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 جناب آقای مهندس علی اکبر حسينی

ر یا    ارز ارییاابا انج اار بار  قا  ات   خصاه  ااارد ییار          90  28در  ارد نتاایی  قا  ات ف اار     
 به استح ار  ا رسسا

 28بااادا اساات   ع ااا  و   قا  اات   خصااه   C25در ًااار ا کااه بااتن واار ها  ااارد نظاار دارا  ردا   
   اواسیا   ا باشسا 25ر یا استاانه ا  

ر یا ماا ااس باااد   اار ای یااه در   خصااان ف ااا    28بااسیها اساات  اارز واا یر    قا  اات ف ااار    
 مصاًا ور ها  سن دی ر  را برا   قا  ت   خصه اعرم کردا باشسا

  عیاا ا قاعاسا ن اناه  اایا کاه      1379  ویا ن نا اه باتن ساا       1392ر   حث نها   قارران  یاا ساا      د
  اواساایا  ساسااتاانه ا  ت ک تاار ن اشاا س   ااا  اان ااس  ااارد واا یر  داارار پ رنااس   بااتن کاا         21ای 

 قا  ت  حساب ن اا شاانسا در ر ار ای صاارن باتن کا   قا  ات باه  سااب  اا وی اس    یم اسات در             
  بصارن  حی یا   سیس باا  ،ااا پ ار  در ایان  اارد اظهاارنظر شاادا در  ار نقجاه   ایاز           دریه ا 

 قا  اات   خصااه باشااس     85/0بایااس سااه  ،اااا  ه ااه شاااد    قا  اات   ااان  ن سااه  ،اااا باا   ای    
  قا  ت   خصه ک تر باشسا 75/0  چ ک ای  ،اا  ا ن ایس ای 

  یاا نت جاه ارساا ا   اان  ن ساه  ،ااا اسات          ا  خص ن ست که ویا در  ر  ارد یاک  ،ااا  ه اه شاس    
ر یا ارسااا ا  ربااا  بااه یااک وی انااه اساات یااا    90ر یا    28 اا    چ اا ن   ااخص ن ساات  قا  اات  

   ان  ن  ساد  د  وی انه  ا باشس  بهر ا  نتایی  ،اا  ا ن ا   اسب به نظر ن ا رسس

یاا  ،ااا   و اادا ساای    شیساتن       در    ا ا که وی ای  اا  ارد  اافا  رارف ن  اداسام باه  ه اه ن اناه      
ونها  ا ک س عیا ا قاعاسا ن اای  باه   اار نااظر   و  انیاار   کارفر اا  یااد ناساردا   ار ای یاه در ایان             

 رابجه ن ا  ااف  د یا  یاد داشته باشسا

 یاااد افا دنااا   ا  ااا   ر   ماًااا باارا  ن انااه پ اار    وی ااای  را در باار نااساردا بااا ایاان  ااا  اپاار  
ر نساا ت بااه انجااام وی ااای   ااا   ن انااه پ اار   ااا   انحاارا  ونهااا ای ر   اسااتانسارد   ساات سا ا و  انیااا

  داشته باشس   ارایه د س    ارد د ا   ادع شاد  این نتایی ای اعت ار ساد   ا پرددا

 محسن تدین

 ایران بتن انجمن
 انجمن بتن ایران

 مترمکعب 30 از کمتر های بتن ع: نمونه برداری وآزمایشات وموض

 وی ای اان باتن    با  ایه به ایان کاه بع اا ای کارفر ایاا    یاا ساای انها   ختیاف بارا  ن اناه باردار           
ن اناه باردار      اایا   وی اناه ای باتن   9 اساد  بایاس ساه سار  شاا         وی ای ا اا   اک س  ا ک  س کاه   ایا

دیااارا  اا  برشاا   یان اسات        ای ررفا در بع اا ای ساایا  اا ای ی یاه ساتانها   یاا   ر اا           ن ای س
 شااد    ا   وار ها   حا   باه    یسار   اراز  د  باا   الر    باشاس   یعاب   تار  15–10 ج  بتن در  س د 

  یان اسات      ک اس  باردار   ن اناه  سار   یاک    یسار   اراز   ار  ای  ااناس   ا فق   وی ای  اا در نت جه
  ای ااس ی ااا  در ررفااا ای  ااراز   یساار سااا ا ن اشااس کااه وی ای اا اا ادااسام بااه ن انااه بااردار  ک ااس    

 

 
 
 
 
 

 انجمن بتن ایران
این شرکت در انجام بتن کف ساای  ییاا ای وار ها  اا  مااد  جااب  یاس   و اسات باا   ای  ک  ااد            
 قا  ت   خصه ف ار   اایاه شاسا اساتا کارفر اا باا اسات اد باه نتاایی  ،ااا پ ار   ای وا یر  نتاایی             

واا یر     اارز ارییااابا دااراردادا    ااا    ر یا را یهاات  28ر یا ماااددار  ن ااادا   ًاارفاج نتااایی    90
ر یا را بااا یری ااه  ااا واا یردا   نتااایی مااارر ای ایاان انحاارا  را    28نساا ت بااه  قا  اات   %25انحاارا  

 رد د اعرم  ا ن ایسا شاایا   ایاه اسات  ،ااا پ ار     ا    ن هاسار  بجاار ًاح و  جااب   اااب             
نجااام شااسا اسااتا  اا  اج بااا  ایااه بااه  ًااارن نی یرفتااه   شیسااتن ن انااه  ااا بااس     ااار و  انیااار ا 

شرای  کف سای  یهات ایجااد ساجو ساخت ای ا  اا  اساتدادا شاسا اسات   نتاایی  قا  ات ف اار  باا             
 ااااد افا دنااا   ا  ااا   صاارفا در بااتن بااادا اسااتا ماا  اا  س اساات  اا ن بررسااا   اًاا ه  ااا        

 سا سارز ف ا  ارد ن ای در مصاص  اارد ییر را به این شرکت اعرم فر ای 
 ر یا 90و یر  نتایی ن انه  ا  -1

 نحاا ارییابا   ست  ًحه پ ار  نتایی    عرفا شرکت  ا  ذیصرح    عت ر در این ی   ه -2

 ر شها   قایت کف سای -3

این شرکت ا اادپا دارد  اا در ًاارن ًار سیس نسا ت باه ارایاه  ا ا حان ب  اتر در ییساه ا  باسین            
   ظار   ار یابسا

 علی اکبر حسينی

 عضو حقوقی انجمن بتن ایران 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پرسش و پاسخ



فصلنامه
انجمن بتن ایران 9

 

 
 جناب آقای مهندس علی اکبر حسينی

ر یا    ارز ارییاابا انج اار بار  قا  ات   خصاه  ااارد ییار          90  28در  ارد نتاایی  قا  ات ف اار     
 به استح ار  ا رسسا

 28بااادا اساات   ع ااا  و   قا  اات   خصااه   C25در ًااار ا کااه بااتن واار ها  ااارد نظاار دارا  ردا   
   اواسیا   ا باشسا 25ر یا استاانه ا  

ر یا ماا ااس باااد   اار ای یااه در   خصااان ف ااا    28بااسیها اساات  اارز واا یر    قا  اات ف ااار    
 مصاًا ور ها  سن دی ر  را برا   قا  ت   خصه اعرم کردا باشسا

  عیاا ا قاعاسا ن اناه  اایا کاه      1379  ویا ن نا اه باتن ساا       1392ر   حث نها   قارران  یاا ساا      د
  اواساایا  ساسااتاانه ا  ت ک تاار ن اشاا س   ااا  اان ااس  ااارد واا یر  داارار پ رنااس   بااتن کاا         21ای 

 قا  ت  حساب ن اا شاانسا در ر ار ای صاارن باتن کا   قا  ات باه  سااب  اا وی اس    یم اسات در             
  بصارن  حی یا   سیس باا  ،ااا پ ار  در ایان  اارد اظهاارنظر شاادا در  ار نقجاه   ایاز           دریه ا 

 قا  اات   خصااه باشااس     85/0بایااس سااه  ،اااا  ه ااه شاااد    قا  اات   ااان  ن سااه  ،اااا باا   ای    
  قا  ت   خصه ک تر باشسا 75/0  چ ک ای  ،اا  ا ن ایس ای 

  یاا نت جاه ارساا ا   اان  ن ساه  ،ااا اسات          ا  خص ن ست که ویا در  ر  ارد یاک  ،ااا  ه اه شاس    
ر یا ارسااا ا  ربااا  بااه یااک وی انااه اساات یااا    90ر یا    28 اا    چ اا ن   ااخص ن ساات  قا  اات  

   ان  ن  ساد  د  وی انه  ا باشس  بهر ا  نتایی  ،اا  ا ن ا   اسب به نظر ن ا رسس

یاا  ،ااا   و اادا ساای    شیساتن       در    ا ا که وی ای  اا  ارد  اافا  رارف ن  اداسام باه  ه اه ن اناه      
ونها  ا ک س عیا ا قاعاسا ن اای  باه   اار نااظر   و  انیاار   کارفر اا  یااد ناساردا   ار ای یاه در ایان             

 رابجه ن ا  ااف  د یا  یاد داشته باشسا

 یاااد افا دنااا   ا  ااا   ر   ماًااا باارا  ن انااه پ اار    وی ااای  را در باار نااساردا بااا ایاان  ااا  اپاار  
ر نساا ت بااه انجااام وی ااای   ااا   ن انااه پ اار   ااا   انحاارا  ونهااا ای ر   اسااتانسارد   ساات سا ا و  انیااا

  داشته باشس   ارایه د س    ارد د ا   ادع شاد  این نتایی ای اعت ار ساد   ا پرددا

 محسن تدین

 ایران بتن انجمن
 انجمن بتن ایران

 مترمکعب 30 از کمتر های بتن ع: نمونه برداری وآزمایشات وموض

 وی ای اان باتن    با  ایه به ایان کاه بع اا ای کارفر ایاا    یاا ساای انها   ختیاف بارا  ن اناه باردار           
ن اناه باردار      اایا   وی اناه ای باتن   9 اساد  بایاس ساه سار  شاا         وی ای ا اا   اک س  ا ک  س کاه   ایا

دیااارا  اا  برشاا   یان اسات        ای ررفا در بع اا ای ساایا  اا ای ی یاه ساتانها   یاا   ر اا           ن ای س
 شااد    ا   وار ها   حا   باه    یسار   اراز  د  باا   الر    باشاس   یعاب   تار  15–10 ج  بتن در  س د 

  یان اسات      ک اس  باردار   ن اناه  سار   یاک    یسار   اراز   ار  ای  ااناس   ا فق   وی ای  اا در نت جه
  ای ااس ی ااا  در ررفااا ای  ااراز   یساار سااا ا ن اشااس کااه وی ای اا اا ادااسام بااه ن انااه بااردار  ک ااس    

 

 
 
 
 
 

 انجمن بتن ایران
این شرکت در انجام بتن کف ساای  ییاا ای وار ها  اا  مااد  جااب  یاس   و اسات باا   ای  ک  ااد            
 قا  ت   خصه ف ار   اایاه شاسا اساتا کارفر اا باا اسات اد باه نتاایی  ،ااا پ ار   ای وا یر  نتاایی             

واا یر     اارز ارییااابا دااراردادا    ااا    ر یا را یهاات  28ر یا ماااددار  ن ااادا   ًاارفاج نتااایی    90
ر یا را بااا یری ااه  ااا واا یردا   نتااایی مااارر ای ایاان انحاارا  را    28نساا ت بااه  قا  اات   %25انحاارا  

 رد د اعرم  ا ن ایسا شاایا   ایاه اسات  ،ااا پ ار     ا    ن هاسار  بجاار ًاح و  جااب   اااب             
نجااام شااسا اسااتا  اا  اج بااا  ایااه بااه  ًااارن نی یرفتااه   شیسااتن ن انااه  ااا بااس     ااار و  انیااار ا 

شرای  کف سای  یهات ایجااد ساجو ساخت ای ا  اا  اساتدادا شاسا اسات   نتاایی  قا  ات ف اار  باا             
 ااااد افا دنااا   ا  ااا   صاارفا در بااتن بااادا اسااتا ماا  اا  س اساات  اا ن بررسااا   اًاا ه  ااا        

 سا سارز ف ا  ارد ن ای در مصاص  اارد ییر را به این شرکت اعرم فر ای 
 ر یا 90و یر  نتایی ن انه  ا  -1

 نحاا ارییابا   ست  ًحه پ ار  نتایی    عرفا شرکت  ا  ذیصرح    عت ر در این ی   ه -2

 ر شها   قایت کف سای -3

این شرکت ا اادپا دارد  اا در ًاارن ًار سیس نسا ت باه ارایاه  ا ا حان ب  اتر در ییساه ا  باسین            
   ظار   ار یابسا

 علی اکبر حسينی

 عضو حقوقی انجمن بتن ایران 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



فصلنامه
10 انجمن بتن ایران

 

ایاس   باه د  ا  ایان کاه ساه سار          کاردا  باردار   ن اناه  سار   د  چارا  شا ا  کاه  شااد   اا  اعرم نتایی
 ن انه بردار  کا   ن ست   نتایی ک تر  ع ی ان بت ا ای  حاظ وی ن نا ه  ا  ای س ن ا پرددا

 پردد اعرم ذی دعا  عند به ایرا یهت    ا ماا    س است  را ب فار بررسا   اًر  ه  یم  
 غالمرضا غالمی
 عضو حقوقی انجمن بتن ایران

 جناب آقای مهندس غالمرضا غالمی

 تاار  یعااب باااد بااا وااای  ای  ااام ر در  30دربااارا ن انااه بااردار    وی ااای   ااا  بااتن  ااا  ک تاار ای  
 ارسا  یااب ه   اارد ییر به استح ار  ا رسس:

و ااسا اسااتا در   1392  حااث نهاا  در  قاارران  یااا سااا     ااااب  ن انااه بااردار  بااه   اااح در    -1
 ختصاار  در ایاان رابجااه  ا اا و دادا شااسا اسااتا ا ااا بایااس باارا   ا اا و    1399 قاارران  یااا سااا  

 ت  رایعه ن ادا1400وی ن نا ه یسیس بتن ایرا س 8ب  تر به فص  
وی اناه   9شاا     سار   3 ر ن انه بردار  شا   وی اناه  اا   ه اه شاسا ای باتن  اایا اسات    ه اه          -2

نابات   3باا  اارد اسات   ار ای یاه در  ار باتن ریاا  ر ا   اااب  وباا    قارران  یاا ن اای باه                 کا رج
ن انه بردار   یاد داشته باشس کاه ایان ا ار باا  یااد  جا  ییااد باتن ریاا  یاا ساجو ییااد  دیااار                

اشاات اا بجااا  دا  سااقف   یااا رااا  داباا   ایااه سااتانها  اًاا   ااا پااردد سدر   حااث نهاا  یسیااس بااه 
 استت اشت اا  اش ن نایسا تر  ربع و سا است که  50 تر  ربع دیاار   دا    قسار  150

 تار  یعاب اسات     15یاا   10ی انا که  ج  باتن در باتن ریاا  ا  اا  یاا ا  انهاایا ای ساایا  اس د          -3
 عااساد  بااردار  کااافا ب ظاار  ااا رساس   اار ای یااه دساات اا نظااارن عرد  ااس بااه ن انااه  ع ا جیاک ناباات  

 باشس   د ییا برا  ای یار ادا ه ن ایسا   ا  ب  تر برا  ن انه بردارنابت
در وی ن نا ه بتن ایرا      حث نه   قرران  یاا باه   چایاه پدتاه ن اا شااد کاه  ت ااج بایاس ساه            -4

 اا  سر  ن انه بردار  انجام دادا ا ا برا  وا یر  باتن ن اای باه بررساا نتاایی  ار ساه سار  ن اناه دارد ا          
درار ن ست ای ها ای یک ر ی باتن ریاا  بسسات و اسا باشا س    اا  ااناس  رباا  باه باتن ریاا  ر ی اا              

ر ی ن اا در ویا ن نا اه باتن یسیاس ایارا   ا   شاسا اسات   در           3د     یاا بعاس باشا س   شار  فاًایه      
 یسیس ن ا  یاد نساردا 9  حث 

 محسن تدین  
 انجمن بتن ایران


