
فصلنامه
14 انجمن بتن ایران

  پرسش و پاسخ
 
 
 
 

  استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر تدين
  با سالم؛

همانطور كه مستحضر هستيد در بسياري موارد از پودر سنگ به منظور افزايش لزجت و پايداري مخلـوط هـاي   
كيلوگرم بر مترمكعب نيز مـي رسـد    170-180بتن خودتراكم استفاده مي شود كه در برخي موارد مقدار آن به 

نسبت آب آزاد بـه  "و تغيير  صالحاين م "جذب آب"كه مقداري قابل توجه است. با اين حال در خصوص مسالة 
در اثر استفاده از آنها اختالف نظر وجود دارد. بطور كلي سـه ديـدگاه در ايـن خصـوص بـه نظـر        "مواد سيماني

  سد:ر مي

 150اساسا پودر سنگ آهك به عنوان يك مادة پودري تقريبـا غيرفعـال بـا حـداكثر انـدازه اسـمي       
شده و جذب آبي براي آنها (مواد پودري) منظور نمي ميكرومتر، در كنار مواد سيماني در نظر گرفته 

 شود (اين ديدگاه در بسياري از پايان نامه ها و مقاالت علمي اتخاذ شده است).
در ماسـه   100كمبود ريزدانه هاي عبوري از الك جبران پودر سنگ آهك براي اصالح مشخصات مخلوط بتن و 

با توجه به ميزان مصرف پـودر سـنگ آهـك در مخلـوط     ) در نظر گرفته مي شود. (كاهش ضريب نرميمصرفي 
جذب آب ماسة اصالح شده در حالت اشباع با  شده و نهايي، ميزان مشخصي از آن در آزمايشگاه با ماسه تركيب

مورد استفاده قـرار مـي گيـرد. در ايـن حالـت، در خصـوص امكـان         در طرح مخلوط بتن (SSD)سطح خشك 
يين جذب آب ماسه در حالت اشباع با سطح خشـك (بـه دليـل افـزايش ريـزي      استفاده از آزمايش استاندارد تع

 ) براي تركيب ماسه و پودر سنگ آهك اختالف نظر وجود دارد.و وجود مواد پودري ماسه اصالح شده

و مانده روي اين الك تقسيم شده و فقـط   100در اين ديدگاه پودر سنگ آهك به دو بخش عبوري از الك نمرة 
باقي مي ماند مطابق روش قبلي (تركيب با ماسه) جذب آب در نظر  100از آن كه روي الك نمرة براي مقداري 

 گرفته مي شود.

  خواهشمند است در خصوص اين مساله و نحوه در نظر گرفتن آن در طرح مخلوط بتن اظهار نظر بفرماييد.  
  

 با تشكر

 پيام وثوقي

  عضو دانشجويي انجمن بتن ايران
 
 
 

  جناب آقاي مهندس وثوقي  
  عضو محترم دانشجويي انجمن بتن ايران  

  باسالم و احترام،
در باره موضوع جـذب آب  پـودر سـنگ در طـرح مخلـوط بـتن هـاي مختلـف بـويژه           5/6/1392پرسش مورخ 

  خودتراكم از جمله پرسش هاي رايج اهل فن است كه سعي مي شود پاسخ در خوري به آن داده شود.
در مورد تعيين جذب آب و چگالي سـنگدانه ريـز و بـويژه در نسـخه هـاي       ASTMC 128 آزمايشدستور  -1

ميكرون حرفي به ميـان   75جديد در باره نحوه آماده سازي سنگدانه و وجود يا حذف پور سنگ گذشته از الك 
  .نياورده است

ديـده نمـي    ASTMر ميكـرون د  150همچنين هيچ دستوري براي تعيين جذب آب پودرسنگ ريز تر از الـك  
ميكـرون تصـريح    63براي تعيين چگالي و جذب آب سنگدانه ريز، حذف ذرات ريز تـر از   EN1097-6شود. در 

مطلبي ديده نمي شـود در   EN1097-7در دستور  )فيلر(شده است اما براي تعيين چذب آب ذرات پودر سنگ 
حالي كه اين دستور براي تعيين چگالي ذرات فيلر تهيه شده است اما از وجود جذب آب در اين ذرات حرفي به 

  ميان نيامده است.
ميكرون داراي جذب درونـي هسـتند امـا بـه دليـل       63يا 75يا 125يا  150واضح است كه ذرات ريز تر از ـ   2

ا سطح خشك و تشخيص آن، آزمايشي بدين منظور تنظيم و ارائـه نشـده اسـت    مشكل در تعريف حالت اشباع ب
  ولي عدم وجود دستور آزمايش، واقعيت ها را تغيير نمي دهد.

و با توجه به اهميت جذب آب پودرسنگ در تعريف و تعيين مقدار آب بـه مـواد سـيماني مـي تـوان پـودر       ـ   3
ب را تعيين كرد كه ممكن است زيـادي پـودر سـنگ در    چگالي و جذب آ C128سنگدانه ريز را مخلوط و طبق 

تعيين حالت اشباع با سطح خشك اختالل ايجاد كند، اما اگر اختاللي بوجود نياورد، مشكلي ايجاد نخواهد شد و 
حـذف ذرات   ENمتوسط چگالي و جذب آب براي سنگدانه و پودر تعيين مي گردد.در حالي كه طبق استاندارد 

  .ميكرون ضروري است 63
ميكرون بمراتب كمتر از ذرات درشت تر است و عدم منظـور   125يا  150بهرحال جذب آب ذرات ريز ترا ز  ـ   4

در نسبت آب به سيمان مي گردد. شايد دليـل اينكـه    0/0 1و حتي  0/0 2كمتر از يتغييرباعث كردن آن غالباً 
م تغيير در مقاومت فشـاري بـتن مـي    برخي وجود پودرسنگ را باعث افزايش و برخي باعث كاهش و ديگران عد

نسبت آب به سيمان باشد و نتوانسته اند در حالت ثابـت  جذب آب در دقت يا عدم دقت در منظور كردن  د،دانن
  بودن نسبت آب به سيمان نتيجه وجود پودر سنگ و تاثير آن را به درستي بيان كنند.

ي منظور نمي شود اما جـزو مـواد پـودري مطـرح     الزم به ذكر است پودرسنگ به هيچ وجه جزو مواد سيمانـ   5
جايگاهي ندارد اما اگر نسبت آب به پودر منظور نظر باشد  ،بنابراين در مخرج كسر نسبت آب به سيمان .شود مي

نامه جنابعالي بدرستي تنظيم نشده   1در مخرج كسر مانند سيمان و مواد سيماني آورده مي شود. بنابراين بند 
  ضوع نامه جنابعالي ندارد.است و ربطي به مو

بويژه بتن خود تـراكم حـاوي پـودر     ،در پايان به اطالع مي رساند كه بهرحال تعيين دقيق مقدار آب آزاد بتن ها
 ENياASTMهاي حتي وقتي جذب آب سنگدانه ها طبق استاندارد  .سنگ همواره يك مشكل جدي بوده است
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  استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر تدين
  با سالم؛

همانطور كه مستحضر هستيد در بسياري موارد از پودر سنگ به منظور افزايش لزجت و پايداري مخلـوط هـاي   
كيلوگرم بر مترمكعب نيز مـي رسـد    170-180بتن خودتراكم استفاده مي شود كه در برخي موارد مقدار آن به 

نسبت آب آزاد بـه  "و تغيير  صالحاين م "جذب آب"كه مقداري قابل توجه است. با اين حال در خصوص مسالة 
در اثر استفاده از آنها اختالف نظر وجود دارد. بطور كلي سـه ديـدگاه در ايـن خصـوص بـه نظـر        "مواد سيماني

  سد:ر مي

 150اساسا پودر سنگ آهك به عنوان يك مادة پودري تقريبـا غيرفعـال بـا حـداكثر انـدازه اسـمي       
شده و جذب آبي براي آنها (مواد پودري) منظور نمي ميكرومتر، در كنار مواد سيماني در نظر گرفته 

 شود (اين ديدگاه در بسياري از پايان نامه ها و مقاالت علمي اتخاذ شده است).
در ماسـه   100كمبود ريزدانه هاي عبوري از الك جبران پودر سنگ آهك براي اصالح مشخصات مخلوط بتن و 

با توجه به ميزان مصرف پـودر سـنگ آهـك در مخلـوط     ) در نظر گرفته مي شود. (كاهش ضريب نرميمصرفي 
جذب آب ماسة اصالح شده در حالت اشباع با  شده و نهايي، ميزان مشخصي از آن در آزمايشگاه با ماسه تركيب

مورد استفاده قـرار مـي گيـرد. در ايـن حالـت، در خصـوص امكـان         در طرح مخلوط بتن (SSD)سطح خشك 
يين جذب آب ماسه در حالت اشباع با سطح خشـك (بـه دليـل افـزايش ريـزي      استفاده از آزمايش استاندارد تع

 ) براي تركيب ماسه و پودر سنگ آهك اختالف نظر وجود دارد.و وجود مواد پودري ماسه اصالح شده

و مانده روي اين الك تقسيم شده و فقـط   100در اين ديدگاه پودر سنگ آهك به دو بخش عبوري از الك نمرة 
باقي مي ماند مطابق روش قبلي (تركيب با ماسه) جذب آب در نظر  100از آن كه روي الك نمرة براي مقداري 

 گرفته مي شود.

  خواهشمند است در خصوص اين مساله و نحوه در نظر گرفتن آن در طرح مخلوط بتن اظهار نظر بفرماييد.  
  

 با تشكر

 پيام وثوقي

  عضو دانشجويي انجمن بتن ايران
 
 
 

  جناب آقاي مهندس وثوقي  
  عضو محترم دانشجويي انجمن بتن ايران  

  باسالم و احترام،
در باره موضوع جـذب آب  پـودر سـنگ در طـرح مخلـوط بـتن هـاي مختلـف بـويژه           5/6/1392پرسش مورخ 

  خودتراكم از جمله پرسش هاي رايج اهل فن است كه سعي مي شود پاسخ در خوري به آن داده شود.
در مورد تعيين جذب آب و چگالي سـنگدانه ريـز و بـويژه در نسـخه هـاي       ASTMC 128 آزمايشدستور  -1

ميكرون حرفي به ميـان   75جديد در باره نحوه آماده سازي سنگدانه و وجود يا حذف پور سنگ گذشته از الك 
  .نياورده است

ديـده نمـي    ASTMر ميكـرون د  150همچنين هيچ دستوري براي تعيين جذب آب پودرسنگ ريز تر از الـك  
ميكـرون تصـريح    63براي تعيين چگالي و جذب آب سنگدانه ريز، حذف ذرات ريز تـر از   EN1097-6شود. در 

مطلبي ديده نمي شـود در   EN1097-7در دستور  )فيلر(شده است اما براي تعيين چذب آب ذرات پودر سنگ 
حالي كه اين دستور براي تعيين چگالي ذرات فيلر تهيه شده است اما از وجود جذب آب در اين ذرات حرفي به 

  ميان نيامده است.
ميكرون داراي جذب درونـي هسـتند امـا بـه دليـل       63يا 75يا 125يا  150واضح است كه ذرات ريز تر از ـ   2

ا سطح خشك و تشخيص آن، آزمايشي بدين منظور تنظيم و ارائـه نشـده اسـت    مشكل در تعريف حالت اشباع ب
  ولي عدم وجود دستور آزمايش، واقعيت ها را تغيير نمي دهد.

و با توجه به اهميت جذب آب پودرسنگ در تعريف و تعيين مقدار آب بـه مـواد سـيماني مـي تـوان پـودر       ـ   3
ب را تعيين كرد كه ممكن است زيـادي پـودر سـنگ در    چگالي و جذب آ C128سنگدانه ريز را مخلوط و طبق 

تعيين حالت اشباع با سطح خشك اختالل ايجاد كند، اما اگر اختاللي بوجود نياورد، مشكلي ايجاد نخواهد شد و 
حـذف ذرات   ENمتوسط چگالي و جذب آب براي سنگدانه و پودر تعيين مي گردد.در حالي كه طبق استاندارد 

  .ميكرون ضروري است 63
ميكرون بمراتب كمتر از ذرات درشت تر است و عدم منظـور   125يا  150بهرحال جذب آب ذرات ريز ترا ز  ـ   4

در نسبت آب به سيمان مي گردد. شايد دليـل اينكـه    0/0 1و حتي  0/0 2كمتر از يتغييرباعث كردن آن غالباً 
م تغيير در مقاومت فشـاري بـتن مـي    برخي وجود پودرسنگ را باعث افزايش و برخي باعث كاهش و ديگران عد

نسبت آب به سيمان باشد و نتوانسته اند در حالت ثابـت  جذب آب در دقت يا عدم دقت در منظور كردن  د،دانن
  بودن نسبت آب به سيمان نتيجه وجود پودر سنگ و تاثير آن را به درستي بيان كنند.

ي منظور نمي شود اما جـزو مـواد پـودري مطـرح     الزم به ذكر است پودرسنگ به هيچ وجه جزو مواد سيمانـ   5
جايگاهي ندارد اما اگر نسبت آب به پودر منظور نظر باشد  ،بنابراين در مخرج كسر نسبت آب به سيمان .شود مي

نامه جنابعالي بدرستي تنظيم نشده   1در مخرج كسر مانند سيمان و مواد سيماني آورده مي شود. بنابراين بند 
  ضوع نامه جنابعالي ندارد.است و ربطي به مو

بويژه بتن خود تـراكم حـاوي پـودر     ،در پايان به اطالع مي رساند كه بهرحال تعيين دقيق مقدار آب آزاد بتن ها
 ENياASTMهاي حتي وقتي جذب آب سنگدانه ها طبق استاندارد  .سنگ همواره يك مشكل جدي بوده است
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نيست كـه در هنگـام گيـرش    وجود دارد زيرا مشخص باز هم (بدون حضور پودر سنگ) مشكل  ،مي آيد بدست 
باشند( بـويژه در   ند يا ممكن است كامالً اشباع نشدهرسيمان يا بتن، سنگدانه ها در چنين حالت اشباعي قرار دا

ح مخلوط بـتن سـبكدانه   همانگونه كه در طر ،كارگاه ها و آزمايشگاههائي كه شن نسبتاً خشك را بكار مي برند)
  اي مي باشد.همواره موضوع پيچيده 

خود تراكم وجـود دارد و قـبالً نيـز سـابقه     و بتن ايد انگاشت كه چنين مشكلي صرفاً براي پودر سنگ ببنابراين ن
  داشته است.

  بااحترام 
  محسن تدين 

  
 استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر تدين

  با سالم؛
كـه معمـوال مطـابق روش آزمـون      RCMTكاربرد نتايج حاصل از آزمايش خواهشمند است در خصوص قابليت 

NT Build 492 )Nordtest method  انجام مي شود و نيز مقايسة اعتبار نتايج بدست آمده با نتايج آزمـايش (
RCPT  روش آزمون)ASTM C1202      از منظر ارزيابي كيفي دوام بـتن اظهـار نظـر بفرماييـد. همچنـين در (

ايج اين آزمايش (مقادير عددي بدست آمـده بـراي ضـريب مهـاجرت يـون كلرايـد در حالـت        خصوص تفسير نت
  ناپايدار) آيا مرجع و يا پيشنهادي وجود دارد يا خير.

  با تشكر
  پيام وثوقي

  جناب آقاي مهندس وثوقي 
  عضو محترم انجمن بتن ايران 

 مورد نتايج و كاربرد آزمايشدر  5/6/1392ضمن تشكر از پرسش مهم جنابعالي به تاريخ  سالم، با
  Rapid chloride MigrationTest) RCMT   و مقايسـه آن بـا RCPT )(Rapid Chloride PenetrationTest  

  موارد زير به استحضار مي رسد.
انجـام مـي شـود كـه انجـام آن طبـق        AASHTO TP64و يـا   NT Buid 492   طبق  RCMTآزمايش   -1

TP64 نتايج براي مقايسه، براين اساس تنظـيم شـده    تحقيقات و طبقه بندي هاي موجودا توصيه مي گردد زير
  است. بهر حال اين آزمايش ها بسيار شبيه به يكديگرند.

، طبقه بندي كيفي بتن ذكر شده است. هـر چنـد ايـن طبقـه     ASTM C 1202در   RCPTـ براي آزمايش   2
نابع رسمي موجود، از اين طبقه بندي استفاده مي شود كه بندي مي تواند تغييراتي را داشته باشد اما در همه م

  به قرار زير است.
 زياد متوسط كم خيلي كم ناچيز نفوذ يون كلريد

 4000بيش از  2000-4000 1000-2000 100-1000 100كمتر از  (كولمب)RCPTنتيجه 

در آئين نامه پيشنهادي پايائي بتن در حاشيه خليج فارس، با توجه به شرايط محيطي قرارگيري بـتن، محـدوده   
RCPT .تعريف شده است  

 A C,B F,E,D شرايط قرارگيري و روياروئي

 2000حداكثر 3000حداكثر 3000حداكثر RCPT(كولمب)

  آئين نامه معرفي شده اند. در اين FتاA شرايط 
 RCPTرا به صـورت زيـر تعريـف نمـوده انـد و آن را بـا        RCMTـ پژوهشگران طبقه بندي كيفي بتن براي   3

  براي بتن توانمند). FHWAمعادل سازي كرده اند (طبق 
 3 2 1 طبقه بندي كيفي

 012/0كمتر از  RCMT (mm/v/hr) 034/0- 024/0 024/0.-012/0محدود

 800كمتراز  800-2000 2000-3000 (كولمب) RCPTمحدوده 

ـ بايد دانست كه پيش بيني نفوذ يون كلريد معموالً بايد با توجه به ضريب انتشار يون كلريد صورت گيرد. تعيـين  4 
بنابراين سعي مي شود از آزمايش هـاي سـريع و ارزان    ، ضريب انتشار يون كلريد به زمان زياد و هزينه باال نياز دارد

سد مقاومت ر بنظر مي .، مقاومت الكتريكي و هدايت الكتريكي استRCPT ،RCMTاستفاده شود. اين آزمايش ها 
الكتريكي و هدايت الكتريكي عالوه بر نمايش نفوذ يون كلريد مي تواند نمايشي از شدت خوردگي نيـز باشـد امـا تـا     

ستوراستانداري نداشته است و در حال حاضر استاندارد هدايت الكتريكي وجود دارد كه هنوز اطالعـات  د 2012سال 
  .(ASTM C1760)قابل توجهي براي آن و ارتباط آن با ضريب انتشار منتشر نشده است

و بين هر كدام از اينها با ضريب انتشار يون كلريد روابطـي را بدسـت    RCMTو    RCPTسعي شده است بين 
 يـا  RCPTآورند. هم چنين سعي شده است در مدلهاي رياضي موجود براي نفوذ يون كلريد و ضريب انتشار، از 

RCMT  استفاده نمايند. در اروپا ازRCMT لريـد و ضـريب انتشـار آن اسـتفاده شـده      ن كبراي تعيين نفوذ يو
از اهميت بيشتري برخوردار شده است  در حاليكـه در مـورد اعتبـار نتـايج      RCMTبدين دليل آزمايش   است.

RCPT   همواره بحث هايي جدي وجود داشته است (عمدتاً پيرامون نقش افزودني هايي مانند ميكروسـيليس و
  د زيادي بر طرف كرده باشد.در پايان اميد است توضيحات فوق، ابهامات جنابعالي را تا ح  فوق روان كننده ها)

  بااحترام 
  محسن تدين 
 مسئول كميته انتشارات انجمن بتن ايران

  جناب آقاي دكتر تدين 
  سالم، با

شـهر مشـغول فعاليـت    اسـتان تهـران   پاركينگ هاي بتنـي   يكي از به عنوان پيمانكاراين عضو حقوقي  "احتراما
متر مكعـب   000/160حجم بتن ريزي پاركينگ هاي مذكور باشد. اين شركت پيمانكار رتبه يك ابنيه بوده،  مي

  باشد.
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نيست كـه در هنگـام گيـرش    وجود دارد زيرا مشخص باز هم (بدون حضور پودر سنگ) مشكل  ،مي آيد بدست 
باشند( بـويژه در   ند يا ممكن است كامالً اشباع نشدهرسيمان يا بتن، سنگدانه ها در چنين حالت اشباعي قرار دا

ح مخلوط بـتن سـبكدانه   همانگونه كه در طر ،كارگاه ها و آزمايشگاههائي كه شن نسبتاً خشك را بكار مي برند)
  اي مي باشد.همواره موضوع پيچيده 

خود تراكم وجـود دارد و قـبالً نيـز سـابقه     و بتن ايد انگاشت كه چنين مشكلي صرفاً براي پودر سنگ ببنابراين ن
  داشته است.

  بااحترام 
  محسن تدين 

  
 استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر تدين

  با سالم؛
كـه معمـوال مطـابق روش آزمـون      RCMTكاربرد نتايج حاصل از آزمايش خواهشمند است در خصوص قابليت 

NT Build 492 )Nordtest method  انجام مي شود و نيز مقايسة اعتبار نتايج بدست آمده با نتايج آزمـايش (
RCPT  روش آزمون)ASTM C1202      از منظر ارزيابي كيفي دوام بـتن اظهـار نظـر بفرماييـد. همچنـين در (

ايج اين آزمايش (مقادير عددي بدست آمـده بـراي ضـريب مهـاجرت يـون كلرايـد در حالـت        خصوص تفسير نت
  ناپايدار) آيا مرجع و يا پيشنهادي وجود دارد يا خير.

  با تشكر
  پيام وثوقي

  جناب آقاي مهندس وثوقي 
  عضو محترم انجمن بتن ايران 

 مورد نتايج و كاربرد آزمايشدر  5/6/1392ضمن تشكر از پرسش مهم جنابعالي به تاريخ  سالم، با
  Rapid chloride MigrationTest) RCMT   و مقايسـه آن بـا RCPT )(Rapid Chloride PenetrationTest  

  موارد زير به استحضار مي رسد.
انجـام مـي شـود كـه انجـام آن طبـق        AASHTO TP64و يـا   NT Buid 492   طبق  RCMTآزمايش   -1

TP64 نتايج براي مقايسه، براين اساس تنظـيم شـده    تحقيقات و طبقه بندي هاي موجودا توصيه مي گردد زير
  است. بهر حال اين آزمايش ها بسيار شبيه به يكديگرند.

، طبقه بندي كيفي بتن ذكر شده است. هـر چنـد ايـن طبقـه     ASTM C 1202در   RCPTـ براي آزمايش   2
نابع رسمي موجود، از اين طبقه بندي استفاده مي شود كه بندي مي تواند تغييراتي را داشته باشد اما در همه م

  به قرار زير است.
 زياد متوسط كم خيلي كم ناچيز نفوذ يون كلريد

 4000بيش از  2000-4000 1000-2000 100-1000 100كمتر از  (كولمب)RCPTنتيجه 

در آئين نامه پيشنهادي پايائي بتن در حاشيه خليج فارس، با توجه به شرايط محيطي قرارگيري بـتن، محـدوده   
RCPT .تعريف شده است  

 A C,B F,E,D شرايط قرارگيري و روياروئي

 2000حداكثر 3000حداكثر 3000حداكثر RCPT(كولمب)

  آئين نامه معرفي شده اند. در اين FتاA شرايط 
 RCPTرا به صـورت زيـر تعريـف نمـوده انـد و آن را بـا        RCMTـ پژوهشگران طبقه بندي كيفي بتن براي   3

  براي بتن توانمند). FHWAمعادل سازي كرده اند (طبق 
 3 2 1 طبقه بندي كيفي

 012/0كمتر از  RCMT (mm/v/hr) 034/0- 024/0 024/0.-012/0محدود

 800كمتراز  800-2000 2000-3000 (كولمب) RCPTمحدوده 

ـ بايد دانست كه پيش بيني نفوذ يون كلريد معموالً بايد با توجه به ضريب انتشار يون كلريد صورت گيرد. تعيـين  4 
بنابراين سعي مي شود از آزمايش هـاي سـريع و ارزان    ، ضريب انتشار يون كلريد به زمان زياد و هزينه باال نياز دارد

سد مقاومت ر بنظر مي .، مقاومت الكتريكي و هدايت الكتريكي استRCPT ،RCMTاستفاده شود. اين آزمايش ها 
الكتريكي و هدايت الكتريكي عالوه بر نمايش نفوذ يون كلريد مي تواند نمايشي از شدت خوردگي نيـز باشـد امـا تـا     

ستوراستانداري نداشته است و در حال حاضر استاندارد هدايت الكتريكي وجود دارد كه هنوز اطالعـات  د 2012سال 
  .(ASTM C1760)قابل توجهي براي آن و ارتباط آن با ضريب انتشار منتشر نشده است

و بين هر كدام از اينها با ضريب انتشار يون كلريد روابطـي را بدسـت    RCMTو    RCPTسعي شده است بين 
 يـا  RCPTآورند. هم چنين سعي شده است در مدلهاي رياضي موجود براي نفوذ يون كلريد و ضريب انتشار، از 

RCMT  استفاده نمايند. در اروپا ازRCMT لريـد و ضـريب انتشـار آن اسـتفاده شـده      ن كبراي تعيين نفوذ يو
از اهميت بيشتري برخوردار شده است  در حاليكـه در مـورد اعتبـار نتـايج      RCMTبدين دليل آزمايش   است.

RCPT   همواره بحث هايي جدي وجود داشته است (عمدتاً پيرامون نقش افزودني هايي مانند ميكروسـيليس و
  د زيادي بر طرف كرده باشد.در پايان اميد است توضيحات فوق، ابهامات جنابعالي را تا ح  فوق روان كننده ها)

  بااحترام 
  محسن تدين 
 مسئول كميته انتشارات انجمن بتن ايران

  جناب آقاي دكتر تدين 
  سالم، با

شـهر مشـغول فعاليـت    اسـتان تهـران   پاركينگ هاي بتنـي   يكي از به عنوان پيمانكاراين عضو حقوقي  "احتراما
متر مكعـب   000/160حجم بتن ريزي پاركينگ هاي مذكور باشد. اين شركت پيمانكار رتبه يك ابنيه بوده،  مي

  باشد.
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مربوطه به درصد خاك ين كيفيت پيمانكار هر روز آزمايشها مطابق روال معمول اين شركت، واحد كنترل و تطم
و شـيميايي مصـالح    فيزيكـي هاي و دانه بندي مصالح سنگي را انجام مي دهد. الزم به ذكر است تمامي آزمايشـ 

  پروژه توسط آزمايشگاه معتمد كارفرما انجام گرفته و تاييدهاي الزم دريافت شده است.داي سنگي در ابت
چهار درصد بوده و دانـه   روزانه ذكر شده ميزان خاك مجموع مصالح سنگي ماسه و شن دو تاها براساس آزمايش

تاكيـد    SEش ارزش بندي نيز در محدوده استاندارد قرار مي گيرد. مشاور مقـيم محتـرم پـروژه بررسـي آزمـاي     
% باشد كه اين موضوع باعث به هدر رفتن فيلر مصالح شـده و باعـث   75داشته و اصرار دارد كه عدد آن باالتر از 

مي شود كه بتن حالت خميري خود را از دست بدهد لذا خواهشمند است در اين زمينه كه آيا عالوه بـر تعيـين   
هـم الزم اسـت يـا     (SE)آزمايش ارزش ماسه اي  200از الك  فاده از آزمايش رد شدهميزان خاك مصالح با است
  خير؟ اظهار نظر فرماييد.

  د كمال تشكر و قدرداني را دارم.يوقتي كه در اين زمينه مصروف مي نماي جنابعالي ومساعدت از فبالً 

  باتشكر 
  امير حسين صابريان 
  عضو حقوقي انجمن بتن ايران

  جناب آقاي مهندس صابريان 
  حقوقي انجمن بتن ايران عضو محترم

  باسالم و احترام،
براي  SEجنابعالي در مورد ضرورت انجام آزمايش  5/8/1392مورخه  2005/317/92با توجه به پرسش شماره 

  ماسه هاي مصرفي، نظر جنابعالي را به موارد زير جلب مي نمايم.
اس مبحث نهم مقررات ملـي انجـام   چنانچه پروژه در قالب و چارچوب هاي نظام مهندسي ساختمان و براسـ   1

براي ماسه وجود ندارد و در تمام ايـن مبحـث محـدوديتي بـراي      SEمي شود هيچگونه نيازي به انجام آزمايش 
SE  شود. درصد ديده نمي 75مانند  

 ديـده نمـي   SEمحـدويتي بـراي   براي سنگدانه هاي ريز (ماسه) هيچگونه  302در استاندارد اجباري شماره  ـ 2
ايران عمل نمايند بنابراين نمي توان انتظـار   302آنجا كه كارخانه هاي توليد ماسه بايد مطابق استاندارد شود از 

  درصد باشد. 75داشت كه الزاماً ارزش (هم ارز) ماسه آنها بيش از 
دانه يا در هيچ استاندارد يا آئين نامه اي از واژه خاك مصالح سنگي استفاده نشده است بلكه واژه مواد ريزد ـ   3

ميكرون بكار رفته است. اميدوارم با حذف اين واژه، نگرش جديدي بر اذهان مهندسين  75ذرات گذشته از الك 
  حاكم گردد.

 302ميكرون در مبحـث نهـم مقـررات ملـي  و اسـتاندارد       75همانطور كه فرموده ايد درصد گذشته از الك  ـ 4
(بتن سـاختماني كـه در معـرض سـايش      درصد است 7ا ي5ايران محدوديت دارد كه براي ماسه اين محدوديت 

ميكرون ضـرورت دارد. بـراي بـتن در معـرض      75نباشد) لذا انجام اين آزمايش يعني تعيين ذرات ريزتر از الك 
  درصد است. 5يا  3سايش محدوديت 

را  يمشكالت معموالً در ايران باعث شده است تا ذرات ريز ماسه كم يا حذف شود و SEمسلماً حساسيت به  ـ   5
 از نظر كارائي بويژه پمپ پذيري و آب انداختن براي بتن ها بوجود آيد و خشونت بتن بيشتر گردد.

ميكرون از 75مقدار مواد گذشته از الك  2013و سپس در سال  2011در سال   ASTMC 33در استاندارد -6
  مواد تغيير كرده است. به اين ASTMجدول مواد زيان سنگدانه ريز حذف شده است و نگاه و نگرش 

  احترام با
  محسن تدين 

  جناب آقاي دكتر محسن تدين  
خواهشمنداسـت در   ،ضمن قدرداني از نظر و مساعدت جنابعالي در راستاي رفع مشـكالت طـرح هـاي عمرانـي    

  خصوص موارد ذيل اعالم نظر فرماييد.
ارزيابي بتن هاي كم مقاومت از سوي برخي با توجه به اختالف نظر و عدم پذيرش كليات مندرج در مبحث ـ   1

از همكاران، لطفاً بطور مختصر در خصوص كليات نحوه ارزيابي بتن و اصطالحات آزمونه و نمونه توضيح مقتضي 
  ارائه فرماييد.

در طول يك ماه انجـام و در هـر روز تنهـا يـك      (C25)در صورتيكه عمليات بتن ريزي يك رده از بتن مثالً ـ 2
در جبهه هـاي مختلـف    ،نه برداري انجام گردد و در شرايطي كه بتن ريزي و نمونه برداري در هر روزمرحله نمو
(بطور مثال در روز يكم بتن ريزي شناژ، روز دوم فونداسـيون ، روز چهـارم سـتون، روز پـنجم شـمع       انجام شود

اومت ها چگونه انجام خواهـد  و ...) ارزيابي مق 10، روز هفتم شمع شماره 13، روز ششم شمع شماره 12شماره 
در نظر گرفتن رده بـتن و متـوالي بـودن    با  شد؟ آيا مي توان بدون لحاظ كردن تاريخ و موقعيت نمونه ها و تنها

ندرج در منابع مربوطـه،  ميف بتن اقدام نمود؟ لطفاً با ذكر رد شماره سريال نمونه ها، نسبت به ارزيابي و پذيرش
  ييد.در اين رابطه اعالم نظر فرما

در صورتيكه تهيه بتن از دو يا سه بچينگ متفاوت صورت پذيرد، نحوه ارزيابي چگونـه خواهـد بـود؟ بعنـوان     ـ 3
مربوط % 60و (A)% آن مربوط به بچينگ 40متر مكعب بتن تهيه شده كه  500 ،مثال، در يك پارت بتن ريزي

، ارزيـابي بـتن مـذكور بـه     ، محل و رده بتن. آيا با توجه به يكسان بودن تاريخ عملياتبوده است (B) به بچينگ
  صورت كلي انجام مي شود يا بصورت مجزا؟

با عنايت به اينكه ارزيابي بتن با استفاده از سنجش مقاومت سه نمونه متوالي انجـام مـي شـود، خواهشـمند      -4
بـه نحـوه ارزيـابي از    است با توجه به شباهت آيين نامه بتن ايران با استاندارد هاي اروپايي و آمريكـايي، نسـبت   

  )...} اعالم نظر فرماييد.7، 9،8)، (4، 6،5)، (1، 3،2)...} و يا {(3، 5،4)،(2، 4،3) ، (1، 3،2نمونه ها مثالً {(
در صورتيكه هر يك از پايه هاي پل (متشكل از شمع، فونداسيون و ستون) بعنوان يك سازه تلقي گردد، آيـا   -5

، بتن ريزي آنها انجـام شـده، در ارزيـابي    مختلف پايه كه در روزهاي متفاوت مي توان از نتايج مقاومت المانهاي
و  3شيت مربوط به شمع ها كه در تـاريخ   2به عنوان مثال  [يكسان بودن رده بتن  بتن استفاده نمود؟ (با فرض

ون كـه در  شيت مربوط به ست 1ماه اجرا شده و  12فونداسيون كه در تاريخ  شيت مربوط به 2ماه اجرا شده،  4
  ]ماه انجام شده است 19تاريخ 
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مربوطه به درصد خاك ين كيفيت پيمانكار هر روز آزمايشها مطابق روال معمول اين شركت، واحد كنترل و تطم
و شـيميايي مصـالح    فيزيكـي هاي و دانه بندي مصالح سنگي را انجام مي دهد. الزم به ذكر است تمامي آزمايشـ 

  پروژه توسط آزمايشگاه معتمد كارفرما انجام گرفته و تاييدهاي الزم دريافت شده است.داي سنگي در ابت
چهار درصد بوده و دانـه   روزانه ذكر شده ميزان خاك مجموع مصالح سنگي ماسه و شن دو تاها براساس آزمايش

تاكيـد    SEش ارزش بندي نيز در محدوده استاندارد قرار مي گيرد. مشاور مقـيم محتـرم پـروژه بررسـي آزمـاي     
% باشد كه اين موضوع باعث به هدر رفتن فيلر مصالح شـده و باعـث   75داشته و اصرار دارد كه عدد آن باالتر از 

مي شود كه بتن حالت خميري خود را از دست بدهد لذا خواهشمند است در اين زمينه كه آيا عالوه بـر تعيـين   
هـم الزم اسـت يـا     (SE)آزمايش ارزش ماسه اي  200از الك  فاده از آزمايش رد شدهميزان خاك مصالح با است
  خير؟ اظهار نظر فرماييد.

  د كمال تشكر و قدرداني را دارم.يوقتي كه در اين زمينه مصروف مي نماي جنابعالي ومساعدت از فبالً 

  باتشكر 
  امير حسين صابريان 
  عضو حقوقي انجمن بتن ايران

  جناب آقاي مهندس صابريان 
  حقوقي انجمن بتن ايران عضو محترم

  باسالم و احترام،
براي  SEجنابعالي در مورد ضرورت انجام آزمايش  5/8/1392مورخه  2005/317/92با توجه به پرسش شماره 

  ماسه هاي مصرفي، نظر جنابعالي را به موارد زير جلب مي نمايم.
اس مبحث نهم مقررات ملـي انجـام   چنانچه پروژه در قالب و چارچوب هاي نظام مهندسي ساختمان و براسـ   1

براي ماسه وجود ندارد و در تمام ايـن مبحـث محـدوديتي بـراي      SEمي شود هيچگونه نيازي به انجام آزمايش 
SE  شود. درصد ديده نمي 75مانند  

 ديـده نمـي   SEمحـدويتي بـراي   براي سنگدانه هاي ريز (ماسه) هيچگونه  302در استاندارد اجباري شماره  ـ 2
ايران عمل نمايند بنابراين نمي توان انتظـار   302آنجا كه كارخانه هاي توليد ماسه بايد مطابق استاندارد شود از 

  درصد باشد. 75داشت كه الزاماً ارزش (هم ارز) ماسه آنها بيش از 
دانه يا در هيچ استاندارد يا آئين نامه اي از واژه خاك مصالح سنگي استفاده نشده است بلكه واژه مواد ريزد ـ   3

ميكرون بكار رفته است. اميدوارم با حذف اين واژه، نگرش جديدي بر اذهان مهندسين  75ذرات گذشته از الك 
  حاكم گردد.

 302ميكرون در مبحـث نهـم مقـررات ملـي  و اسـتاندارد       75همانطور كه فرموده ايد درصد گذشته از الك  ـ 4
(بتن سـاختماني كـه در معـرض سـايش      درصد است 7ا ي5ايران محدوديت دارد كه براي ماسه اين محدوديت 

ميكرون ضـرورت دارد. بـراي بـتن در معـرض      75نباشد) لذا انجام اين آزمايش يعني تعيين ذرات ريزتر از الك 
  درصد است. 5يا  3سايش محدوديت 

را  يمشكالت معموالً در ايران باعث شده است تا ذرات ريز ماسه كم يا حذف شود و SEمسلماً حساسيت به  ـ   5
 از نظر كارائي بويژه پمپ پذيري و آب انداختن براي بتن ها بوجود آيد و خشونت بتن بيشتر گردد.

ميكرون از 75مقدار مواد گذشته از الك  2013و سپس در سال  2011در سال   ASTMC 33در استاندارد -6
  مواد تغيير كرده است. به اين ASTMجدول مواد زيان سنگدانه ريز حذف شده است و نگاه و نگرش 

  احترام با
  محسن تدين 

  جناب آقاي دكتر محسن تدين  
خواهشمنداسـت در   ،ضمن قدرداني از نظر و مساعدت جنابعالي در راستاي رفع مشـكالت طـرح هـاي عمرانـي    

  خصوص موارد ذيل اعالم نظر فرماييد.
ارزيابي بتن هاي كم مقاومت از سوي برخي با توجه به اختالف نظر و عدم پذيرش كليات مندرج در مبحث ـ   1

از همكاران، لطفاً بطور مختصر در خصوص كليات نحوه ارزيابي بتن و اصطالحات آزمونه و نمونه توضيح مقتضي 
  ارائه فرماييد.

در طول يك ماه انجـام و در هـر روز تنهـا يـك      (C25)در صورتيكه عمليات بتن ريزي يك رده از بتن مثالً ـ 2
در جبهه هـاي مختلـف    ،نه برداري انجام گردد و در شرايطي كه بتن ريزي و نمونه برداري در هر روزمرحله نمو
(بطور مثال در روز يكم بتن ريزي شناژ، روز دوم فونداسـيون ، روز چهـارم سـتون، روز پـنجم شـمع       انجام شود

اومت ها چگونه انجام خواهـد  و ...) ارزيابي مق 10، روز هفتم شمع شماره 13، روز ششم شمع شماره 12شماره 
در نظر گرفتن رده بـتن و متـوالي بـودن    با  شد؟ آيا مي توان بدون لحاظ كردن تاريخ و موقعيت نمونه ها و تنها

ندرج در منابع مربوطـه،  ميف بتن اقدام نمود؟ لطفاً با ذكر رد شماره سريال نمونه ها، نسبت به ارزيابي و پذيرش
  ييد.در اين رابطه اعالم نظر فرما

در صورتيكه تهيه بتن از دو يا سه بچينگ متفاوت صورت پذيرد، نحوه ارزيابي چگونـه خواهـد بـود؟ بعنـوان     ـ 3
مربوط % 60و (A)% آن مربوط به بچينگ 40متر مكعب بتن تهيه شده كه  500 ،مثال، در يك پارت بتن ريزي

، ارزيـابي بـتن مـذكور بـه     ، محل و رده بتن. آيا با توجه به يكسان بودن تاريخ عملياتبوده است (B) به بچينگ
  صورت كلي انجام مي شود يا بصورت مجزا؟

با عنايت به اينكه ارزيابي بتن با استفاده از سنجش مقاومت سه نمونه متوالي انجـام مـي شـود، خواهشـمند      -4
بـه نحـوه ارزيـابي از    است با توجه به شباهت آيين نامه بتن ايران با استاندارد هاي اروپايي و آمريكـايي، نسـبت   

  )...} اعالم نظر فرماييد.7، 9،8)، (4، 6،5)، (1، 3،2)...} و يا {(3، 5،4)،(2، 4،3) ، (1، 3،2نمونه ها مثالً {(
در صورتيكه هر يك از پايه هاي پل (متشكل از شمع، فونداسيون و ستون) بعنوان يك سازه تلقي گردد، آيـا   -5

، بتن ريزي آنها انجـام شـده، در ارزيـابي    مختلف پايه كه در روزهاي متفاوت مي توان از نتايج مقاومت المانهاي
و  3شيت مربوط به شمع ها كه در تـاريخ   2به عنوان مثال  [يكسان بودن رده بتن  بتن استفاده نمود؟ (با فرض

ون كـه در  شيت مربوط به ست 1ماه اجرا شده و  12فونداسيون كه در تاريخ  شيت مربوط به 2ماه اجرا شده،  4
  ]ماه انجام شده است 19تاريخ 
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با عنايت به اينكه در برخي از ارگانها، مانند وزارت راه، از آيين نامه داخلي جرائم بتن استفاده مي شـود و بـر   ـ 6
اين اساس عالوه بر بتن، جرائم مربوطه به آرماتور، قالب و ساير پارامترهاي مربوطه اعمال مي شود، خواهشـمند  

  يد.رابطه نيز اعالم نظر فرمائدر اين است 

  شهريار توفيقي 
  عضو حقوقي انجمن بتن ايران

  جناب آقاي مهندس توفيقي 
  عضو محترم حقوقي انجمن بتن ايران

  باسالم واحترام، 
جنابعالي در مـورد مسـائل مـرتبط بـا     6/7/1392ن مورخه  / ك -742با توجه به پرسش مندرج در نامه شماره 

در اينجـا از پرسـش هـاي دقيـق و      نظر جنابعالي را به پاسخ آن جلـب مـي كـنم.    ،نمونه برداري و پذيرش بتن
ريزبينانه جنابعالي و همكاران قدرداني مي كنم و اميد است دست اندركاران در موارد مشـابه از آن بهـره گيـري    

  نمايند.
هرحال اختالف نظرها در مورد بحث نمونه برداري و پذيرش يا عدم پذيرش بتن و بررسي بتن كم مقاومـت  ب ـ   1

نشات مي گيرد و  55و  101مبحث نهم يا مقررات ملي و نشريه و تن آبا ممعموالً در درجه اول از عدم توجه به 
مي آيد كه متاسفانه عليرغم تجديـد  در درجه دوم برخي ابهامات دراين متون عامل چنين اختالفهائي به حساب 

نظرهاي دوره اي در اين نوشته ها، بدليل بي توجهي به برداشت هاي مختلف مهندسين و نياز به دقت درتدوين 
  اين متون، هنوز چنين مشكالتي به چشم مي خورد.

ي و اصـلي نگـارش آئـين نامـه و مقـررات ملـ       نبـع كـه م   ENو  ISOو   ACIبا عنايت به متـون موجـود در   
  پاسخ در خور تقديم گردد. ،مكن ، سعي ميرهاي ساختماني و راه محسوب مي گرددمشخصات فني عمومي كا

بخشي از نمونه يا همه نمونه است كه آزمايش مورد نظر بر روي آن انجام مي گيرد. آزمونـه را در  الف : آزمونه  
مـي گوينـد در     test Sampleرد اروپـا و در ادبيـات اسـتاندا   test Specimenيـا   Specimenادبيات انگليسي 

  يا چند آزمونه محسوب مي گردد. است و متشكل از يك sampleحاليكه نمونه همان 
به زبان ساده تر هر يك از قالب هاي بتني كه آزمايش مقاومت فشاري يا هر آزمايش ديگر بر روي آن انجام مي 

شوند نمونه  بتني كه در يك نوبت نمونه برداري ميشود يك آزمونه تلقي مي گردد و به مجموعه اين قالب هاي 
مي گويند. متاسفانه عدم آشنائي با اين واژه ها منشا بروز يك سري از برداشت هاي غلط و نادرست از آئين نامه 

هاي اوليه آن اين واژه ها درست بكار  پعليرغم اينكه درچار 55و مقررات مي گردد. اسف بارتر  اينكه در نشريه 
اما در ساير مـوارد مشـكلي از    .ود اما در چاپهاي بعدي تعاريفي برعكس تعاريف فوق بكار گرفته شده استرفته ب

  اين بابت به چشم نمي خورد.
و پذيرش بتن براي يك سازه انجـام مـي شـود و شـامل پـروژه و يـا طـرح         يدر تمام متون فوق نمونه بردار ب :

معيني نمي گردد. ممكنست يك ساختمان شامل يك يا چند سازه باشد اينكـار بايـد بـراي هـر سـازه بصـورت       
  ل انجام شود.ستقم

ل شـود  براي مثال اگر يك ساختمان نامنظم با درزهاي جدائي (انقطاع) به چند ساختمان (سـازه) مـنظم تبـدي   
  آنچه در اين متون وجود دارد براي هر سازه بكار گرفته مي شود.

ساخت يك مجموعه مسكوني يا شهرك، چندين بلوك (ساختمان) وجود دارد به شـرط آنكـه   در هم چنين اگر 
هر يك از بلوك ها يك سازه مجزا باشد، نمونه برداري و پذيرش براي هر يك از بلوك ها (سازه) انجام مي شـود  

مي توان انطباق با رده را براي همه بتن هاي بكار رفته در تمام اين پـروژه اعمـال نمـود هـر چنـد رده بـتن       و ن
  واحدي در تمام اين پروژه در نظر گرفته شده باشد.
سازه انجام نمي شود بلكه براي كل سـازه بكـار    )اعضاي(هاي نكته ديگر اينكه انطباق با رده مورد نظر براي المان

مراجعه  101آبا يا بند مشابه آن در مبحث نهم و در نشريه  5ـ1ـ5ـ6اي اين منظور مي توانيد به بند مي رود. بر
نوبت (نمونه) ذكر كـرده   6نمائيد. در اين بند به صراحت حداقل تعداد نوبت هاي نمونه برداري را براي هر سازه 

  ا ستون و ديوار نمي كند. اشاره اي به انطباق با رده براي يك تير يا دال يا شالوده يو  است
) آبـا  بديهي است در يك سازه توصيه مي شود نمونه برداري از اعضاء مختلف سازه انجام شود (تقسير بخش اول

چند نوبـت) از هـر   درو علي القاعده با توجه به نمونه برداري روزانه (حداقل يك نوبت يا با توجه به احجام اعضاء 
  زيع نمونه برداري خواهيم داشت.سازه و اعضاء آن خود بخود يك تو

مثال ديگر مي تواند يك پروژه سدسازي باشد كه داراي سازه هاي مختلفي است و هر سازه نيز ممكن است بـه  
از طرفـي در   .چند سازه تقسيم شود (مانند قسمت هاي مختلف يك تونل كه داراي درز انبساط يا جدائي است)

يـك   هـاي  ر بين درزهاي انقطاع ، شمع و شالوده و كوله و پايه و عرشـه يك پل كه داراي درز انقطاع نباشد يا د
سازه تلقي مي شود و هر يك از اينها، المانها و اعضاي اين سازه هستند و به شرط آنكه بتني از يك رده در آنهـا  

ا سـه  مصرف شود، پذيرش بتن براي كل اين سازه انجام مي شود. البته اگر در بخش هاي مختلف اين پل، دو يـ 
رده بتن بكار گرفته شود، نمونه برداري و پذيرش براي هر رده بتن بطور مستقل انجام مي گردد و براي هـر رده  

  نمونه در اين سازه ضرورت دارد. 6دست كم 
بحث خاصي كه در اينجا مطرح مي شود و فعالً جوابي براي آن در اين متون وجود ندارد اين است كه اگر بـراي  

خود تراكم، بتن حبابـدار، بـتن ترمـي، بـتن      ،يا چند نوع بتن وجود داشته باشد (بتن سبكدانه يك رده بتن، دو
اليافي، بتن حجيم ، بتن پمپي، بتن با حداكثر اندازه هاي مختلف، بتن با دانه بندي ها و روانـي هـا و عيارهـاي    

ه اينها را مانند بتن معمولي يك مختلف، بتن حاوي روان كننده يا بتن حاي مواد افزودني پودري معدني) آيا هم
در حالي كه داراي سنگدانه ها يا سيمانها يا مواد افزودنـي   .اري و پذيرش قرار داددسازه بايد يكجا مورد نمونه بر

cو 
w  مي رسد بايد در تـدوين جديـد ايـن متـون       ند. بنظرا متفاوت و در يك كالم طرحهاي مخلوطمختلف

  نوع بتن نيز ذكر گردد تا منطقي تر باشد. هر ذكر هر رده بتن، همراه با 

در همه آئين نامه هاي دنيا و در ايران، بهرحال ضوابطي از نظر پذيرش بتن (انطبـاق بـا رده ) مطـرح مـي     پ : 

ي بر مباحث آماري است و نمي توان به صرف اينكه آزمونه يا نمونه به مقدار اندكي ( كـه حـد آن   نگردد كه مبت
در اين آئين نامه ها مشخص شده است) از مقاومت مشخصه كمتر باشد، بتن يا آن آزمونه را رد كـرد. متاسـفانه   
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ل شـود  براي مثال اگر يك ساختمان نامنظم با درزهاي جدائي (انقطاع) به چند ساختمان (سـازه) مـنظم تبـدي   
  آنچه در اين متون وجود دارد براي هر سازه بكار گرفته مي شود.

ساخت يك مجموعه مسكوني يا شهرك، چندين بلوك (ساختمان) وجود دارد به شـرط آنكـه   در هم چنين اگر 
هر يك از بلوك ها يك سازه مجزا باشد، نمونه برداري و پذيرش براي هر يك از بلوك ها (سازه) انجام مي شـود  

مي توان انطباق با رده را براي همه بتن هاي بكار رفته در تمام اين پـروژه اعمـال نمـود هـر چنـد رده بـتن       و ن
  واحدي در تمام اين پروژه در نظر گرفته شده باشد.
سازه انجام نمي شود بلكه براي كل سـازه بكـار    )اعضاي(هاي نكته ديگر اينكه انطباق با رده مورد نظر براي المان

مراجعه  101آبا يا بند مشابه آن در مبحث نهم و در نشريه  5ـ1ـ5ـ6اي اين منظور مي توانيد به بند مي رود. بر
نوبت (نمونه) ذكر كـرده   6نمائيد. در اين بند به صراحت حداقل تعداد نوبت هاي نمونه برداري را براي هر سازه 

  ا ستون و ديوار نمي كند. اشاره اي به انطباق با رده براي يك تير يا دال يا شالوده يو  است
) آبـا  بديهي است در يك سازه توصيه مي شود نمونه برداري از اعضاء مختلف سازه انجام شود (تقسير بخش اول

چند نوبـت) از هـر   درو علي القاعده با توجه به نمونه برداري روزانه (حداقل يك نوبت يا با توجه به احجام اعضاء 
  زيع نمونه برداري خواهيم داشت.سازه و اعضاء آن خود بخود يك تو

مثال ديگر مي تواند يك پروژه سدسازي باشد كه داراي سازه هاي مختلفي است و هر سازه نيز ممكن است بـه  
از طرفـي در   .چند سازه تقسيم شود (مانند قسمت هاي مختلف يك تونل كه داراي درز انبساط يا جدائي است)

يـك   هـاي  ر بين درزهاي انقطاع ، شمع و شالوده و كوله و پايه و عرشـه يك پل كه داراي درز انقطاع نباشد يا د
سازه تلقي مي شود و هر يك از اينها، المانها و اعضاي اين سازه هستند و به شرط آنكه بتني از يك رده در آنهـا  

ا سـه  مصرف شود، پذيرش بتن براي كل اين سازه انجام مي شود. البته اگر در بخش هاي مختلف اين پل، دو يـ 
رده بتن بكار گرفته شود، نمونه برداري و پذيرش براي هر رده بتن بطور مستقل انجام مي گردد و براي هـر رده  

  نمونه در اين سازه ضرورت دارد. 6دست كم 
بحث خاصي كه در اينجا مطرح مي شود و فعالً جوابي براي آن در اين متون وجود ندارد اين است كه اگر بـراي  

خود تراكم، بتن حبابـدار، بـتن ترمـي، بـتن      ،يا چند نوع بتن وجود داشته باشد (بتن سبكدانه يك رده بتن، دو
اليافي، بتن حجيم ، بتن پمپي، بتن با حداكثر اندازه هاي مختلف، بتن با دانه بندي ها و روانـي هـا و عيارهـاي    

ه اينها را مانند بتن معمولي يك مختلف، بتن حاوي روان كننده يا بتن حاي مواد افزودني پودري معدني) آيا هم
در حالي كه داراي سنگدانه ها يا سيمانها يا مواد افزودنـي   .اري و پذيرش قرار داددسازه بايد يكجا مورد نمونه بر

cو 
w  مي رسد بايد در تـدوين جديـد ايـن متـون       ند. بنظرا متفاوت و در يك كالم طرحهاي مخلوطمختلف

  نوع بتن نيز ذكر گردد تا منطقي تر باشد. هر ذكر هر رده بتن، همراه با 

در همه آئين نامه هاي دنيا و در ايران، بهرحال ضوابطي از نظر پذيرش بتن (انطبـاق بـا رده ) مطـرح مـي     پ : 

ي بر مباحث آماري است و نمي توان به صرف اينكه آزمونه يا نمونه به مقدار اندكي ( كـه حـد آن   نگردد كه مبت
در اين آئين نامه ها مشخص شده است) از مقاومت مشخصه كمتر باشد، بتن يا آن آزمونه را رد كـرد. متاسـفانه   
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ها بررسي مي كنند و براي مثـال   هر نمونه را جدا از ديگر نمونهو چنين برداشتي نزد مهندسين ناظر رواج دارد 
  يج يك نمونه، صريحاً اظهار نظر مي كنند.اروي هر برگه نت

آبا يا بند مشـابه در مبحـث نهـم و در نشـريه      6ـ6و 3ـ2ـ5ـ6در صورتيكه طبق اين ضوابط (مانند آنچه در بند 
ت بتن ها در مجموع نياز بتن منطبق بر رده منظور شد مشكلي وجود ندارد. در غير اينصوراگر آمده است)  101

به بررسي بتن كم مقاومت دارد و غير منطبق بر رده منظور مي گردد هر چند فقط يك نمونه باعث بروز چنـين  
  امري شده باشد.
 ACIموضوعي مطرح شده است كـه در   101آبا يا بند مشابه در مبحث نهم و نشريه  3ـ2ـ5ـ6بهر حال در بند 

ن اسـت! در  بتطرح بتن غير منطبق با رده اما غير قابل قبول نبودن  ،موضوع ديده نمي شود. اين ISOو  ENو 
بتن را از نظر سازه  ، )بدون بررسي بيشتر (بررسي بتن كم مقاومت ،حابه تشخيص طر اين حالت خاص مي توان

پـذيرش  انطباق با رده ندارد اما پذيرفتـه مـي شـود و ايـن      ،اي پذيرفت. پرواضح است كه در اينجا بهرحال بتن
  صرفاً از نقطه نظر سازه اي است.

بايد توجه داشت در تمام موارد براي بررسي انطباق با رده، تعيين مقاومت فشاري بصورت استاندارد بـر روي    ت:

آزمونه هائي انجام مي شود كه طبق استاندارد نمونه برداري شده و طبق استاندارد مربوطه قالب گيـري و طبـق   
 بـه هـيچ وجـه در شـرايط كارگـاهي عمـل آوري       (ر شرايط استاندارد عمل آوري شده اند استاندارد مورد نظر د

  نگرديده اند).
متاسفانه در اكثر موارد در كشور مـا در يكـي از مراحـل نمونـه بـرداري، قالـب گيـري، عمـل آوري و شكسـتن          

و عمـل آوري، مشـكالت و    بـويژه متاسـفانه در نمونـه بـرداري     .تخطي از استاندارد وجود دارد ،هاي بتني آزمونه
نواقصي ديده مي شود منجمله نگهداري در روز اول بـه جـاي رعايـت اسـتاندارد عمـل آوري مخصـوص روز يـا        

تصور مي شود آزمونه ها بايد در شرايط كارگاهي نگهداري شوند زيـرا معمـوالً اسـتاندارد مربوطـه      .روزهاي اول
ا برخي متون بي پايه، نمونه برداري و قالب گيري و نگهـداري  مورد مطالعه قرار نمي گيرد و براساس شنيده ها ي

  (عمل آوري) انجام مي شود.

آبا و بنـد مشـابه    6ـ6كه در بند  مي باشدبررسي بتن كم مقاومت مرحله معموالً  ،پس از عدم انطباق بر ردهث: 

) بكمـك  2ــ 6ــ 6و  1ــ 6ــ 6بدان پرداخته شده است. در دو بخش اول ايـن بنـد (   101در مبحث نهم و نشريه 
بر آزمايش، پذيرش بـتن از نظـر    روشهاي مبتنيكمك ه روشهاي تحليلي (غير آزمايشي) و در دو بخش بعدي ب

  (تامين مقاومت) سازه اي يا عدم پذيرش را به دنبال دارد. بهر حال اين پذيرش ها معناي انطباق با رده را ندارد.
نشان مي دهد كه همه اقدامات بـراي سـازه    6ـ6ـ6و  5ـ6ـ6و  3ـ6ـ6و  2ـ6ـ6و  1ـ6ـ6بهر حال محتواي كالم 

  معين از سازه.  ضواست نه يك ع

با توجه به بند دوم پرسش چنابعالي، به استحضارمي رساند كه همانطور كه قبالً اشاره شد از آنجـا كـه يـك     -2

عرشه و شـناژ و غيـره)   ستون،  رده بتن وجود دارد و يك سازه است كه جبهه هاي مختلف كاري (شمع، شالوده
ترتيب و توالي و تاريخ نمونـه بـرداري كـه احتمـاالً     با توجه به موقعيت نمونه ها در سازه اهميتي ندارد اما  ،دارد

  د.نموشماره سريال نمونه ها معرف آنست ، اقدام به ارزيابي و پذيرش بتن خواهيم 

(بنـد   سه نمونه برداري متـوالي بحـث مـي شـود     اين موارد رديف خاصي در منابع مورد نظر ندارد بلكه وقتي از

  آبا) مقصود نويسندگان همين مورد است.1ـ2ـ5ـ6

اگر تهيه بتن از دو يا سه بچينگ متفاوت صورت گيرد، نحوه ارزيابي نيز بقرار فوق اسـت. توجـه شـود كـه      -3 

ها تهيـه مـي گـردد و     ارزيابي و پذيرش براي يك سازه و يك رده بتن است و مهم نيست كه از چند منبع، بتن

همه يكجا با توجه به ترتيب و توالي نمونه برداري بررسي مي شوند. اگر قرار بود انطباق بتن يك بچينگ بر رده 

تا قاعدتاً فقط نمونه هاي متوالي يك بچينگ مدنظر قـرار مـي گرفـت.  بطـور مثـال در       ،مورد نظر بررسي گردد

زه هـائي ريختـه مـي شـود اهميتـي      اده)، به اينكه بتن در چه ساايران (مشخصات بتن آم 6044استاندارد ملي 

 6ارزيابي كيفيت و انطباق بتن آماده بر رده مورد نظر است و الزامي براي گـرفتن حـداقل    ،بلكه هدف ،دهد نمي

  نمونه جهت يك سازه نيز مطرح نمي گردد.

آن،  لي معـاد هاـ الف و بنـد 2ـ5ـ6بند ، در 101در آئين نامه بتن ايران و مبحث نهم مقررات ملي و نشريه  -4

ـ ب اشـاره اي بـه سـه    1ـ2ـ5ـ6در مورد سه نمونه متوالي بحث شده است اما در يك بي توجهي آشكار در بند 

اسـتفاده نمـوده انـد كـه      3ƒيـا    x3وقتي رابطه آنها نوشته شده اسـت از  نشده است در حالي كه  نمونه متوالي

  نويسندگان ميانگين نتايج سه نمونه متوالي بوده است. متوجه اين نكته مي شويم كه مقصود

قيد شده است. بنظر ، ميانگين نتيجه هر سه نمونه متوالي  ACIو موارد مشابه در  ACI 301  و ACI 318در 

نامه فرموده ايد و مستنداتي  4مي تواند يكي از مواردي باشد كه در بند مي رسد مقصود از هر سه نمونه متوالي 

وجود ندارد اما احتمال بيشتري داده مي شود كه حالت اول مورد نظر شما صحيح باشـد زيـرا هـر سـه      براي آن

  نمونه متوالي بر اين مورد بيشتر صدق مي كند.

صرفاً به اين نكته اشاره شـده   "توليد و انطباق بتن ءالزامات اجزا"با عنوان  ISIRI 12284و  ISO22965-2در 

 4است كه سه نمونه متوالي نبايد داراي همپوشاني باشند كه حالت دوم طـرح شـده توسـط جنابعـالي در بنـد      

  پرسش است.

همانطور كه در بندهاي قبلي مطرح گرديد، شمع يا شالوده يا ستون و عرشه يك پل از نظر آئـين نامـه هـا     -5

فرض كه چنين باشد و قسمت هاي مختلف آن در روزهاي مختلف بـتن ريـزي    يك سازه تلقي نمي گردد اما به

  ت اخذ آنهاست.عو توالي نمونه ها مربوط به تاريخ و سا تلقي مي شودبهرحال نمونه هاي متوالي  ،شده باشد

بهرحال در كشورها دستورالعمل هاي جريمـه متفـاوتي وجـود دارد كـه آئـين نامـه محسـوب نمـي شـوند.           -6

ي دولتي و عمومي ملزم به استفاده از دستورالعمل خاصي ماننـد آنچـه در وزارت راه و ترابـري سـابق     دستگاهها

  وجود داشته است نمي باشند.
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ها بررسي مي كنند و براي مثـال   هر نمونه را جدا از ديگر نمونهو چنين برداشتي نزد مهندسين ناظر رواج دارد 
  يج يك نمونه، صريحاً اظهار نظر مي كنند.اروي هر برگه نت

آبا يا بند مشـابه در مبحـث نهـم و در نشـريه      6ـ6و 3ـ2ـ5ـ6در صورتيكه طبق اين ضوابط (مانند آنچه در بند 
ت بتن ها در مجموع نياز بتن منطبق بر رده منظور شد مشكلي وجود ندارد. در غير اينصوراگر آمده است)  101

به بررسي بتن كم مقاومت دارد و غير منطبق بر رده منظور مي گردد هر چند فقط يك نمونه باعث بروز چنـين  
  امري شده باشد.
 ACIموضوعي مطرح شده است كـه در   101آبا يا بند مشابه در مبحث نهم و نشريه  3ـ2ـ5ـ6بهر حال در بند 

ن اسـت! در  بتطرح بتن غير منطبق با رده اما غير قابل قبول نبودن  ،موضوع ديده نمي شود. اين ISOو  ENو 
بتن را از نظر سازه  ، )بدون بررسي بيشتر (بررسي بتن كم مقاومت ،حابه تشخيص طر اين حالت خاص مي توان

پـذيرش  انطباق با رده ندارد اما پذيرفتـه مـي شـود و ايـن      ،اي پذيرفت. پرواضح است كه در اينجا بهرحال بتن
  صرفاً از نقطه نظر سازه اي است.

بايد توجه داشت در تمام موارد براي بررسي انطباق با رده، تعيين مقاومت فشاري بصورت استاندارد بـر روي    ت:

آزمونه هائي انجام مي شود كه طبق استاندارد نمونه برداري شده و طبق استاندارد مربوطه قالب گيـري و طبـق   
 بـه هـيچ وجـه در شـرايط كارگـاهي عمـل آوري       (ر شرايط استاندارد عمل آوري شده اند استاندارد مورد نظر د

  نگرديده اند).
متاسفانه در اكثر موارد در كشور مـا در يكـي از مراحـل نمونـه بـرداري، قالـب گيـري، عمـل آوري و شكسـتن          

و عمـل آوري، مشـكالت و    بـويژه متاسـفانه در نمونـه بـرداري     .تخطي از استاندارد وجود دارد ،هاي بتني آزمونه
نواقصي ديده مي شود منجمله نگهداري در روز اول بـه جـاي رعايـت اسـتاندارد عمـل آوري مخصـوص روز يـا        

تصور مي شود آزمونه ها بايد در شرايط كارگاهي نگهداري شوند زيـرا معمـوالً اسـتاندارد مربوطـه      .روزهاي اول
ا برخي متون بي پايه، نمونه برداري و قالب گيري و نگهـداري  مورد مطالعه قرار نمي گيرد و براساس شنيده ها ي

  (عمل آوري) انجام مي شود.

آبا و بنـد مشـابه    6ـ6كه در بند  مي باشدبررسي بتن كم مقاومت مرحله معموالً  ،پس از عدم انطباق بر ردهث: 

) بكمـك  2ــ 6ــ 6و  1ــ 6ــ 6بدان پرداخته شده است. در دو بخش اول ايـن بنـد (   101در مبحث نهم و نشريه 
بر آزمايش، پذيرش بـتن از نظـر    روشهاي مبتنيكمك ه روشهاي تحليلي (غير آزمايشي) و در دو بخش بعدي ب

  (تامين مقاومت) سازه اي يا عدم پذيرش را به دنبال دارد. بهر حال اين پذيرش ها معناي انطباق با رده را ندارد.
نشان مي دهد كه همه اقدامات بـراي سـازه    6ـ6ـ6و  5ـ6ـ6و  3ـ6ـ6و  2ـ6ـ6و  1ـ6ـ6بهر حال محتواي كالم 
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با توجه به بند دوم پرسش چنابعالي، به استحضارمي رساند كه همانطور كه قبالً اشاره شد از آنجـا كـه يـك     -2

عرشه و شـناژ و غيـره)   ستون،  رده بتن وجود دارد و يك سازه است كه جبهه هاي مختلف كاري (شمع، شالوده
ترتيب و توالي و تاريخ نمونـه بـرداري كـه احتمـاالً     با توجه به موقعيت نمونه ها در سازه اهميتي ندارد اما  ،دارد
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 6ارزيابي كيفيت و انطباق بتن آماده بر رده مورد نظر است و الزامي براي گـرفتن حـداقل    ،بلكه هدف ،دهد نمي
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فرض كه چنين باشد و قسمت هاي مختلف آن در روزهاي مختلف بـتن ريـزي    يك سازه تلقي نمي گردد اما به
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ي دولتي و عمومي ملزم به استفاده از دستورالعمل خاصي ماننـد آنچـه در وزارت راه و ترابـري سـابق     دستگاهها

  وجود داشته است نمي باشند.
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هم چنين بسيار بي معناست كه در صورت وجود نقص مقاومتي در بتن، جريمه آن بـراي قالـب و ميلگـرد نيـز     

كـامالً  كـه  از قيمت كل بتن مورد نظر بيشتر مي گردد  اعمال شود. بدين ترتيب در بسياري موارد جريمه مزبور

  غير منطقي بنظر مي رسد.

  بااحترام 
  محسن تدين

   
  سالم،با 

  مناسب ترين محل قطع بتن در ستونهاي پل در چه ارتفاعي نسبت به طول ستون مي باشد.

2آيا اگر بتن در حدود 
L  روز بعد انجام شود مشكل داردارتفاع ستون قطع و مرحله بعدي چند.  

  باسپاس 
   مكوندي

  جناب آقاي مهندس مكوندي 
  باسالم، 

مناسب ترين محل براي قطع بتن ريزي در ستونهاي پل توسط طراح و طبق ضوابط آبا يا مقررات ملي مشخص 

يـزي شـود   ند روز بعد بخش فوقاني بتن رچمي شود. بنظر مي رسد اگر بتن در نصف ارتفاع ستون قطع گردد و 

مشكلي وجود ندارد به شرط اينكه سطح زيرين زبر و خشن و اشباع با سطح خشك باشد. همچنين بهتر است از 

cن، با روا يك مالت واسطه اتصال (
w        مساوي با كمتر از بتن اصـلي و ريزدانـه) قبـل از ريخـتن بـتن اصـلي

  استفاده شود.

  احترام  با
  محسن تدين 

  
  گرامي جناب آقاي دكتر تدين  استاد

  محل قطع بتن موضوع :
  باسالم، 

با توجه به اينكه مشاهده مي گردد در بعضي از مواقع كه حجم بتن ريزي يك محل زياد مي باشـد بطـوري كـه    

در يك مرحله قابل انجام نمي باشد (مثالً بتن ريزي فونداسيون كوله هاي يك پل در پروژه هاي راه سـازي كـه   

دو روز انجام مي گيرد) محل قطع بتن در چه مقطعي (شيب دار يا قائم) مي بايستي انجـام گيـرد كـه بـر     گاهاً 

 مقاومت بتن ريخته اثر منفي نگذاشته و ضعفي در اين مقاطع ايجاد ننمايد را بيان فرماييد.

  باتقديم احترام  
  محمد كالني 
  عضو حقيقي انجمن بتن ايران

  جناب آقاي مهندس كالني 
  و محترم انجمن بتن ايران عض 
جنابعالي در مورد درزهاي اجرائي (درزساخت) قطعات بتني  5/8/1392سالم و احترام، در پاسخ به پرسش مورخه  با

  سازه نكات زير به استحضار مي رسد.

پاسخ به همانطور كه فرموده ايد گاه الزم ا ست كه بتن قطعات در دو مرحله يا دو روز متفاوت بتن ريزي گردد و  -1

  پرسش هائي در آئين نامه ها ضرورت دارد كه معموالً اينكار در آئين نامه ها و مقررات ملي وجود دارد.
محل درز اجرائي، شكل و نحوه قطع بتن (درز)، نحوه آماده سازي و هم چنين نحوه شروع بتن ريزي جديد از جملـه  

  اين موارد است كه نياز به توضيح دارد.

پرداختـه   Construction Jointملي در انتهاي فصل نهم (قالب بندي) به موضوع درزهاي اجرائي در آبا و مقررات 

  شده است كه نظر جنابعالي را به آن جلب مي كنم.

درزهاي اجرائي به دو صورت افقي و قائم وجود دارد. هم چنين درزهاي اجرائي را مي توان به دو نـوع اجبـاري و    -2

  اختياري تقسيم نمود.

بطور مثال وقتي شالوده اي ريخته مي شود نبايد همزمان با آن ديوار يا ستون را ريخت. پس واضح است كه در محل 

ديوار مورد بحث در دو قسمت ارتفاعي ريختـه   يااتصال آنها درز اجباري افقي خواهيم داشت. در حالي كه اگر ستون 

و اجباري از نظر  ه ون يا ديوار در تمام ارتفاع امكان پذير بودشود، درز اجرائي اختياري افقي را داريم زيرا ريختن ست

  آئين نامه ها براي داشتن درز اجرائي وجود ندارد.

را در مورد درزهاي قائم غالباً حالت اجباري وجود ندارد و همگي اختياري هستند و مي توان شرايط و تـوان اجرائـي   

  و تغيير داد كه امكان ريختن يكپارچه قطعه مورد نظر فراهم آيد. كرد متناسباً چنان ساماندهي

در كوله هاي يك پل به دو صورت مي توانند عمل كنند. در حالت اول استفاده از درز اجرائي افقي و حالـت دوم   -3

از آنهـا   ييكـ بكارگيري درز اجرائي قائم (تقسيم كوله به دو يا چند بخش ) مي باشد كه بهتر است درمـورد انتخـاب   

هاي  ميالدي درزهاي اجرائي شيبدار و با شكل 60گروه اجرائي با طراحي هماهنگي نمايد. بديهي است از حدود دهه 

  ايجاد درز اجرائي قائم يا افقي مجاز مي باشد. .نامنظم و با ايستائي طبيعي ممنوع شده است
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  ايجاد درز اجرائي قائم يا افقي مجاز مي باشد. .نامنظم و با ايستائي طبيعي ممنوع شده است
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تياري (اعم از افقي يا قائم) را مشخص نمايـد در  الزم است در بيشتر موارد طراح سازه محل تعبيه درز اجرائي اخ -4

اين رابطه سعي مي شود درز اجرائي در محلي باشد كه كمترين تنش ها برشي و لنگرهاي خمشـي را داشـته باشـد.    

تـنش برشـي را دارا باشـد در اولويـت اسـت.       مسلماً اگر تعارضي بين اين دو بوجود آيد انتخاب محلي كـه كمتـرين  

ن امر امكان پذير نباشد ممكن است طراح محترم تدابير ديگري را اتخاذ كنـد كـه معمـوالً شـامل     بهرحال چنانچه اي

  استفاده از ميلگردهاي اضافي است.

اين قالب موقت مـي توانـد يـك تـوري بـا       .بديهي است براي ايجاد درز قائم الزم است يك قالب موقت بكار رود -5

كه از چوب يا فوالد براي اين منظور استفاده شود الزم است سطح بتن چشمه هاي ريز و يا رابيتس باشد. در صورتي 

  خشن و زبر گردد كه كار را دشوار مي كند.

توصيه مي شود پس از گيرش بتن اين قالب موقت در اسرع وقت برداشته شود و قبل ريختن بتن جديد در كنار آن، 

كند و ضمناً آب اضافي نيـز در سـطح بـتن    نجذب  الزم است بتن قديمي اشباع گردد به نحوي كه آب بتن جديد را

  قديمي نباشد.
در مواردي كه اطمينان نسبي از چسبندگي و اتصال بتن قديم و جديد وجود نداشته باشد مي توان از التكس يا  -6

اپوكسي براي پيوستگي بهتر استفاده نمود اين مـواد را در سـطح بـتن قـديمي اعمـال مـي كننـد و قبـل از اينكـه          

  چسبندگي و چسبناكي آنها از بين برود بتن جديد را مي ريزند.

تجربه نشان مي دهد كه اگر سطح بتن قديمي خشن و زبر و مضرس باشد و بخوبي و به درسـتي اشـباع گـردد،     -7

  درصد مقاومت برشي بتن يكپارچه خواهد بود كه كامالً رضايت بخش است. 80مقاومت برشي محل اتصال بيش از 

وح درزهاي افقي مي توان از يك مالت واسطه اتصال نازك در ابتدا استفاده نمود و سـپس بـتن اصـلي را    در سط -8

ريخت حداكثر اندازه سنگدانه اين مالت بهتر است تقريباً يك پنجم يا يكدهم حداكثر اندازه سنگدانه بتن اصلي و از 

  رواني زيادي برخوردار باشد.

باشد و لذا عيار سيمان آن به مراتب بيشتر از بتن اصلي خواهد بود و بهتر است با  دانه بندي اين مالت بايد ريز بافت

فوق روان كننده مناسب ضمن تامين رواني الزم، مقدار آب و سيمان را كاهش داد تا جمع شـدگي و تردشـدگي در   

شـد و مـي تـوان از    اين محل اتصال  كمتر شود. ضمناً نسب آب به سيمان مالت مزبور نبايد بـيش از بـتن اصـلي با   

  التكس نيز در اين مالت استفاده نمود.

  بااحترام 
  محسن تدين 




