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 انجمن بتن ایران  
   یمصرف مانیس پیت:  موضوع

 در 5پیف ت مانیسف  میف تول عفم   توجفه  بفا  زیف تبرنزدیف    فاضفب   خانفه  هیتصف   پروژه مانکاریپ شرکت، نیا 
 رییففتغ بففه اقففما  کارخانجفا   ریسففا از 5پیففت مانیسف  نیتففام مشففکب  و زیف تبر انیصففوف مانیسفف کارخانفه 

 بففا طففر  محتففر  مشففاور نظففر طبفف ( ژهیففو)یپففوزو ن پرتلنففم نففو  ایفف و 2پیففت بففه 5پیففت از مانیسفف نففو 
 از اسففت اده امکففان خصففو  در مییفففرما دسففتور اسففت خواهشففمنم. اسففت نمففوده ریففز شففر  بففه لیففد 
 بففه تیففعنا بففا فففو  پففروژه ینففمیفرا یهففا سففازه در( ژهیففو)یپففوزو ن پرتلنففم نففو  ایفف و 2پیففت مانیسفف

 .نمیفرما نظر اعب  ریز شر  به یفن مشخصا 
 درصففم اسففکو، فاضففب  خانففه هیتصفف   یففژئوتکن گففزار  ییایمیشفف شففا یآزما جینتففا اسففتناد بففه -1

 ایفف و)درصففم 1/7 تففا درصففم 70/7 نیبفف محففموده در غالبففا پففروژه تیسففا خففا  در( SO3)موجففود سففول ا 
 نیففیآ اسففا  بففر میففمب یطففیمح طیشففرا بففه توجففه بففا لفف ا. باشففم یمفف( ppm 300 از کمتففر آ  سففول ا 

 (2و1وستیپ. )نمود است اده 2 پیت مانیس از توان یم آبا نامه
 و 8-1پ-9 جففمو  مطففاب  و 1فیففرد در شففمه اشففاره ییایمیشفف یشففهاهیآزما جینتففا اسففتناد بففه -2

 طیشففرا لیففدل بففه تففوان یمفف سففاختمان یملفف مقففررا  9مبحفف  17-4-1پ-9 و 9-4-1پ-9 یبنففمها
 (4و3وستیپ. )نمود است اده 2 پیت مانیس از متوسط ای کم یسول ات یطیمح
 سففازه عنففوان تحففت کشففور بودجففه و برنامففه سففازمان 157 شففماره هینشففر از 2-1-3 بنففم اسففتناد بففه -3

( C3A) نففا یآلوم میکلسفف یتففر مقففمار  ACI 350R-89 ترجمففه سففتیز طیمحفف یمهنمسفف یبتنفف یهففا
 تففا 157 سففول اتها میففمب خطففر معففر  در کففه یبتنفف نففو  چیهفف در میففنبا یمانیسفف مصففال  در موجففود
 (6و5وستیپ. )شود شتریب درصم 8 از ردیگ یم قرار( ppm 1777-157) ونیلیم در قسمت 1777

 یتففر مقففمار انیصففوف مانیسفف کارخانففه 2پیففت مانیسفف ییایمیشفف شیآزمففا جینتففا تیشفف طبفف  -3-1
 (0وستیپ. )باشم یم درصم 8 از کمتر که است درصم 5/7  (C3A) نا یآلوم میکلس
 فاضفب   خانفه  هیتصف   فاضفب   در موجفود ( SO4) سفول ا   مقفمار  یطراحف  هیف اول ا یفرضف  اسفتناد  به -4

  و 123 هینشففر 4-2جففمو   بففه تیففعنا بففا نیهمچنفف. باشففم یمفف تففریل بففر گففر  یلففیم 477تففا277 فففو 
 (9و8وستیپ. )نمود است اده 2 پیت مانیس از توان یم 2 و 1 یبنمها در ال کر فو  موارد براسا 

 پرتلنففم یهففا مانیسفف سففاختمان، یملف  مقففررا  9مبحفف  الففف3-3-3-6 جففمو  سیرنفو یز اسففتناد بففه -5
 آنکففه بففر مشففرو  دانسففت 5پیففت مانیسفف نیهزیجففا تففوانیم را پففوزو ن درصففم 25 از کمتففر بففا یپففوزو ن
. نکنففففم تجففففاوز( خففففا  در درصففففم 5/7ایفففف و)آ  در ونیففففلیم در قسففففمت 1277 از SO3 مقففففمار

 (11و17وستیپ)

 یآب یها سازه شرکت 
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 یآب یها سازه محترم شرکت

 مانیسف  یبجفا  ژهیف و یپفوزو ن  پرتلنفم  ایف  2 نفو   پرتلنفم  مانیسف  مصفر   بفا  مفرتبط  پرسفش  بفا  ارتبا  در
 .رسم یم استحضار به ریزموارد  5 نو  پرتلنم

 نظفر  مجفاور  خفا   و آ  در موجفود  سفول ا   بفه  توجفه  بفا  2 نفو   پرتلنفم  مانیسف  مصفر   بفا  ارتبا  در. 1
 .باشم ینم 5 نو  پرتلنم مانیس به یازین و باشم یم  یصح شما
 بففه یازیففن زیففن باشففم شففمه ذکففر حففمود در خانففه هیتصفف  نیففا فاضففب  در موجففود سففول ا  چنانچففه. 2
 .ستین 5 نو  پرتلنم مانیس
 و موجفود  مراجف   اسفا   بفر  را خفود  نظفر  میف با نظفار   دسفتهاه  و محتفر   مشفاور  رابطه، نیا در بهرحا . 3

 .کننم تقبل زین آنرا تیمسئول و نمینما اعب  پروژه بر حاکم طیشرا
 یمف  باشفم،  تفر یل بفر  گفر   یلف یم 1577 حفم  تفا  فاضفب   ایف  آ  در SO4 سفول ا   ونیف  مقفمار  چنانچه. 4

 کففرد اسففت اده یا سففرباره پرتلنففم مانیسفف ایفف ژهیففو یپففوزو ن مانیسفف ایفف 2 نففو  پرتلنففم مانیسفف از تففوان
 مهاپاسففکا  31 از بففتن رده و نباشففم شففتریب  42/7 از یمانیسفف مففواد بففه آ  نسففبت نکففهیا بففر مشففرو 

 (ACI350-06 طب ) نهردد کمتر
 کففه باشففنم داشففته C3A درصففم 8 از کمتففر میففبا رانیففا اسففتانمارد طبفف  2 نففو  پرتلنففم یمانهایسفف. 5

 .گردد یم تیرعا معمو ً
 مففورد رده و فففو  یمانیسفف مففواد بففه آ  نسففبت تیففرعا( ACI350-06) طبفف  ینففمیفرآ یهففا سففازه در. 6

 رده و4/7 مانیسفف بففه آ  نسففبت حففماک ر از اسففت اده بففرای دوا  بیشففتر چنففم هففر اسففت یضففرور نظففر
C35 قابل توجیه است. 

 نیتد محسن

 نیتد دکتر یآقا جناب
  چابهار منطقه در یزیر بتن یبرا  ز  یها هیتوص و رهنمود درخواست:  موضو 

 یانبارهففا سففاخت و  یففالمپ یورزشفف دهکففمه او  فففاز احففما  یهففا پففروژه اکنففون هففم شففرکت نیففا
 قابففل بخففش و دارد اجففرا دسففت در چابهففار یصففنعت یتجففار آزاد منطقففه در را C و A تففرا  مهیسرپوشفف

 یسففکو سففقف، اسففکلت، هففا، ونیفونماسفف شففامل هففا پففروژه نیففا یففیاجرا ا یففعمل از یا مبحظففه
. باشفم  یمف  یبتنف ... و یسفطح  یآبهفا  یآور جمف   یهفا  کانفا   هفا،  سفوله  یک سفاز  آ ، مخازن ان،یتماشاچ

 دهکففمه)عمففان یایففدر بففه هففا پففروژه نیففا یکففینزد و چابهففار منطقففه ییهففوا و آ  طیشففرا بففه توجففه بففا
 خواهشففمنم ،(ایففدر از متففر 577 از کمتففر فاصففله در انبارهففا و یلففومتریک 2 از کمتففر فاصففله در یورزشفف
 عمففل بففه را  ز  یهففا رهنمففود ،یمصففرف یهففا بففتن دوا  شیافففزا و تیفف یک بففردن بففا  منظففور بففه اسففت
 تیمحففمود و زانیففم و هففا بففتن نیففا در سیلیکروسففیم مصففر  خصففو  در دارد تقاضففا نیهمچنفف. میففآور
 در یجنابعففال نظففر اعففب  و محبففت و لطففف از شیشففاپیپ. مییفففرما ارائففه را  ز  یهففا هیتوصفف آن یهففا
 میسپاسهزار ها پروژه در لیدخ افراد دانش و بتن ی یک یارتقا یراستا

 خورشاهیان محمدرضا
 ایران بتن انجمن عضو

 

 انیخورشاه محمدرضا مهندس یآقا جناب
 انجمن یحقوق محترم  عضو
 .رسمیم استحضار به ریز موارد یجنابعال پرسش مورد در
 و سففقف و یبتنفف اسففکلت در ژهیبففو و چابهففار یبنففمر منطقففه در شففما پففروژه یریففقرارگ طیشففرا در -1

 مسففل  یهففا بففتن در آ  یآور جمفف  یکانالهففا و هففا سففوله یسففاز کففف آ ، مخففازن تماشففاگران، یسففکو
 هففوا بففا یتماسفف کففه مففمفون قطعففا  و ونیفونماسفف در امففا دارد، وجففود سیلیکروسففیم مصففر  بففه ازیففن

 .شود ینم احسا  سیلیکروسیم مصر  به ازین "معمو  هستنم، شور آ  در مغرو  ای نمارنم
 باشففم یمفف بففتن یکففیالکتر مقاومففت شیافففزا و میففکلر ونیفف ن ففوذ کففاهش س،یلیکروسففیم مصففر  علففت-2
 زانیف م بفه  را یخفوردگ  شفم   امفا  افتفم  یمف  ریتفاخ  بفه  یحفمود  تفا  یخفوردگ  شفرو   دو، نیا جهینت در که
 .است او  جهینت از ارزشمنمتر بمراتب دو  جهینت که دهم یم کاهش یتوجه قابل
 جوابهففو سیلیکروسففیم از کفم  مقففمار هفر  کففه دهففم یمف  نشففان ا یف تجرب ج،ینتففا نیففا بفه  حصففو  یبفرا -3
 کففه اسففت جالففب.باشففم شففتریب درصففم 5 از میففبا سیلیکروسففیم ینیهزیجففا مقففمار "معمففو  بلکففه سففتین

 سیلیکروسففیم اثففر و نففمارد درصففم5 نصففف زانیففم بففه یم بتفف جففهینت س،یلیکروسففیم درصففم 5/2مصففر 
 .ستین درصم 5 تا ص ر از یجیتمر بصور 

 و دارد اشففاره موضففو  نیففابففه  اسففت بففتن در سیلیکروسففیم مصففر  بففه مربففو  کففه ACI234R در-4
 .شود یم مت کر دوا  به یابیدست یبرا را سیلیکروسیم درصم 5 حماقل

 جیخلف  هیحاشف  منفاط   در بفتن  ییایف پا یشفنهاد یپ نامفه  نیآئف  یعنف ی رانیف ا در مرجف   نیتفر  یمیقم در-5
 کففرده هیتوصفف را مانیسفف نیهزیجففا سیلیکروسففیم درصففم 8 تففا 6 محففموده زیففن عمففان یایففدر و فففار 
 .است

 دوا  بفه  یابیدسفت  یبفرا  درصفم  5 حفماقل  ،(سینفو  شیپف -سفو   نظفر  میف تجم)رانیف ا بفتن  نامفه  نیآئ در-6
 .است کرده مشخص را خورنمه مناط  در
 نففو  مان،یسفف بففه آ  نسففبت هففا، سففرباره و پوزو نهففا ریسففا ایفف سیلیکروسففیم مصففر  کنففار در اصففو ً-0
 در سیلیکروسففیم مصففر  جففهینت بهرحففا . اسففت برخففوردار تیففاهم از هففرید ضففوابط یبرخفف و مانیسفف
 .مینما برآورده را یعملکرد ضوابط میبا موارد، ریسا و مانیس به آ  نسبت کنار
 هففر یبففرا دوا  بففه مربففو  وسففتیپ در 1399 سففا ( نهففم مبحفف )یملفف مقففررا  در یعملکففرد ضففوابط-8

 .است بوده رانیا بتن میجم نامه نیآئ از برگرفته که است شمه ارائه یریقرارگ طیشرا نو 
 مصففر  صففور  در اسففت یهیبففم. اسففت مطففر  سیلیکروسففیم ینیهزیجففا مقففمار مففوارد همففه در-9

 تیففاهم آن در موجففود سیلیکروسففیم مقففمار ،( کننففمه روان فففو  بففمون ایفف بففا) سیلیکروسففیم دوغففا 
 از یمت فففاوت یدرصفففمها یحفففاو سیلیکروسفففیم ژ  ایففف دوغفففا . باشفففم یمففف آ  آن، هیفففبق و دارد
 ژ  یفا  دوغفا   ینیهزیجفا  درصفم  بفا  را سیلیکروسف یم ینیهزیجفا  درصفم  تفوان  ینمف  و اسفت  سیلیکروسیم
 .دانست کسانی سیلیکروسیم
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 یآب یها سازه محترم شرکت

 مانیسف  یبجفا  ژهیف و یپفوزو ن  پرتلنفم  ایف  2 نفو   پرتلنفم  مانیسف  مصفر   بفا  مفرتبط  پرسفش  بفا  ارتبا  در
 .رسم یم استحضار به ریزموارد  5 نو  پرتلنم

 نظفر  مجفاور  خفا   و آ  در موجفود  سفول ا   بفه  توجفه  بفا  2 نفو   پرتلنفم  مانیسف  مصفر   بفا  ارتبا  در. 1
 .باشم ینم 5 نو  پرتلنم مانیس به یازین و باشم یم  یصح شما
 بففه یازیففن زیففن باشففم شففمه ذکففر حففمود در خانففه هیتصفف  نیففا فاضففب  در موجففود سففول ا  چنانچففه. 2
 .ستین 5 نو  پرتلنم مانیس
 و موجفود  مراجف   اسفا   بفر  را خفود  نظفر  میف با نظفار   دسفتهاه  و محتفر   مشفاور  رابطه، نیا در بهرحا . 3

 .کننم تقبل زین آنرا تیمسئول و نمینما اعب  پروژه بر حاکم طیشرا
 یمف  باشفم،  تفر یل بفر  گفر   یلف یم 1577 حفم  تفا  فاضفب   ایف  آ  در SO4 سفول ا   ونیف  مقفمار  چنانچه. 4

 کففرد اسففت اده یا سففرباره پرتلنففم مانیسفف ایفف ژهیففو یپففوزو ن مانیسفف ایفف 2 نففو  پرتلنففم مانیسفف از تففوان
 مهاپاسففکا  31 از بففتن رده و نباشففم شففتریب  42/7 از یمانیسفف مففواد بففه آ  نسففبت نکففهیا بففر مشففرو 

 (ACI350-06 طب ) نهردد کمتر
 کففه باشففنم داشففته C3A درصففم 8 از کمتففر میففبا رانیففا اسففتانمارد طبفف  2 نففو  پرتلنففم یمانهایسفف. 5

 .گردد یم تیرعا معمو ً
 مففورد رده و فففو  یمانیسفف مففواد بففه آ  نسففبت تیففرعا( ACI350-06) طبفف  ینففمیفرآ یهففا سففازه در. 6

 رده و4/7 مانیسفف بففه آ  نسففبت حففماک ر از اسففت اده بففرای دوا  بیشففتر چنففم هففر اسففت یضففرور نظففر
C35 قابل توجیه است. 

 نیتد محسن

 نیتد دکتر یآقا جناب
  چابهار منطقه در یزیر بتن یبرا  ز  یها هیتوص و رهنمود درخواست:  موضو 

 یانبارهففا سففاخت و  یففالمپ یورزشفف دهکففمه او  فففاز احففما  یهففا پففروژه اکنففون هففم شففرکت نیففا
 قابففل بخففش و دارد اجففرا دسففت در چابهففار یصففنعت یتجففار آزاد منطقففه در را C و A تففرا  مهیسرپوشفف

 یسففکو سففقف، اسففکلت، هففا، ونیفونماسفف شففامل هففا پففروژه نیففا یففیاجرا ا یففعمل از یا مبحظففه
. باشفم  یمف  یبتنف ... و یسفطح  یآبهفا  یآور جمف   یهفا  کانفا   هفا،  سفوله  یک سفاز  آ ، مخازن ان،یتماشاچ

 دهکففمه)عمففان یایففدر بففه هففا پففروژه نیففا یکففینزد و چابهففار منطقففه ییهففوا و آ  طیشففرا بففه توجففه بففا
 خواهشففمنم ،(ایففدر از متففر 577 از کمتففر فاصففله در انبارهففا و یلففومتریک 2 از کمتففر فاصففله در یورزشفف
 عمففل بففه را  ز  یهففا رهنمففود ،یمصففرف یهففا بففتن دوا  شیافففزا و تیفف یک بففردن بففا  منظففور بففه اسففت
 تیمحففمود و زانیففم و هففا بففتن نیففا در سیلیکروسففیم مصففر  خصففو  در دارد تقاضففا نیهمچنفف. میففآور
 در یجنابعففال نظففر اعففب  و محبففت و لطففف از شیشففاپیپ. مییفففرما ارائففه را  ز  یهففا هیتوصفف آن یهففا
 میسپاسهزار ها پروژه در لیدخ افراد دانش و بتن ی یک یارتقا یراستا

 خورشاهیان محمدرضا
 ایران بتن انجمن عضو

 

 انیخورشاه محمدرضا مهندس یآقا جناب
 انجمن یحقوق محترم  عضو
 .رسمیم استحضار به ریز موارد یجنابعال پرسش مورد در
 و سففقف و یبتنفف اسففکلت در ژهیبففو و چابهففار یبنففمر منطقففه در شففما پففروژه یریففقرارگ طیشففرا در -1

 مسففل  یهففا بففتن در آ  یآور جمفف  یکانالهففا و هففا سففوله یسففاز کففف آ ، مخففازن تماشففاگران، یسففکو
 هففوا بففا یتماسفف کففه مففمفون قطعففا  و ونیفونماسفف در امففا دارد، وجففود سیلیکروسففیم مصففر  بففه ازیففن

 .شود ینم احسا  سیلیکروسیم مصر  به ازین "معمو  هستنم، شور آ  در مغرو  ای نمارنم
 باشففم یمفف بففتن یکففیالکتر مقاومففت شیافففزا و میففکلر ونیفف ن ففوذ کففاهش س،یلیکروسففیم مصففر  علففت-2
 زانیف م بفه  را یخفوردگ  شفم   امفا  افتفم  یمف  ریتفاخ  بفه  یحفمود  تفا  یخفوردگ  شفرو   دو، نیا جهینت در که
 .است او  جهینت از ارزشمنمتر بمراتب دو  جهینت که دهم یم کاهش یتوجه قابل
 جوابهففو سیلیکروسففیم از کفم  مقففمار هفر  کففه دهففم یمف  نشففان ا یف تجرب ج،ینتففا نیففا بفه  حصففو  یبفرا -3
 کففه اسففت جالففب.باشففم شففتریب درصففم 5 از میففبا سیلیکروسففیم ینیهزیجففا مقففمار "معمففو  بلکففه سففتین

 سیلیکروسففیم اثففر و نففمارد درصففم5 نصففف زانیففم بففه یم بتفف جففهینت س،یلیکروسففیم درصففم 5/2مصففر 
 .ستین درصم 5 تا ص ر از یجیتمر بصور 

 و دارد اشففاره موضففو  نیففابففه  اسففت بففتن در سیلیکروسففیم مصففر  بففه مربففو  کففه ACI234R در-4
 .شود یم مت کر دوا  به یابیدست یبرا را سیلیکروسیم درصم 5 حماقل

 جیخلف  هیحاشف  منفاط   در بفتن  ییایف پا یشفنهاد یپ نامفه  نیآئف  یعنف ی رانیف ا در مرجف   نیتفر  یمیقم در-5
 کففرده هیتوصفف را مانیسفف نیهزیجففا سیلیکروسففیم درصففم 8 تففا 6 محففموده زیففن عمففان یایففدر و فففار 
 .است

 دوا  بفه  یابیدسفت  یبفرا  درصفم  5 حفماقل  ،(سینفو  شیپف -سفو   نظفر  میف تجم)رانیف ا بفتن  نامفه  نیآئ در-6
 .است کرده مشخص را خورنمه مناط  در
 نففو  مان،یسفف بففه آ  نسففبت هففا، سففرباره و پوزو نهففا ریسففا ایفف سیلیکروسففیم مصففر  کنففار در اصففو ً-0
 در سیلیکروسففیم مصففر  جففهینت بهرحففا . اسففت برخففوردار تیففاهم از هففرید ضففوابط یبرخفف و مانیسفف
 .مینما برآورده را یعملکرد ضوابط میبا موارد، ریسا و مانیس به آ  نسبت کنار
 هففر یبففرا دوا  بففه مربففو  وسففتیپ در 1399 سففا ( نهففم مبحفف )یملفف مقففررا  در یعملکففرد ضففوابط-8

 .است بوده رانیا بتن میجم نامه نیآئ از برگرفته که است شمه ارائه یریقرارگ طیشرا نو 
 مصففر  صففور  در اسففت یهیبففم. اسففت مطففر  سیلیکروسففیم ینیهزیجففا مقففمار مففوارد همففه در-9

 تیففاهم آن در موجففود سیلیکروسففیم مقففمار ،( کننففمه روان فففو  بففمون ایفف بففا) سیلیکروسففیم دوغففا 
 از یمت فففاوت یدرصفففمها یحفففاو سیلیکروسفففیم ژ  ایففف دوغفففا . باشفففم یمففف آ  آن، هیفففبق و دارد
 ژ  یفا  دوغفا   ینیهزیجفا  درصفم  بفا  را سیلیکروسف یم ینیهزیجفا  درصفم  تفوان  ینمف  و اسفت  سیلیکروسیم
 .دانست کسانی سیلیکروسیم
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 نکففهیا بففا شففود، یمفف و اسففت شففمه رانیففا در یبزرگفف یخطاهففا منشففا قبففل، بنففم بففه توجففه عففم  -17
 فروشففنمگان یبرخفف تففا اسففت شففمه باعفف  امففر نیففا نیهمچنفف. اسففت افتففاده پففا شیپفف و سففاده یموضففوع
 دوا  نیتففام ریمسفف در و نففمینما سوءاسففت اده ،یذهنفف یخطففا نیففا از س،یلیکروسففیم ژ  یففا دوغففا 

 .نمینما اخب  خورنمه مناط  در مسل  یبتن یها سازه
 نیتد محسن

 نیتد دکتر یآقا جناب
 جفاد ی،ا پرمقاومفت  یهفا  بفتن  از اسفت اده  بفه  ازیف ن و سفاختمانها  ارت فا   شیاففزا  میمستحضفر  کفه  همانهونه

 یکلف  طفور  بفه  حاضفر  حفا   در و بفوده  یضفرور  بفا   یمقفاومت  یردهفا  بفا  بفتن  میف تول یبفرا  مناسب طیشرا
 وC50 ، یهففا رده بففا یهففا بففتن و داشففته یتففوجه قابففل شیافففزا یمصففرف یهففا بففتن یهففا رده  نیانهیففم

 .   باشم یم است اده حا  در یا گسترده سط  با تردر
 ایففثان و تیفف یک بففا و مناسففب مانیسفف او  سففتیبا یمفف مرغففو  آمففاده بففتن میففتول یبففرا اسففت یهیبففم

 اخففتب  یهففا طففر  بتففوان ثال ففا و باشففم دسففتر  در زیففن یملفف اسففتانمارد بففا مناسففب یهففا سففنهمانه
 .نمود هیته ها یافزودن از است اده با مصر  مورد مواد به توجه با مناسب

 یمف  ازیف ن مفورد  یمقفاومت  یهفا  رده بفه  بفتن  کننفمه  میف تول یهفا  واحفم  یابیدست مان  حاضر حا  در آنچه 
 . باشم یم کنواختی و مطلو  تی یک با مانیس نیتام گردد،

 دچففار هففرید موضففوعا  ایفف و بففر  یقطعفف لیففدل بففه مانیسفف کارخانجففا  کففه گ شففته مففاه چنففم یطفف 
 یاصففل مففان  بففه لیتبففم یلیتحففو یهففا مانیسفف تیفف یک انم،موضففو  مهیففگرد مانیسفف میففتول در یمشففکبت

 .است شمه آماده بتن ازین مورد یمقاومت یها رده به یابیدست یبرا
 و مانیسف  ی ف یک مشفکب   بفه  توجفه  بفا  ایف آ: کفه  اسفت  مطفر   پرسفش  نیف ا ففو   مطالب به تیعنا با حا 

 یابیدسفت  امکفان  انبفوه  میف تول در(مانیسف  مفب   مقاومفت  مبحظفه  قابفل  کفاهش  م فا   طور به) آن نوسان
 بفا  صفرفا  بفا   بفه  متوسفط  یهفا  مقاومفت  و مانیسف  اریف ع شیاففزا  از اسفت اده  با متوسط تا یها مقاومت به

 موضففوعا  بففه توجففه بففا تواننففم یمفف بففتن کننففمگان میففتول چهونففه دارد؟و وجففود هففا یافزودنفف از اسففت اده
 .  منینما نیتضم را خود یها بتن تی یک فو 
 .میفرمائ یاری را ما لط ا

 یرضو خراسان یبتن قطعات و بتن یکارفرما یصنف انجمن
 

 یرضو خراسان یبتن قطعات و بتن دکنندگانیتول انیکارفرما یصنف انجمن
 مصففر  از یناشفف مشففکب  مففورد در انجمففن آن 0/6/1477 مففور  0041/342شففماره نامففه بففه بازگشففت

 .شود یم اشاره ینکات به ریز در موارد، نیا میتائ ضمن ،یسالجار مرداد و ریت یماهها در مانیس
 را یمشففکبت زیففن بففور  در مانیسفف عرضففه بففر ، کمبففود و یقطعفف از یناشفف مشففکب  یهمزمففان ظففاهراً. 1
 کارشناسفان  از یبرخف . اسفت  آورده بوجفود  یبتنف  قطعفا   مکننفمگان یتول و آمفاده  بفتن  یهفا  کارخانفه  یبرا

 کففه یحففال در دهففم یمفف خاتمففه هففایباز د   بففه و دارد ییایففمزا بففور  در مانیسفف عرضففه کففه معتقمنففم
 یگرانفف موجففب صففرفاً و گففردد ینمفف حاصففل امففر نیففا در یجففم رییففتغ کففه باورنففم نیففا بففر هففرید یبرخفف

 

 و هففا کارخانففه( نففمگانینما) کننففمگان  یففتوز  یففطر از مانیسفف کففه یزمففان تففا رایففز شففم خواهففم مانیسفف
 حففل یا مسففئله نیچنفف نرسففم، کننففمه مصففر  دسففت بففه یبتنفف قطعففا  و آمففاده بففتن مکننففمگانیتول

 بفه  را قضفاو   و میباشف  مانیسف  شفمن  یبورسف  عواقفب  منتظفر  میف با رسفم  یمف  بنظفر  حا  بهر. شم نخواهم
 .  میکن موکو  نمهیآ
 و آمفاده  بفتن  یهفا  کارخانفه  مانیسف  ثابفت،  و مطمفئن  بصفور   نتواننفم  مانیسف  یهفا  کارخانفه  چنانچه. 2
 ایف  و شفود  حفم  از شیبف  نوسفانا   دسفتخو   آنهفا  تیف  یک و کننفم  نیتفام  را یبتنف  قطعفا   مکننمگانیتول
 چنمکارخانففه مانیسفف از اسففت اده بففه مجبففور یبتنفف قطعففا  مکننففمگانیتول و آمففاده بففتن مکننففمگانیتول

 شفتر یب را مخلفو   طفر   هفم   مقاومفت  تفا  شفم  خواهنفم  مجبفور  یبتنف  مخلفو   طراحفان  گردنفم،  مختلف
 مقفمار  ایف  میف با جفه ینت در. بفود  خواهفم  مانیسف  بفه  آ  نسفبت  کفاهش  امفر،  نیف ا جفه ینت و رنفم یبه نظفر  در
 بففتن، یروانفف ح فف  یبففرا دو ، حالففت م هففو  کففه دهنففم کففاهش را آ  مقففمار ایفف و شیافففزا را مانیسفف

 .ستین دو نیا از یزیگر و شم خواهم کننمه روان فو  ای کننمه روان مصر 
 را خفود  مانیسف  نتواننفم  یدائمف  کننفمگان  مصفر   نیف ا ممکنسفت  زیف ن مانیسف  شمن یبورس صور  در. 3
 یمیف تول مانیسف  نفو    یف  یبفرا  مخلفو   طفر   چنفم  میف با لف ا  و کننفم  نیتفام  واحفم  کننفمه  میتول  ی از

 مسفلماً  نکفار یا. داشفت  خواهفم  را یمت فاوت  یمقفاومت  اریف مع انحفرا   کفه  کننفم  هیف ته مختلفف  یها کارخانه
 . آورد یم بوجود یبتن قطعا  و آماده بتن مکننمگانیتول یبرا را یمشکبت

 میففتول در ماریففپا تیوضففع  یفف و بففرود نیبفف از نففمهیآ یروزهففا در بففر  یقطعفف کففه رود یمفف میففام. 4
 مانیسفف منبفف  نبففودن واحففم و بففور  از مانیسفف نیتففام مشففکل امففا. میففآ بوجففود مانیسفف یهففا کارخانففه
 .داشت خواهم وجود کماکان احتما ً

 هیففتوج یمففال نظففر از را کننففمه روان فففو  و کننففمه روان مصففر  نففمه،یآ در مانیسفف یاحتمففال یگرانفف. 5
 یشفرط  بفه  کفرد  ییجفو  صفرفه  ترفنفم  نیف ا بفا  مانیسف  مصفر   در کشفورها  ریسا م ل است  ز  و کنم یم
 .نشونم گران مانیس یپا به پا مواد نیا که

  نیتد محسن
                          نیتد دکتر یآقا جناب

 ها شنیپارت یبرخ در ترک و ساختمان بام در صدا وجود خصوص در یفن سوال: موضوع
 قففا  یا سففازه سففتمیس بففا سففقف هشففت یدارا یمسففکون یکففاربر بففا یسففاختمان نففاظر و طففرا  نجانففبیا

 یففیاجرا تیفف یک یدارا سففاختمان نیففا. باشففم یمفف سففا  5 عمففر بففا ژهیففو یبرشفف واریففد و یخمشفف دوگانففه
 بفا  قبفل  سفا   دو از. اسفت  مهیرسف  یمهنمسف  نظفا   یفنف  دفتفر  مییف تا بفه  زیف ن آن محاسفبا   و بوده مطلو 
 شفود  یمف  مهیشفن  آخفر  طبقفه  یوارهفا ید در یگفاه  و سفقف  در عمفمتا  تف   تف   یها صما گرما فصل شرو 

 شفب  ففرد  کفه  اسفت  بلنفم  آنقفمر  یگفاه  هفا  صفما  نیف ا. شفود  یمف  کمتر یلیخ ها صما نیا سرما فصل در و
( یمتففر 0) بلنففم یهففا دهانففه یهففا شففنیپارت در زیففن ییترکهففا حففا  نیعفف در.  شففود یمفف ماریففب خففوا  از
 نظفر  بفه  و سفت ین سفاختمان  در نشسفت  دهنفمه  نشفان  کفه  اسفت  یا گونفه  بفه  ترکهفا  نفو  . شفود  یم مهید

 بفه  امفا  اسفت  شفمه  تیف رعا  فت یدر کنتفر   ضفوابط  اگرچفه  رهفا یت یطراحف  در. اسفت  ها ریت زیخ به مربو 
 آسف الت  سفاختمان  بفا   و اسفت  نفاز   نسفبتا  رهفا یت مقطف   اسفت  یبرشف  واریف د یدارا ساختمان آنکه لیدل
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 نکففهیا بففا شففود، یمفف و اسففت شففمه رانیففا در یبزرگفف یخطاهففا منشففا قبففل، بنففم بففه توجففه عففم  -17
 فروشففنمگان یبرخفف تففا اسففت شففمه باعفف  امففر نیففا نیهمچنفف. اسففت افتففاده پففا شیپفف و سففاده یموضففوع
 دوا  نیتففام ریمسفف در و نففمینما سوءاسففت اده ،یذهنفف یخطففا نیففا از س،یلیکروسففیم ژ  یففا دوغففا 

 .نمینما اخب  خورنمه مناط  در مسل  یبتن یها سازه
 نیتد محسن

 نیتد دکتر یآقا جناب
 جفاد ی،ا پرمقاومفت  یهفا  بفتن  از اسفت اده  بفه  ازیف ن و سفاختمانها  ارت فا   شیاففزا  میمستحضفر  کفه  همانهونه

 یکلف  طفور  بفه  حاضفر  حفا   در و بفوده  یضفرور  بفا   یمقفاومت  یردهفا  بفا  بفتن  میف تول یبفرا  مناسب طیشرا
 وC50 ، یهففا رده بففا یهففا بففتن و داشففته یتففوجه قابففل شیافففزا یمصففرف یهففا بففتن یهففا رده  نیانهیففم

 .   باشم یم است اده حا  در یا گسترده سط  با تردر
 ایففثان و تیفف یک بففا و مناسففب مانیسفف او  سففتیبا یمفف مرغففو  آمففاده بففتن میففتول یبففرا اسففت یهیبففم

 اخففتب  یهففا طففر  بتففوان ثال ففا و باشففم دسففتر  در زیففن یملفف اسففتانمارد بففا مناسففب یهففا سففنهمانه
 .نمود هیته ها یافزودن از است اده با مصر  مورد مواد به توجه با مناسب

 یمف  ازیف ن مفورد  یمقفاومت  یهفا  رده بفه  بفتن  کننفمه  میف تول یهفا  واحفم  یابیدست مان  حاضر حا  در آنچه 
 . باشم یم کنواختی و مطلو  تی یک با مانیس نیتام گردد،

 دچففار هففرید موضففوعا  ایفف و بففر  یقطعفف لیففدل بففه مانیسفف کارخانجففا  کففه گ شففته مففاه چنففم یطفف 
 یاصففل مففان  بففه لیتبففم یلیتحففو یهففا مانیسفف تیفف یک انم،موضففو  مهیففگرد مانیسفف میففتول در یمشففکبت

 .است شمه آماده بتن ازین مورد یمقاومت یها رده به یابیدست یبرا
 و مانیسف  ی ف یک مشفکب   بفه  توجفه  بفا  ایف آ: کفه  اسفت  مطفر   پرسفش  نیف ا ففو   مطالب به تیعنا با حا 

 یابیدسفت  امکفان  انبفوه  میف تول در(مانیسف  مفب   مقاومفت  مبحظفه  قابفل  کفاهش  م فا   طور به) آن نوسان
 بفا  صفرفا  بفا   بفه  متوسفط  یهفا  مقاومفت  و مانیسف  اریف ع شیاففزا  از اسفت اده  با متوسط تا یها مقاومت به

 موضففوعا  بففه توجففه بففا تواننففم یمفف بففتن کننففمگان میففتول چهونففه دارد؟و وجففود هففا یافزودنفف از اسففت اده
 .  منینما نیتضم را خود یها بتن تی یک فو 
 .میفرمائ یاری را ما لط ا

 یرضو خراسان یبتن قطعات و بتن یکارفرما یصنف انجمن
 

 یرضو خراسان یبتن قطعات و بتن دکنندگانیتول انیکارفرما یصنف انجمن
 مصففر  از یناشفف مشففکب  مففورد در انجمففن آن 0/6/1477 مففور  0041/342شففماره نامففه بففه بازگشففت

 .شود یم اشاره ینکات به ریز در موارد، نیا میتائ ضمن ،یسالجار مرداد و ریت یماهها در مانیس
 را یمشففکبت زیففن بففور  در مانیسفف عرضففه بففر ، کمبففود و یقطعفف از یناشفف مشففکب  یهمزمففان ظففاهراً. 1
 کارشناسفان  از یبرخف . اسفت  آورده بوجفود  یبتنف  قطعفا   مکننفمگان یتول و آمفاده  بفتن  یهفا  کارخانفه  یبرا

 کففه یحففال در دهففم یمفف خاتمففه هففایباز د   بففه و دارد ییایففمزا بففور  در مانیسفف عرضففه کففه معتقمنففم
 یگرانفف موجففب صففرفاً و گففردد ینمفف حاصففل امففر نیففا در یجففم رییففتغ کففه باورنففم نیففا بففر هففرید یبرخفف

 

 و هففا کارخانففه( نففمگانینما) کننففمگان  یففتوز  یففطر از مانیسفف کففه یزمففان تففا رایففز شففم خواهففم مانیسفف
 حففل یا مسففئله نیچنفف نرسففم، کننففمه مصففر  دسففت بففه یبتنفف قطعففا  و آمففاده بففتن مکننففمگانیتول

 بفه  را قضفاو   و میباشف  مانیسف  شفمن  یبورسف  عواقفب  منتظفر  میف با رسفم  یمف  بنظفر  حا  بهر. شم نخواهم
 .  میکن موکو  نمهیآ
 و آمفاده  بفتن  یهفا  کارخانفه  مانیسف  ثابفت،  و مطمفئن  بصفور   نتواننفم  مانیسف  یهفا  کارخانفه  چنانچه. 2
 ایف  و شفود  حفم  از شیبف  نوسفانا   دسفتخو   آنهفا  تیف  یک و کننفم  نیتفام  را یبتنف  قطعفا   مکننمگانیتول
 چنمکارخانففه مانیسفف از اسففت اده بففه مجبففور یبتنفف قطعففا  مکننففمگانیتول و آمففاده بففتن مکننففمگانیتول

 شفتر یب را مخلفو   طفر   هفم   مقاومفت  تفا  شفم  خواهنفم  مجبفور  یبتنف  مخلفو   طراحفان  گردنفم،  مختلف
 مقفمار  ایف  میف با جفه ینت در. بفود  خواهفم  مانیسف  بفه  آ  نسفبت  کفاهش  امفر،  نیف ا جفه ینت و رنفم یبه نظفر  در
 بففتن، یروانفف ح فف  یبففرا دو ، حالففت م هففو  کففه دهنففم کففاهش را آ  مقففمار ایفف و شیافففزا را مانیسفف

 .ستین دو نیا از یزیگر و شم خواهم کننمه روان فو  ای کننمه روان مصر 
 را خفود  مانیسف  نتواننفم  یدائمف  کننفمگان  مصفر   نیف ا ممکنسفت  زیف ن مانیسف  شمن یبورس صور  در. 3
 یمیف تول مانیسف  نفو    یف  یبفرا  مخلفو   طفر   چنفم  میف با لف ا  و کننفم  نیتفام  واحفم  کننفمه  میتول  ی از

 مسفلماً  نکفار یا. داشفت  خواهفم  را یمت فاوت  یمقفاومت  اریف مع انحفرا   کفه  کننفم  هیف ته مختلفف  یها کارخانه
 . آورد یم بوجود یبتن قطعا  و آماده بتن مکننمگانیتول یبرا را یمشکبت

 میففتول در ماریففپا تیوضففع  یفف و بففرود نیبفف از نففمهیآ یروزهففا در بففر  یقطعفف کففه رود یمفف میففام. 4
 مانیسفف منبفف  نبففودن واحففم و بففور  از مانیسفف نیتففام مشففکل امففا. میففآ بوجففود مانیسفف یهففا کارخانففه
 .داشت خواهم وجود کماکان احتما ً

 هیففتوج یمففال نظففر از را کننففمه روان فففو  و کننففمه روان مصففر  نففمه،یآ در مانیسفف یاحتمففال یگرانفف. 5
 یشفرط  بفه  کفرد  ییجفو  صفرفه  ترفنفم  نیف ا بفا  مانیسف  مصفر   در کشفورها  ریسا م ل است  ز  و کنم یم
 .نشونم گران مانیس یپا به پا مواد نیا که

  نیتد محسن
                          نیتد دکتر یآقا جناب

 ها شنیپارت یبرخ در ترک و ساختمان بام در صدا وجود خصوص در یفن سوال: موضوع
 قففا  یا سففازه سففتمیس بففا سففقف هشففت یدارا یمسففکون یکففاربر بففا یسففاختمان نففاظر و طففرا  نجانففبیا

 یففیاجرا تیفف یک یدارا سففاختمان نیففا. باشففم یمفف سففا  5 عمففر بففا ژهیففو یبرشفف واریففد و یخمشفف دوگانففه
 بفا  قبفل  سفا   دو از. اسفت  مهیرسف  یمهنمسف  نظفا   یفنف  دفتفر  مییف تا بفه  زیف ن آن محاسفبا   و بوده مطلو 
 شفود  یمف  مهیشفن  آخفر  طبقفه  یوارهفا ید در یگفاه  و سفقف  در عمفمتا  تف   تف   یها صما گرما فصل شرو 

 شفب  ففرد  کفه  اسفت  بلنفم  آنقفمر  یگفاه  هفا  صفما  نیف ا. شفود  یمف  کمتر یلیخ ها صما نیا سرما فصل در و
( یمتففر 0) بلنففم یهففا دهانففه یهففا شففنیپارت در زیففن ییترکهففا حففا  نیعفف در.  شففود یمفف ماریففب خففوا  از
 نظفر  بفه  و سفت ین سفاختمان  در نشسفت  دهنفمه  نشفان  کفه  اسفت  یا گونفه  بفه  ترکهفا  نفو  . شفود  یم مهید

 بفه  امفا  اسفت  شفمه  تیف رعا  فت یدر کنتفر   ضفوابط  اگرچفه  رهفا یت یطراحف  در. اسفت  ها ریت زیخ به مربو 
 آسف الت  سفاختمان  بفا   و اسفت  نفاز   نسفبتا  رهفا یت مقطف   اسفت  یبرشف  واریف د یدارا ساختمان آنکه لیدل
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 ففو   پبسفتو  یهفا  بلفو   بفا  تیف کرم نفو   از سفقف  ضفمنا . دارد ییبفا   تفابش  جف    تیظرف ل ا. باشم یم
 شفمه  اسفت اده  کننفمه  روان ففو   از بفتن  تیف  یک بفردن  بفا   جهفت  سفاخت  زمفان  در. باشفم  یم( تیونولی)

 در هفا  تفر   و شفود  متوقفف  بفتن  خفز   از یناشف  زیف خ داشفتم  انتظفار  سفاخت  از سفا   5 گ شت با. است
 .  هستنم فعا  ترکها اما،ابمین توسعه شنهایپارت

 و انبسفا   از یناشف  یهفا  تفنش  صفماها  نیف ا علفت  نیتفر  محتمفل  کفه  دهفم  یمف  نشفان  نجانفب یا مطالعا 
 هفا  صفما  نیف ا ایف آ مییف تا صفور   در باشفم؟  یمف  یجنابعفال  مییف تا مفورد  نظفر  نیف ا ایآ. است یحرارت انقبا 

 نیف ا ایف آ سفقف  تفر   مییف تا صفور   در ؟ دارد یهفر ید منشف   ایف  اسفت  سفقف  بفتن  خفوردن  تفر   از یناش
 اسفت؟  شفمه  هفا  شفن یپارت بفه  بیآسف  و  فت یدر شیاففزا  و رهفا یت انفا یاح و دا  یسفخت  کفاهش  موجب امر
 و شففود یمفف متوقففف تففاینها ایفف ردیففگ صففور  یماتیففتمه اسففت  ز  و اسففت دار ادامففه مهیففپم نیففا ایففآ

                                                      ست؟ین خطرنا 
 ایران بتن انجمن عضو -یدهقان یمهد

 یدهقان یمهد مهندس یآقا جناب
 :رسمیم باستحضار ریز موارد آن اعضاء یبرخ و ساختمان تر  و صما وجود مورد در
 یمفف برجففا برسففازه را یآثففار گرمففا، و سففرما فصففو  ایفف و شففب و روز طففو  در دمففا را ییففتغ همففواره -1

 و کشففورها اک ففر از شیبفف دمففا را ییف تغ نیففا مففا کشففور در. باشففم شفمه  مهیففد میففبا یطراحفف در کففه گف ارد 
 صفور   در) اطفرا   یوارهفا ید ایف  آخفر  سفقف  در ژهیبفو  توانفم  یمف  جفه ینت در. باشفم  یمف  ایدن هرید مناط 
 سفرو  کمبفود  لیبفمل ) هفا  شفب  در ژهیبفو  کفه  شفود  سروصفما  جفاد یا باعف  ( وجوه نیا در آفتا  تابش وجود
 .گردد ینهران و یناراحت موجب و شود مهیشن یبخوب توانم یم( اطرا  طیمح یصما
 و یالحففاق یاعضففا در بففویژه ایفف سففازه یاعضففا بففر توانففم یمفف هففا شففکل رییففتغ نیففا اسففت یهیبففم -2
 ممکففن زیففن سففاختمان یداخلفف یانففمودها یحتفف. گففردد زیففن تففر  موجففب و گفف ارد اثففر زیففن یا رسففازهیغ

 .شونم مهید خورده تر  است
 بوجفود  زمفان  طفو   در هفا  تفر   اسفت  ممکفن  امفا  رونفم  ینمف  نیبف  از زمان طو  در سروصماها معمو ً -3
 خففز  از یناشفف یشففکلها رییففتغ بهرحففا . میففدرآ رفعففا یغ بصففور  توانففم یمفف یمففمت از پففس و نففمیآ
 .باشنم دارتر ادامه توانم یم
 نیففا در ییترکهففا هسففتنم AAC1 یبلوکهففا نففو  از هففا شیپففارت ایفف وارهففاید کففه ییسففاختمانها در -4
 نففو  نیف ا بففا شفن یپارت و واریف د سففاخت ضفوابط  تیففرعا صفور   در. میف مففی آ بوجفود  آنهففا انفمود و  وارهفا ید

 ایف  AC یبلوکهفا  از اسفت اده  صفور   در متاسف انه . گرففت  را هفا  تفر   نیف ا جفاد یا یجلفو  تفوان  یم بلوکها
 تفر   انفمودها،  بفا  یسفازگار  عفم   و یشفمگ  جمف   از یناشف  میشفم  یشفکلها  رییف تغ لیبمل NAAC یبعبارت
 .نمارد وجود آنها از یزیگر معمو ً و میآ بوجود توانم یم یمیشم یها یخوردگ

  نیتد محسن
 

                                                      
1 Auto Claved Aerated Concrete  بتن هوادار شمه اتو کبوی 

 

 
 

 ایران بتن انجمن
 تدین محسن دکتر یآقا جناب

 منظفور  بفه  و گفر   فصفل  یبفرا  یبتنف  یهفا  آزمونفه  یآور عمفل  یاسفتخرها  آ  در خیف  قالب از است اده ایآ
 است؟ زیجا استانمارد یدما کاهش

 یبازار کفاش اکبر یعل  
 ایران بتن انجمن عضو

 یبازار کفاش اکبر یعل مهندس یآقا جناب
 ریففز پاسففخ گففر ، فصففل در یبتنفف یهففا آزمونففه یآور عمففل حوضففچه در خیفف از اسففت اده نحففوه مففورد در
 .شود یم میتقم
 در یکنترلفف یبتنفف یهففا آزمونففه یآور عمففل حوضففچه یدمففا اسففت  ز  تابسففتان، و زمسففتان در. 1

 .باشم استانمارد محموده
 .باشم کسانی مختلف مناط  در حمامکان تا میبا حوضچه آ  یدما حا  بهر. 2
 اسففت اده آ  یدمففا کففاهش یبففرا یپففودر یففا شففمه خففرد خیفف از قالففب، از اسففت اده یبجففا اسففت بهتففر. 3

 یهففا بخففش در آ  یدمففا تففا ردیففگ صففور  دمففا کففاهش نیففا خنفف ، آ  کففردن اضففافه بففا ایفف و گففردد
 .  باشم کسانی ا مکان یحت مختلف

  نیتد محسن
 بزرگمهرنیا سعید دکترجناب آقای  سواالت به پاسخ

 دارد؟ وجود یانبساط یها گروت یبرا یمل یاستانداردها ایآ -1
 یهفا  مفب   روان. هسفتنم  هفا  مفب   روان عنفوان  بفه  رانیف ا یملف  یاسفتانماردها  در معمفو ً  ها گرو  با بله،

 .دارنم وجود یمل یاستانماردها در زین یانبساط
 ASTM C806 از اقتبففا  بففا یانبسففاط مانیسفف مففب  میففمق انبسففا  نیففیتع یبففرا 10010اسففتانمارد

 .است شمه نیتمو و هیته
 ASTM C از اقتبفا   بفا  یمانیسف ( مفب   روان) گفرو   استوانه ارت ا  رییتغ نییتع یبرا 16718 استانمارد

 .است شمه نیتمو 1090
 مففورد ASTM C1019 از اقتبففا  بففا هففا مففب  روان شیآزمففا و یبففردار نمونففه 18884 اسففتانمارد در

 .است گرفته قرار بح 
 از اقتبففا  بففا را( خشفف  یبنففم بسففته) یشففمگ جمفف  بففمون مففب  روان مشخصففا  18644 اسففتانمارد

ASTM C1107  کنم یم مطر. 
 اسففا  بففر را شففمه سففخت مانیسفف ریففخم و مففب  بففتن، طففو  رییففتغ نیففیتع رو  10742 اسففتانمارد

ASTM C490 کنم یم ارائه. 
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 ففو   پبسفتو  یهفا  بلفو   بفا  تیف کرم نفو   از سفقف  ضفمنا . دارد ییبفا   تفابش  جف    تیظرف ل ا. باشم یم
 شفمه  اسفت اده  کننفمه  روان ففو   از بفتن  تیف  یک بفردن  بفا   جهفت  سفاخت  زمفان  در. باشفم  یم( تیونولی)

 در هفا  تفر   و شفود  متوقفف  بفتن  خفز   از یناشف  زیف خ داشفتم  انتظفار  سفاخت  از سفا   5 گ شت با. است
 .  هستنم فعا  ترکها اما،ابمین توسعه شنهایپارت

 و انبسفا   از یناشف  یهفا  تفنش  صفماها  نیف ا علفت  نیتفر  محتمفل  کفه  دهفم  یمف  نشفان  نجانفب یا مطالعا 
 هفا  صفما  نیف ا ایف آ مییف تا صفور   در باشفم؟  یمف  یجنابعفال  مییف تا مفورد  نظفر  نیف ا ایآ. است یحرارت انقبا 

 نیف ا ایف آ سفقف  تفر   مییف تا صفور   در ؟ دارد یهفر ید منشف   ایف  اسفت  سفقف  بفتن  خفوردن  تفر   از یناش
 اسفت؟  شفمه  هفا  شفن یپارت بفه  بیآسف  و  فت یدر شیاففزا  و رهفا یت انفا یاح و دا  یسفخت  کفاهش  موجب امر
 و شففود یمفف متوقففف تففاینها ایفف ردیففگ صففور  یماتیففتمه اسففت  ز  و اسففت دار ادامففه مهیففپم نیففا ایففآ

                                                      ست؟ین خطرنا 
 ایران بتن انجمن عضو -یدهقان یمهد

 یدهقان یمهد مهندس یآقا جناب
 :رسمیم باستحضار ریز موارد آن اعضاء یبرخ و ساختمان تر  و صما وجود مورد در
 یمفف برجففا برسففازه را یآثففار گرمففا، و سففرما فصففو  ایفف و شففب و روز طففو  در دمففا را ییففتغ همففواره -1

 و کشففورها اک ففر از شیبفف دمففا را ییف تغ نیففا مففا کشففور در. باشففم شفمه  مهیففد میففبا یطراحفف در کففه گف ارد 
 صفور   در) اطفرا   یوارهفا ید ایف  آخفر  سفقف  در ژهیبفو  توانفم  یمف  جفه ینت در. باشفم  یمف  ایدن هرید مناط 
 سفرو  کمبفود  لیبفمل ) هفا  شفب  در ژهیبفو  کفه  شفود  سروصفما  جفاد یا باعف  ( وجوه نیا در آفتا  تابش وجود
 .گردد ینهران و یناراحت موجب و شود مهیشن یبخوب توانم یم( اطرا  طیمح یصما
 و یالحففاق یاعضففا در بففویژه ایفف سففازه یاعضففا بففر توانففم یمفف هففا شففکل رییففتغ نیففا اسففت یهیبففم -2
 ممکففن زیففن سففاختمان یداخلفف یانففمودها یحتفف. گففردد زیففن تففر  موجففب و گفف ارد اثففر زیففن یا رسففازهیغ

 .شونم مهید خورده تر  است
 بوجفود  زمفان  طفو   در هفا  تفر   اسفت  ممکفن  امفا  رونفم  ینمف  نیبف  از زمان طو  در سروصماها معمو ً -3
 خففز  از یناشفف یشففکلها رییففتغ بهرحففا . میففدرآ رفعففا یغ بصففور  توانففم یمفف یمففمت از پففس و نففمیآ
 .باشنم دارتر ادامه توانم یم
 نیففا در ییترکهففا هسففتنم AAC1 یبلوکهففا نففو  از هففا شیپففارت ایفف وارهففاید کففه ییسففاختمانها در -4
 نففو  نیف ا بففا شفن یپارت و واریف د سففاخت ضفوابط  تیففرعا صفور   در. میف مففی آ بوجفود  آنهففا انفمود و  وارهفا ید

 ایف  AC یبلوکهفا  از اسفت اده  صفور   در متاسف انه . گرففت  را هفا  تفر   نیف ا جفاد یا یجلفو  تفوان  یم بلوکها
 تفر   انفمودها،  بفا  یسفازگار  عفم   و یشفمگ  جمف   از یناشف  میشفم  یشفکلها  رییف تغ لیبمل NAAC یبعبارت
 .نمارد وجود آنها از یزیگر معمو ً و میآ بوجود توانم یم یمیشم یها یخوردگ

  نیتد محسن
 

                                                      
1 Auto Claved Aerated Concrete  بتن هوادار شمه اتو کبوی 

 

 
 

 ایران بتن انجمن
 تدین محسن دکتر یآقا جناب

 منظفور  بفه  و گفر   فصفل  یبفرا  یبتنف  یهفا  آزمونفه  یآور عمفل  یاسفتخرها  آ  در خیف  قالب از است اده ایآ
 است؟ زیجا استانمارد یدما کاهش

 یبازار کفاش اکبر یعل  
 ایران بتن انجمن عضو

 یبازار کفاش اکبر یعل مهندس یآقا جناب
 ریففز پاسففخ گففر ، فصففل در یبتنفف یهففا آزمونففه یآور عمففل حوضففچه در خیفف از اسففت اده نحففوه مففورد در
 .شود یم میتقم
 در یکنترلفف یبتنفف یهففا آزمونففه یآور عمففل حوضففچه یدمففا اسففت  ز  تابسففتان، و زمسففتان در. 1

 .باشم استانمارد محموده
 .باشم کسانی مختلف مناط  در حمامکان تا میبا حوضچه آ  یدما حا  بهر. 2
 اسففت اده آ  یدمففا کففاهش یبففرا یپففودر یففا شففمه خففرد خیفف از قالففب، از اسففت اده یبجففا اسففت بهتففر. 3

 یهففا بخففش در آ  یدمففا تففا ردیففگ صففور  دمففا کففاهش نیففا خنفف ، آ  کففردن اضففافه بففا ایفف و گففردد
 .  باشم کسانی ا مکان یحت مختلف

  نیتد محسن
 بزرگمهرنیا سعید دکترجناب آقای  سواالت به پاسخ

 دارد؟ وجود یانبساط یها گروت یبرا یمل یاستانداردها ایآ -1
 یهفا  مفب   روان. هسفتنم  هفا  مفب   روان عنفوان  بفه  رانیف ا یملف  یاسفتانماردها  در معمفو ً  ها گرو  با بله،

 .دارنم وجود یمل یاستانماردها در زین یانبساط
 ASTM C806 از اقتبففا  بففا یانبسففاط مانیسفف مففب  میففمق انبسففا  نیففیتع یبففرا 10010اسففتانمارد

 .است شمه نیتمو و هیته
 ASTM C از اقتبفا   بفا  یمانیسف ( مفب   روان) گفرو   استوانه ارت ا  رییتغ نییتع یبرا 16718 استانمارد

 .است شمه نیتمو 1090
 مففورد ASTM C1019 از اقتبففا  بففا هففا مففب  روان شیآزمففا و یبففردار نمونففه 18884 اسففتانمارد در

 .است گرفته قرار بح 
 از اقتبففا  بففا را( خشفف  یبنففم بسففته) یشففمگ جمفف  بففمون مففب  روان مشخصففا  18644 اسففتانمارد

ASTM C1107  کنم یم مطر. 
 اسففا  بففر را شففمه سففخت مانیسفف ریففخم و مففب  بففتن، طففو  رییففتغ نیففیتع رو  10742 اسففتانمارد

ASTM C490 کنم یم ارائه. 



فصلنامه
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 اسففا  بففر بیففترت بففه 10704 ،10517،10066 یاسففتانماردها آکنففمه شیپفف مففب  روان مففورد در
ASTM C938، ASTM C939، ASTM C940 و انبسففا  بففه مربففو  آنهففا نیآخففر کففه انففم شففمه هیففته 

 .ستین مبتها روان نیا انماختن آ 
 03 ت ا  22 ح دود  ب ه  اس تاندارد  طیش را  در مانهایس   یبرخ   در نرمال غلظت آب مقدار چرا -2

 درص د  22 ت ا  22 ح دود  گذش ته  در مانهایس   از یاریبس   م ورد  در کهیحال در ؟رسدیم درصد
 است؟ بوده

 یمفف اسففت اده اسففت ASTM C187 اسففتانمارد از برگرفتففه کففه 392 یملفف اسففتانمارد از یوقتفف معمففو ً
 درصفم  26تفا  22 نیبف  پرتلنفم  یمانهایسف  یبفرا ( متعفار  ) نرمفا   غلظفت  بفا  مانیسف  ریخم آ  مقمار شود،
 بفه  گفردد  اسفت اده  اسفت  EN196-3 اسفتانمارد  از برگرفتفه  کفه  11895 اسفتانمارد  از اگفر . میف آ یمف  بمست

 ریففخم آ  مقففمار آن انجففا  نحففوه در مختصففر ت ففاو  و نرمففا  مانیسفف ریففخم فیففتعر در ت ففاو  لیففدل
 بففه یجنابعففال حففا  بهففر. میففآ یمفف بمسففت درصففم 32 تففا 26 بففتن متعففار  غلظففت بففا پرتلنففم مانیسفف

 روشفن  آمفمه  بمسفت  آ  مقفمار  بفودن  بفا   لیف دل تفا  میف ا ن رمفوده  یا اشفاره  اسفت اده  مفورد  یمل استانمارد
 مفواد  یبرخف  شیاففزا  ،یاصفل  یفازهفا  یبرخف  رییف تغ و C3S مقفمار  شیاففزا  مانها،یسف  یزیف ر شیاففزا . گردد
 پوزو نهففا یبرخفف. اسففت اثرگفف ار نرمففا  مانیسفف ریففخم آ  مقففمار بففر زیففن پودرسففن  ایفف پوزو نهففا ماننففم
 مانیسفف ریففخم در متعففار  یروانفف جففادیا یبففرا آ  بففه ازیففن پوزو نهففا از یاریبسفف و جففاجرود تففرا  ماننففم
 یهففا کارخانففه یبرخفف و شففما  مانیسفف تهففران، مانیسفف) دهنففم یمفف شیافففزا شففم  بففه را ختففهیآم یهففا
 (بنیگ و مازنمران روزکوه،یف منطقه مانیس
 نرمفا   ریف خم هیف ته یبفرا   ز  آ  یوقتف  صفور   هفر  در و شفود  توجفه  مفوارد  نیف ا بفه  سفت ین بم حا  بهر
 شیافففزا بففه ازیففن و افففتی خواهففم شیافففزا زیففن ثابففت یروانفف بففا بففتن هیففته یبففرا  ز  آ  ابففم،ی شیافففزا
 ژهیبففو سففتین مطلففو  چنففمان کففه دارد یپفف در را مانیسفف بففه آ  نسففبت نههماشففتن ثابففت یبففرا مانیسفف
 .ستین مناسب مانیس اریع بودن ثابت و آماده بتن یبرا
 رهیغ و آب جذب و یفشار مقاومت شی،آزما ASTM C936 استاندارد در ها پوش کف مورد در -0
 بلوک یبرا استاندارد نیا از اقتباس با ،یمل استاندارد در است؟ شده داده ارجاع ASTM C140 به
 ییبنا قطعات و ها پوش کف یبرا بار اعمال سرعت ایآ. آورد یم بوجود اشکال و است یتوخال یها

 است؟ کسانی ها بلوک مانند
 یملفف اسففتانمارد در کففف پوشففش یبلوکهففا شیآزمففا یهففا رو  و مشخصففا  کففه شففود اشففاره اسففت  ز 

 در ASTM C936 از اسففت اده بهرحففا . اسففت شففمه نیتففمو EN1338 توجففه بففا کففه اسففت آمففمه 27185
 .نمارد یکاربرد فعبً رانیا

 ربففاربریغ "معمففو  و( سففب ) یمانیسفف یهففا بلففو  یهففا یژگففیو یبففرا C129 اسففتانمارد ASTM در
 C90 در بفاربر  یمانیسف  یهفا  بلفو   یهفا  یژگف یو. باشفم  یمف  0082 یملف  اسفتانمارد  آن معفاد   کفه  است
 و یریففگ نمونففه یبففرا C140 اسففتانمارد. اسففت بففوده 07-1 یملفف اسففتانمارد در آن معففاد  کففه شففمه داده
 در. باشففم یمفف 07-2 آن یرانففیا معففاد  کففه اسففت( یتوخففال بلففو ) ییبنففا یبتنفف قطعففا  یبففرا شیآزمففا
 زیففن DINوEN  یاسففتانماردها از میففگرد یسففع و شففم داده اسففتانماردها نیففا در یراتففییتغ گ شففته سففا 
 .شود است اده آنها از یبرخ در

 

 آمفمه  مفرتبط  و ییبنفا  یبتنف  قطعفا   ،2727 سفا   در ASTM C140 عنفوان  در کفه  شفود  میف ق اسفت   ز 
 در. شففود یمفف مربففو  زیففن تففوپر قطعففا  بففه و اسففت امففمهین آن عنففوان در یتوخففال یهففا بلففو  و اسففت
 بفه  صفرفاً  و اسفت  گرفتفه  قفرار  بحف   مفورد  یمختل ف  یبتنف  ییبنفا  قطعفا   اسفتانمارد،  نیف ا وسفت یپ هشت
 بلففو  شیآزمففا  یسففر افتنیفف یبففرا بففتن انجمففن میسررسفف در. نففمارد اختصففا  یتوخففال یهففا بلففو 
 بفه  منحصفر  کفه  سفت ین آن یمعنفا  بفه  امفا  اسفت  آمفمه  پرانتفز  درون عبفار   نیا جستجوگر، توسط یتوخال
 بطففور و سففتین C140 معففاد  قففاًیدق رانیففا 07-2 اسففتانمارد کففه کففرد اذعففانبایففم  البتففه. باشففم آن
 نیبنفابرا  اسفت  گرفتفه  مهیف ناد را مفوارد  ریسفا  و پرداختفه  یتوخفال  ییبنفا  یبتنف  بلفو   شیآزمفا  به ینشیگز
 .مینمائ مراجعه C140 یعنی آن یاصل استانمارد به میبا

 نیتد دکتر یآقا جناب
 13 در13 قالب در تازه بتن از یریگ نمونه ضوابط مورد در پرسش:  موضوع
 مقاومففت لیتبففم بیضففرا بففر یمبنفف میقففم نهففم مبحفف  34 صفف حه در 2-5-9 جففمو  نکففهیا بففه باتوجففه
 شففمه حفف   نهففم مبحفف  میففجم شیرایففو در 15 در 15 یهففا نمونففه بففه 17 در 17 یمکعبفف هففای¬نمونففه
 چففه از بففتن یفشففار مقاومففت آزمففون یبففرا 17 در 17 یمکعبفف یهففا نمونففه از اسففت اده صففور  در اسففت،
 در یبففارگزار سففرعت هففا، یریففگ نمونففه تففواتر و تعففماد مففورد در لط ففا کففرد؟ اسففت اده سففتیبایم یضففوابط
 .مییب رما میجم طیشرا در 17 در 17 های نمونه یبرا شکست هنها 

 بتن  انجمن یحقوق عضو -یآشتیان یکاظم پیام

 جناب آقای مهندس پیام کاظمی آشتیانی
 زیر به استحضار می رسم.موارد  477ز-19در نامه شماره  18/70/1477با توجه به پرسش مور  

سففا  اخیففر اجففازه داده اسففت تففا بجففای آزمونففه هففای اسففتوانه ای     27در  ACI318از آنجففا کففه در  -1
اسففت اده شففود و هیچهونففه تبففمیلی بففرای نتففایج مزبففور      17*27از آزمونففه هففای اسففتوانه ای   15*37

 شمه است.پیش بینی نکرده است در آئین نامه جمیم بتن ایران نیز این رویه دنبا  
دقیقففاً یکسففان نیسففتنم و اسففتوانه بففا قطرهففای   17*27و15*37در واقفف  مقاومففت فشففاری اسففتوانه   -2

 کوچ  تر، مقاومت بیشتری را بهمراه تغییرا  بیشتر در آزمونه ها از خود نشان می دهنم.

، اسففت اده از حففماقل سففه آزمونففه   15*37آزمونففه اسففتوانه ای   2بجففای اخفف  حففماقل   ACI318در  -3
 را بری تعیین مقاومت فشاری پیش بینی کرده است. 17*27

مبح  نهم جمیم مشابه آئفین نامفه بفتن جمیفم تنظفیم شفمه اسفت و بفرای اطبعفا  بیشفتر بایفم بفه              -4
 آئین نامه جمیم بتن و ت سیر و توضی  آن مراجعه شود.

سففانتی  15کعففب از م15*37در آئففین نامففه جمیففم بففتن ایففران اجففازه داده شففمه اسففت بجففای اسففتوانه  -5
اسففت اده  17*27سففانتی بجففای اسففتوانه  17اسففت اده شففود. هففم چنففین اجففازه داده شففمه اسففت از مکعففب

 گردد.

سففانتی، تغییففری نخواهففم کففرد امففا   17تففواتر نمونففه بففرداری از بففتن در صففور  اسففت اده از مکعففب    -6
 عمد خواهم بود. 3حماقل تعماد آزمونه های ی  سن برای مقاومت فشاری 

 سانتی ذکر شمه است. 17و  15ایران ضوابط تهیه آزمونه های مکعبی  1678-2استانمارد  در -0
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 اسففا  بففر بیففترت بففه 10704 ،10517،10066 یاسففتانماردها آکنففمه شیپفف مففب  روان مففورد در
ASTM C938، ASTM C939، ASTM C940 و انبسففا  بففه مربففو  آنهففا نیآخففر کففه انففم شففمه هیففته 

 .ستین مبتها روان نیا انماختن آ 
 03 ت ا  22 ح دود  ب ه  اس تاندارد  طیش را  در مانهایس   یبرخ   در نرمال غلظت آب مقدار چرا -2

 درص د  22 ت ا  22 ح دود  گذش ته  در مانهایس   از یاریبس   م ورد  در کهیحال در ؟رسدیم درصد
 است؟ بوده

 یمفف اسففت اده اسففت ASTM C187 اسففتانمارد از برگرفتففه کففه 392 یملفف اسففتانمارد از یوقتفف معمففو ً
 درصفم  26تفا  22 نیبف  پرتلنفم  یمانهایسف  یبفرا ( متعفار  ) نرمفا   غلظفت  بفا  مانیسف  ریخم آ  مقمار شود،
 بفه  گفردد  اسفت اده  اسفت  EN196-3 اسفتانمارد  از برگرفتفه  کفه  11895 اسفتانمارد  از اگفر . میف آ یمف  بمست

 ریففخم آ  مقففمار آن انجففا  نحففوه در مختصففر ت ففاو  و نرمففا  مانیسفف ریففخم فیففتعر در ت ففاو  لیففدل
 بففه یجنابعففال حففا  بهففر. میففآ یمفف بمسففت درصففم 32 تففا 26 بففتن متعففار  غلظففت بففا پرتلنففم مانیسفف

 روشفن  آمفمه  بمسفت  آ  مقفمار  بفودن  بفا   لیف دل تفا  میف ا ن رمفوده  یا اشفاره  اسفت اده  مفورد  یمل استانمارد
 مفواد  یبرخف  شیاففزا  ،یاصفل  یفازهفا  یبرخف  رییف تغ و C3S مقفمار  شیاففزا  مانها،یسف  یزیف ر شیاففزا . گردد
 پوزو نهففا یبرخفف. اسففت اثرگفف ار نرمففا  مانیسفف ریففخم آ  مقففمار بففر زیففن پودرسففن  ایفف پوزو نهففا ماننففم
 مانیسفف ریففخم در متعففار  یروانفف جففادیا یبففرا آ  بففه ازیففن پوزو نهففا از یاریبسفف و جففاجرود تففرا  ماننففم
 یهففا کارخانففه یبرخفف و شففما  مانیسفف تهففران، مانیسفف) دهنففم یمفف شیافففزا شففم  بففه را ختففهیآم یهففا
 (بنیگ و مازنمران روزکوه،یف منطقه مانیس
 نرمفا   ریف خم هیف ته یبفرا   ز  آ  یوقتف  صفور   هفر  در و شفود  توجفه  مفوارد  نیف ا بفه  سفت ین بم حا  بهر
 شیافففزا بففه ازیففن و افففتی خواهففم شیافففزا زیففن ثابففت یروانفف بففا بففتن هیففته یبففرا  ز  آ  ابففم،ی شیافففزا
 ژهیبففو سففتین مطلففو  چنففمان کففه دارد یپفف در را مانیسفف بففه آ  نسففبت نههماشففتن ثابففت یبففرا مانیسفف
 .ستین مناسب مانیس اریع بودن ثابت و آماده بتن یبرا
 رهیغ و آب جذب و یفشار مقاومت شی،آزما ASTM C936 استاندارد در ها پوش کف مورد در -0
 بلوک یبرا استاندارد نیا از اقتباس با ،یمل استاندارد در است؟ شده داده ارجاع ASTM C140 به
 ییبنا قطعات و ها پوش کف یبرا بار اعمال سرعت ایآ. آورد یم بوجود اشکال و است یتوخال یها

 است؟ کسانی ها بلوک مانند
 یملفف اسففتانمارد در کففف پوشففش یبلوکهففا شیآزمففا یهففا رو  و مشخصففا  کففه شففود اشففاره اسففت  ز 

 در ASTM C936 از اسففت اده بهرحففا . اسففت شففمه نیتففمو EN1338 توجففه بففا کففه اسففت آمففمه 27185
 .نمارد یکاربرد فعبً رانیا

 ربففاربریغ "معمففو  و( سففب ) یمانیسفف یهففا بلففو  یهففا یژگففیو یبففرا C129 اسففتانمارد ASTM در
 C90 در بفاربر  یمانیسف  یهفا  بلفو   یهفا  یژگف یو. باشفم  یمف  0082 یملف  اسفتانمارد  آن معفاد   کفه  است
 و یریففگ نمونففه یبففرا C140 اسففتانمارد. اسففت بففوده 07-1 یملفف اسففتانمارد در آن معففاد  کففه شففمه داده
 در. باشففم یمفف 07-2 آن یرانففیا معففاد  کففه اسففت( یتوخففال بلففو ) ییبنففا یبتنفف قطعففا  یبففرا شیآزمففا
 زیففن DINوEN  یاسففتانماردها از میففگرد یسففع و شففم داده اسففتانماردها نیففا در یراتففییتغ گ شففته سففا 
 .شود است اده آنها از یبرخ در

 

 آمفمه  مفرتبط  و ییبنفا  یبتنف  قطعفا   ،2727 سفا   در ASTM C140 عنفوان  در کفه  شفود  میف ق اسفت   ز 
 در. شففود یمفف مربففو  زیففن تففوپر قطعففا  بففه و اسففت امففمهین آن عنففوان در یتوخففال یهففا بلففو  و اسففت
 بفه  صفرفاً  و اسفت  گرفتفه  قفرار  بحف   مفورد  یمختل ف  یبتنف  ییبنفا  قطعفا   اسفتانمارد،  نیف ا وسفت یپ هشت
 بلففو  شیآزمففا  یسففر افتنیفف یبففرا بففتن انجمففن میسررسفف در. نففمارد اختصففا  یتوخففال یهففا بلففو 
 بفه  منحصفر  کفه  سفت ین آن یمعنفا  بفه  امفا  اسفت  آمفمه  پرانتفز  درون عبفار   نیا جستجوگر، توسط یتوخال
 بطففور و سففتین C140 معففاد  قففاًیدق رانیففا 07-2 اسففتانمارد کففه کففرد اذعففانبایففم  البتففه. باشففم آن
 نیبنفابرا  اسفت  گرفتفه  مهیف ناد را مفوارد  ریسفا  و پرداختفه  یتوخفال  ییبنفا  یبتنف  بلفو   شیآزمفا  به ینشیگز
 .مینمائ مراجعه C140 یعنی آن یاصل استانمارد به میبا

 نیتد دکتر یآقا جناب
 13 در13 قالب در تازه بتن از یریگ نمونه ضوابط مورد در پرسش:  موضوع
 مقاومففت لیتبففم بیضففرا بففر یمبنفف میقففم نهففم مبحفف  34 صفف حه در 2-5-9 جففمو  نکففهیا بففه باتوجففه
 شففمه حفف   نهففم مبحفف  میففجم شیرایففو در 15 در 15 یهففا نمونففه بففه 17 در 17 یمکعبفف هففای¬نمونففه
 چففه از بففتن یفشففار مقاومففت آزمففون یبففرا 17 در 17 یمکعبفف یهففا نمونففه از اسففت اده صففور  در اسففت،
 در یبففارگزار سففرعت هففا، یریففگ نمونففه تففواتر و تعففماد مففورد در لط ففا کففرد؟ اسففت اده سففتیبایم یضففوابط
 .مییب رما میجم طیشرا در 17 در 17 های نمونه یبرا شکست هنها 

 بتن  انجمن یحقوق عضو -یآشتیان یکاظم پیام

 جناب آقای مهندس پیام کاظمی آشتیانی
 زیر به استحضار می رسم.موارد  477ز-19در نامه شماره  18/70/1477با توجه به پرسش مور  

سففا  اخیففر اجففازه داده اسففت تففا بجففای آزمونففه هففای اسففتوانه ای     27در  ACI318از آنجففا کففه در  -1
اسففت اده شففود و هیچهونففه تبففمیلی بففرای نتففایج مزبففور      17*27از آزمونففه هففای اسففتوانه ای   15*37

 شمه است.پیش بینی نکرده است در آئین نامه جمیم بتن ایران نیز این رویه دنبا  
دقیقففاً یکسففان نیسففتنم و اسففتوانه بففا قطرهففای   17*27و15*37در واقفف  مقاومففت فشففاری اسففتوانه   -2

 کوچ  تر، مقاومت بیشتری را بهمراه تغییرا  بیشتر در آزمونه ها از خود نشان می دهنم.

، اسففت اده از حففماقل سففه آزمونففه   15*37آزمونففه اسففتوانه ای   2بجففای اخفف  حففماقل   ACI318در  -3
 را بری تعیین مقاومت فشاری پیش بینی کرده است. 17*27

مبح  نهم جمیم مشابه آئفین نامفه بفتن جمیفم تنظفیم شفمه اسفت و بفرای اطبعفا  بیشفتر بایفم بفه              -4
 آئین نامه جمیم بتن و ت سیر و توضی  آن مراجعه شود.

سففانتی  15کعففب از م15*37در آئففین نامففه جمیففم بففتن ایففران اجففازه داده شففمه اسففت بجففای اسففتوانه  -5
اسففت اده  17*27سففانتی بجففای اسففتوانه  17اسففت اده شففود. هففم چنففین اجففازه داده شففمه اسففت از مکعففب

 گردد.

سففانتی، تغییففری نخواهففم کففرد امففا   17تففواتر نمونففه بففرداری از بففتن در صففور  اسففت اده از مکعففب    -6
 عمد خواهم بود. 3حماقل تعماد آزمونه های ی  سن برای مقاومت فشاری 
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عففمد مففی باشففم و بففرای تففراکم بایففم از  1سففانتی برابففر  17تعففماد  یففه هففا بففرای تففراکم در قالففب مکعبففی 
ت ضفربه بفرای  یفه اسفت اده شفود و بکفارگیری ضفربا  بیشفتر نیفز ببمفان  اسف            25کوبه )رامر( به تعفماد  

تا تفراکم کفافی انجفا  شفود. ضفربه بفا چکفش  سفتیکی بفه بمنفه قالفب ببمفان  اسفت از میفز ویبفره نیفز                 
 توان برای تراکم است اده کرد. می

ایففران ضففوابط بارگفف اری روی آزمونففه هففا ماننففم سففرعت بارگفف اری مشففخص     1678-3در اسففتانمارد  -8
نیففه مففی باشففم کففه بففا توجففه بففه سففط  مهاپاسففکا  در ثا 8/7تففا  4/7شففمه اسففت ایففن سففرعت بارگفف اری 

نیرو در هر ثانیفه یفا دقیقفه تعیفین مفی شفود )بفرای بفتن هفای پرمقاومفت میتفوان             بارگ اری آزمونه مقمار
 از سرعت های بیشتر نیز است اده کرد.(

 EN12390-3و  EN12390-2بففففر اسففففا  اسففففتانماردهای  1678-3و  1678-2اسففففتانماردهای  -9
 می باشم. ISO1920-4و  ISO1920-3مشابه استانماردهای تهیه شمه است که تقریباً 

سففانتی اسففت اده کففرد کففه   17 ز  بففه ذکففر اسففت در صففورتی مففی تففوان از آزمونففه هففای مکعبففی    -17
میلففی متففر بزرگتففر نباشففم )در اسففتانمارد اروپففا      25حففماک ر انففمازه اسففمی سففنهمانه هففای بففتن از     

 میلی متر( 32حمود

( مراجعففه گففردد تففا اطبعففا  بیشففتری 8و 5جمیففم بففتن ایففران )فصففو  توصففیه مففی شففود بففه آئففین نامففه 
 کسب شود.

 محسن تدین 

 انجمن بتن ایران

در بحفف  تففاثیر نففو  سففیمان و سففن بففتن بففر روی مقاومففت فشففاری نسففبی بففتن طبفف  مقففررا  ملففی      
روزه مشخصففه نمففوده  97و 28، 0درصففمهایی را بففر اسففا  نففو  سففیمان و زمانهففای   9سففاختمان مبحفف  

 روزه حسا  می کننم. 42وژه ای که اینجانب مشغو  هستم مقاومت مشخصه را بر اسا  در پر
 روزه هم ضریبی هست؟ 42می خواستنم بمانم آیا برای زمان 

 عضو حقوقی انجمن بتن -علی حقیقت بین
 جناب آقای مهندس علی حقیقت بتن

 در ارتبا  با سن تعیین مقاومت بتن، پاسخ  زیر به استحضار میرسم: 

 . مقاومت مشخصه می توانم برای سنین مختلف در پروژه ها مطر  گردد.1
، تبففمیل مقاومففت مشخصففه را بففرای انففوا  سففیمان پرتلنففم در    92. مبحفف  نهففم مقففررا  ملففی سففا    2

، ایففن تبففمیل حفف   شففمه اسففت و چنففین    1399سففنین مختلففف مطففر ، نمففوده بففود کففه در سففا      
 ف نماریم.هایی برای انوا  سیمان در سنین مختل تبمیل

روز مشففخص شففمه اسففت  ز  اسففت در همففان سففن اقففما  بففه       42. چنانچففه در پففروژه شففما سففن   3
شکستن بتن ها و تعیین مقاومفت فشفاری نمائیفم و بفا مقاومفت مشخصفه ارائفه شفمه طبف  آئفین نامفه یفا             

 مقررا  ملی مقایسه نمائیم و انطبا  بارده را دنبا  کنیم.
 محسن تدین 


