوبت دانه
های سنگی
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ضوابط جابجایی سنگدانه

هاهسنگداندرآورزیانوخارجیموادکهباشدایگونهبهبایدشرایط-1

.نکنندنفوذ

زادپویکدردرشتوریزهایدانهکهباشدایگونهبهبایدشرایط-2

.نشوندجدایکدیگر

.نشوندشکستههاسنگدانهکهباشدایگونهبهبایدشرایط-3

آلودهموادوگیاهیپوششازدوربایدهاسنگدانهنگهداریمحل-4

.باشدکننده
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وزن  
مخصوص د
انه های  

سنگی

وزن مخصوص  دانه های سنگی

- A)وزن مخصوص خشک طبیعی                -1 C  / )A =δd  

– Bوزن مخصوص اشباع با سطح خشک -2 C)  / )B  =δsat

– A( /B× 100درصد جذب آب دانه های سنگی  -3 A = )W%

A   :وزن نمونه  خشک  شده در هوا

B  :وزن نمونه  اشباع  با سطح خشک

C  :وزن نمونه غوطه ور  در سطل آب
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فاز 
سیمان  
هیدراته

هیدراتهسیمانفاز

Hydrate cement phase
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فاز 
سیمان  
هیدراته

Hydrate:هیدراتهسیمانفاز cement phase

وهزاویدارای،استشکلپودریوخاکستریهیدراتهغیرپرتلندسیمان

میکمقدارباکلینگرآسیابدرکهمی باشدمیکرون50تایکاندازه هایدر

.می آیددستبهکلسیمسولفات

از با درهم شدن پودر سیمان پرتلند و آب ، ترکیب های شیمیایی  حاصل

ه حرارت هیدراسیون، ترکیب های اصلی سیمان پرتلند  بوجود  می آید ک

گرمای هیدراسیون را با. درصد خمیر سیمان را تشکیل می دهد90حدود 

.کالری متر اندازه گیری می کنند

خمیر سیمان در اثر خشک شدن جمع می گردد ، اگرخمیر هیدراته در 

.  نگهداری شود، اندازهای آن کاسته نمی شود./. 100رطوبت نسبی 
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اصلی  
سیمان  
پرتلند  
نوع یک

ترکیب های اصلی سیمان پرتلند
ca)آنشیمیاییفرمولکهسیلیکاتکلسیمتری-1 o)3 sio2باوباشدمی

راسیمانحجمدرصد54حدود.شودمیدادهنشانC3Sشیمیاییمینرال
.باشدمیزمانگذشتباپرتلندسیمانمقاومتکسبآنونقشدادهتشکیل

ca)آنشیمیاییفرمولکهسیلیکاتکلسیمدی-2 o)2 sio2باوباشدمی
راسیمانحجمدرصد16حدود.شودمیدادهنمایشC2Sشیمیاییمینرال

.داردتاثیرروز7ازبعدبتنمقاومتکسبودردهدمیتشکیل
3(ca o)تری کلسیم آلومینات که با فرمول شیمی  -3 Al2 o3مینرال و

درصد حجم سیمان را تشکیل داده و 11نشان داده می شود و C3Aشیمیایی 
.تاثیر دارد3تا 1در کسب مقاومت اولیه سیمان بویژه در روزهای 

ca)فرمولباآلومینوفریکتتراکلسیم-4 o)4 Al2 o3 Fe2 o3مینرالو
تشکیلراسیمانحجمدرصد9حدودوشودمیدادهنشانC4AFشیمیایی

.ندکمیعملسیماندرپختسازروانبعنوانکلینکردمایکاهشدهد،بامی
39
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سیمان با
آب 

مخلوط  
می شود

:شوندمیمخلوطآبباسیمانپودرکههنگامی

،سولفاتترکیبازحاصلههیدراسیونحرارتاثردر:دقیقهچندازپس
ومیناتآلسولفوسوزنی،هایبلور،هیدروکسیدهاییونوکلسیمآلومینات،

موادحجم./.20تا15حدودکهC6AS3-H32اترینگایتنامبههیدراتهکلسیم
.دهدمیتشکیلراسیمانخمیرجامد

Caکلسیمکسیدهیدروشکلمنشوریبلورهای:ساعتچندازپس (OH)2

.دهدمیتشکیلراسیمانخمیرجامدموادحجم./.25تا20حدودکه

Cهیدراتهسیلیکاتکلسیمبلورهای:روزچندازپس – S - Hحدودکه

هایدراثرترکیب،میدهدتشکیلراسیمانخمیرجامدموادحجم./.60تا50
کهودشمیتشکیلهیدراتهکلسیمهیدروکسیدوجهیششصفحاتشدهیاد
.کندمیکمکانتقالناحیهمقاومتوشدنمتراکم،خالیفضاهایپرکردنبه
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انواع سیمان های پرتلند 

معمولیپرتلندسیمان(I)یکنوعپرتلندسیمان-1

شدهاصالحپرتلندسیمان(II)دونوعپرتلندسیمان-2

زیادزاییحرارتباسیمان(III)سهنوعپرتلندسیمان-3

.کمزاییباحرارتسیمان(IV)چهارنوعپرتلندسیمان-4

سولفاتبرابردرمقاومسیمان(V)پنجنوعپرتلندسیمان-5
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مواد جایگزین سیمان

.  دپوزوالن ها و مواد شبه سیمانی می باشن: مواد جایگزین سیمان شامل 

:  این مواد به منظور تامین یک یا چند ویژگی بشرح زیرکار می روند

کاهش مصرف سیمان -1

کاهش سرعت گیرش و میزان گرمای آبگیری سیمان-2

افزایش مقاومت بتن -3

و افزایش پایایی آن کاهش نفوذ پذیری  بتن -4
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پوزوالن ها

هبخودکهآلومینیوسیلیسییاسیلیسیموادازعبارتندهاپوزوالن
.استکمآنهاچسبانندگییاندارندچسبانندگیارزشتنهایی

بارطوبتدرمجاورتوطبیعیدمایدرریز،بسیارذراتصورتبهاما
.دهندمیواکنشکلسیمهیدروکسید

یباتیترکمشابهحدودیتاآنهاساختارکهکنندمیتولیدراترکیباتیو
.شودمیتولیدپرتلندسیمانآبگیریاثربرکهاست

هاپوزوالنبندیدسته
ورطبهودارندوجودشدهتکلیسیاخامانواعدر:طبیعیهایپوزوالن-1

.باشندبلورینغیرآتشفشانیخاکسترهایشاملعمده
،سیلیسیدودهشاملعمدهطوربهصنعتییا:مصنوعیهایپوزوالن-2

.باشندمیبرنجپوستهخاکستروبادیخاکستر



ایسربارهپرتلندسیمان
وفعالآهنگدازیکورهسربارهدرصد95تا15کردنآسیابازسیماناین
گچسنگمناسبیمقداروپرتلندسیمانکلینکربا(آمورف)کریستالیغیر

وداردهاسولفاتبرابردربیشتریپایداریسیماننوعاینآیدمیدستبه
.داردبیشتریدواموکمترپذیرینفوذآنباشدهساختهبتن

سیمانیشبهمواد
بههکصورتیدروهستندهیدرولیکیپنهانویژگیدارایسیمانیشبهمواد
.کنندمیپیداسیمانیخواصشوندفعالمناسبیاگونه

.دهندیمنشانپرتلندسیمانمشابهواکنشیباآبقلیاییمحیطدرمواداین
.استآهنگدازیکورهبارهسر،سیمانیشبهمادهازیکی
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حرارت  
هیدراسیو

ن

Heat of Hydration:    حرارت هیدراسیون 

هایسیمانبرایوآیدمیبوجودآبوپرتلندسیمانشیمیاییواکنشاز

:شدبامیزیرشرحبه،یکتیپپرتلندسیمانمبنایبرگوناگون

.  چنانچه درصد باشد100:   1برای سیمان پرتلند    تیپ  

.درصد می شود85تا 80:  2برای سیمان پرتلند   تیپ  

.درصد می شود150:    3برای سیمان پرتلند    تیپ  

.درصد می شود60تا 40:   4برای سیمان پرتلند    تیپ  

.درصد می شود75تا 70:  5برای سیمان پرتلند    تیپ  
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سطح  
مخصوص  

سیمان

  Specific surface of cement:سطح مخصوص سیمان 
به سطح دانه های موجود در یک گرم سیمان را سطح مخصوص سیمان می 

سیمان نرمی و زبری سیمان می باشد، سطح مخصوص: گویند که بیان کننده 
: با این فرمول تعیین می شود 

زمانtسیمانتخلخلblain،eدستگاهضریبkفرمولدراینکه
.میباشد،دینامیکیلزجتηمانومتریکلولهازمایععبور

گیرشزمانوبیشتربتنهیدراسیونریزترباشد،حرارتسیمانهرچه
.کندمیپیداافزایشبتنمکانیکیهایمقاومتوشدهکمترسیمان

cm2/gباشددانهدرشتسیماناگر r2500–2000=S

 cm2/g r3500–2500=S:               اگر سیمان متوسط دانه   باشد  

cm2/g:باشددانهریزسیماناگر r4500-3500=S
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سطح  
مخصوص  

سیمان

سیمانخمیرمکانیکیمقاومت

نهنمودارد،اهمیتمخصوصسطحمانندسیمانخمیرمکانیکیهایمقاومت

زماندرآنهاومقاومتنگهداریآزمایشگاهیشرایطدربایدشدهتهیههای

هیدرولیکیجکبا،هانمونهشکستنباروزه28و7شدهمشخصهای

قالبهایازسیمانخمیرفشاریمقاومتآوردنبدستبرای.گرددتعیین

cm30×5×5مکعبیقالبهایازخمشیمقاومتبرایوcm5×5×5مکعبی

.شودمیاستفادهبخشی2لوبیاییهایقالبازکششیمقاومتبرایو
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تواتر  
ارنمونه برد
ی از  
سیمان

روش نمونه  برداری از سیمان

:کمترین مقدار سیمان برای آزمایش ها در کارگاه به شرح زیر می باشد 

.  کیلوگرم5از  هر     بار  وارده    سیمان که به کارگاه وارد می شود   -1

.کیلوگرم 5تن   سیمان وارد  به  سیلوی سیمان  40به ازای  هر -2

.کیلوگرم 5تن  تخلیه سیمان از  سیلوی سیمان  100به ازای  هر -3

.کیسه 1تن   و کمتر  از  انبار   کیسه  سیمان    5به ازای  هر  -4

وع مهندس ناظر یا مهندس کنترل کیفی بایستی  ماهی یک بار   برای هر ن

.سیمان وارده شده و موجود درکارگاه را آزمایش کرده و  نظر خود را ارایه دهد
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ا فاز سوم ی
ناحیه  
انتقال

فاز ناحیه انتقال 

Transition phase 
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ا فاز سوم ی
ناحیه  
انتقال

 Transition phase: فاز ناحیه انتقال 

.گویندمیانتقالناحیهراسیمانخمیرودرشتهایسنگدانهمرز
رضعیف تانتقالناحیه.باشدمیمیکرون15تا10حدودانتقالناحیهضخامت

تمقاومدردیگرفازدوازبیشترواستسنگدانهوهیدراتهسیمانفازاز
.باشدمیدارارامکانیکیخواصمهم ترینوداردتاثیربتنینمونه

گذشتومحیطرطوبت،دماتغییرباانتقالناحیهوشدهسختخمیرفاز
.نمی باشدثابتبتنساختاردلیلهمینبهومی کندتغییرزمان

اگر.دکنمیعملهاسنگدانهوسیمانمالتبینپلیمانندانتقالناحیه
.میشوندگسستههمدیگرجزءدوشودشکستهانتقالناحیه

درایننبتشکستبرایالزمانرژیاست،بتنبخشترینضعیفناحیهاین
.باشدمیبتنکلیدرصدمقاومت70تا40حدودناحیه
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ر انتقال ب
روی  

خواص  
بتن

بهودهکرپیداگسترشسیمانخمیرداخلترکهایبتن،درتنشافزایشبا

اینتمقاوم.میگرددشکستبهمنجروشدهپیوستهانتقالناحیهترکهای

درناحیهاین.داردبستگیناحیهدرآنموجودفضاهایاندازهبهناحیه

.داردزیادیتأثیربتنپایاییونفوذپذیری،مقاومت

رفتارغیروهمچنینکششمقاومتبهنسبتبتنفشاریمقاومتافزایش

دیگررفطاز.داردبستگیانتقالناحیهیاسومفازویژگیبه،بتنارتجاعی

سیمانمالتبهنسبتمتراکم خیلیسنگیدانهبابتنبیشترتراواییدلیل

که شودمیموجبناحیهاینویژگی.کردجستجوبتنانتقالناحیهدربایدرا

.دگردانجامآنبارهدرگوناگونیهایوارزیابیشدهساختهبتنجورچند
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فضاهای  
موئینه

Capillary:موئینهفضاهای Cavity

ومقدار.نمی شوندپرسیمانخمیرجامدموادباکههستندایپیوستهتخلخل
.دداربستگیسیمانهیدراسیونحرارتدرجهوسیمانبهآبنسبتبهآن

.شودمیبیشترموئینهشود،فضاهایبیشترW/Cنسبتهرچه
ومقاومت:درکهگویندمیبزرگهایحفرهرانانومتر50ازبزرگترفضاهای
میریزهایحفرهرانانومتر50ازکوچکترفضاهای.دارندتأثیربتنتراوایی

.دارندتأثیربتنخزشوشدنخشکازناشیشدگیجمع:درکهگویند
دمواباشدهایجادمصنوعیهوایهایحبابرفتارمانند،موئینهفضایاثر

هواذره1،000،000تا800،000حدودزاهواموادچون:نیستبتندرافزودنی
رابتنداخلهیدرواستاتیکیفشارهواحباب.کندمیتولیدبتن1m3در

هد،می دافزایششدنوآبزدنیخسیکلهایمقابلرادربتنوپایداریکاهش
:بموجیکدیگربههاسوراخپیوستگیبخاطرموئینهفضاهایدرحالیکه

.گرددمیبتنپایداریکاهشونفوذپذیریافزایش،مقاومتکاهش
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نگهداری  
سیمان در 

کارگاه

کارگاهدرسیماننگهداری
:وندشمحافظتزیادرطوبتووزنبرابردربایستی:پاکتیسیمان–الف

90ازتربیشنسبیرطوبتباایپروژهیاییجادرپاکتیهایسیماناگر-1

.شوندمصرفتولیدازپسروز45تابایستیمیشودنگهداریدرصد

90ازرکمتنسبیرطوبتباایپروژهیاییجادرپاکتیهایسیماناگر-2

.شوندمصرفتولیدازپسروز90تابایستیمیشودنگهداریدرصد

شرحهبطرفهرازبایستی،میشوندنگهداریانباردرکهسیمانهایکیسه

cm60سقفازوcm30ازکف،cm30دیواراز:باشندداشتهفاصلهزیر

سیلویدراستبهترفلههایسیماننگهداری:فلههایسیمان-ب

.ندشوانبارجداگانهگوناگونهایتیپبراساسبایستیوباشدسیمان

.شوندمصرفتولیدازپسروز90تابایستی،همفلههایسیمان
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فشردگی  
انبار

انبارفشردگی

.ودشمیانبارگفتهدرسیمانهایکیسهشدنسفتبهانبارفشردگی

ارگاهکدرزیادیزماندرپاکتیسیمانهایکردنانباربعلتانبارفشردگی

کیسهوزناثردربیشترپدیدهاینوآیدمیبوجودپاکتیهایسیمانبرای

.باشدمیمحیطرطوبتوباالییهای

زمینرویدرسیمانکیسهچنانچهکهاینستسادههایآزمایشازیکی

غیردر،استاستفادهقابلشودنرمودرآیدسفتیحالتازوغلتانده

.باشدنمیمناسببتنیهایسازهبرایاینصورت
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مشخصات
آب 

مصرفی  
بتن

Quality  of Water: بتنکیفیت آب مصرفی 

.   د آب برای ساخت بتن باید بی رنگ، بی بو ، بی مزه وآشامیدنی باش-1

.باشد p. p. m2000ذرات معلق در آب  بایستی کمتر از -2

.باشدPH= 8.5تا 5غلظت یون هیدروژنی  بین  -3

  p .p . m4000آب های  فاضالب صنعتی                              -4

p .p . m400آب های  فاضالب خانگی                              -5

  p .p . m10,000آب های  قلیایی                                             -6

  p .p . m10,000آب های  اسیدی                                            -7

p .p . m                          20,000آب های  چرب                 -8

p .p . m  20,000آب های دارای خاک رس                             -9

  p .p . m                         35,000آب های دریا                     -10
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تواتر  
آزمایش  

آب

چگونگی آزمایش آب بتن

ایستی اگر آبی که قرار است برای بتن  استفاده شود ، آشامیدنی نباشد ، ب

:برابر سفارش های زیر آزمایش شود 

.رودخانه –در ابتدای برداشت آب از چاه -1

.اگر  آب از جای دیگر برداشت می شود -2

.با تغییر هر فصل برای آبهای چاه یا منبع زیرزمینی -3

./ . 90روزه بتن از  28اگر آب ساخت بتن آشامیدنی نباشد، اما مقاومت 

.مقاومت مشخصه بیشتر بشود ، برای ساخت بتن مناسب است
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بتن های در معرض یون کلرید   W/Cرده ، تیپ و نسبت 

57

یانتخابسیمان تیپ بتنرده شرایط
مقدار سیمان

kg/m²

نسبت  
سیمانبه آب 

-متوسط 
A 

30C 
2و 1تیپ سیمان پرتلند 
/.3005سیمانو جایگزین 

 B30C-شدید 
2و 1تیپ سیمان پرتلند 
/.32545سیمانو جایگزین 

 C  35C-شدید 
2و 1تیپ سیمان پرتلند 
/.35045سیمانو جایگزین 

خیلی 
  D-شدید 

35C 
2و 1پرتلندتیپ سیمان 

/.3504سیمانو جایگزین 

خیلی
 E-شدیدتر

40C 
2و1تیپسیمان پرتلند 

/.3754سیمانجایگزین و



پایایی ، 
پذیرش و 
کنترل  

بتن

بتنکنترلوپذیرش،پایایی،طراحیمبانی

باشدکهنحویبهبایستیارزیابیوبتناختالطنسبتهایتعیینوطراحی

البقدرونآسانیبه،گرددتامینبتنپایاییومشخصهمقاومت،کارایی

دوربتوانندشوند،جدایکدیگرازآناجزایاینکهبدون،شدهریخته

مقاومتطرفیازودهندتشکیلاییکپارچهجسموگرفتهرامیلگردها

.باشندداشتهراواردهبارهایازناشیهایتنشبرابردرکافی

اییشیمیمواد،محیطیشرایط،جویبرابرعواملدرخوبیپایداریهمچنین

.باشندداشتهرافرسایشوسایش،
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عوامل  
افزایش  

تنپایایی ب

پایایی  و  نفوذ پذیری بتن  

Durability and Permeability                    

.دنفوذپذیری بتن در اثر رد شدن مایعات و گاز ها از جداره بتنی می باش

ازها در آب بند شدن و هوا بند شدن بتن برای پیش گیری از نفوذ مایعات و  گ

مخازن آب و فاضالب ، مخازن تحت فشار ،  رآکتورهای : سازه هایی مانند 

.اتمی و تصفیه کننده های گاز، اهمیت بیشتری دارد 

،مقاومتافزایشبرعالوه،باشدداشتهخوبیاجرایوطرحبتنچنانچه

.شودمیبیشترآنپایاییوشدهکمترآننفوذپذیری
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عوامل  
افزایش  

تنپایایی ب

:پایایی بتن در دوره بهره برداری بستگی دارد به 
.طرح اختالط مناسب بتن-1
.سنگدانه های مرغوب -2
.سیمان تازه  و مناسب -3
.  کاهش نسبت آب به سیمان -4

.  بکار بردن مواد افزودنی مناسب-5

.ساخت و حمل بتن با روش های مناسب-6

.پوشش بتن مناسب میلگردهای بتن مسلح-7

.تراکم بتن تازه با روش ها و ابزارهای مناسب-8

.پرداخت سطح بتن به روش مناسب -9

.  نگهداری بتن و عمل آوری با روش های مناسب-10
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سیمان و 
وزن  

مخصوص  
مصالح

بتناختالططرح

برپایه

مصالحمخصوصوزن
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سیمان و 
وزن  

مخصوص  
مصالح

مصالحمخصوصوزنبرپایهبتنطرح

بهآبنسبت،kg/m3350عیارسیمانبابتنیبرایباشدقرارچنانچه

باشدKg/m32600=γaماسهوشنمخصوصوزن،=0/47W/Cسیمان

ردبتنبهواردهوایحجموبرابرسنگیمخلوطدرراماسهوشننسبتو

شود،گرفتهنظردردرصد2سازیبتنموقع

بتن چقدر می باشد؟m3 1شن ، ماسه ، سیمان و آب ، مورد نیاز برای :مقدار 

 = lit110=m3  11 /0 =3150 /350V cحجم  سیمان                                  -1

 = lit165=kg  161 =0/47  ×350V wحجم  آب                                    -2

  = lit20 =0/02 ×1000V Aحجم  هوا -3
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دنباله  
طرح  
اختالط

 = lit                     295 =20+110 +165V c eحجم  خمیرسیمان -4

 = lit705  =295-1000V Agحجم  سنگدانه ها                            -5

  =  Kg916/5=2600 ×1/2  ×705. /WGوزن  شن                        -6

   =  Kg 916/5=2600 ×1/2  ×705. /WSوزن  ماسه                     -7

Kg2348=916/5 +916/5+165 +350وزن  بتن                             -8

WC  این طرح اختالط برای زمانی است که مصالح در  حالتS.S.D باشد.

Airحالتدرسنگیمصالحچنانچه DryیاWet،موردآبمقدارباشد

.دهندمیکاهشیاوافزایششدهتعییناختالططرحآبدرصدبهنیاز
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خالصه طرح اختالط برای ساخت کارگاهی 

سیمان آب شن ماسه

350 165 916.5 916.5

? ? ? ?

64

مصالح

بتن

1درمصالحونیازموردبتنحجمتعیینبا m3بتنبرایمصالحوزن

.آیدمیبدستبیشترحجمبا

برای ساخت
بتن مورد  
نظر در  
کارگاه

Kg
m3

حجم        
مورد نیاز
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نمونه  
برداری  
بتنی در 

کارگاه

نمونه برداری

از بتن ساخته شده 

در کارگاه  
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نمونه  
برداری  
بتنی در 

کارگاه

روش نمونه برداری بتن تازه در کارگاه                                      

1نمونه بردای بتن تازه و  بیشتر از    m3 به شرح زیرنمونه میگیرند                     :

.                و کسر آن یک سری نمونهm3 30پی ها و دیوارهای بتنی با حجم   -1

.               وکسرآن یک سری نمونهm2 150دال و دیوار نازک بتنی با سطح  -2

.                      طول و کسر آن یک سری نمونهm 100تیرهای بتنی  اگاز هر  -3

.طول و کسر آن یک سری نمونهm 50ستون های بتنی از هر -4

.د نمونه های بتن بایستی از محل تخلیه بتن در قالب گرفته شو-5

.از قالب های استاندارد برای نمونه گیری استفاده شود -6

.در هنگام نمونه گیری بهتر است آزمایش اسالمپ انجام شود -7
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نمونه  
برداری از 
بتن در  

کارگاه

دنباله نمونه گیری و شرایط آزمایشگاه

.زمان نمونه گیری و شرایط جوی در دفتر کارگاه نوشته شود -8

.نمونه ها در سطحی صاف قرارداده شده و محافظت گرددد -9

.ساعت نمونه ها با احتیاط به آزمایشگاه منتقل گردد 24پس از -10

.قالب نمونه ها را با دقت بازکرده درون حوضچه قرار گیرد -11

.در هفته اول دوبار و سپس هفته ای یکبار آب حوضچه عوض شود-12

.تنظیم شودc20.دمای آزمایشگاه و حوضچه آ ب بایستی در حدود -13

.ددستگاه جک هیدرولیکی حداقل ماهی یکبار کالیبره و تست شو-14
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منحنی  
مقاومت و 
رطوبت  

بتن

Curing compound:عمل آوری بتن 

امل به شیوه نگهداری وکارهایی که انجام میدهند تا هیدراسیون سیمان ک
.                شود و بتن به مقاومت مورد نظر برسد عمل آوری بتن میگویند 

.  مقاومت طرح میرسد./.100اگر بتن پس از ساخت مرطوب نگهداشته شود به 
چنانچه زمان کمتری آب داده شود مقاومت بتن کاهش یافته و هرچه عمل

.                آوری کمتر شود به همان میزان مقاومت کمتر میشود
:درنمودارهای زیر تاثیر رطوبت در مقاومت بتن نشان داده شده است 

روز      در رطوبت  به عمل آید 28چنانچه  بتن     -1

.روز       در رطوبت  به عمل آید 14چنانچه  بتن     -2

.روز       در رطوبت  به عمل آید 7چنانچه  بتن     -3

.چنانچه  بتن    تمام مدت     در   هوا     به عمل آید -4
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بازرسی و 
کنترل  
بتن در  

کارگاه

بازرسی و کنترل بتن در کارگاه

نگی،سمصالحتخلیههنگامکارگاه،کیفیکنترلمهندسیاناظرمهندس

ایبردیگرنیازموردمصالحوافزودنیمواد،فوالدیمیلگرد،آب،سیمان

واردصالحمکیفیتوباشندداشتهفعالحضوردرکارگاه،بایستیبتنساخت

ینهمچنو.نمایندمطابقتپروژهقراردادیوفنیمشخصاتباراکارگاهبه

چهچنان.نمایندوکنترلرابررسیاجراییهایروشومصالحنگهداریمراحل

،باشدنبرابرپیمانفنیمشخصاتبااجراروشهایوآزمایشگاه،پاسخمصالح

.نمایدگزارشکارفرمابهوصادرراکارتوقفومصالحدستوربرگشت
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آزمایش  
نمونه های

بتنی

:آزمونه های آزمایشگاهی
28نمونه های بتنی آزمایشی را  پس از زمان های مشخص شده از جمله سن 

روزه ، از داخل آب بیرون آورده شده، آنها را خشک کرده و پس از یک  
ساعت آزمایش مقاومت های مکانیکی بتن بر روی آنها انجام میشود 

:آزمونه های کارگاهی
روزه مورد 28نمونه های بتنی کارگاهی که در زمان مشخص از جمله سن 

درصد 85آزمایش قرارمی گیرند ،چنانچه مقاومت فشاری انها بیشتر از 
.  مقاومت نمونه های مشابه آزمایشگاهی باشد ، پذیرفته می شوند

(:      شاهد ) آزمونه های گواه 
دورهایانپتاراگواهنمونهیکبتنینمونهسریهرازبایستینظارتدستگاه
ازنیصورتدرنماید،تانگهداریکارگاهیادرآزمایشگاه(یکسال)تضمین
.دهندانجامگواههاینمونهبررویراالزمهایآزمایشبازرسانوکارفرما
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حداقل زمان الزم برای قالب برداری

71

شرح
نوع قا لب بندی

هوادمای 
(درجه  سلسیوس ) 

241680

9121830، ساعتهای قائم قالب 

دال ها
34610روززیرین ،  شبانه قالب 

7101525های اطمینان، شبانه روزپایه 

تیرها
7101525روز، شبانه قالب زیرین

10142136های اطمینان، شبانه روزپایه 
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تعیین  
مقاومت  

های 
مکانیکی

بتنمکانیکیهایمقاومتتعیین

:آورندمیبدستزیرهایآزمایشبارابتنمکانیکیهایمقاومت

را30cm×15شدهسختاستوانه ایبتننمونه های:فشاریمقاومت-1

وتاییدبرسیمالکاماکنند،میآزمایشروزه28و7،14هایزماندر

.باشدمیروزه28آزمایشنتیجهفشاریمقاومت

نمونهشکستنیرویkg/cm2،Pحسببرمقاومتσ:فرمولایندر

باشدمیcmبرحسبنمونهقطرkg،dبرحسب

72

a.ahmadi
Draft



تعیین  
مقاومت  

های 
مکانیکی

30استوانه ایبتنینمونه :کششیمقاومت-2 cm×15درازاقسمتازرا

30 cmباراآنمقاومتهیدرولیکی،جکباودادهقرارفوالدیصفحهروی

Tفرمولدراین:میکنندتعیینفرمولاین

KgبهواردهنیرویPوKg/cm2کششیمقاومت

LحسببرنمونهطولCmوdحسببرنمونهقطرcmباشدمی.

15دراندازهبتنیتیرنمونه:بتنخمشیمقاومت-3 cm×15×45را
:آورندمیبدستزیرفرمولازآنرامقاومتوگذاریبار

Kg/cm2خمشیمقاومتRفرمولدراین

.باشدمیcmحسببرنمونهبلندیdوپهناb،درازاLوارده،نیرویPو
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ارزیابی و 
پذیرش  

بتن

بتنکیمکانیهایآزمایشنتیجهبهتوجهبادرکارگاهبتنپذیرشوارزیابی

:گرددمیانجامزیرشرحبهبتنینمونهفشاریمقاومت

مشخصهمقاومتازبایستیمتوالینمونهسهازکدامهرفشاریمقاومت

:باشدبزرگتر

1.5آزمایشموردنمونهسهمتوسطمقاومت m paمشخصهمقاومتاز

:باشدبیشتر

-ازنبایستیفوقنمونهسهازهیچکداممقاومت 4 m paمشخصهمقاومت

:باشدکوچکتر
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جدول جایگزینی  نمونه های استوانه ا ی       

75

60×3050×2540×2030×1520×102a × a

90/095/097/011/02r 1

جدول جایگزینی   نمونه های  مکعبی

300250200150100
مکعبی

a × a × a

90/00/9500/100 /105 /1
r 2
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جدول جایگزینی مقاومت نمونه مکعبی به استوانه           

76

504540353025≥
مکعبی نمونه 

(M pa )

1/111/131/141/1720 /11/25r 3

4540353025
ه با توجه ب
ضریب 

نمونه استوانه
 (M pa)
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اثر سیمان و سن بتن بر روی مقاومت فشاری بتن

77

نوع سیمان
(به صورت نسبی) مقاومت فشاری 

روزه90روزه 28روزه7روزه1

./.I30./.66./.100120سیمان نوع 

./.II33./.56./.90./.120سیمان نوع 

./.III57./.79./.110./.120سیمان نوع 

./.IV17./.43./.75./.120سیمان نوع 

./.V20./.50./.85./.120سیمان نوع 
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فوالدی ، 
آزمایش و 
نگهداری  

آنها

میلگرد های فوالدی         

آزمایش و نگهداری آنها  
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میلگردهادسته بندی روش ساخت

:شدهنوردگرمفوالد-1
ویژههایقالبازیاعبورانیوریالنوردباآهنذوبکارخانهدرفوالداین

.شودمیساخته

:شدهاصالحگرمفوالد-2
بر،دادنآبوگرمایشنظیرمکانیکیعملیاتانجاماثربرکه،ویژهفوالدیا

.آیدمیدستبهگرمحالتدرشدهنوردگرممیلگردهایروی

:شدهاصالحسردفوالد-3

گذرانیدنونوردکردنکشیدن،پیچانیدن،نظیرمکانیکیعملیاتباانجامکه

.دآیمیدستبهسردحالتدرشدهنوردگرممیلگردهایرویبرحدیدهاز

79

a.ahmadi
Draft



80

ردها دسته بندی مکانیکی میلگ

:ندمانمیشوندبندیدستهبهمشخصهمقاومتبافوالدیمیگردهای

:(S240)فوالد نرمه-1

.  هود استتغییر شکل نسبی آن دارای پله تسلیم مش-که منحنی تنش 

S400)فوالد نیمه سخت-2 , S340):

.  که منحنی تنش د کرنش آن دارای پله تسلیم بسیار محدود است

:(S500)فوالد سخت-3
.  تکه منحنی تنش د تغییر شکل نسبی آن فاقد پله تسلیم اس
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رده بندی مقاومت مکانیکی میلگردهای فوالدی

رده
در عالمت 

استاندارد 
ایرانملی 

مشخصه
F y k

(N/mm²)

نهایی

F s u

(N/mm²)

ی بنددسته 
شکل رویه

رده 
سختی 
میلگرد 

S240نرمساده240240360س

S340 340340500آج
آجدار 
مارپیچ

نیم 
سخت

S400400400600آج
آجدار 
جناقی

نیم 
سخت

S500 500500650آج
آجدار 
مرکب

سخت
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فوالدیمیلگردهایگیویژ

.ودشمیتعیینآنتسلیمتنشمقداراساسبر:فوالدمشخصهمقاومت

هکتنشیمقدارازاستعبارت(قراردادییامشهود)فوالدمشخصهمقاومت

.باشدآنازکمترفوالدیمیلگردهاینمونهازدرصد5حداکثرتسلیمتنش

:میلگردمشخصهمقاومتعددازاستعبارت:فوالدیمیلگردهایرده

ازعبارتندمیلگردهاهایمی آید،ردهSحرفازپسکهN/mm2حسببر

S240 , S340 , S400 , S500دفترچه)فنیاسناددربایدمیلگردهارده

.شودقید(...وهانقشهمحاسبه،های
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دنباله میلگردهای فوالدی

عدادیتیاوشدهبستههمبهمیلگردکالفچندیادوازاستعبارت:بسته

.شکلهموقطعرهممشخصهیکبامستقیمشاخهمیلگرد

کههمجنسوشکلهمقطر،هممیلگردمقدارییابستهتعدادی:بهر

.گرددمیتولیدیکنواختشرایطیتحت

کهیکسانهایمشخصهبامیلگردبستهتعدادیازاستعبارت:محموله

.باشدداشتهفرقدیگرهایبستهتواندبامیبستههرقطر

.استفوالدساختتولیدفرآیندشمارهدهندهنشان:ذوبشماره
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فیدسته بندی شکل رویه میلگردهای مصر

درفقطرویهنوعاینسادهمیلگردهاییا:صافرویهبامیلگردهای-1
انعنوبهتوانندمیفقطمیلگردهااین.شودمیبردهکاربهS240میلگرد
نوانعبهآنهاازاستفادهوروندکاربهآرمهبتنهایسازهدرمارپیچمیلگرد
.نیستمجازآرمهبتنهایسازهدرفوق،موردازغیرایسازهمیلگرد

:آجداررویهبامیلگردهای-2
درکجکییاعرضی،طولیصورتبهکههاییبرجستگیازاستعبارتآج

یکنواخت،(جناقی)دوکی:آجشکل.شودمیایجادآنبرروینوردهنگام
.باشندمیمارپیچصورتبهدرامتدادو(ثابتمقطعباآج)

تدسبهآجدارمیلگردهایپیچانیدنازکه:پیچیدهآجدارمیلگردهای-3
ویربرمارپیچخطیکمیلگرد،اولیهآجبرعالوهمیلگردهاایندر.آیدمی

باشدربیشتمیلگردتابانیدنمیزانچههرکهخوردمیچشمبهنیزمیلگرد
.بودخواهدکمترخطاینگام
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مشخصات هندسی میلگردها

آجدارمیلگردهایقطرزمینهآجدار،وسادهمیلگردهایانواعاسمیقطر

(d1)جیخار،قطراستآنآجگرفتننظردربدونآجدارمیلگردقطریعنی

.دباشمیآنآجکاملاحتساببامیلگردقطریعنی(d2)آجدارمیلگردهای

12ایشاخهمیگردهایمعمولطولای،شاخهمیلگردهایاستانداردطول

استمتر

رواداری طول ها و قطرهای میلگردها و آج میلگردهای آجدار باید برابر با 

.  باشد3132استانداردملی ایران به شماره 
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گواهی نامه فنی

کنندهتولیدطرفازفنیگواهینامهدارایبایدتن25ازبیشمحمولههر

:شودزیرآوردهمواردآنهادروتحویلکنندهمصرفبهوباشند

گواهینامهشماره-2سازندهکارخانهونشانینام-1

میلگردنوعمشخصهعالمت-4گواهینامهصدورتاریخ-3

میلگرد(اسمیقطر)نمره-6بهریاذوبشماره-5

هابستهتعداد-8هاشاخهاسمیطول-7

میلگردمقطعبرایانتخابیرنگ-10مکانیکیمشخصات--9

معادلکربنوشیمیاییترکیباتشاملشیمیاییفنیمشخصات-11

الصاقیهایپالکرویبررفتهکاربهوشدهحکعالمتنوع-12
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میلگردفلزیپالک
هریروبر:کهباشدفلزیپالکدودارایبایدمیلگردهایبستهازیکهر
:دباششدهنوشتهیاوحکخواناصورتیبهزیرمشخصاتهاپالکازیک

بستهشماره-1

(...و340آج،240س)میلگردنوع-2

.میلگردحسببراسمیقطر)میلگردنمره-3

(کیلوگرمحسببر)بستهوزن-4

بهریاذوبشماره-5

سازندهکارخانهسویازکیفیتکنترلتاییدیهنشانه-6

سازندهکارخانهتجارتینشانهیانام-7

ایرانملیاستانداردعالمت-8

a.ahmadi
Draft



فوالدی ، 
آزمایش و 
نگهداری  

آنها

ضوابط حمل و انبار کردن و نگهداری میلگرد های فوالدی

.باشندبایدآجدارهاسازهخاموتوطولیمیلگردهایهمه-1

ازربیشتیامساویبایستیانتخابیمیلگردنمونه5کششیمقاومت-2
بکاربتندرکهفوالدیهایمیلگردمقاومت.باشدمیلگردمشخصهمقاومت

400ازکمترنبایدمی شودبرده mpa4000یا kg/cm2باشد.

.باشدمیلگردقطربرابر200حداقلمیلگردهاکالفقطر-3

.شوندانبارجداگانهمقاومتوقطر،شکلازنظرهامیلگرد-4

.شوندانبارزمینروییامرطوبمحلدرنبایدهامیلگرد-5

زهنوکهمیلگردهاییرویبرفوالدسازندهکارخانهعالمتوچسببر-6
.شونددیدهنگهداریوانبارهنگامدربایداندنشدهخمیابریده

.نزنندصدمهدیگرانوکارگرانبهاندازیبارزماندرمیلگردها-7
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ارنمونه برد
ی از  

امیلگرد ه

:نمونه  برداری از میلگرد ها 

.  تن    و کمتر یک سری نمونه50از هر   -1

.  از هر     قطر      یک سری نمونه-2

.از هر      فوالد     یک سری نمونه-3

میلگرد به طول   یک متر5تعداد  هر سری  -4
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میلگردآزمون خمش

:سردخمشآزمون-1
بهیدتولخطازمستقیماًبیشترکهیامیلیمتر250طولباهایینمونهرویبر

نآرویبر(تراشکاریجملهاز)مکانیکیعملیاتهیچگونهوآمدهدست
.شودمیانجاماستنشدهاعمال

.گیردمیانجامایران1016شمارهملیاستانداردباسردخمشآزمونروش

:مجددخمشآزمون-2
درجه90میزانبهاست،سردخمشهاینمونهمشابهکهآزمونهاینمونه

درجه100دمایتاساعتنیممدتبهنمونهسپسوخممحیطدمایدر
رسیدمحیطدمایبهوشدهسردنمونهآنکهازپس.شودمیگرمسانتیگراد

.گردانندمیبردرجه20میزانبهیکنواخت،وپیوستهنیرویباآنرا
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میلگردخمشآزمایشدنباله

هکگرددتلقیقبولقابلخمشهایآزمونازیکهرنظراززمانیمیلگرد

.دنگردایجادآندرعیوبسایروترک،شکستگیهیچگونهخمش،ازپس

لگردمیبویژهباشند،زدهزنگشدنپوستهحدتاکهمیلگردهاییمورددر

اسهمازپسبایدباشندشدهخوردگیدچارعمیقوموضعیطوربهکههایی

:شودانجامآنهاهاینمونهرویمجددکنترلوخمشهایآزمایشپاشی

ردمجازهایرواداریباآنبرابریومیلگردهااسمیقطرمجددگیریاندازه

.استشدهآوردهایرانملی3132استاندارد
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جوش پذیری میلگرد ها

.شودمیتعیینآنهاکربنمقداراساسبرمیلگردهاپذیریجوش-1

قابلمیلگردباشدکمتردرصد51/.ازکربنمقدارکهدرصورتی-2

دفوالپذیریجوشقابلیتباشدکمترمقداراینچههرواستجوشکاری

.استبیشتر

میلگردهابندیبستهوگذارینشانه

S240میلگردهای , S340 , S400قطربا(db<12mm)کالفصورتبه

.شوندمیبندیبستهمساویهایطولبامستقیمشاخهصورتبهیاو

.باشدمیلگردقطربرابر200حداقلبایدشدهکالفمیلگردهایقطر
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بتن ریزی  
در هوای  

:سرد 

بتن ریزی در هوای سرد  

Cold  weather

concreting
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بتن ریزی  
در هوای  

:سرد 

Cold weather concrete: بتن ریزی در هوای سرد 

5ازهوادرجهمتوالیروزسهدرکهشودمیگفتههواییبهسردهوای
40)یا،سانتی گراددرجه .F)ازبیشبرایروزانهمتوسطدماییاوکمتر
50)یاسانتی گراد،درجه10ازروزنصف .F)باشدکمتر.

سانتی گراددرجه5ازهوادمایکهباشدزمانیاستبهتربتن ریزیشروع
درجه10بههوادمایکهباشدزمانیبتن ریزیپایانوشودمیبیشتر

.باشدیافتهکاهشسانتی گراد
جلویریزیبتنازپسساعت24تاکمدستبایستیسردهوایدر

روزایانپدربتنمقاومت،شویممطمئنبطوریکه،بگیریمرابتنیخ زدگی
50ازنخست kg/cm2استشدهبیشتر.

Fresh)تازهبتناختالطآباگر concrete)بتنکلیحجم،بزندیخ
وشگیر،استزدهیخشیمیاییانفعاالتوفعلآبچونوشودمیزیادتر
.افتدمیتاخیربهبتنشدنسخت
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توصیه های
بتن ریزی  
در هوای  

:سرد 

سفارش هایی برای  بتن ریزی در هوای سرد
.از بکار بردن مصالح یخ زده خودداری شود-1

.درجه سانتیگراد گرم شود60آب تا دمای -2

.داز عبورهوای گرم برای افزایش گرمای دانه های سنگی استفاده شو-3

.و مواد افزودنی تندگیر بکار برده  شود3از سیمان زودگیر یا  تیپ -4

.فاصله محل تولید تا مصرف کوتاه تر شود-5

.جا دادن، متراکم کردن و پرداخت بتن ، پشت سر هم  انجام شود-6

.شودابزار حفاظتی مانند لحاف پشم شیشه، برزنت، بخاریبکار برده-7

.پایش دمای بتن در سازه های مهم بایستی هر لحظه و یادداشت شود-8

.وداز قالب های فوالدی شبیه به ژاکت با سیکل آب گرم استفاده ش-9

55)یا c13.بهتر است دمای بتن حداقل 5تا c  1.در هوای-10 .F )باشد.
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بتن ریزی
در هوای  

:گرم 

بتن ریزی در هوای گرم 

Hot weather

concreting 
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بتن ریزی
در هوای  

:گرم 

بتن ریزی در هوای گرم 

. هوای گرم موجب گیرش سریع و ایجاد ترک در بتن تازه می گردد

درجده فارنهایدت نبایسدتی    84درجه سانتی گدراد یدا   30در هوای بیش از 

.بتن ریزی کرد مگر با نظر مهندس ناظر و تهیه تجهیزات و امکانات الزم

ایدن  در  بتن ریزی های با حجم زیاد بهتر است دمای بتن را کنترل نمود ، در

درجده فارنهایدت   60درجه سدانتیگراد یدا   16بتن هابهتر است دمای بتن از 

.بیشتر نشود ،زیرا گرادیان حرارتی بوجود می آید

. اندازه می گیرندthermo couplesدمای بتن با ترمومتر یا ترموکوپل 

.هفته باز شود2در بتن ریزی با حجم زیاد قالب ها و عایق قالب ها را نباید تا 
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توصیه های
بتن ریزی

در هوای  
:گرم 

سفارش های بتن ریزی در هوای گرم

.برای بتن ریزی در هوای گرم روش های مناسبی بکار گرفته می شود

.باشد( ابتدای روز و شب)بتن ریزی در زمان مناسب درهوای خنک -1

.دانه های سنگی در سایه نگهداری یا روی آنها آبپاشی شود-2

.و یا مواد افزودنی کندگیرکننده استفاده شود( 2تیپ )سیمان دیرگیر-3

.سیمان در سیلوی سفیدرنگ یا زرد رنگ و در سایه نگهداری شود-4

.از آب سرد یا خنک شده  با  تکه یخ  یا خرده یخ  استفاده شود-5

.کاهش داده شود=0/4W/Cدرهوای شرجی نسبت آب به سیمان تا -6

.باشدkg/m3425تا kg/m3350مقدار سیمان در هوای شرجی بین -7
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توصیه های
بتن ریزی

در هوای  
:گرم 

دنباله بتن ریزی در هوای گرم 

وسایل حمل بتن با رنگ روشن تر رنگ آمیزی شدده ، وسدایل حمدل بدا     -8

.چتایی خیس پوشانده شوند 

.با ایجاد سایه بان ، باد شکن ، اثر آفتاب و  باد گرم کمتر شود -9

زمان عمل آوری بتن با آب بستگی به درجه حدرارت هدوا ، ندوع قالدب ،     -10

. روز کمتر  باشد7شرایط محیطی و محل بتن ریزی دارد ولی نباید از 

ساعت مرطوب نگهداشته شود و در روزهای بعدد  24سطح بتن بایستی تا -11

انده و یا در چندین نوبت آبپاشی شود و یا سطح آن را با ترکیبات غشایی پوش

.طبق نظر دستگاه نظارت عمل آوری بتن انجام شود
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استانداردها و آزمایش ها
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استاندارد آزمایش های بتن

در فصل پنجم مبحث نهم مقدررات ملدی سداختمان ، فهرسدت مشخصدات      

. وآزمایش های استاندارد ارائه شده است

این استانداردها تا حد امکان بر اساس مشخصات و آزمایش هدای موسسده   

. استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه شده اند

در مواردی که استانداردهای ملی ایران تدوین  نگردیدده اندد مدی تدوان از     

. استانداردهای معتبر بین المللی استفاده نمود
101

a.ahmadi
Draft



پایایی بتن

،شسای،هواییوآبشرایطبرابردربتنتواناییبه:یعنیبتنپایایی

گفتهگرددبتنشدنخرابسببکهفرآیندیهرگونهوفرسایششیمیایی

.کندفراهمرابتنیهایسازهازنظرموردبرداریبهرهبتواندتاشودمی

بتنهایدیدگیآسیببندیدسته

شدنآبوزدنیخ-1

دپدیفروپاشیوخوردگی،ترکبتندرشدنآبوزدنیخهایدورهاثربر

شدهسختسیمانخمیرپیشروندهانبساطدیدگیآسیباینعلت.آیدمی

.استشدنآبوزدگییخپیدرپیهایدورهاثربر
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ندسته بندی آسیب دیدگی های بت

سولفاتیحمله-2
طمنبسموادیبتن،مجاورخاکیاآبدرموجودسولفاتیوننفوذعلتبه

طحسفروپاشیباعثزمانگذشتباکهشوندمیایجادبتندرشونده
به.دیابمیگسترشبتنداخلبهپیشروندهخرابیمروربهوشدهبتن

.ودشبررسیبایدخاکیاوآبدرموجودسولفاتیونمیزاندلیلهمین

فرسایشوسایشد3
بهگیدیدآسیببتن، سطحرویازآبحرکتیاونقلیهسایطوعبوراثردر

متیقسرفتنبینازبهنهایتدروآغازبتنسطحازذراتیشدنجداصورت
.شودمیبتنرویهاز
رانآفرسایشیوسایشیمقاومتتوانمیبتنفشاریمقاومتافزایشبا

.دادافزایش
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هاسنگدانهقلیاییواکنش-4

تشکیلبتندرمصرفیآبوسیمانهایقلیاییباآشتفشانیهایسنگدانه

.شودمیآنخوردنترکباعثوشدهمنبسطکهدهدمیسیلیکاتیژل

بتنداخلفوالدخوردگید5

ینبازآنداخلمیلگردهایرویدربتنخوردگیمحافظالیهعلتهربهاگر

بهربنکاکسیددیگازیاوکلریدیوننفوذاثردرفوالدآغازخوردگی، برود

شروندهبطورپیفوالددرخوردگی،آبواکسیژننفوذبا.باشدمیبتنداخل

شتنها،میلگرداطرافدرآهنزنگمحصوالتحجمافزایشباویافتهادامه

.میشودآنشدنپوستهوخودرنترکموجببتندرداخلیهای
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گروه بندی شرایط محیطی

:مالیممحیطیشرایطدالف

:مانندیگذاراثرهیچبرابردربتنیاجزایآندرشودکهمیگفتهشرایطیبه
شدنگرموسرد،شدنذوبوزدنیخ،متناوبشدنخشکوتر،رطوبت

شدید،فرسایشخورنده،موادمهاجم،غیریامهاجمخاکباتماس،ایدوره
.نباشندضربهیانقلیهوسایلعبور

.اشدبشدهمحافظتمطلوببنحویمهاجمعواملگونهاینمقابلدرقطعهیا

:متوسطمحیطیشرایطدب

وتراهیگورطوبتبرابردربتنی،اجزایآندرکهشودمیگفتهشرایطیبه

.گیرندقرارشدنخشک
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محیطیشرایطبندیگروهدنباله

:شدیدمحیطیشرایطدپ

:مانندشدیدشدنوخشکتربارطوبتبرابردربتنیاجزایکهزمانی
.دگیرنقرارهوادرآنهاسمتیکوورغوطهآبدریاباشنددریاآبپاشش

:شدیدبسیارمحیطیشرایطدت

رطوبتیا5زیرPHباساکنفاضالبوگازهابرابردربتنیاجزایکهزمانی
.شودمیگفتهگیرندقرارشدیدشدنآبوزدنیخباهمراه

:شدیدالعادهفوقمحیطیشرایطدث

وآباینقلیه،وسایلعبورشدیدفرسایشبرابردربتنیاجزایکهزمانی
.می گیرندقرار5ازکمترPHباجاریفاضالب
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روش های بهبود در محیط های سولفاتی

:خورندهمحیطیشرایطی

نمکیاشور،هایآبدریا،آبمعرضدرآرمهبتندارداحتمالکهموقعی

.وندشرعایتنیزپوششحداقلبایدضوابطبرعالوهگیردقرارزدایخهای

:بتندرهاسولفاتمجازمقدار

سیمانوزندرصد4ازنبایدبتن،مخلوطآبدرحلقابلسولفاتکلمقدار

.باشدبیشترسیمانوزندرصد5ازنبایددربتنموجودسولفاتکلمقدارو

دراتنهونداردقرارکلریدیوسولفاتیمحیطدرهمزمانبتنکههنگامی

.شوداجراضوابطبرابربایدهماستگرفتهقرارسولفاتیمحیط
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مقاومت فشاری مشخصه بتن

هایمقاومتتمامیدرصد5کهمقاومتی:بتنمشخصهفشاریمقاومت

.باشدآنازکمتراستممکننظرموردبتنردهبرایشدهگیریاندازه

:استرزیشرحبهآنمشخصهمقاومتپایهبربتنبندیرده:بتنبندیرده

C6 - C8 - C10 - C12 - C16 - C20 -C25 - C30 - C35 - C40 - C45 -

C50 - C55- C60- C65- C70- C80– C85- C90-C100-C110- C120

.می باشندمگاپاسکالبابتنمشخصهمقاومتبیانگرCازپسشماره
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روش های تعیین نسبت های اختالط

الف ـ براي بتن هاي ردهC20  و پایین تر: نسبت هاي اختالط را می توان بر 

اساس تجربه هاي پیشین و بدون مطالعه آزمایشگاهی تعیین کرد.

ازبایدرااختالطبهینههاینسبت:ترباالوC20ردههایبتنبرایدب

اساسبرطراحیضوابطگرفتننظردرباوآزمایشگاهیهایبررسیروش

وودبشانجاماجراازپیشمیتواندهاروشاینمطاله.نمودمشخصپایداری

رساندهمجریآگاهیبهوگردددرجخصوصیفنیمشخصاتچهدفتردر

.شودگرفتهکاربه(شدهتعیناختالطهاینسبت)عنوانبهوسپسشده
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انحراف استاندارد
دبایباشدموجودبتنمقاومتهایآزمایشپروندهکارگاهدرکهمواردیدر

:اشدبزیرشرایطدارایبایدپروندهوشدهمحاسبهنتایجاستانداردانحراف
رحطاجرایدرآنچهمشابهشرایطوکیفیتکنترلروش،مصالحنوعدالف

.شودمشخصآندراست،نظرمورد
تیمحدودینبایدمذکورپروندهدراختالطهاینسبتومصالحدرتغییرات

.باشدداشتهنظرموردطرحدرشدهتعیینحدودازبیشتر

ب ـ باید روش ساختبتنی را که مقاومت میانگین الزم را دارد مشخص کند.

هاینمونهگروهدویامتوالینمونه30حداقلآزمایشنتایجشاملبایددپ
ودشمیگفتهمتوالیهازمانینمونه.باشدآزمایش30حداقلمجموعبامتوالی

روزشبانه3ازبیشترآنازپسبرداریهاینمونهبانمونههرزمانیفاصلهکه
.نشودmp2.5ازکمترکارگاهیاستانداردانحرافموردهیچدر.نباشد
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نمدارک مربوط به مقاومت فشاری متوسط بت

مجموعه مدارکی که نشان می دهند نسبت های پیشنهادی اختالط، مقاومدت 

فشاری متوسطی، معادل مقاومت فشاری متوسدط الزم مدی باشدد ، بایسدتی    

ز شامل پرونده ای از آزمایش های مقاومت در شرایط کارگاهی یا چند پرونده ا

. آزمایش های مقاومت یا مخلوط های آزمایشی آزمایشگاهی باشد

برای ارایه مدارکی که نشان دهد مخلوط بتن مقاومت متوسط الزم را خواهدد 

آزمایش پراکنده 30آزمایش متوالی یا 10داشت، می توان پرونده ای شامل بر 

. باشد انجام شده روز 45آزمایشهای در مدت که این شرط با را به کاربرد، 
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متوسطفشاریمقاومتبهمربوطمدارک
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بتن  ریزیاختالط بتن و 
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نیروی انسانی، تجهیزات و آماده سازی محل بتن ریزی

نیروی انسانی-1

تی تهیه ،کاربرد ، اجرا و کنترل کارهای بتنی باید به افراد صاحب صالحی

واگذار شود که از تجربه ودانش کافی برخوردار بوده ودارای پروانه مهارت

.  فنی و یا گواهی الزم از مراجع ذیصالح باشند

تجهیزات و وسایل-2

.  د ابزار و لوازم مخلوط کردن و انتقال بتن باید تمیز باشندالف

.  یردد پیمانه کردن مصالح بتن باید تا حد امکان به طریق وزنی انجام گب
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رواداری توزیند پ

.  درصد است3رواداری وزنی هر یک از اجزای تشکیل دهنده بتن 

درصد کل 4/0و سایر قسمت های توزین باید رواداری دقت تزارو ها د ت

.ظرفیت دستگاه باشد

من باید با توزیع یکنواخت در حجم بتن ضافزودنی های شیمیایی د ث 
لعمل استفاده از تجهیزات مناسب، دقت های الزم بکار گرفته شده و دستورا

.  کارخانه سازنده رعایت شود

از با بویژه ماسه قبل از ورد به دستگاه بتن سرطوبت مصالح سنگی د ج
ر محاسبه توجه به کارایی و نسبت آب به سیمان باید کنترل شده ونتایج آند

. میزان آب اختالط منظور گردد
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مخلوط کردن بتن

ت بتن باید طوری مخلوط شودکه تمامی مواد تشکیل دهنده آن به صور-1

ن و پیش از پر کردن مجدد، باید مخلوط ک. همگن در مخلوط کن پخش شوند

. را بطور کامل از بتن پیشین تخلیه کرد

تن تهیه بتن آماده بایدبرابر استانداردهای مشخصات بتن آماده یا مشخصات ب

.  ودشده از طریق پیمانه کردن حجمی و اختالط پیوسته مخلوط و تحویل ش

:  بتن مخلوط شده در کارگاه باید مطابق ضوابط زیر تهیه شود-2

. گیرداختالط بتن باید با مخلوط کن مورد تایید دستگاه نظارت انجام-الف

.  ودمخلوط کن بایدبا سرعت سفارش شده ، کارخانه سازنده چرخانده ش–ب 
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وع مخلوط ترتیب ورود مواد متشکله بتن به مخلوظ کن باید متناسب با ن-3

.  کن و نوع بتن باشد

دقیقه، پس از ریختن تمامی مواد 1/5عمل اختالط باید حداقل با -4

.تشکیل دهنده به داخل مخلوط کن ادامه یابد

اختالط با کامیونهای مخلوط کن باید بر اساس ضوابط مندرج در -5

. صورت گیرد6044استاندارد ملی شماره 

اندارد جابجایی ، پیمانه کردن و اختالط مصالح بتن باید با ضوابط است-6

ن مشخصات بتن آماده یا مشخصات بتن تهیه شده از طریق پیمانه کرد

.  حجمی و اختالط پیوسته مطابقت داشته باشد
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بتنانتقال

صورت انتقال بتن از مخلوط کن تا محل نهایی بتن ریزی باید چنان -الف 
.             جلوگیری شودکه از جدا شدن یا از بین رفتن مصالح گیرد 

وسایل انتقال بتن باید امکان رساندن بتن به پای کار را طوری تامین -ب 
ریزی در بتن کنندکه مواد تشکیل دهنده جدا نشوند و حالت خمیری بتن 

. های متوالی از دست نرود

دامپر چرخ های دستی و -1
: حمل بتن با چرخهای دستی و دامپر فقط در شرایط زیر مجاز است

باشد، 160کمترازبتن لیتر در هر نوبت تجاوز نکند و رده 300حجم بتن از 
متر و با دامپر های چرخ الستیکی 60فاصله حمل با چرخهای دستی حداکثر 

.متر باشد، ابزارها کافی و مسیر حمل کامالً صاف و افقی باشد120حداکثر 
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دار                                           ناوه شیب -2

ناوه شیب دار باید فلزی یا دارای روکش فلزی بوده کامالً آب بند باشد و 

شیب آن ثابت و به گونه ای اختیار شود که هنگام حمل عمل جدایی در 

تخلیه بتن بهبرای اجزای بتن حادث نشود در انتهای ناوه باید قیف قائم 

. قالب پیش بینی شود

: پمپ بتن -3

ه  سنگدانه ها بپمپ بتن ، نسبت بزرگترین اندازه انتقال بتن به وسیله در 

:  کوچکترین قطر داخلی لوله انتقال بتن نباید از مقادیر زیرتجاوز کند

برای سنگدانه های تیز گوشه /.33د الف 

گردگوشه سنگدانه های برای /.40د ب 
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.

4- باکت یا جام

دریچه تخلیه باکت باید در کف آن تعبیه شده باشد و جام باید داراي تعداد 

باشد. بازشو کافی 

اندازه دهانه بازشو نبایداز یک سوم درازاي باکت و5  برابر قطر بزرگترین دانه 

باشد سنگی کمتر 

شیب جدار باکت در محل تخلیه آن نباید از60  درجه کمتر باشد.
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بتن ریزی

داییجازتاشودریختهخودنهاییمحلبهنزدیکامکانحدتابایدبتن-1

.شودجلوگیریمجددجابجاییاثردرهادانه

هبدادنجاوریختنهنگامبتنکهباشدطوریبایدریزیبتنروند-2

.پرکندارمیلگردهابینفضاهایراحتیبهبتواندوبماندباقیخمیریحالت

زانمیازکمترمصرفبرایتحویلدرموقعبتناسالمپکهصورتیدر-3

.شودداریخودآنمصرفازبایدباشدمقرر

لودهآبیرونیآورزیانموادبهیاآمدهدرسختنیمهحالتبهکهبتنی-4

.رودکاربهایسازهقطعاتریزیبتندرنبایدشده
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ستهپیووزودخیلیبهبایدریزیبتنپایانتاآغازاز:پیوستهریزیبتن-5

درزهای.یابدادامهقطعاتشدهتعیینپیشازدرزهاییامرزهامحدودهدر

.دباششدهنوشتهمقرراتومندرجضوابططبقبابایدنیازمورداجرایی

.باشدترازبایدافقیهایالیهصورتبهشدهریختهبتنسطح-6

درهکهاییبتنبرایهواحباببابتنساختوزاحبابموادازاستفاده-7

.استالزامیگیرند،میقرارمتوالیهایشدنآبوزدنیخورطوبتمعرض

مانکارپیمناسببستروپیزیرترازبهرسیدنازپس-پیریزیبتن-8

اهدستگتاییدموردهایروشطریقازپیبهواردهبارهایبهتوجهباباید

.نمایداقدامپیتحکیمبهنسبتنظارت
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:هاسقفوهادالریزیبتن-9

محموله.شودانجاممتوالیبطوروجهتیکدربایدهادالدرریزیبتن

سسپوریختهپراکندهصورتوبهسطحمختلفنقاطدرنبایدبتنهای

زیادحجمدرومحلیکدرنبایدبتنهمچنین.شوندتسطیحوپخش

جمحبهتوجهباشوددادهحرکتقالبطولدرافقیطوربهسپسوتخلیه

حداتکهشودانجامصورتیبهبایدعملیاتوتخلیه،حملهایروشوبتن

.گرددپرهیزهادالدرسرداتصالآمدنبوجودازامکان

ایهنقشهودرتعیینقبلازریزیبتنختممحلبایدبزرگعملیاتدر

.یابدادامهساختمانیدرزهایمحلتاعملیاتوشودمشخصاجرایی
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:اصلیتیرهایوستوندیوار،ریزیبتن-10

صورتیکنواختضخامتباافقیهایالیهدربایددیوارهادرریزیبتن

وانمیز.شودمتراکمکاملبطوربعدیالیهریختنازقبلالیههروگیرد

دربلیقالیهجدید،الیهریختنهنگامکهباشدچنانبایدریزیبتنسرعت

.دباشیکنواختبتنونیایدجودبوسرداتصالتا.باشدخمیریحالت

سازهزمرکسویبهریزیبتنسپسوشودریختهسمتدوازبایدریزیبتن

.شودجلوگیریهاوگوشهجاهمهدرآبشدنجمعازویابدادامه

این.نمودمحدودبایدامکانحدتاودیوارهاهاستونریزیبتنارتفاع

.شودمیمحدودمتر1/2تا9/0بههادانهشدنجداازجلوگیریبرایارتفاع
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.دشومتراکمریزیبتنعملیاتطولدربایدبتنمناسبوسایلبا-11

ایهقسمتوگیردبردرکاملطوربهرامدفونواقالممیلگردهاکهبطوری

.کندپرخوبیبهراهاقالبهایگوشهبخصوصوداخلی
.نکردمتراکمتوانمیراتراکمخودهایبتن

بردهفروطوریمشخصفاصلهومنظمبطوربایدبتنداخلدرویبراتور-12

بایدنهمچنی.باشندداشتههمپوشانیهمباشدهلرزانیدهقسمتدوشودکه

.رودفروداردخمیریحالتهنوزکهزیرینالیهدر

آرامیبهوگرددبتنواردقائمصورتبهامکانحدتابایدویبراتور-13

.نماندباقیبتنداخلهواحبابتاشودکشیدهبیرون
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ماله کشی و پرداخت بتن

ن بردن ماله کشی و پرداخت بتن به زدودن بتن اضافی روی سطح بتن و از بی
.  پستی و بلندی و یا به شکل دل خواه در آوردن بتن گفته میشود

:  روشهای ماله کشی و پرداخت بتن عبارتند از 

فاده از شمشه کشی، تخته ماله، ماله کشی، استفاده ازماله دستی بلند، است
. شمشه دسته دار،جاروکشی، پرداخت ماله برقی

اشی انجام هرگونه عملیات پرداخت بر روی سطوح دالهای بتنی،مادام که آب ن
.  از آب انداختگی وجود داشته باشد، ممنوع است

پاشیدن سیمان خشک بر روی سطوح خیس برای جذب آب اضافی 
.می تواند موجب ترک خوردگی سطحی شود و مجاز نیست

لیسه ای کردن سطحی که ماله کشی نشده است مجاز نیست  
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عمل آوری

دمایوجلوگیریبتنرطوبتافتازآنطیکهاستفرایندیبتنآوردعمل

.کندمینگهداریبخشیرضایتدربطوررابتن

اومتمقوپذیرینفوذ:مانندشدهسختبتنهایویژگیبربتنآوردنعمل

.داردبسزااثریشدنآبوزدنیخبرابردر

عواملربرابدربتنتاشودآغازبتنتراکمازپسبالفاصلهبایدآوردنعمل

.گیردقرارمحافظتموردزیانبار

.شودمیگفتهپروراندنگاهیومحافظتومراقبتبهبتنآوردنعمل
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روش های عمل آوردن بتن تازه

:کرداستفادهزیرهایروشازتوانمیبتنرطوبتنگهداریبرای

ارد،رانگهداولیهشدنسختدردورهبتناختالطآببتواندکهروشیهر-1

.(شدهخیسچتایی)مناسبهایپوششیاپاشیآب:مانند

نکرداندودیاپوشاندنروشبابتناختالطآبکاهشازکهروشیهر-2

یاآبضدکاغذهاینایلون، ازاستفاده:مانندکند،جلوگیریآنسطح

.غشاییهایپوشش

ودداربستگیبتنودمایمحیطی شرایطسیمان،نوعبهآوردنعملمدت

.شودکمترسلسیوسدرجه5ازنبایدبتنسطحازقسمتهیچدمایآنطی
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بتن ریزی در شرایط ویژه

.دهدمیکاهشراشدهسختوتازهبتنکیفیتگرمهوایدرریزیبتن-1

.دشومیگفتهآنبدونیاکمرطوبتوبادهمراههوازیاددمایبهگرمهوای

آبگیریسرعتافزایشآب،سریعتبخیرباعثوگرمارطوبتهمراهباد

دتوانمیوشوندمیآنگیرشتسریعوتازهبتنکاراییکاهشسیمان،

.گردندبتننهاییمقاومتکاهشموجب

عجمافزایشوکردنمتراکم،ریزیبتندرکارشدنسختباعثگرمهوای

.گرددمیتازهبتندرترکموجبهمچنینوشودمیخمیریشدگی
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برایبرای،شدیدالعادهفوقوشدیدشرایطدرآبجذببیشترین-2

.شدبامیدرصد3ریزهایسنگدانهبرایودرصد5/2درشتهایسنگدانه

بتنبرایسلسیوسدرجه30ازبیشنبایدریزیبتنهنگامدربتندمای-3

.باشدحجیمبتنبرایسلسیوسدرجه15ومعمولی

نشتهواگرمایوسیمانآبگیریازگرمایناشیبتن،دروندمایاختالف-4

.شودمنظوربتنطرحدربایدکندکهمیایجادبتندرهایی
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روشهای کاهش دمای بتن

ریزیبتنوبتنساختشروعهایزمانبرایمناسبریزیبرنامهدالف

هوابودنخنکدرهنگامریزیبتنزمانتنظیمدب

کردنجایگزینیاکمزاییحرارتبامناسبهایسیمانبردنبکاردپ

وایبارهرویاپوزوالنیپرتلندسیمانمانندپوزوالنیموادباسیمانازمقداری

.دزیاسیمانمصرفازجلوگیریمنظوربهمناسباختالططرحازاستفاده

.نشوداستفادهسلسیوسدرجه75ازبیشدمایباسیمانازدت

ایوشدهبندیعایقسیلوهایدرنگهداریبااستبهترسیماندمایدث

.شودداشتهنگهپایینسفیدرنگبهشدهآمیزیرنگ
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بتندمایکاهشروشهایدنباله

:هاسنگدانهدمایکاهشدج

هاسنگدانهبهسردهوایدمیدنوپاشیآب،سایهدرکردنانباربا

درآبپولکییخیایخخردهریختنومصرفیآبکردنخنکدچ

یدسفرنگبهآمیزیرنگیاوآبتامینهایولولهمنابعکردنعایقدح

.میگیرندقرارآفتابمستقیمتابشباربردرکههاییقسمتبرای

بتنمخلوطحملوتهیههایماشینوابزارپاشیآبونگهسایهدردخ

بهسردهوایدمیدنیاسردآبپاشیدنیاهاکنمخلوطکردنعایقدد

.روشنهایرنگسفیدیارنگباآنهاآمیزیرنگیاآنها
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بتندمایکاهشروشهایدنباله

.استترخنکهواکهزمانییاشبدرریزیبتن-ذ

سلسیوسدرجه50ازبیشدمایباهایقالبوتوکاراجزایمیلگردها،-ر

آوریمعجکامالًاضافیآبوشوندپاشیآبریزیبتنازقبلبالفاصلهباید

.گردد

کاهشزاجلوگیریبرایزیرتدابیربایدترک،ایجادازجلوگیریمنظوربه-ز

.شوداتخاذریزیبتنازپسبتندمایافزایشورطوبت

.سایبانوبادشکنتوسطآفتابتابشوبادجریانازبتنحفظ-س

.آنمجاورهوایوبتنآبپاشیبابتنآبتبخیرازجلوگیری-ش
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بتن ریزی در مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان

دباینیستکافیرطوبتکهعماندرایوفارسخلیجساحلیمناطقدر
:شوندمراعاتنیززیرمواردگرمهوایدرریزیبتنضوابطرعایتضمن

شدهزاحترازیادسیمانمصرفازکهگردندتعیینچناناختالطهاینسبت
.یابندکاهشپذیریونفوذسیمانبهآبنسبتو

پوزوالندبا1نوعیاو2نوعپرتلندسیمانکم،گرمازاییبامناسبسیماناز
هاینسیماسایریاوایروبارهیاپوزوالنیآمیختهپرتلندهایسیمانیاو

.شوداستفادهپوزوالنی

وبتنمکعبمتردرکیلوگرم350سیمانیموادیاسیمانمقدارکمترین
.باشدمیبتنمکعبمتردرکیلوگرم425آنبیشترین

500ازکمتربایدبتندرمصرفیآبکلریدهایمقدار P.P.Mباشد.



135

بتن ریزی در هوای سرد

:باشدبرقرارزیرشرایطمتوالیروزسهبرایشودکهمیسردگفتههواییبه

.باشدسلسیوسدرجه5ازکمترروزشبانهدرهوادمایمیانگیندالف

.نباشدزیادترسلسیوسدرجه10ازروزنصفازبیشتربرایهوادمایدب

سردهوایاثرجلوگیریهایراه-1

تن،باختالططرحمصالح،انتخابدرالزمدقتباید:ریزیبتنبرای-الف

دچارشدهریختهتازهبتنتاگیردصورتبتنآوردنعملوریختنحمل،

.باشدالزمکیفیتداراینیزشدهسختبتنونگرددزدگییخ
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نبتکههاییمحلدرروزشبانهدردوباربایدبتندمای:بتندمای-ب

.شودلحاصکافیاطمینانبتننگهداریوضعیتازتاگردد،ثبتشدهریزی

مصرفیمصالح-2

.شوداستفاده(سهتیپپرتلندسیمان)زودگیرسیمانازدالف

درریزیبتندرآمیختههایسیمانوایروبارهسیمانازاستفادهدب

.گرددنمیتوصیهسردهوای

از).نموداستفادهمطلوبدمایبهبتنرساندنبرایگرمآبازتوانمیدپ

.(شودجلوگیریوسیمانسانتیگراددرجه40ازبیشگرمایباآبتماس

.(شودگرمماسهاستالزماگر).نباشندآغشتهبرفویخبههاسنگدانهدت
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بتناختالططرحالزامات-3

:سیمانبهآبنسبتدالف
.بیشتر باشد/ . 5نسبت آب به سیمان با توجه به دمای محیط نباید از

:بتنکاراییتامینبرای-ب

.نموداستفادهکنندهروانوآبکاهندهافزودنیموادازتوانمی

بتندمایحداقل-4

ایهاندازهبابتننگهداریوریختنکردن،مخلوط:هنگامبتندمای-الف

درجه(-18تا-10)و(-10تا-5)و(-5تا-1)هوایسانتیمتردر90تا30

.باشدکمتردرجه18و13،16ازبترتیبنباید.سانتیگراد
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بتنریختنوحملبهمربوطنکات-5

تدسازراخوددمایتازه،بتنباشدکهبایدجوری:بتنریختنوحمل-الف

.گرددحملشدهبندیعایقوسربستهوسایلدرامکانحدتابایدبتن.ندهد

ولیقبشدهسختبتنسطح،قالب،میلگردهابایدریزیبتنازقبل-ب

.شودزدودهزدگییخنوعهراززمین

:تازهبتنآوردنعمل-6

یخبتنتاباشدداشتهادامهساعت24حداقلبایدتازهبتنآوردنعملدالف

.یابدادامهمگاپاسکال5مقاومتبهبتنتارسیدنبایستیپروسهاین.نزند
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یرساواطرافمحیطوبتنکردن،گرمعایقهایپوششازاستفادهبادب

.نظارتدستگاهتاییدبههاروش

هاپوششبرداشتنازپسبویژهباد،وزشمقابلدربایدتازهبتندپ

.گرددمحافظت

شدهسختبتنمحافظت-7

14بهآنمقاومتکهایشدهاشباعبتنزدگییخازکهاستالزم

.کردجلوگیریاستنرسیدهمگاپاسکال

هایروشبایاکارگاهیهاینمونهوتهیهاستانداردهایروشباتوانمی)

.(آوردبدستآنرامقاومت،بتنکردنخراببدون
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ضوابط و شیوه                 

ا جرایی میلگرد ها
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:هامیلگردمکانیکیمشخصاتد1

شدههخواستمشخصاتبافاصلهتعدادوقطرجنس،لحاظازبایدمیلگردها

.باشدداشتهمطابقت

:میلگردهابریدند2

Bar)بارکاتر:مانندمکانیکیوسایلبابایدمصرفیمیلگردها cutter)

.ارددنظارتدسگاهتاییدبهنیازدیگرروشهایازاستفاده،شوندبریده

:میلگردهاکردنخمد3
Bar)مانندمکانیکیوسایلبابایستیمیلگردهاتمامی-الف bender)

.بداندمجازرادیگرروشینظارتدستگاهکهآنهامگرشوند،خمسردو
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بهمجهزماشینوسیلهبهبایدامکانحدتاهامیلگرد:کردنخم-ب

جامانثابتیانحنایشعاعثابتسرعتدرعبوریکباوکرنخمفکله

پذیرد،

آنهارقطکهشوداستفادههاییفلکهازبایدمیلگردهاکردنخمبرای-پ

.باشدمناسبنظرموردفوالدنوعبرای

یطمحدمایوفوالدنوعبامتناسببایدهامیلگردکردنخمسرعت-ت

.شوداختیار
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بایدباشد،کمترسلسیوسدرجه5ازمیلگردهادمایکهشرایطیدر-ث

.شودخودداریآنهاکردنخماز

بهمجدددادنشکلمنظوربهخمهاکردنبستهوبازکلیطوربه-ج

.نیستمجازمیلگردها

.نیستمجازداردقراربتندرآنسریککهمیلگردهاییکردنخم-چ
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جا گذاری و بستن آرماتورها-4

ودخجایدراجراییهاینقشهمطابقریزیبتنازقبلبایدآرماتورها-الف

زاخارجآنهاجابجاییازکهشوندنگهداشتهوبستهطوریوگیرندقرار

.شودجلوگیریشدهدادهروادیهایمحدوده

باشد،نکردهمقررراهاروادیمجازمحدودهنظارتدستگاهکهمواردیدر

:کردگذاریجازیرهایرواداریمراعاتبابایدرامیلگردها

میلیمترد8هامیلگردمحافظبتنپوششضخامتانحرافبیشتریندب

میلیمتر30:هامیلگردبینجانبیفاصلهانحرافدپ
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ردیوا،تیر،سقفهایاندازهبهتوجهبامیلگردهاموقعیتانحرافدت

:باشدمیزیرشرحبههاستوناندازهکوچکترینیا

میلیمتر8کمتریامیلیمتر200تاد

میلیمتر12میلیمتر600تا200بیند

میلیمتر20بیشتریامیلیمتر600د

:میلگردهاانتهایوخمهاطولیموقعیتانحرافدث

میلیمتر20قطعاتناپیوستهانتهایدرد

میلیمتر50مواردسایردرد
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:رواداریمجازاکثرحدمقدارد5

رمعتبتاجاییمیلگردهامحافظبتنپوششضخامتبرایرواداریمقدار

.نشودکمترشدهتعینمقدار2/3ازشدهیادضخامتکهاست

:هاها،خرکلقمهفاصلهد6

قعیتموتثبیتبرایاستفادهموردقطعاتسایرو،تعدادآنهاابعاد،جنس،

نقطهبتنریختنهنگامکهباشندطوریبایدشدهطراحیجایدرهامیلگرد

.نشودایجادآنپایاییومقاومتدرضعفی
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:مفتولبامیلگردهابستند7

یاهاولمفتازبایدآنهابهایسازهغیرعناصروهمبههامیلگردبستنبرای

.کرداستفادهفوالدیهایگیرهوهادهندهاتصال

اهگیرهوهادهندهاتصال،هاسیمبرجستهانتهایکهداشتتوجهباید

.نگیردقرار(بتنکاور)بتندرپوشش

:جوشکاریبامیلگردبستند8

رایبهمازگذرندهمیلگردهایبستنبرایالکتریکیقوسباجوشکاری

.باشدمیمجازنظارتدستگاهتاییدباپذیرجوشفوالدهای

.ودشآندرزدگیایجادومیلگردمقطعسطحکاهشباعثنبایدجوشکاری



جزئیات آرماتور بندی-9

مصرفیمیلگردهایانواعدالف

.باشندداشتهمطابقتمشخصهمقاومتبابایدمصرفیمیلگردهای

اسمیقطرهایدب

.باشندمیلیمترحسببرآجداروسادهمیلگردهایاسمیقطرهای

فوالدمختلفانواعتوامکاربرددپ

:هکآنمگرنیستمجازقطعهیکدرفوالدگوناگونانواعتوامکاربرد

.شودگرفتهنظردرطراحیدرآنهامتفاوتمکانیکیمشخصاتد1پ

.باشدنداشتهوجوداجرامرحلهدراشتباهامکاند2پ

رایبفوالددیگرنوعوطولیهایمیلگردبرایفوالدجوریکازاستفاده
.استپذیرامکان(1پ)موردرعایتباعرضیمیلگردهای
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میلگردهارویبتنیپوشش-10
میلگردهاقطردالف

ب ـ4/3 بزرگترین اندازه اسمی سنگ دانه هاي: اندازه اسمی سنگدانه تا32  
اسمی سنگدانه هاي بزرگتر از32  .میلیمتر، یا5  میلیمتر بیشتر از بزرگترین اندازه

:مقاومخاکیدیوارهجواردر-پ

اشد،بتماسدرآنبادائمبطوروشودریختهخاکیدیوارکناردربتناگر
.شوداختیارمیلیمتر75ازکمترنبایدپوششضخامت

:میلگردهامحافظتخوردگی-ت

آتیهتوسعبرایشدهبینیپیشفوالدیصفحاتوقطعاتهمهوهامیلگرد
.شوندنگهداریخوردگیدربرابربایدهاساختمان
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درزهای اجرایی بتن

150150
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دنباله درزهای بتن

اجراییدرزهای-الف

.آیدعملبهکافیدقتبایداجراییدرزهایموقعیتتعییندر

اهنقشهدربایدکاراهمیتبهبستهآنهاموقعیتواجراییدرزهایتیپ
.شودتعییننظارتدستگاهوسیلهبهکارگاهدریامنعکس

اهدلخوزمانییامحلبهنبایدرااجراییدرزهایموقعیتتعیینحالهردر
.کردواگذارکارروزپایانقبیلاز

ازراشدهخشکدوغابوکردبایدتمیزرااجراییدرزهایبتنسطحد1
.زدودآنروی

واهتالشآنهادرکهکردبینیپیشمقاطعیدربایدرااجراییدرزهاید2
.دارندرامقدارکمترینبرشینیروهایویژهبه
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اجراییدرزهایدنباله

ایدرزهمحلدرها،تالشسایروبرشینیروهایانتقالبرایلزومصورتدر

.آیدعملبهالزمهابینیپیشبایداجرایی

قبلینبتسطحبایداجراییدرزهایمحلدربتنپیوستگیتامینبراید3

.ریخترابعدالیهسپسوساختخشنرا

تصوربهرااجراییدرزهایسطوحتمامیبایدجدیدریزیبتنازدپیش4

.درآوردخشکسطحبااشباع

هایتنشامتدادبرعمودامتدادیوداشتهبایدفرماجراییدرزهاید5

اجراییبزرگدرزهایایجادازبایدهمچنین.باشندداشتهسطحبرعمود

.تگرفنظردرشکستهسطوحیاپلکانیصورتبهرادرزهاوکردخوداری
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دنباله درزهای اجرایی     

.شودانجاممناسبهایقالببابایدقائماجراییدرزهایایجادد6

تیرهایوهادالدهانهسومیکدربایدهاکفاجراییدرزهایایجادد7

رتیتااجراییدرزهرفاصلهاصلیتیرهایدر.گیرندقرارفرعیواصلی

.باشدکمترفرعیتیرعرضبرابردوازنبایدآنهابامتقاطعفرعی

ایاعضاینکهزمانیتارادیوارهایاهاستونبرمتکیهایدالیاتیرهاد8

.کردریزیبتننبایددارندخمیریحالتقائم

خت،ریدالبتنبایکپارچهصورتبهبایدراهاستونسروتیرهابتند9

.دباششدهتصریحمشخصاتدفترچهیاهانقشهدرآنخالفکهآنمگر
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بتن درزهای انبساط-ب 

متر  در جای خشک و25چنانچه  درازا  یا پهنای ساختمان ها  از   

متر در جای مرطوب بیشتر شود اجرای درز 50متر در جا ی معتدل  یا 35

. انبساط در آن الزم است

ین هر این درز ها باید در محل یا محل هایی در نظر گرفته شوند که فاصله ب

.دو  درز  پس از هم از اندازه های گفته شده بیشتر نشود 

.درز انبساط باید هم در شالوده و هم در سازه اجرا شود
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درز  انقطاع  بتن–پ 

( عدرض )بده  ( درازا )در ساختمان های دارای  پالن منظم که نسدبت  طدول   

.برابر بیشتر است3پهنای ساختمان از 

ت طدول  باید با ایجاد درز انقطاع آن را به مستطیل هایی تبدیل کرد که نسب

. بیشتر نشود3به عرض آنها از 

بحث ضوابط درز انقطاع و اندازه آن بایستی  با در نظر گرفتن سفارش های م

. ششم مقررات ملی ساختمان باشد
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