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پرسش و پاسخ
 
 
 
 
 

 جناب آقای دکتر تدین  
)جایگزین آرمااورر( را   PP Fiberمقاومت فشاری )مکعبی( بتن حاوی الیاف آزمایش این شرکت به روش متداول 

بارده اتات هرد اد از     یباه باتن الیااف   مررد آزمایش قرار داده و در اغلب مرارد شاهد افت مقاومت فشاری نسابت  
 ورکیب الیاف با بتن، انتظار افزایش مقاومت خمشی و کششی در بتن داریم.

با ورجه به ای که کارفرمایان محترمی که از الیاف به جای آرماورر حراروی در کفسازی ص عتی اتاتفاده مای ک  اد،    
طعااً در  بهره می برند. اظهار نظر حضاروعالی، ق  های متداول و معمرل جهت بررتی مقاومت فشاری آزمایشاکثراً از 

 خراهد برد. مرارد مطروحه ذیل راهگشا
 مقاومت می شرد؟افزایش باعث  053آیا افزودن الیاف به میزان یک کیلرگرم در متر مکعب بتن با عیار -
 متداول به روش مکعبی جهت مقاومت فشاری ، مررد وایید اتت؟ آزمایشآیا  -
 گیری از بتن الیافی جهت وعیین مقاومت فشاری دیست؟بهترین روش نمرنه  -

 موسی الرضا نظامی
  جناب آقای مهندس موسی الرضا نظامی

مشاهدات ج ابعالی درمررد افت مقاومت فشاری بتن حاوی الیاف در مقایسه با مقاومت فشاری بتن بدون الیااف   -1
 مشابه کامالً صحیح اتت و مشکل خاصی ندارد.در نسبت آب به تیمان یکسان و طرح مخلرط 

بسیاری از پژوهشگران در ه گام مصرف الیاف مختلف اعم از شیشه، پلیمری یا تلرلزی گزارش کارده اناد کاه     -2
مقاومت فشاری بتن دتتخرش کاهش یا عدم افزایش می شرد. متاتفانه برخی از افاراد در ایاران نتاایی دیگاری را     

یا تاختگی اتت و گاه مربرط به شرکت های ورلیدک  ده و یا فروش ده ایان الیااف    نادرتتاغلب ک  د که  اعالم می
 .می باشد

این یافته ها م حصر به مقاومات فشااری نمای باشاد و مارارد دیگاری مان اد جامب آب، عما  نفارذ آب و تاایر            
 ا نیز در برمی گیرد.آزمایشهای مروبط با دوام ر

همانطرر که در نامه خرد مرقرم فرمرده اید انتظار اغلب افراد افزایش در مقاومت خمشی و کششی اتت و نمی وران 
 این انتظار را به مقاومت فشاری و تایر ویژگی های مکانیکی و دوام وعمیم داد.

نیز کااهش مشااهده مای شارد کاه معمارالً       ضم اً الزم به ذکر اتت که گاه در اروباط با مقاومت خمشی و کششی 
 ظرفیت خمشی یا طاقت خمشی افزایش می یابد.

در مررد الیاف فرالدی گاه ممکن اتت افزایش مختصری در مقاومت فشاری دیده شرد و در مقاومت کششای و   -3
 ست د.شرد اما به مع ای آن نیست که همه الیاف دارای د ین ویژگی ه میخمشی نیز افزایش مقاومت دیده 

کیلارگرم در مترمکعاب باه     یاک )پلی پروپیلن( به بتن به میزان  PPافزودن یک کیلرگرم الیاف از نرع پلیمری  -4
احتمال قری باعث افت مقاومت فشاری می گردد و اتالمپ بتن در نسابت آب باه تایمان تابات و طارح مخلارط       

 یکسان را نیز کم می ک د.
ی وفاوت خاصی با بتن معمرلی ندارد و نمرنه گیری آن نیاز مشاابه باتن    ا روش آزمایش مقاومت فشاری بتن الیاف5

 معمرلی اتت.
 محسن تدین 

 جناب آقای دکتر تدین

آزمرناه و نمرناه   »مرضارع   0-8-03-9همانطرر که اتتحضار دارید در مبحث نهم مقررات ملی تااختمان ، بخاش   
ومت دو آزمرنه گردیده که د انچاه ایان اخاتالف    اشاره به مرضرع اختالف مقا 0در ب د « برداری بتن های مصرفی 

 ترم وعیین ک  ده خراهد برد. هبیشتر از پ ی درصد میانگین دو آزمرنه باشد ، نتیجه آزمرن
راه ماایی نمارده و   « باشاد  نتیجه آزمارن تارم وعیاین ک  اده مای     » لطفاً در خصرص مفهرم جمله بر این اتاس: 

 معیار قرار می گیرد؟ آزمرنهترم مالک می باشد و یا میانگین ته  نتیجه آزمرنهبفرمائید آیا فقط 
ترم نیز با پاتخ دو آزمرنه اول و دوم بیشتر از پ ی درصد میانگین باشد ده نتیجاه   هد انچه اختالف پاتخ آزمرن-0

 ای می وران گرفت ؟
رر مثال اگر پاتخ دو آزمرنه بایش  اتاتاً حد اختالف میانگین پاتخ دو آزمرنه با میانگین آنها دقدر اتت ؟ به ط-2
% نمرناه هاا دارای پاتاخ اخاتالف     05% اختالف داشته باشد و یا د انچه در یک تری نمرنه برداری بایش از  05از 

 بیش از پ ی درصد میانگین باشد دگرنه نظری باید اعالم نمرد؟

وز باشد و اخاتالف دو آزمرناه در   ر 28تن  درروز بیش از پاتخ یک یا دو آزمرنه  7د انچه پاتخ آزمرن در تن -0
 % میانگین باشد ده باید کرد ؟5روز بیشتر از  28

 انجمن صنفی کارفرمایی بتن و قطعات بتنی خراسان رضوی
 جناب آقای مهندس قاضی خانی

" نتیجه آزمارن تارم وعیاین ک  اده مای باشاد       "این جمله یع ی  مسلماً در پاتخ به پرتش اول باید گفت که -1

مفهرم نیست. در این رابطه باید اذعان کرد که د ین جمله نامفهرمی دقیقاً از وفسایر جلاد اول آباا برداشات شاده      
اتت و این قصرر مربرط به نریس دگان متن وفسیر و بریژه ای جانب می باشد. علت باروز ایان مشاکل ورییار ماتن      

 رد.همان جلسه ب این مرضرع در نادرتتهادی و انشاء پیش 
 بدین دلیل به نرعی پاتخ پرتش دوم شما نیز روشن می شرد.

درصد هر یک از نتایی با میانگین مطرح شرد که به اشتباه اختالف دو نتیجه بیشتر  5قرار برد اختالف بیش از  - 2
 درصد میانگین نرشته شد. 5از 
دو ، نرشته شده اتت که د انچاه اخاتالف نتیجاه    02281-2و معادل ایرانی آن  ISO22965-2در اتتاندارد  -3

درصد میانگین آنها باشد علی القاعده این نتایی از فهرتت نتایی حمف می گردد مگر ای که تابات  05آزمرنه بیش از 
ین نتیجاه نمرناه   شرد نتیجه کمتر ناشی از نقص در آزمرنه مربرطه اتت. در این حالت نتیجه بیشتر بع اران میاانگ  

 درصد قید گردد.03درصد، مقدار05شرد. در وفسیر آبا قرار برد این متن نرشته شرد و بجای  تبت می



فصلنامه
انجمن بتن ایران 15

 
 
 
 
 

 جناب آقای دکتر تدین  
)جایگزین آرمااورر( را   PP Fiberمقاومت فشاری )مکعبی( بتن حاوی الیاف آزمایش این شرکت به روش متداول 

بارده اتات هرد اد از     یباه باتن الیااف   مررد آزمایش قرار داده و در اغلب مرارد شاهد افت مقاومت فشاری نسابت  
 ورکیب الیاف با بتن، انتظار افزایش مقاومت خمشی و کششی در بتن داریم.

با ورجه به ای که کارفرمایان محترمی که از الیاف به جای آرماورر حراروی در کفسازی ص عتی اتاتفاده مای ک  اد،    
طعااً در  بهره می برند. اظهار نظر حضاروعالی، ق  های متداول و معمرل جهت بررتی مقاومت فشاری آزمایشاکثراً از 

 خراهد برد. مرارد مطروحه ذیل راهگشا
 مقاومت می شرد؟افزایش باعث  053آیا افزودن الیاف به میزان یک کیلرگرم در متر مکعب بتن با عیار -
 متداول به روش مکعبی جهت مقاومت فشاری ، مررد وایید اتت؟ آزمایشآیا  -
 گیری از بتن الیافی جهت وعیین مقاومت فشاری دیست؟بهترین روش نمرنه  -

 موسی الرضا نظامی
  جناب آقای مهندس موسی الرضا نظامی

مشاهدات ج ابعالی درمررد افت مقاومت فشاری بتن حاوی الیاف در مقایسه با مقاومت فشاری بتن بدون الیااف   -1
 مشابه کامالً صحیح اتت و مشکل خاصی ندارد.در نسبت آب به تیمان یکسان و طرح مخلرط 

بسیاری از پژوهشگران در ه گام مصرف الیاف مختلف اعم از شیشه، پلیمری یا تلرلزی گزارش کارده اناد کاه     -2
مقاومت فشاری بتن دتتخرش کاهش یا عدم افزایش می شرد. متاتفانه برخی از افاراد در ایاران نتاایی دیگاری را     

یا تاختگی اتت و گاه مربرط به شرکت های ورلیدک  ده و یا فروش ده ایان الیااف    نادرتتاغلب ک  د که  اعالم می
 .می باشد

این یافته ها م حصر به مقاومات فشااری نمای باشاد و مارارد دیگاری مان اد جامب آب، عما  نفارذ آب و تاایر            
 ا نیز در برمی گیرد.آزمایشهای مروبط با دوام ر

همانطرر که در نامه خرد مرقرم فرمرده اید انتظار اغلب افراد افزایش در مقاومت خمشی و کششی اتت و نمی وران 
 این انتظار را به مقاومت فشاری و تایر ویژگی های مکانیکی و دوام وعمیم داد.

نیز کااهش مشااهده مای شارد کاه معمارالً       ضم اً الزم به ذکر اتت که گاه در اروباط با مقاومت خمشی و کششی 
 ظرفیت خمشی یا طاقت خمشی افزایش می یابد.

در مررد الیاف فرالدی گاه ممکن اتت افزایش مختصری در مقاومت فشاری دیده شرد و در مقاومت کششای و   -3
 ست د.شرد اما به مع ای آن نیست که همه الیاف دارای د ین ویژگی ه میخمشی نیز افزایش مقاومت دیده 

کیلارگرم در مترمکعاب باه     یاک )پلی پروپیلن( به بتن به میزان  PPافزودن یک کیلرگرم الیاف از نرع پلیمری  -4
احتمال قری باعث افت مقاومت فشاری می گردد و اتالمپ بتن در نسابت آب باه تایمان تابات و طارح مخلارط       

 یکسان را نیز کم می ک د.
ی وفاوت خاصی با بتن معمرلی ندارد و نمرنه گیری آن نیاز مشاابه باتن    ا روش آزمایش مقاومت فشاری بتن الیاف5

 معمرلی اتت.
 محسن تدین 

 جناب آقای دکتر تدین

آزمرناه و نمرناه   »مرضارع   0-8-03-9همانطرر که اتتحضار دارید در مبحث نهم مقررات ملی تااختمان ، بخاش   
ومت دو آزمرنه گردیده که د انچاه ایان اخاتالف    اشاره به مرضرع اختالف مقا 0در ب د « برداری بتن های مصرفی 

 ترم وعیین ک  ده خراهد برد. هبیشتر از پ ی درصد میانگین دو آزمرنه باشد ، نتیجه آزمرن
راه ماایی نمارده و   « باشاد  نتیجه آزمارن تارم وعیاین ک  اده مای     » لطفاً در خصرص مفهرم جمله بر این اتاس: 

 معیار قرار می گیرد؟ آزمرنهترم مالک می باشد و یا میانگین ته  نتیجه آزمرنهبفرمائید آیا فقط 
ترم نیز با پاتخ دو آزمرنه اول و دوم بیشتر از پ ی درصد میانگین باشد ده نتیجاه   هد انچه اختالف پاتخ آزمرن-0

 ای می وران گرفت ؟
رر مثال اگر پاتخ دو آزمرنه بایش  اتاتاً حد اختالف میانگین پاتخ دو آزمرنه با میانگین آنها دقدر اتت ؟ به ط-2
% نمرناه هاا دارای پاتاخ اخاتالف     05% اختالف داشته باشد و یا د انچه در یک تری نمرنه برداری بایش از  05از 

 بیش از پ ی درصد میانگین باشد دگرنه نظری باید اعالم نمرد؟

وز باشد و اخاتالف دو آزمرناه در   ر 28تن  درروز بیش از پاتخ یک یا دو آزمرنه  7د انچه پاتخ آزمرن در تن -0
 % میانگین باشد ده باید کرد ؟5روز بیشتر از  28

 انجمن صنفی کارفرمایی بتن و قطعات بتنی خراسان رضوی
 جناب آقای مهندس قاضی خانی

" نتیجه آزمارن تارم وعیاین ک  اده مای باشاد       "این جمله یع ی  مسلماً در پاتخ به پرتش اول باید گفت که -1

مفهرم نیست. در این رابطه باید اذعان کرد که د ین جمله نامفهرمی دقیقاً از وفسایر جلاد اول آباا برداشات شاده      
اتت و این قصرر مربرط به نریس دگان متن وفسیر و بریژه ای جانب می باشد. علت باروز ایان مشاکل ورییار ماتن      

 رد.همان جلسه ب این مرضرع در نادرتتهادی و انشاء پیش 
 بدین دلیل به نرعی پاتخ پرتش دوم شما نیز روشن می شرد.

درصد هر یک از نتایی با میانگین مطرح شرد که به اشتباه اختالف دو نتیجه بیشتر  5قرار برد اختالف بیش از  - 2
 درصد میانگین نرشته شد. 5از 
دو ، نرشته شده اتت که د انچاه اخاتالف نتیجاه    02281-2و معادل ایرانی آن  ISO22965-2در اتتاندارد  -3

درصد میانگین آنها باشد علی القاعده این نتایی از فهرتت نتایی حمف می گردد مگر ای که تابات  05آزمرنه بیش از 
ین نتیجاه نمرناه   شرد نتیجه کمتر ناشی از نقص در آزمرنه مربرطه اتت. در این حالت نتیجه بیشتر بع اران میاانگ  

 درصد قید گردد.03درصد، مقدار05شرد. در وفسیر آبا قرار برد این متن نرشته شرد و بجای  تبت می
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درصد میانگین قابل قبرل 05در متن جدید آبا و در نتیجه مبحث نهم مقررات ملی جدید، اختالف دو آزمرنه وا  -4
زمرنه ای که مقاومت کمتر داشته اتت می وران آن در صررت احتمال نقص در آ 02281ا2اتت و طب  اتتاندارد 

را حمف و نتیجه آزمرنه باقمیانده را بجای میانگین م ظرر کرد. در غیر ای صررت کل نتیجه نمرنه حمف مای شارد.   
 این مررد برای ته آزمرنه نیز بکار گرفته شده اتت. 

برای نمرناه قابال اجارا نیسات و مرضارعیت      الزم به ذکر اتت که این مرضرع فقط برای آزمرنه ها می باشد و  -5
 .ندارد

 محسن تدین 
 جناب آقای دکتر محسن تدین  

مرضرع ارزیابی بتن هاای تااخته شاده باا تاایر اناراع        00ا8ا03ا9در مبحث نهم مقررات ملی تاختمان ماده  -1
وران مقاومت های مشخصه مررد انتظار را باا اتاتفاده از    تیمان پرول د، وصریح شده که با اجازه دتتگاه نظارت می

 بدتت آورد. 11ا03ا9جدول 
قیاد   ƒc  2/0 روزه معاادل  93و مقاومات   ƒc 9/0روزه معاادل   28ومت مقا 2در جدول یاد شده برای تیمان نرع 

ماده ممکرر آیا می وران نمرنه بت ی را که باا اتاتفاده تایمان     0گردیده اتت. حال با ورجه به مثال م درج در ب د 
ت می باشد قابل قبرل دانسات؟ و اگار د این اتا     ƒc 9/0روزه آن ماده  28تاخته شده و مقاومت فشاری  2ویپ 

 روزه ده دلیلی وجرد دارد؟ 93برای آزمرن بتن فرق در تن 
ها با هم دقدر اتت؟ آیا مای واران    ها در آزمرنهای وعیین مقاومت فشاری بتن، تقف اختالف بین مقاومت آزمرن  2

آزمرنه دیگر دارد حمف نمرد؟ و بطارر کلای بارای     2به هردلیلی نتیجه یک آزمرنه را که مقاومت باالوری نسبت به 
 حمف نتیجه یک آزمرنه ده شرایطی بایستی وجرد داشته باشد؟

 انجمن صنفی کارفرمائی 
 بتن و قطعات بتنی خراسان رضوی 

 جناب آقای مهندس سعید قاضی خانی 
 مرارد زیر در این رابطه به اتتحضار می رتد. 

صای در هیچیاک از آئاین    مبحث نهم مقررات ملی، پایه و اتاس خا 00 -8-03-9هر د د مرارد م درج در ب د  -1
نامه ها ی معتبر دنیا ندارد اما فعالً وا ابالغ ویرایش جدید، این مرارد در تطح ف ی بع ران مقررات ملی جااری مای   
باشد. در این ب د، نیاز به اجازه دتتگاه نظارت وجرد دارد و ورصیه می ک یم وا ناظرین محترم از این اختیار اتتفاده 

 ب، رایی و معمرل نگردد.نک  د وا این بدعت عجی
روزه را مای واران در    28، مقاومات فشااری   2همانطرر که در پرتش اول قید فرمرده اید برای تیمان پرول د نارع  

مقاومت مشخصه قید شده در نقشه و مشخصات ف ی پروژه پمیرفت. در این حالت نیازی به آزماایش   9/3مقایسه با 
شده در جدول برای اطالع اتت هم د ین ممکن اتت فاردی بخراهاد    روزه نیست بلکه اعداد قید 93بتن در تن 

 روزه را مالک پمیرش قرار دهد که این اعداد کاربرد دارد. 93تن 
مبحث نهم مقررات ملی ج به واقعی ندارد. ایان نسابت هاا از     11-03-9اصرالً نسبت های قید شده در جدول  -2

اداره  Concrete Manualمیالدی آمده اتات کاه از کتااب     03یا  53نتیجه یک وحقی  مربرط به تالهای دهه 
USBR   در کتاب 0975درProperties of concrete  فصل دوم( و کتاب(Concrete technology   آقاای

کیلر تیمان برده اتت و تایمانهای آن دوره کاه    005های مررد نظر دارای عیار تیمان  نریل نقل شده اتت. بتن
 .مریکا تاخته شده اتت در این بتن ها بکار رفته اتتآدر 

 
 کیلرگرم تیمان در متر مکعب و تاخته شده با انراع مختلف تیمان 005رشد مقاومت بتن های حاوی 

در مبحث نهم مقررات ملی، جدولی براتاس م ح ی های شکل مرجرد در این کتابها وهیه شده اتت! و عجیب آنکه 
بع ران مقررات ملی برای بتن های دهه دوم قرن بیست و یکم که با تیمانهای متفااووی باا رشادهای خااص بارای      

 قید گردیده اتت.کم تاخته شده اتت بع ران نسبت های اجباری  C2Sزیاد و   C3Sمقادیر 
میالدی در وحقیقی مشابه نسبت های دیگری را بصررت مترتط به هماراه   93در دهه  PCAالزم به ذکر اتت که 

 حداقل و حداکثر نسبت های رشد مقاومت ارائه داده اتت که مررد اتتفاده قرار نگرفته اتت.
خراص باتن یاا ویژگای هاای باتن       که ورجمه آن بع ران Properties of Concreteهم د ین در همان کتاب 

( بارای  0959) PCAدر مجلاه   Woodsورتط آقای دکتر فامیلی م تشر شده اتات نتیجاه وحقیقای را از آقاای     
مشاهده می ک یم که روند ورتعه مقاومت بتن هاا بارای تایمانهای پرول اد امریکاایی،       19/3نسبت آب به تیمان 

 ن را نادیده گرفته اند.کامالً متفاوت می باشد و در مبحث نهم عمالً آ

 
 /. تاخته شده با انراع مختلف تیمان19رشد مقاومت بتن هایی با نسبت آب به تیمان 

اتتفاده کارده اناد وصارفاً مترتاطی از      و  و  و و Iمحقیقین مربرطه قطعاً از د دین تیمان پرول د نرع 
رطه را رتم کارده اناد هار د اد در وحقیا  هاای       رشد مقاومت در ت ین مختلف را گزارش کرده اند و م ح ی مرب

 شرد.   جدید بازه نسبت ها نیز مشاهده می
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درصد میانگین قابل قبرل 05در متن جدید آبا و در نتیجه مبحث نهم مقررات ملی جدید، اختالف دو آزمرنه وا  -4
زمرنه ای که مقاومت کمتر داشته اتت می وران آن در صررت احتمال نقص در آ 02281ا2اتت و طب  اتتاندارد 

را حمف و نتیجه آزمرنه باقمیانده را بجای میانگین م ظرر کرد. در غیر ای صررت کل نتیجه نمرنه حمف مای شارد.   
 این مررد برای ته آزمرنه نیز بکار گرفته شده اتت. 

برای نمرناه قابال اجارا نیسات و مرضارعیت      الزم به ذکر اتت که این مرضرع فقط برای آزمرنه ها می باشد و  -5
 .ندارد

 محسن تدین 
 جناب آقای دکتر محسن تدین  

مرضرع ارزیابی بتن هاای تااخته شاده باا تاایر اناراع        00ا8ا03ا9در مبحث نهم مقررات ملی تاختمان ماده  -1
وران مقاومت های مشخصه مررد انتظار را باا اتاتفاده از    تیمان پرول د، وصریح شده که با اجازه دتتگاه نظارت می

 بدتت آورد. 11ا03ا9جدول 
قیاد   ƒc  2/0 روزه معاادل  93و مقاومات   ƒc 9/0روزه معاادل   28ومت مقا 2در جدول یاد شده برای تیمان نرع 

ماده ممکرر آیا می وران نمرنه بت ی را که باا اتاتفاده تایمان     0گردیده اتت. حال با ورجه به مثال م درج در ب د 
ت می باشد قابل قبرل دانسات؟ و اگار د این اتا     ƒc 9/0روزه آن ماده  28تاخته شده و مقاومت فشاری  2ویپ 

 روزه ده دلیلی وجرد دارد؟ 93برای آزمرن بتن فرق در تن 
ها با هم دقدر اتت؟ آیا مای واران    ها در آزمرنهای وعیین مقاومت فشاری بتن، تقف اختالف بین مقاومت آزمرن  2

آزمرنه دیگر دارد حمف نمرد؟ و بطارر کلای بارای     2به هردلیلی نتیجه یک آزمرنه را که مقاومت باالوری نسبت به 
 حمف نتیجه یک آزمرنه ده شرایطی بایستی وجرد داشته باشد؟

 انجمن صنفی کارفرمائی 
 بتن و قطعات بتنی خراسان رضوی 

 جناب آقای مهندس سعید قاضی خانی 
 مرارد زیر در این رابطه به اتتحضار می رتد. 

صای در هیچیاک از آئاین    مبحث نهم مقررات ملی، پایه و اتاس خا 00 -8-03-9هر د د مرارد م درج در ب د  -1
نامه ها ی معتبر دنیا ندارد اما فعالً وا ابالغ ویرایش جدید، این مرارد در تطح ف ی بع ران مقررات ملی جااری مای   
باشد. در این ب د، نیاز به اجازه دتتگاه نظارت وجرد دارد و ورصیه می ک یم وا ناظرین محترم از این اختیار اتتفاده 

 ب، رایی و معمرل نگردد.نک  د وا این بدعت عجی
روزه را مای واران در    28، مقاومات فشااری   2همانطرر که در پرتش اول قید فرمرده اید برای تیمان پرول د نارع  

مقاومت مشخصه قید شده در نقشه و مشخصات ف ی پروژه پمیرفت. در این حالت نیازی به آزماایش   9/3مقایسه با 
شده در جدول برای اطالع اتت هم د ین ممکن اتت فاردی بخراهاد    روزه نیست بلکه اعداد قید 93بتن در تن 

 روزه را مالک پمیرش قرار دهد که این اعداد کاربرد دارد. 93تن 
مبحث نهم مقررات ملی ج به واقعی ندارد. ایان نسابت هاا از     11-03-9اصرالً نسبت های قید شده در جدول  -2

اداره  Concrete Manualمیالدی آمده اتات کاه از کتااب     03یا  53نتیجه یک وحقی  مربرط به تالهای دهه 
USBR   در کتاب 0975درProperties of concrete  فصل دوم( و کتاب(Concrete technology   آقاای

کیلر تیمان برده اتت و تایمانهای آن دوره کاه    005های مررد نظر دارای عیار تیمان  نریل نقل شده اتت. بتن
 .مریکا تاخته شده اتت در این بتن ها بکار رفته اتتآدر 

 
 کیلرگرم تیمان در متر مکعب و تاخته شده با انراع مختلف تیمان 005رشد مقاومت بتن های حاوی 

در مبحث نهم مقررات ملی، جدولی براتاس م ح ی های شکل مرجرد در این کتابها وهیه شده اتت! و عجیب آنکه 
بع ران مقررات ملی برای بتن های دهه دوم قرن بیست و یکم که با تیمانهای متفااووی باا رشادهای خااص بارای      

 قید گردیده اتت.کم تاخته شده اتت بع ران نسبت های اجباری  C2Sزیاد و   C3Sمقادیر 
میالدی در وحقیقی مشابه نسبت های دیگری را بصررت مترتط به هماراه   93در دهه  PCAالزم به ذکر اتت که 

 حداقل و حداکثر نسبت های رشد مقاومت ارائه داده اتت که مررد اتتفاده قرار نگرفته اتت.
خراص باتن یاا ویژگای هاای باتن       که ورجمه آن بع ران Properties of Concreteهم د ین در همان کتاب 

( بارای  0959) PCAدر مجلاه   Woodsورتط آقای دکتر فامیلی م تشر شده اتات نتیجاه وحقیقای را از آقاای     
مشاهده می ک یم که روند ورتعه مقاومت بتن هاا بارای تایمانهای پرول اد امریکاایی،       19/3نسبت آب به تیمان 

 ن را نادیده گرفته اند.کامالً متفاوت می باشد و در مبحث نهم عمالً آ

 
 /. تاخته شده با انراع مختلف تیمان19رشد مقاومت بتن هایی با نسبت آب به تیمان 

اتتفاده کارده اناد وصارفاً مترتاطی از      و  و  و و Iمحقیقین مربرطه قطعاً از د دین تیمان پرول د نرع 
رطه را رتم کارده اناد هار د اد در وحقیا  هاای       رشد مقاومت در ت ین مختلف را گزارش کرده اند و م ح ی مرب

 شرد.   جدید بازه نسبت ها نیز مشاهده می
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نرشااته   Survey of North American Portland Cementاز اتاات  نمرنااه ایاان وحقیقااات عبااارت

R.Gebhardt  در مجلهCement, Concrete, Aggregate بهرحاال  .  089وا  015در صفحات 0995درتال
که یک عدد مترتط برای رشد مقاومت بتن حااوی تایمانهای پرول اد در امریکاا، بارای رد یاا قبارل        عجیب اتت 

های مربرط به این تالها برای تیمانهای پرول د ایران، مررد اتتفاده قرار نگرفتاه اتات. از آن عجیاب وار آنکاه       بتن
لیل ورییر نرع تیمان مطرح شده اتت. روزه انجام می شرد و ورییر آن صرفاً به د 28وعریف رده مقاومتی برای تن 

بهرحال در هیچ آیین نامه ای د ین اجازه ای داده نشده اتت. بلکه طراح پاروژه مای وراناد تان دیگاری را بارای       
 مقاومت مشخصه بتن پروژه بدلیل نرع تیمان مصرفی یا هر دلیل دیگر اختیار نماید.

ایاران، حاداکثر اخاتالف مقاومات      02281-2در اتتاندارد  در مررد پرتش دوم، قبالً ورضیحاوی داده شده برد. -3
درصد مشخص شده اتت. اصرالً مقاومت های بیشتر، قابل قبرل ور از مقاومت هاای  05فشاری بتن آزمرنه ها، برابر 

کمتر می باشد. در وفسیر آبا )جلد اول ( قید شاده اتات کاه نقاایص مرجارد در آزمرناه و عمال آوری و آزماایش         
رالً باعث کاهش مقاومت فشاری می شرد ب ابراین حمف نتایی کم، م طقی ور از حمف نتایی زیااد مای   مقاومت، معم

   باشد.
 محسن تدین

 جناب آقای دکتر تدین  
وقاضا دارد در صررت امکان شماره اتتانداردهای ملی و بین المللای روش طارح اخاتالط و نیاز آزمایشاات ک تارل       

 کیفی فرم بتن را اعالم فرمایید.
 کامبیز بهزادیان 
 عضو حقیقی انجمن بتن ایران

 جناب آقای مهندس کامبیز بهزادیان  
 بدی رتیله اطالعات زیر در مررد فرم بتن )بتن کفی( وقدیم می شرد.

 مرکز وحقیقات راه، مسکن و شهرتازی گزارش مفیدی در رابطه با بتن های کفی وجرد دارد. 737در نشریه گ -0
 مراجعه نمایید. ACI523.2Rو  ACI523.1Rرانید به در صررت عالقه می و -2
 ASTMC495وحت ع ران باتن هاای تابک عاای  در اتاتاندارد       روش وهیه و عمل آوری و آزمایش فرم بتن -0

 می باشد. 07702آمده اتت و معادل ایرانی آن نیز 
معاادل ایرانای   "وجارد دارد و فعاال   ASTM C513برای نمرنه گیری از بتن تخت شده و تبک عای  نیز اتتاندارد -1

 ندارد.
  روش طرح مخلرط م اتبی که جامعیت داشته باشد وجرد ندارد و براتاس وجربه اتترار اتت. -5

 برای طرح مخلرط د ین بتن هایی، راه مایی ارائه شده اتت. ACIبهرحال در نرشته های 
 در پایان امیدوار اتت که این مرارد مفید واقع شرد.

 محسن تدین                                                                                                                                                    
 دکتر تدین جناب آقای

درخصرص اختالف فی مابین انجمن ورلیدک  دگان بتن و شن و ماته درباره درصد رطربت مرجرد در  "احتراما     
ملای   032اتتاندارد شماره  7-00ت گدانه های ورلیدی ورتط واحدهای ورلید شن و ماته، علیرغم وصریح در ب د 

مال ورلید و وحریال تا گدانه   درصد اتت و ع 1حدود   SSDایران با ع ایت به ای که رطربت ت گدانه ریز درحالت 
درصد میسر اتت و ازطرفی با علم به ای که نزوالت  03     2اتتاندارد بعد از شستشر و دپری آن با رطربتی حدود  

 .ین خصرص صراحتا اظهارنظر فرمای دجری نیز بر میزان این رطربت واتیر گمار اتت اتتدعا دارد در ا
 محمد نبی یوسفیان

 جناب آقای مهندس محمدنبی یوسفیان
 رئیس محترم هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان تهران

 بدی رتیله ورضیحات مبسرطی را در این رابطه خراهم داشت 
 در وحریل و ارائه ویژگی های برخی اجسام دیگر مان د درب و و ظیم رابطه خریادار و فروشا ده از نظار ف ای و     -0

مقدار معی ی فرض می شرد. در مررد ت گدانه نیاز هار د اد در ماررد ویژگای هاای ف ای آن،        به مالی، رطربت آن 
رطربت مرجرد، واتیر خاصی ندارد اما الزم اتت برای و ظیم رابطه مالی خریدار و فروش ده، رطربت خاصای در نظار   

 و یادآوری آن آمده اتت. 7-00ر ب د و در بخش برگه وحریل و د 032گرفته شرد. این امر در اتتاندارد 
الزم به ذکر اتت که در این یادآوری قید شده اتت که د انچه در متن قارارداد، رطربات خاصای بارای      "ضم ا -2

درصاد   5ماته درج نشده باشد، و حداکثر رطربت ماته در ه گام وحریل نیز قید نگردیده باشد، رطربت آن نباید از 
 بیشتر باشد.
اتتان وهران، ورلیدک  دگان ماته می وران د در قرارداد فیمابین خرد خریدار، مقادار رطربات دیگاری را     ب ابراین در

 درصد ( و بر این اتاس، ماته را به خریدار وحریل نمای د.) با ذکر رطربت یا عدم ذکر آن(03 "م ظرر نمای د) مثال
اران یاا مصارف ک  ادگان، باعاث شاده اتات،       به نظر می رتد برداشت نام اتب از این ب د ورتط برخی خریاد  -0

می واران باا ورف اد     ج ابعالی و تایر اعضای انجمن، در این مررد مجبرر به جبهه گیری شرید در حالی که براحتی 
 و این مشکل را حل نمرد.برقرار کرد فرق، و ظیم رابطه با خریدار را 

ز نیاز به د ین ب دی وجرد دارد و نباید مخصارص  می رتد که در مررد شن )ت گدانه درشت( نیبه نظر بهرحال  -1
 به ماته باقی بماند. زیرا در هر صررت باید خریدار متضرر نگردد یا ادعای بی مرردی مطرح نک د.

فروش، شن و ماته آبچکاان مم ارع گاردد     "، الزم اتت اوال032ب ده اعتقاد دارم که در نسخه جدید اتتاندارد  -5
باید در قرارداد  "آن وجرد ندارد و یک نرع اجحاف در ح  خریدار محسرب می شرد . تانیاوعیین رطربت امکان زیرا 

+ - 
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نرشااته   Survey of North American Portland Cementاز اتاات  نمرنااه ایاان وحقیقااات عبااارت

R.Gebhardt  در مجلهCement, Concrete, Aggregate بهرحاال  .  089وا  015در صفحات 0995درتال
که یک عدد مترتط برای رشد مقاومت بتن حااوی تایمانهای پرول اد در امریکاا، بارای رد یاا قبارل        عجیب اتت 

های مربرط به این تالها برای تیمانهای پرول د ایران، مررد اتتفاده قرار نگرفتاه اتات. از آن عجیاب وار آنکاه       بتن
لیل ورییر نرع تیمان مطرح شده اتت. روزه انجام می شرد و ورییر آن صرفاً به د 28وعریف رده مقاومتی برای تن 

بهرحال در هیچ آیین نامه ای د ین اجازه ای داده نشده اتت. بلکه طراح پاروژه مای وراناد تان دیگاری را بارای       
 مقاومت مشخصه بتن پروژه بدلیل نرع تیمان مصرفی یا هر دلیل دیگر اختیار نماید.

ایاران، حاداکثر اخاتالف مقاومات      02281-2در اتتاندارد  در مررد پرتش دوم، قبالً ورضیحاوی داده شده برد. -3
درصد مشخص شده اتت. اصرالً مقاومت های بیشتر، قابل قبرل ور از مقاومت هاای  05فشاری بتن آزمرنه ها، برابر 

کمتر می باشد. در وفسیر آبا )جلد اول ( قید شاده اتات کاه نقاایص مرجارد در آزمرناه و عمال آوری و آزماایش         
رالً باعث کاهش مقاومت فشاری می شرد ب ابراین حمف نتایی کم، م طقی ور از حمف نتایی زیااد مای   مقاومت، معم

   باشد.
 محسن تدین

 جناب آقای دکتر تدین  
وقاضا دارد در صررت امکان شماره اتتانداردهای ملی و بین المللای روش طارح اخاتالط و نیاز آزمایشاات ک تارل       

 کیفی فرم بتن را اعالم فرمایید.
 کامبیز بهزادیان 
 عضو حقیقی انجمن بتن ایران

 جناب آقای مهندس کامبیز بهزادیان  
 بدی رتیله اطالعات زیر در مررد فرم بتن )بتن کفی( وقدیم می شرد.

 مرکز وحقیقات راه، مسکن و شهرتازی گزارش مفیدی در رابطه با بتن های کفی وجرد دارد. 737در نشریه گ -0
 مراجعه نمایید. ACI523.2Rو  ACI523.1Rرانید به در صررت عالقه می و -2
 ASTMC495وحت ع ران باتن هاای تابک عاای  در اتاتاندارد       روش وهیه و عمل آوری و آزمایش فرم بتن -0

 می باشد. 07702آمده اتت و معادل ایرانی آن نیز 
معاادل ایرانای   "وجارد دارد و فعاال   ASTM C513برای نمرنه گیری از بتن تخت شده و تبک عای  نیز اتتاندارد -1

 ندارد.
  روش طرح مخلرط م اتبی که جامعیت داشته باشد وجرد ندارد و براتاس وجربه اتترار اتت. -5

 برای طرح مخلرط د ین بتن هایی، راه مایی ارائه شده اتت. ACIبهرحال در نرشته های 
 در پایان امیدوار اتت که این مرارد مفید واقع شرد.

 محسن تدین                                                                                                                                                    
 دکتر تدین جناب آقای

درخصرص اختالف فی مابین انجمن ورلیدک  دگان بتن و شن و ماته درباره درصد رطربت مرجرد در  "احتراما     
ملای   032اتتاندارد شماره  7-00ت گدانه های ورلیدی ورتط واحدهای ورلید شن و ماته، علیرغم وصریح در ب د 

مال ورلید و وحریال تا گدانه   درصد اتت و ع 1حدود   SSDایران با ع ایت به ای که رطربت ت گدانه ریز درحالت 
درصد میسر اتت و ازطرفی با علم به ای که نزوالت  03     2اتتاندارد بعد از شستشر و دپری آن با رطربتی حدود  

 .ین خصرص صراحتا اظهارنظر فرمای دجری نیز بر میزان این رطربت واتیر گمار اتت اتتدعا دارد در ا
 محمد نبی یوسفیان

 جناب آقای مهندس محمدنبی یوسفیان
 رئیس محترم هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان تهران

 بدی رتیله ورضیحات مبسرطی را در این رابطه خراهم داشت 
 در وحریل و ارائه ویژگی های برخی اجسام دیگر مان د درب و و ظیم رابطه خریادار و فروشا ده از نظار ف ای و     -0

مقدار معی ی فرض می شرد. در مررد ت گدانه نیاز هار د اد در ماررد ویژگای هاای ف ای آن،        به مالی، رطربت آن 
رطربت مرجرد، واتیر خاصی ندارد اما الزم اتت برای و ظیم رابطه مالی خریدار و فروش ده، رطربت خاصای در نظار   

 و یادآوری آن آمده اتت. 7-00ر ب د و در بخش برگه وحریل و د 032گرفته شرد. این امر در اتتاندارد 
الزم به ذکر اتت که در این یادآوری قید شده اتت که د انچه در متن قارارداد، رطربات خاصای بارای      "ضم ا -2

درصاد   5ماته درج نشده باشد، و حداکثر رطربت ماته در ه گام وحریل نیز قید نگردیده باشد، رطربت آن نباید از 
 بیشتر باشد.
اتتان وهران، ورلیدک  دگان ماته می وران د در قرارداد فیمابین خرد خریدار، مقادار رطربات دیگاری را     ب ابراین در

 درصد ( و بر این اتاس، ماته را به خریدار وحریل نمای د.) با ذکر رطربت یا عدم ذکر آن(03 "م ظرر نمای د) مثال
اران یاا مصارف ک  ادگان، باعاث شاده اتات،       به نظر می رتد برداشت نام اتب از این ب د ورتط برخی خریاد  -0

می واران باا ورف اد     ج ابعالی و تایر اعضای انجمن، در این مررد مجبرر به جبهه گیری شرید در حالی که براحتی 
 و این مشکل را حل نمرد.برقرار کرد فرق، و ظیم رابطه با خریدار را 

ز نیاز به د ین ب دی وجرد دارد و نباید مخصارص  می رتد که در مررد شن )ت گدانه درشت( نیبه نظر بهرحال  -1
 به ماته باقی بماند. زیرا در هر صررت باید خریدار متضرر نگردد یا ادعای بی مرردی مطرح نک د.

فروش، شن و ماته آبچکاان مم ارع گاردد     "، الزم اتت اوال032ب ده اعتقاد دارم که در نسخه جدید اتتاندارد  -5
باید در قرارداد  "آن وجرد ندارد و یک نرع اجحاف در ح  خریدار محسرب می شرد . تانیاوعیین رطربت امکان زیرا 

+ - 
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قید شرد که د انچه رطربت مرجرد در شن و ماته بایش   "تالثا . فیمابین حداکثر رطربت شن و ماته محدود گردد
رطربات در قارارداد( باشاد    از مقدار م درج درقرارداد )یا مقدار قید شده در اتاتاندارد در صاررت عادم درج مقادار     

 وجدیدنظر نماید. "خریدار می وراند در قیمت ورافقی مت اتبا
درصاد   0نکته دیگری که باید بدان ورجه داشت آنست که جمب آب ماته در م اط  مختلاف کشارر از کمتار از    -0

تت و بادین ورویاب   برای کل ایران نرشته شده ا 032درصد م تهی می گردد. اتتاندارد 1به حدود  "شروع و وقریبا
درصاد رطربات آزاد تاطحی بارای کال      0وا 5/2 "درصد در ماته یاد گردیده اتت .بدین ورویب وقریبا 5از رطربت 

 کشرر )بطرر مترتط( در نظر گرفته شده اتت که امری م طقی اتت.
آی اد. ایان    درصد رطربت آزاد تطحی، ماته ها بصررت آبچکان درمی 7وا  5وجربه نشان می دهد که با داشتن  -7

گی و شکساتگی ماتاه و همچ این بافات تاطحی) زباری و        رطربت به دانه ب دی، مقدار ذرات ریز ماته، گردگرشه
 صافی( آن بستگی دارد.

پر واضح اتت که نمی وران فروش ده را ملزم نمرد که همراره، ماته ای با رطربت تابت را به خریدار وحریل نماید -8
ابین یا در اتتاندارد، حداکثر رطربت را محدود نمرد. هیچیک از ایان مارارد ج باه ف ای     اما می وران در قرارداد فیم

در جهت رعایت حقرق مالی خریدار اتت که با اصالح قیمت آن می وران بار مشاکل مرجارد غلباه      "ندارد و عمدوا
 نمرد.

 محسن تدین 
 جناب آقای دکتر تدین  

 222موضوع : درصد عبوری از الک 
بدی رتیله نظر ج ابعاالی   200در رابطه با درصد عبرری مجاز از الک  032جه به مرارد اعالم شده در اتتاندارد با ور

برای مصرف در حالت کلی بتن را به این وعاونی اعالم نمائیاد. درنکاه    200را راجع به حداکثر عبرری مجاز از الک 
تن های در معارض تاایش و غیار تاایش باا هام       برای ب 200همانطرر که مستحضر هستید درصد عبرری از الک 

 متقاوت می باشد.
 تعاونی تولیدکنندگان 
 شن و ماسه بتن آماده استان یزد

 انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه و بتن آماده استان یزد
فرض می شرد که در حالت کلی، بتن ها در معرض تایش نیست د و در تاختمانهای معمرلی )شالرده، دیرار،  -1

 ویر، تترن و دال ( بکار می روند.
 مرد.ن  رای مرارد خاص مان د رویه راه، ترریز تد و تایر مرارد مشابه، الزم اتت از ماته با کاربرد خاص اتتفاده-2
درصد و برای ماته  5برابر  233ن برای ماته طبیعی و رودخانه ای، مقدار مجاز گمشته از الک شماره ب ابرای -3

 درصد می باشد.7شکسته ، مقدار حداکثر مجاز 
از آزمایش های ذکر شده در یادآوری های مرجرد  233بهرحال برای ک ترل مراد گمشته از الک شماره  -4

 .نمرد وا نگرانی در مررد رس و شیل مرجرد در این مراد مروفع گرددمی وران بهره گیری  032اتتاندارد 
 محسن تدین 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




