پرسش و پاسخ
جناب آقاي دكتر محسن تدين

احتراما" خواهشمند است در مورد مساله ذيل الذكر اظهار نظر فرمائید .گزاار مروزوب وزه معال زاا مكانیز
خاك ناحیه در حال ساخت دو كارخانه وه پیوست در ي لوح فشرده تقديم مي گردد.
« در خصوص وتن هاي مورد استفاده در سازه هاي وتني روزمیني كه در م رض هیچگونه يون كلريدي نیسزتند
و همچنین در خصوص فونداسیون سازه هايي كه در م رض خاك داراي يون كلريزد نمزي وادزندي يزا الاامزاا
جدول 9ز6ز 1مرووب وه وند 9ز6ز 4مبحث نهم مقرراا ملي ساختمان ويرايش سال  1991مي وايسزت در نظزر
گرفته دوند يا خیر؟ و يا استفاده از وتن رده  C20و  C25در اين مناطق ممنوعیتي دارد؟»

حسين دورمحمدي

جناب آقاي دكتر حسين دورمحمدي

عضو انجمن بتن ايران

 -1در مواردي كه خاك و ب مجاور دالوده هاي وتني يا ديوارهاي وتني و سازه هزاي روزمینزي حزاوي مقزادير
قاول توجهي يون كلريد نبادد استفاده از الااماا جزدول 9زز6زز 1در ونزد 9زز6زز 4مبحزث نهزم مقزرراا ملزي
ساختماني ويرايش سال  1991ضرورتي ندارد .اين جدول وراي حادیه خلیج فارس و دريزاي عمزان تهیزه دزده
ووده است و حتي حالت الف (دسته  )Aنیا وراي ن منعقه است نه همه مناطق ديگر كشور كه در م رض خعزر
نفوذ كلريد (وراثر وز وادهاي داراي يون هاي نم ) نیستند .ضمناً از خود اين جمله ور مي يزد كزه سزازه در
جائي قرار داردكه وز واد نم دار محتمل است اما خعر نفوذ وه داليل درايط قرارگیري خاص وجود ندارد.
 -1استفاده از وتن رده C20و C25در مناطقي از كشور مانند تهراني اصفهاني كرمان و غیره مزان ي نزدارد مگزر
اينكه تهاجم سولفاتي محدوديت نسبت ب وه سیمان را ايجاب نمايد.
 -9در گاار ارسالي زير نتايج سولفاا و كلريد خاك مشاهده نشد و صرفاً وزه حزداك ر نتیجزه سزولفاا خزاك
ورحسب درصد وزن خاك م ادل  0/5درصد اداره دده است.
الزم وه ذكر است در رو ASTMD2435ي سولفاا كل خاك ودست نمزي يزد ولكزه سزولفاا محلزول در ب
موجود در خاك ت یین مي دود و اين تناقص قاول حل نیست .ضمناً مقدار سزولفاا كزل در وزا ورحسزب SO3
داده مي دود در حالیكه در  ASTMسولفاا ورحسب  SO4محاسبه و گاار مي گردد.
وهرحال نتايج خاصي ارائه نشده است و ونظر مي رسد اگر ارائه دود نیا اعتباري ندارد.
جناب آقاي دكتر تدين

موضوع :اعالم نظر در خصوص عدم رشد مقاومت فشاري بتن  7روز تا  82روز

محسن تدين

وه استحضار مي رساند در نتايج مقاومت فشاري وتن مشاهده مي دود وتن هزاي مزورد اسزتفاده در سزازه هزاي
مختلف در سن  7روزي معاوق مبحث نهم وراي سیمان تیپ دوي حداقل  56درصد مقاومت مشخصه ردد دادزته
اند ولي در سن  12روز ردد مقاومت ن وه حداقل مورد نظر (90درصد مقاومت مشخصه ) در نشريه فوق نمزي
رسد (نمونه اي وه پیوست ارسال مي گردد).
فصلنامه
انجمن بتن ایران
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وا توجه وه اينكه كارفرمايان غالبا" وراساس نتیجه مقاومت فشاري وتن در سن  7روز تصمیم گیزري و وارگزذاري
سازه را انجام مي دهند خواهشمند است راهنمايي و راهكار مناسبي جهت ت یین تكلیف اين گونه موارد وه ايزن
مشاور امر وه اوالغ فرمايید.
غالمرضا غالمي

جناب آقاي مهندس غالمرضا غالمي
در پاسخ وه نامه دماره  572مورخ  99/4/9جناو الي در مورد عدم دستیاوي وه  90درصد مقاومت مشخصزه در
سن  12روز و اداره وه موضوعاا مندرج در مبحث مقرراا ملزي وزراي سزیمان پرتلنزد نزو  1و دسزتیاوي وزه
حداقل  56درصد مقاومت مشخصه در سن  7روزي نظر جناو الي را وه نكاا زير جلب مي نمايم.
 1ز طبق ت ريف موجود در مبحث نهم مقرراا مليي زماني كه رده مقاومتي معرح مي دود (ماننزد )C25ي ايزن
مقاومت در سن  12روز وراي نمونه استوانه اي استاندارد موضوعیت دارد( .وند 9ز5ز1ز  5سزال  )1991در هزی
ئین نامه اي در دنیاي مقاومت  7روزه مبناي تصمیم گیري وراي پذير نیست اما مي تواند د ورانگیزا تلقزي
دود.
1ز چنانچه وه مبحث نهم مقرراا ملي ويرايش سال  1991مراج ه گردد در وند 9زز10زز2زز 1و در زيزر ونزد 1
گفته دده است كه مقاومت وتن  90روزه تمامي سیمانهاي پرتلند وا يگديگر وراور و  1/1وراور مقاومت نمونزه 12
روزه اي است كه وا سیمان نو ي ساخته دده است و جدول دماره 9ز10ز  14ي اين اساس ارائه دزده اسزت.
اين جمله يكي از نادرست ترين معالبي است كه مي توان در ي مبحث از مقرراا ملي مشاهده نمود زيزرا اوالً
اين جدول از ي نتیجه تحقیق در ي كشور ویگانه وراي میزانگین مقاومزت فشزاري مزالا اسزتاندارد سزیمان
ورگرفته دده است كه استاندارد سیمان نها وا استاندارد سیمانهاي ايران متفاوا است.
ثانیا" ي نتیجه تحقیق را نمي توان مبنائي وراي پذير مقاومت وتن قرار داد.
ثال ا" نتیجه مقاومت مالا استاندارد سیمان پرتلند نو  1كارخانه هاي مختلف سزیمان در ايزران و كشزورهاي
ديگر يكسان نیست و روند كسب مقاومت نها نیا متفاوا است .وناوراين چگونه مي توان چنین جدولي را حاكم
ور پذير وتن در كشور نمود؟! ضمناً وايد گفت وه هیچوجه اين نسبت هزا در ايزران ديزده نمزي دزود و امزري
توهمي و خیالي است.
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راو ا" فرض كنید اين نسبت ها در سنین مختلف وراي سیمان صحیح وادد .چگونه مي توان اين ها را وراي وزتن
هم صادق دانست در حالي كه وراي وتن هاي وا  Wمتفاوا و عیار سیمان متفاوا وزا سزنگدانه هزاي مختلزف
C

چگونه مي توان اين نسبت ها را ثاوت فرض نمود.
خامسا" اداره دده است كه وا اجازه دستگاه نظارا مي توان مقاومت فشاري مشخصه مورد انتظزار را از جزدول
9ز10ز 14ودست ورد در حالي كه مقاومت فشاري مشخصه ورحسب نو سزیمان قاوزل تيییزر نیسزت و صزرفاً
طراح پروژه مي تواند سن مقاو مت مشخصه را عوض كند و تيییر مقاومت مشخصه امري دناخته دده و منعقي
نیست و وا منعق طراحي سازه هاي مت ارف نیا سازگار نمي وادد.
هم چنین توجیهي وجود ندارد كه دستگاه نظارا اين اجازه را صادر نمايد.
سادسا" در زير وند  4اين قسمت گفته است كه نمي توان وجاي  7و  12روز از مقاومزت  11و  41روز اسزتفاده
نمود درحالي كه تيییر مقاومت مشخصه را پذيرفته است! اين امر نیا از عجايب ئین نامه ها در دنیا وزه حسزاب
مي يدي زيرا همان منعقي كه تيییر سن را وراي ت یین مقاومت نمي پذيرد وه طريق اولي نبايد كاهش مقاومزت
مشخصه را قبول نمايد.
 9ز وهرحال اگر مقاومت هاي سه نمونه متوالي و هر كدام از نها ضواوط فصل دهزم (9زز10زز2زز )5را وزر ورده
نكندي وتن كم مقاومت محسوب مي گردد و وايد وررسي وتن كم مقاومت انجام دود و وارگذاري همواره الاامزي
نمي وادد.
محسن تدين

جناب آقاي دكتر تدين

وه استحضار مي رساند كه دن و ماسه موجود جهت تهیه وتن پودش كانزال ) (Canal Liningمعزاوق منحنزي
دانه وندي ذيل مي وادد.

معاوق دانه وندي  ASTMماسه خارج از محدوده استاندارد قرار گرفته است لیكن معاوق استاندارد ملزي - 901
الااماا اجباري ماسه درون پو
فصلنامه
انجمن بتن ایران
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قرار میگیرد.

محدوده استاندارد ماسه طبق

استاندارد ملی  - 203الزامات اجباری ماسه
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نمودار دانه وندي ماسه ارائه دده خارج از محدوده مجاز استاندارد است(دردت دانه مي وادد.) FM=3.59-

نمودار دانه وندي دن ارائه دده معاوق دانه وندي  ASTMخارج از محدوده مجاز استاندارد است.
محدوده استتاندارد نت
طبق

استاندارد ملی  - 203حداکثر سایز سنگدانه  32میلیمتر
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نظر وه كارورد وتن و نوان الينینگ پیشنهاد گرديد تا مخلوب نهايي در محدوده میاني ناحیه(1قسمت وسط وین
گراف  ) A,Bقرار گیرد .وا وررسي نسبت هاي متفاوا اختالب دن و ماسهي مخلوب حاصله در ناحیه پیشزنهادي
قرار نگرفت و در ورخي حالت هاي منحني معلوب را قعع میكند.
سوال:
وا توجه وه عدم نادي

ددن وه محدوده مورد نظر چه اقدامي وايد صورا گیرد؟ يا وا ت ويض دن مي توان وتن

مناسب الينینگ كانال تهیه كرد؟
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گراف مخلوب سنگدانه وا نسبت %57ماسه و  %49دن
قاسم نيسي
عضو حقيقي انجمن
جناب آقاي مهندس قاسم نيسي
وا توجه وه نامه مورخ  99/11/19كه حاوي اطالعاا دانه وندي دن و ماسه موجود در وتن جهت ساخت پودش
كانال وود ودينوسیله موارد زير وه استحضار مي رسد.
 1ز هر چند ماسه ماوور خارج از استاندارد  ASTM C33قرار دارد اما ظاهراً در محدوده اجباري استاندارد 901
ايران قرار دارد .وهرحال خروج از استاندارد وه م ناي غیر قاول مصرف وودن نیست .هم چنین الزم وه ذكزر اسزت
كه در استاندارد اجباري ايران محدوديتي وراي مدول نرمزي ماسزه وجزود نزدارد و محزدوديت موجزود وصزورا
اختیاري است.
 1ز دن موجود داراي حداك ر اندازه اسزمي  97/5میلزي متزر اسزت و همزانعور كزه نودزته ايزد وزا اسزتاندارد
 ASTM C33و استاندارد  901ايران وه عنوان دن (15ز )4/75تعاوق ندارد اما وزا دزن محزدوده 97/5زز4/75
ممكن است تعاوق دادته وادد.
 9ز وهرحال وراي پودش وتني كانالي دني وا حداك ر اندازه اسزمي  97/5میلزي متزر مناسزب نیسزت و توصزیه
ميدود از دن وا حداك ر اندازه  19میلي متر استفاده گردد.
الزم وه ذكر است كه جناو الي مخلوب سنگدانه را وراي حداك ر اندازه اسمي  15میلي متر منظور نموده ايد كزه
وا وض یت دن موجود همخواني ندارد و وايد وه اين موضو توجه دود.
 4ز ضمناً خواهشمند است وجاي رسم منحني دانه ونديي درصدهاي گذرانده از الز

در جزدول محزدوده دانزه

وندي درج گردد.
محسن تدين
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جناب آقاي دكترمحسن تدين
خواهشمنداست درخصوص موارد زير اينجانب را راهنمايي فرمايید.
)1پايین وودن میاان درصد مواد خش (جامد) درهوازا از مقدار مشخص دده توسط تولیدكننزده وزه چزه علزت
مترمك ب وتن پايین وودن میاان درصدموادجامد

است؟ واعنايت وه مصرف حدود5گرم ازمواد مورد اداره در ي
چه تاثیري دروتن تولیدي دارد ؟

اگرمقزدار وه دست مده میاان درصدجامد وراي هوازاپايین ترازمقدارمشخص دده توسط تولید كننزده وادزد(وه
عنوان م ال وه میاان  10درصدپايین ترازمقدارمشخص دده توسط تولیزد كننزده) يا نشزان از فاسزدوودن مزواد
هوازا مي وادد؟ اگر وا هوازا مذكور وتن تولید گردد چه تاثیري در وتن تولیدي دارد؟
 )1پايین وودن میاان  PHدر هوازا از مقدار مشخص دده توسط تولیدكننده وه چزه علزت اسزت؟پايین وزودن
میاان ن چه تاثیري دروتن تولیدي دارد ؟
واتوجه وه اينكه دراستاندارد  ISIRI 1990ذكردده است كزه مقزدار  PHازمقدارمشزخص دزده توسزط تولیزد
كننده وا تلورانس ا واحد يا درمحدوده مشخص دده توسط تولید كننده قاول قبول است ياگرمقزدارودست مزده
میاان  PHوراي هوازا پايین تراز مقدار مشخص دده توسط تولید كننده وادد(وه عنوان م ال وه میزاان 9واحزد
پايین تر از مقدار مشخص دده توسط تولید كننده ) يا نشان از فاسدوودن مواد هوازا مزي وادزد؟ اگزر وزا هزوازا
مذكور وتن تولیدگردد چه پیامد هايي وراي وتن تولیدي دارد؟
نادرمهيني
عضوحقيقي انجمن بتن
جناب آقاي مهندس نادر مهيني
در پاسخ وه پرسش مورخ  99/11/4جناو الي وه دماره 4999ي موارد زير وه استحضار مي رسد.
 1ز پائین تر وودن میاان درصد مواد خش

جامد در هوازاي ي

حد مجاز 5تا 10درصد مي وادد .چنانچه درصد مواد خش
مقدار ماده خش
خش

و اگر درصد مواد خش

تولیدكننده نسبت وه مقدار اعالم دزدهي داراي

ویشزتر از 10درصزد وادزد رواداري مجزاز 5درصزد

كمتر از 10درصزد وادزد رواداري مجزاز ن  10درصزد مقزدار مزاده

اعالم دده خواهد وود.

وديهي است اگر جناو الي اين كاهش را در نمونه ارسالي مشاهده كرده وادید و وا همین نمونهي طزرح مخلزوب را
تهیه نموده وادید مشكل خاصي ووجود نمي يد وجا نكه استاندارد 1ز 1990نقض دده است.
در صورتیكه در نمونه ارساليي درصد مواد خش
ارسالي و ديي درصد مواد خش

انداره گیري دده معزاوق وزا اسزتاندارد وادزد امزا در محمولزه

اندازه گیري دده كمتر از حد مجاز وادد مزي تزوان محمولزه را عزودا داد يزا

خسارا وارده را خواستار گرديد زيرا وه همان نسبت مجبور وه افاايش مقدار مصرف ماده ماوزور خواهیزد دزد و
اين وه دلیل عملكرد ض یف تر محموله ارسالي مي وادد.
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واضح است كه پائین وودن درصد مواد جامد وراي ي

هوازا نمي تواند وه م نزاي فاسزد وزودن ن وادزد و صزرفاً

مقدار مصرف ن را ویشتر خواهد نمود و نشان مي دهدتولیدكننده در هنگام تهیه اين افاودنزيي مقزدار كزافي از
ماده پودري يا مايع غلیظ را وا ب مخلوب نكرده و دچار خعاي قاول توجهي گرديده است.
 1ز پائین وودن میاان  PHماده هوازا مي توانزد نشزانه اي وزر تيییزر نزو مزاده وادزد هزر چنزد تيییزر غلظزت
(درصدماده جامد) نیا مي تواند عامل تيییر  PHگردد.
چنانچه تولیدكننده محدوده رواداري وراي  PHمشخص كرده وادد وايد رعايت دود و درصزورتیكه محزدوده اي
اظهار نشده وادد مقدار ي

واحد مي تواند كمتر يا ویشتر از مقدار  PHاظهار دده وادد.

تيییر دديد  PHمي تواند نادي از فساد ماده هوازا وادد اما صرفاً يكزي از عوامزل ن خواهزد وزود و نمزي تزوان
همواره ن را حمل وه فساد نمود.
وهرحال وهتر است از مصرف ماده اي كه  PHن وه میاان  9واحد كمتر دده اسزت خزودداري نمزودي زيزرا ايزن
حالت اسیديتر مي تواند وه وروز ديرگیري يا كاهش مقاومت اولیه و دوام نیا منجر گردد.
 9ز چنانچه ماده هوازاي ارسالي از نو پروتئیني وادد وا توجه وه درصد پائین مواد جامد (حدود 4تزا 5درصزد)ي
خعاي زيادي در ساخت ن مي تواند رخ دهد اما وهرحال رواداري 10درصد (نسزبت وزه درصزد جامزد) را وايزد
ور ورده كند .اگر ماده ماوور از نو صمغ هاي گیاهي وادد غلظت ن ( درصدماده جامد ن) ویشتر خواهزد وزود
و ودلیل اهمال در خن ي كردن ن وكم

سود سوز ور مقدار  PHن مي تواند وه مراتزب كمتزر از مقزدار ویزان

دده توسط تولیدكننده وادد.
محسن تدين
استاد محترم جناب آقاي دكتر تدين
دركت مهندسي ميوادزد در

وا توجه وه اينكه مسئولیت اينجانب در راستاي كنترل كیفیت وتن پروژه هاي ي
ي پروژه اي مواردي معرح دده كه خواهشمند است اظهار نظر فرمائید.
 1ز در مشخضاا فني قرارداد كالس وتن را وراي سازه هاي در تماس وا مايع  C25ت ريف كزرده اسزت و ظزاهراً
م ني وند 1ز5ز1ز نشريه  119ووده است كه توصیه كزرد مقاومزت وزتن از  C25كمتزر و سزیمان از  400كیلزو
ویشتر و  W/Cاز  0/45كمتر نشود .در صورتیكه  ACI 350-06كزالس  C31و  W/Cكمتزر از  0/41را مناسزب
دانستهي خواهشمند است وفرمائید يا درايط نشريه  119پاسخگو هست؟ چه ضواوعي را مناسب مي دانید؟
 1ز طراح محترم استفاده از سیمان تیپ  5را الاام كرده است و در صورتیكه معاوق نتزايج معال زاا ژئوتكنیز
پروژه مقادير سولفاا در خاك و در اعماق مختلف وین 0/02تا  0/09درصزد و كلزر وزین  0/07تزا  0/01درصزد
ميوادد و در ب گمانه سولفاا وین  164ppmتا  142و كلر وین 94 ppmتا 99مي وادد PH .خاك و ب نیا وین
 2/5تا  7/5مي وادد وا توجه وه مقادير ذكر دده و اينكه ور ورد خاصي از میاان سولفاا و كلزر فاضزالب وجزود
ندارد وه نظر دما يا استفاده از سیمان تیپ  5ضروري است؟ يا وه عبارا ديگر يا ضواوعي غیر از موارد مزذكور
وجود دارد كه استفاده از تیپ  5را ضروري كند؟
 9ز يا وراي سازه كلرزني وايد الااماا خاص در نظر گرفت؟
عضو حقيقي انجمن بتن ايران

محمد رضا انوشه

فصلنامه
انجمن بتن ایران

24

جناب آقاي مهندس محمدرضا انوشه
وازگشت وه نامه دماره  99/1104در مورد مسائل مرتبط وا ساخت وزتن تصزفیه خانزه فاضزالبي مزوارد زيزر وزه
استحضار مي رسد.
 1ز وديهي است كه در ساخت تصفیه خانه فاضالب و درسازه هاي فر يندي ني رده  C25و حداك ر نسزبت ب
وه سیمان  0/45نمي تواند صحیح وادد .در نشريه  119ونظر مي رسد مخازن ب وتني مد نظر ووده اسزت .ايزن
نشريه تا حدودي قديمي است و نويسندگان تصور نموده اند كه اگر رده مقاومتي را واالتر وبرند الزم اسزت عیزار
سیمان را ویش از  400كیلوگرم ور متر مك ب در نظر وگیرند .وديهي است اين تصور كامالً غلط است و مي توان
وا انتخاب نو و رده مناسب سیماني دكل مناسب سنگدانه ها و افاودني هزاي روان كننزدهي عیزار سزیمان را در
حدي كمتر از  400كیلوگرم نگه دادت در حالي كه رده مقاومتي وتن را  C40يا واالتر در نظر گرفت.
در ACI 350ي ودين منظور رده  C31و حداك ر نسبت ب وزه سزیمان را  0/41منظزور كزرده اسزت كزه كزامالً
منعقي تر مي وادد .چه وسا وراي افاايش عمر اين سازه هاي فر يندي وتوان رده  C35و نسزبت ب وزه سزیمان
كمتر از  0/4را وكار ورد.
امید است نشرياا سازمان مديريت و ورنامه رياي واودي وه روز گردد و در نها از علم تكنولوژي وزتن روز وهزره
گیري دود.
1ز وسیاري از مشاوران تصور ميكنند كه استفاده از سیمان پرتلند نو  5واعث مي دود در سازه هاي فر ينزدي
فاضالبي دوام ویشتري دادت .چنانچه مشكل حضور كلريد نسبتاً زياد وجود دادته وادد قع اً ايزن نزو سزیمان
اوداً معلوب نیست.
وهرحال امروزه در  ACI350پیشنهاد خاصي وراي نو سیمان پرتلند را ارائه نكرده است اما ونظر مي رسد دزايد
ورخي سیمانهاي میخته وتواند عملكرد وهتري را دادته وادند.
نتايج ب زير زمیني و خاك رويارو وا وتن وراي پیش ویني و انتخزاب نزو سزیمان كزافي نیسزت ولكزه دزرايط
رويارويي وا ماي اا درون سازه هاي وتني نیا مي تواند ت یین كننده وادد.
نتايجي كه از خاك و ب ارائه كرده ايدي كفايت مصرف سیمان پرتلنزد نزو  1را نشزان مزي دهزد امزا اطالعزاا
ديگري نیا ضروري ونظر مي رسد.
9ز تاكنون در ئین نامه ها وراي كلر زاد ب و روياروئي وا ن ضواوعي از نظر نو سیماني حداك ر نسبت ب وزه
سیماني عیار سیمان حداقل يا حداك ر و ضخامت پودش وتني رويي میلگرد معرح نشده است ولكه همه معالب
در حول محور يون كلريد مي وادد .چنانچه ب كلر زني دده در تماس وا وتن مسزلح وادزد توصزیه مزي كزنم
ضخامت پودش وتني ویش از  60میلي متر وراي كف و ديوار و سقف وادد .و حداك ر نسبت ب وزه سزیمان وزه
 0/4محدود گردد و ودون اينكه عیار سیمان يا مواد سیماني از  400كیلزو فراتزر رودي رده وزتن  C35يزا ویشزتر
منظور دود در مورد نو سیمان نیا احتماالً پرتلند نو  1مناسب ترمزي وادزد .وهرحزال مجزددا" خزاطر نشزان
ميكنم كه هنوز ضاوعه خاصي در اين مورد معرح نگرديده است.
هم چنین توصیه مي كنم عملیاا كلرزنيي در اوتداي لوله خروجي انتقال ب انجام گردد و نه در مخزازن وتنزي
مسلح.
محسن تدين
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استاد گرامي جناب آقاي دكتر تدين
موضوع  :كسر سيمان اضافي
وه استحضار مي رساند در پروژه وي واقع در استان زنجاني مشاور محترم طرح وا استناد وه جزدول پزیش فصزل
هفتم فهرست سدسازيي نسبت وه كسر مبلغ سیمان اضافي از صورا وض یت قع ي نموده است ايزن در حزالي
است كه قبل از درو عملیاا وتن رياي ویش از ده طرح اختالب ارائه گرديزدهي كزه هیچكزدام وراسزاس مقزدار
سیمان در جدول فوق الذكر وه مقاومت مشخصه نرسیده است .و نوان م ال وراي وتن وا مقاومت ƒc= 250kg/cm2

وراساس جدولي حداك ر سیمان قاول پرداخت  910كیلوگرم وزودهي در حالیكزه طزرح اخزتالب وزا سزیمان 997
كیلوگرم وه مقاومت مشخصه رسیده است.
خواهشمند است ویان فرمايید صرفا" استناد وه جدول فوق جهت كسر مبلغ سیمان اضافي كافي مي وادد؟
رضا داورزني
جناب آقاي مهندس داورزني
وازگشت وه نامه دماره  1154مورخه  99/11/19جناو الي در مورد كسر مبلغ سیمان اضافي از صورا وضز یت
پیمانكاري دما در ي

پروژه وي در استان زنجاني موراد زير وه استحضار مي رسد.

 1ز طبق مفاد قرارداد جناو اليي فهرست وهاء سدسازي مالك كار مي وادد و وزر ورد نیزا وزر ايزن اسزاس تهیزه
گرديده است .در مناقصه نیا وا علم وه اين موضو ي پیشنهاد قیمت ارائه دزده اسزت .ونزاوراين از نظزر حقزوقي و
مالي نمي توان ايرادي را وارد دانست.
 1ز در فهرست وهاء سدسازي وا عنايت وه تجرویاا قبلي نويسندگان ن و سیاست هاي موجود ترجیح داده انزد
تا م الً وراي مقاومت مشخصه  15مگاپاسكالي عیار سیمان ویش از  910كیلوگرم ور مترمك ب را در نظر نگیرنزد
و وجهي را واوت ن پرداخت ننمايند .وهرحال ممكن است اصوالً اين رو

صحیح نبادد زيرا عیزار سزیمان يز

طرح وه حداك ر اندازه سنگدانه هاي دكل دانه هاي رواني وتني محدوديت هاي نسبت ب وه سزیمان از نظزر دوامي
نو و رده مقاومتي سیمان مرووب مي وادد و مقرر نمودن ي

عیار سیمان و نوان سقف سیمان نمي توانزد كزار

پسنديده اي وه حساب يد مگر اينكه از نظر فني و در مشخصاا فني عمومي يا خصوصي پروژه قید دود.
9ز در طرحهاي ارائه دده مي توانستید وا مصرف روان كننده و يا فوق روان كنندهي عیار سیمان را كاهش دهیزد
و قرار نیست وتن ها ودون مواد افاودني ساخته دود.
 4ز اصوال" پرداخت وه ازاي سیمان مصرفي كار غلعي است و وايزد پرداخزت هزا وراسزاس مقاومزت و دوام وزتن
وادد .امید است وا اتخاذ اين رو ي وه اين وحث ها واودي پايان داده دود .هم چنین امیدواريم در فهرسزت وهزا
واوت ص ووت در اجرا و تراكم و غیره و مصرف روان كننده يا ساير افاودني هزاي پرداختزي صزورا نگیزرد ولكزه
وراي دستیاوي وه خواسته هاي پروژه وراي رده وتني پرداخت انجام دود .و وه اين ترتیب مي توان انتظزار دادزت
در ينده نادي
ي

پیشرفت هائي در تكنولوژي وتن و اجرا و كاهش مناسبي درمصرف سیمان و گاه افاودني هزا در

طرح م ین را داهد وادیم.
محسن تدين
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استاد گرامي جناب آقاي دكتر تدين
موضوع :بررسي بتن كم مقاومت
خواهشمند است در خصوص اوهاماا ايجاد دده در مورد وررسي وتن كم مقاومت و استفاده از تفسیر يین نامزه
وتن ايران وراي كنترل نمونه گیري و وررسي نتايج حاصل از ني رهنمودهاي الزم را مبذول فرمائید.
 1ز در ي

پروژه عمراني مشاور محترم طرح در خصوص چند نمونه وتن كه منعبق وا رده وتن مورد نظر نبزوده

و از طرفي در محدوده جريمه  %5يا  %10ذكر دده در مشخصاا فني خصوصي پیمان نیزا نبزوده اسزتي وزدون
رعايت مراحل وررسي وتن كم مقاومت اقدام وه كسرهاينه كل وتن رياي انجزام دزده (وزتن قالزب و رمزاتور) از
پیمانكار نموده است .يا در اين مورد وراي وتن هايي كه مقاومت نها كمتر از  %90مقاومت مشخصه مي وادزندي
اعالم اين گونه جرائم مجاز مي وادد؟
 1ز وررسي وتن هاي كم مقاومتي استناد وه تفسیر دو جلدي يین نامه وتن ايزران در خصزوص رودزهاي نمونزه
گیري مجاز مي وادد؟
رضا داورزني
عضو انجمن بتن ايران
جناب آقاي مهندس رضا داورزني
وازگشت وه نامه دماره 94/154ك گ مورخه  94/1/7جناو الي در مورد وررسي وزتن كزم مقاومزت ودينوسزیله
پاسخ مرووطه تقديم مي گردد.
 1ز چنانچه انعباق وتن وا رده مورد نظر طبق وا يا مقرراا ملي ساختماني حاصل نگرددي اعمزال جريمزه طبزق
ضواوط مشخصاا فني خصوصي يا ساير اسناد منضم وه پیمان مي تواند انجام دود.
مراحل وررسي وتن كم مقاومتي روعي وه اعمال جريمه ندارد و صرفاً وه پذير
اي منجر خواهد دد .وناوراين وايد وین دو موضو تفكی

سازه اي يا عزدم پزذير

سزازه

قائل دد و روعي وه هم ندارند.

 1ز در وررسي وتن هاي كم مقاومت استناد وه تفسیر وا ادكالي ندارد .در اين تفسزیر معلزب خاصزي در مزورد
رودهاي نمونه گیري ندارد و صرفا" نكاتي در مورد مياه گیري ارائه دده است كه وا تيییراا مختصزر يزا وزدون
تيییر در مبحث نهم مقرراا ملي ساختمان (سال  )1991نیا من كس مي وادد.
هم چنین در اين نودته وح ي تحت عنوان رو

هاي نمونه گیري مجاز ديده نمزي دزود .در وررسزي وزتن كزم

مقاومتي صرفا" وا وتن سخت دده و نتايج نمونه هاي قبليي ميزاه گیزري و وارگزذاري سزروكار داريزم و مبحزث
نمونه گیري از وتن تازه و رو

كار ن وراي انعباق وتن ور رده مورد نظر كارورد دارد.
محسن تدين
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