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 به نام خدا

 آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران

 صۀنعتی  و تحقیقۀات  اسۀتاندارد  مؤسسۀ   مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ  یک بند موجب به ایران سازمان ملی استاندارد

 استانداردهای ملی )رسمی( ایران نشر و تدوین تعیین، که وظیف  است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران،

  .دارد عهده به را

نظۀران مراکۀو و مؤسسۀات    صۀاحب  ،های فنی مرکب از کارشناسان سازمان های مختلف در کمیسیونتدوین استاندارد در حوزه

شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شۀرایط تولیۀدی،   مرتبط انجام می علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و

کننۀدگان،  صۀاحبان حۀو و نفۀع، شۀامل تولیدکننۀدگان، مصۀر         فناوری و تجاری است کۀه از مشۀارکت آگاهانۀه و منصۀفان    

نۀوی    شۀود. پۀی   لتی حاصۀل مۀی  دوهای دولتی و غیرکنندگان، مراکو علمی و تخصصی، نهادها، سازمانصادرکنندگان و وارد

شۀود و پۀ  از دریافۀت     های مربوط ارسۀا  مۀی   نفع و اعضای کمیسیوناستانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی

به عنوان استاندارد ملی )رسمی( ایران چۀا  و   ،ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب  نظرها و پیشنهادها در کمیت

 د.شومنتشر می

کننۀد   نیو با رعایت ضوابط تعیۀین شۀده تهیۀه مۀی     صالحذیمند و  های عالقه که مؤسسات و سازمان نوی  استانداردهایی پی 

شۀود. بۀدین ترتیۀب،     چۀا  و منتشۀر مۀی    ملۀی ایۀران   بررسی و درصورت تصۀویب، بۀه عنۀوان اسۀتاندارد     ،درکمیته ملی طرح

ملی اسۀتاندارد مربۀوط     تدوین و در کمیت 5 رۀاستاندارد ملی ایران شما مقرراتشود که بر اساس استانداردهایی ملی تلقی می

 به تصویب رسیده باشد. شود تشکیل میایران استاندارد  در سازمان ملیکه 

(ISO) المللی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بیند سازمان ملی استاندار
 2(IEC) المللی الکتروتکنیۀک  کمیسیون بین ،1

(OIML) شناسی قانونی المللی اندازه سازمان بینو 
(CAC) کمیسیون کدک  غذایی 4است و به عنوان تنها رابط 3

در کشۀور   5

هۀای خۀاک کشۀور، از آخۀرین      کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن تۀوجه بۀه شۀرایط کلۀی و نیازمنۀدی     فعالیت می

 شود. گیری می المللی بهره ای بینهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استاندارده پیشرفت

کنندگان، حفظ سۀالمت   بینی شده در قانون، برای حمایت از مصر  تواند با رعایت موازین پی  سازمان ملی استاندارد ایران می

محیطۀی و اقتصۀادی، اجۀرای بعضۀی از      و ایمنی فردی و عمومی، حصو  اطمینان از کیفیۀت محصۀو ت و مالحظۀات زیسۀت    

داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای عۀالی اسۀتاندارد، اجبۀاری     استانداردهای ملی ایران را برای محصو ت تولیدی

المللۀی بۀرای محصۀو ت کشۀور، اجۀرای اسۀتاندارد کا هۀای صۀادراتی و          تواند به منظور حفظ بازارهۀای بۀین  . سازمان میکند

ها و مؤسسات فعۀا  در   ات سازمانکنندگان از خدم به استفاده بخشیدن. همچنین برای اطمینان کندبندی آن را اجباری  درجه

هۀا و   محیطی، آزمایشۀگاه  مدیریت کیفیت و مدیریت زیست هایسیستممشاوره، آموزش، بازرسی، ممیوی و صدورگواهی   زمین

ها و مؤسسات را بر اسۀاس ضۀوابط نظۀام     گونه سازمان استاندارد این سازمان ملیوسایل سنج ،  (الیبراسیون)کمراکو واسنجی 

هۀا  ها اعطا و بر عملکرد آنکند و در صورت احراز شرایط  زم، گواهینام  تأیید صالحیت به آن یت ایران ارزیابی میتأیید صالح

المللی یکاها، واسنجی وسایل سنج ، تعیین عیار فلوات گرانبها و انجام تحقیقات کۀاربردی   کند. ترویج دستگاه بین نظارت می

 .است سازمانان از دیگر وظایف این برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایر

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 کمیسیون فنی تدوين استاندارد

 «هاويژگی -بتن آماده »

 (دوم تجديدنظر)

 سمت و/يا محل اشتغال: رئیس:

 محسن، تدین

 مهندسی عمران( دکتری)

 و شرکت مهندسین مشاور سیناب غربانجمن بتن ایران 

  

  دبیر:

  محمدحسین، عباسی رزگله

 (مهندسی عمرانارشد )کارشناسی 
 سازمان ملی استاندارد ایران

  

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 احمدی، بابک

 )دکتری مهندسی عمران(

 مرکو تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

 ایروانی، آزاده

 )کارشناسی ارشد مهندسی عمران(

 اداره کل استاندارد استان اصفهان

 بدرقه، مهدی

 مهندسی عمران()کارشناس ارشد 

 بنیاد بتن ایران

 بورگمهر، سعید

 )دکتری مهندسی عمران(

 شرکت آپتوس ایران

 محمدرضا، زادهترابی

 مهندسی عمران( کارشناسی ارشد)

 اداره کل استاندارد استان هرموگان

 مجتبی، جعفری

 مهندسی عمران( کارشناسی)

 اداره کل استاندارد استان آذربایجان غربی

 چینی، مهدی

 )دکتری مهندسی عمران(

 مرکو تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

 خوعلی، محمدحسین

 )کارشناسی ارشد مهندسی عمران(

 گروه تخصصی شهید رجایی
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 سمت و/يا محل اشتغال: )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 ذوقی، حسن

 )دکتری مهندسی عمران(

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

 رحمتی، علیرضا

 )کارشناسی ارشد مهندسی عمران(

 مدرس دانشگاه شهید بهشتی

 سامانیان، حمید

 سرامیک( -)کارشناسی ارشد مهندسی مواد

 پژوهشگاه استاندارد

 سبحانی، جعفر

 )دکتری مهندسی عمران(

 مرکو تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

 چی، غوالهسقط

 )کارشناسی ارشد مهندسی عمران(

 شرکت مرصوک بتن

 شرقی، عبدالعلی

 )دکتری مهندسی عمران(

 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 شکیبا، پویا

 )کارشناسی ارشد مهندسی عمران(

 شرکت ایران فریمکو

 عبدی زاده، مسعود

 )کارشناسی مهندسی عمران(

 بنیاد بتن ایران

 غنیمتی، مهدی

 )دکتری شیمی(

 اداره کل استاندارد استان البرز

 محرمکریمی، 

 )دیپلم ساختمان(

 انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی

 نژاد، سیامکفخرایی

 )کارشناسی مهندسی عمران(

 شرکت مهندسی مقاوم سازان روشا 

 کلهری، موسی

 )دکتری مهندسی عمران(

 انجمن صنفی تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان

 گنجی، مجتبی

 مکانیک سنگ()کارشناس ارشد 

 انجمن صنفی شن و ماسه استان تهران
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 سمت و/يا محل اشتغال: )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 علیرضا  سید مجتبوی، 

 سرامیک( -)کارشناسی مهندسی مواد

 سازمان ملی استاندارد ایران

 محرری، حسن 

 (مدیریت پروژه و ساخت -)کارشناسی ارشد معماری

 استاندارد ایرانسازمان ملی 

 منتظریان، آرمان

 )کارشناسی ارشد مهندسی عمران(

 شرکت پارس  نه

 موسوی، سیدصادق

 )کارشناسی مهندسی عمران(

 اداره کل استاندارد استان تهران

 نعمتی چاری، مهدی

 )دکتری مهندسی عمران(

 مرکو تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

 نوری، امیرعباس

 معدن()کارشناس مهندسی 

 کارشناس استاندارد

 وهاب کاشی، پژمان

 )دکتری مهندسی عمران(

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

 یگانه، علیرضا

 )کارشناسی ارشد شیمی پلیمر(

 شرکت خانه بتون

  ويراستار:

 علیرضاسید مجتبوی، 

 سرامیک( -)کارشناسی مهندسی مواد

 سازمان ملی استاندارد ایران
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 ح گفتار  یپ

 1 هد  و دامنه کاربرد    1

 2 مراجع الوامی    2

 5 اصطالحات و تعاریف     3

 9 مصالح     4

 11 مبنای سفارش و خرید بتن     5

 12 اطالعات سفارش     6

 15 اختالط و تحویل     7

 21 زناستفاده از دستگاه غیرهمبتن با  حمل    8

 22 تازه بتن از بردارینمونه     9

 24 الوامات بتن تازه   10

 28 الوامات بتن سخت شده   11

 30  تحویل بتن آمادهبرگه    12

 32 الوامات تجهیوات تولید بتن آماده   13

 38 کنتر  تولید و بازرسی واحد تولیدی   14

 38 ارزیابی انطباق   15

 40 الوامات یکنواختی بتن )الوامی( پیوست الف

برای برآورده کردن  هد  طرح مخلوطمحاسبه مقاومت فشاری  دهنده()آگاهی پیوست ب

 الوامات مقاومت فشاری 

49 

 51 درصد کل حباب هوای بتن و انواع شرایط رویارویی دهنده()آگاهی   پیوست

 53 دهنده( راهنمایی در مورد سامانه کنتر  تولید )آگاهی تپیوست 

 64 دهنده( مقررات تکمیلی برای بتن پرمقاومت)آگاهی ثپیوست 

 67 مقررات ارزیابی، نظارت و گواهی کنتر  تولید (الوامی) جپیوست 

 71 تغییرات اعما  شده در این استاندارد ملی در مقایسه با استاندارد منبع (الوامی)چ پیوست 

 73 نامهکتاب
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 گفتار پیش

 اساس بر شد، منتشر و تدوین 1381 سا  در بار نخستین که «هاویژگی - بتن آماده» استاندارد

 و گرفت قرار تجدیدنظر مورد بار دومین برای مربوط هایکمیسیون تأیید و بررسی و دریافتی پیشنهادهای

های و مصالح و فرآورده ساختماناجالسیه کمیت  ملی استاندارد مهندسی  هفتصد و نود و هشتمین در

 اصالح قانون 3 مادۀ یک بند استناد به استاندارد این اینک. شد تصویب 29/10/1397ساختمانی مورخ 

 استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه مقررات و قوانین

 .شود می منتشر ایران ملی

 شیوۀ و ساختار -ایران ملی استانداردهای) 5 شمارۀ ایران ملی استاندارد اساس بر ایران ملی استانداردهای

 زمینه در جهانی و ملی هایپیشرفت و تحو ت با هماهنگی و همگامی حفظ برای. شوندمی تدوین( نگارش

 که پیشنهادی هر و شد خواهند تجدیدنظر لووم صورت در ایران ملی هایاستاندارد خدمات، و علوم صنایع،

 قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظرتجدید هنگام شود، ارائه استانداردها این تکمیل و اصالح برای

 .کرد استفاده ایران ملی استانداردهای تجدیدنظر آخرین از همواره باید بنابراین،. گرفت خواهد

 شود. می1394 سا : )تجدید نظر او ( 6044 شمارۀاین استاندارد جایگوین استاندارد ملی ایران 

 :است زیر شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد این تدوین و  تهیه برای که خذیمأ و منبع

ASTM C94 / C94M: 2017a, Standard Specification for Ready-Mixed Concrete 
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  هاويژگی  -بتن آماده 

کند. بنابراين وظیفه کاربر اين استاندارد استت کته   مربوط را بیان نمی تمامی موارد ايمنی اين استاندارد -1هشدار

  را مشخص کند. هاي اجرايی آنموارد ايمنی و اصول بهداشتی را رعايت کرده و قبل از استفاده، محدوديت

شیمیايی پوستت و   سوختنسوزاننده هستند و ممکن است باعث  ،هاي سیمان هیدرولیکی تازهمخلوط -2هشدار

 اط در حین استفاده بشوند. مخ

 هدف و دامنه کاربرد 1

الوامۀات  اسۀت.   4-3بند زیرهای بتن آماده تعریف شده در تعیین ویژگی استاندارد، این تدوین از هد  1-1

 کننۀده مصر  کهاستاندارد باشد، مگر آنشده در این  الوامات بیانبر اساس باید  آماده بتن مربوط به کیفیت

باید مالک کننده ، که در این حالت الوامات مصر درخواست کرده باشدتری را گیرانهسختالوامات  )خریدار(

 کننده نباید منجر به خروج از الوامات متن این استاندارد شود.. الوامات مصر عمل قرار گیرد

محل تحویل طبۀو زیربنۀد    تعریفرا با توجه به  به عضو بتنیاین استاندارد انتقا  بتن از وسیله حمل  1-2

 تواند در برگیرد. نیو می 3-15

، ، تۀراکم )نحوه ریخۀتن و پخۀ  کۀردن بۀتن در محۀل نهۀایی(       در قالببتن دهی استاندارد جایاین  1-3

 دهد. پوش  نمی ،در اجرای پروژهرا کننده بتن پ  از تحویل به مصر و محافظت از آوری عملپرداخت، 

گر تولیدشده توسط پیمانهبتن بتن مسلح الیافی و اسالمپ،  بدونبتن غلتکی،  این استاندارد برای بتن 1-4

 کاربرد ندارد.حجمی و اختالط پیوسته 

گۀر حجمۀی و   بتن تولید شده توسط پیمانۀه و  12599بتن مسلح الیافی در دامنه کاربرد استاندارد ملی ایران شمارۀ  -يادآوري

 قرار دارد. 6043ملی ایران شمارۀ اختالط پیوسته در دامنه کاربرد استاندارد 

که اشخاک کاربرد دارد. در صورتی آماده این استاندارد برای بتن تولیدشده در واحدهای تولیدی بتن 1-5

در محل  (کردن و توزین مصالح ساخت بتندستگاه پیمانه) تجهیوات ساخت بتنحقیقی یا حقوقی با نصب 

مقررات این  نیو مشمو  ایند،نسبت به تولید بتن اقدام نم است،یک پروژه یا در زمینی که نودیک آن 

الوامات صالح اخذ نموده و سپ  استاندارد خواهند شد؛ یعنی قبل از تولید باید مجوز تولید از مراجع ذی

    نمایند.سازی این استاندارد را پیاده

این استاندارد رابطه فنی مشترک جهت تباد  اطالعات مربوط بۀه سۀفارش، تولیۀد، حمۀل، تحویۀل و       1-6

و همچنۀین  کننده یۀا خریۀدار(   کیفیت بتن آماده بین تولیدکننده و نویسنده مشخصات فنی )مصر کنتر  
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بۀه منظۀور صۀدور گۀواهی     ارزیۀابی انطبۀاق   بازرسی و و معیارهایی برای تجهیوات تولید و حمل بتن الوامات 

 گیرد.بر می با این استاندارد را درانطباق 

 مراجع الزامی 2

 ها ارجاع داده شۀده اسۀت.  صورت الوامی به آندارد که در متن این استاندارد به در مراجع زیر ضوابطی وجود

 شوند. ترتیب، آن ضوابط جوئی از این استاندارد محسوب میبدین

ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیهدرصورتی

هۀا ارجۀاع داده شۀده اسۀت،     در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن .نیستآور این استاندارد الوام

 آور است.های بعدی برای این استاندارد الوامهمواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیه

 استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الوامی است:

 اهویژگی -تن های بسنگدانه ،302 شمارۀاستاندارد ملی ایران     2-1

هۀا بۀرای   آوری آزمونۀه ساخت و عمل -2قسمت -شدهبتن سخت، 1608-2 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-2

 های مقاومتآزمون

 -اهۀ هتعیین مقاومۀت فشۀاری آزمونۀ    -3قسمت -شدهبتن سخت ،1608-3 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-3

  روش آزمون

 های بتن: افوودنی2قسمت  -بتن، مالت و دوغاب هایافوودنی ،2930-2 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-4

  بردارینمونه -1قسمت  -بتن تازه  ،3201-1 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-5

روش  -تعیین روانۀی بۀه روش اسۀالمپ    -قسمت دوم -بتن تازه ،3203-2 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-6

 آزمون

 گیری وزن مخصوکاندازه -قسمت ششم -بتن تازه ،3203-6 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-7

 بۀتن خۀود متۀراکم آزمۀون قیۀف      -9قسۀمت  -آزمون بتن تازه  ،3203-9 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-8

Vشکل 

آزمون قیۀف   - بتن خود متراکم -10قسمت -آزمون بتن تازه  ،3203-10 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-9

 شکل Lجعبه 

آزمۀون دانۀه   -بتن خۀود متۀراکم   -11قسمت -تازه آزمون بتن  ،3203-11 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-10

 بندی با الک

 های طبیعیهای پوزو نویژگی ،3433 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-11

 روش آزمون-های ریو و درشتبندی سنگدانهدانه - هاسنگدانه، 4977 ۀشماراستاندارد ملی ایران  2-12
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چگالی نسۀبی )وزن مخصۀوک( و جۀذب    تعیین چگالی،  -سنگدانه، 4980ۀ شماراستاندارد ملی ایران  2-13

 روش آزمون -ریو  آب سنگدانه

تعیین چگالی، چگالی نسۀبی )وزن مخصۀوک( و جۀذب     -سنگدانه، 4982ۀ شماراستاندارد ملی ایران  2-14

 روش آزمون -درشت  سنگدانه آب

روش -مقدار کل رطوبت قابل تبخیر با خشۀک کۀردن    -هاسنگدانه، 4983ۀ شماراستاندارد ملی ایران  2-15

 مونآز

ها و ویژگی -های مورد استفاده با آهکخاکستر بادی و سایر پوزو ن ،6171شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-16

 های آزمون روش

قسۀمت   E1,E2.F1,F2,M1,M2,M3-2,M3هۀای  های ردهوزنه، 7085-1 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-17

  الوامات اندازه شناختی و فنی-او  

 روش آزمون -تعیین چگالی  بتن سخت شده ،7516 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-18

 الوامات -سیستم مدیریت کیفیت  ،9001 شمارۀاستاندارد ملی ایران ایوو  2-19

فهرست بازرسی و کنتر  کیفیت تجهیوات تولید بۀتن   -بتن آماده ، 9601 ۀشماراستاندارد ملی ایران  2-20

 آماده

بازرسی و کنتۀر  ماشۀین آ ت تحویۀل بۀتن     فهرست  -بتن آماده ، 9602 ۀشماراستاندارد ملی ایران  2-21

 آماده

گیری قابلیۀت عبۀور بۀتن خۀود تۀراکم بۀا اسۀتفاده از        اندازه -بتن، 11271 ۀشماراستاندارد ملی ایران  2-22

 روش آزمون -Jحلقه

گیری میوان جدا شدگی ایستایی بتن خود تۀراکم بۀا   اندازه -بتن ، 12255 ۀشماراستاندارد ملی ایران  2-23

 روش آزمون-فنی ستون استفاد از روش 

 راهنمای نگارش مشخصات فنی: قسمت او  -بتن ،12284-1 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-24

گیری شده و تیرهای اره شده های مغوهتهیه و آزمون نمونه -بتن ، 12306 ۀشماراستاندارد ملی ایران  2-25

 روش آزمون -بتنی

 آیین کار -ساخت و نصب -بتن  کاربری میکسر -خودرو، 13222 ۀشماراستاندارد ملی ایران  2-26

 آب اختالط بتن ،14748 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-27

تخمین سریع مقاومت در برابر جدا شدگی ذرات بتن خۀود   -بتن ،19387 شمارۀاستاندارد ملی ایران  2-28

  روش آزمون-تراکم با استفاده از آزمون نفوذ 
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 معیارها، سازمان مدیریت و برنامه ریوی کشورنامه بتن ایران )آبا(، دفتر امور فنی و تدوین آیین 2-29

، دفتۀر مقۀررات ملۀی    هۀای بۀتن آرمۀه    طۀرح و اجۀرای سۀاختمان   مبحث نهم مقررات ملی ساختمان،  2-30

 ساختمان

2-31 ASTM C125, Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates 

 :ASTM C125 نامه، با استفاده از استانداردواژه -های بتن، سنگدانه1386سا   ،9148 ۀاستاندارد ملی ایران شمار -يادآوري

 تدوین شده است. 2005

2-32 ASTM C138/C138M, Test Method for Density (Unit Weight), Yield, and Air Content 

(Gravimetric) of Concrete 

، بۀا  )روش وزنۀی(  وزن مخصوک، بازدهی و هوای بۀتن تعیین  -بتن ،1393: سا  3821 استاندارد ملی ایران شمارۀ -يادآوري

 تدوین شده است. ASTM C138/C138M: 2013a استفاده از استاندارد

2-33 ASTM C173/C173M, Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the 

Volumetric Method 

، روش آزمۀون  -گیری هوای بتن بۀه روش حجمۀی  اندازه -تن آمادهب، 1395سا   :3823 استاندارد ملی ایران شمارۀ -يادآوري

 تدوین شده است. ASTM C173/C173M: 2014 با استفاده از استاندارد

2-34 ASTM C231/C231M, Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the 

Pressure Method 

2-35 ASTM C330/C330M, Specification for Lightweight Aggregates for Structural Concrete 

 ، بۀا اسۀتفاده از اسۀتاندارد   هۀا ویژگۀی  - ایسازه بتن برایها دانهسبک، 1396سا   :4985استاندارد ملی ایران شمارۀ  -يادآوري

ASTM C330/C330M: 2014 .تدوین شده است  

2-36 ASTM C567/C567M, Test Method for Determining Density of Structural Lightweight 

Concrete 

، بۀا اسۀتفاده از   آزمۀون  روش -ایسۀازه  سۀبک  بۀتن  چگالی ، تعیین1392: سا  17733استاندارد ملی ایران شمارۀ  -يادآوري

 تدوین شده است. ASTM C567/C567M: 2011 استاندارد

2-37 ASTM C618, Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for 

Use in Concrete 

2-38 ASTM C637, Specification for Aggregates for Radiation-Shielding Concrete 

 ،ها ویژگی -های مورد استفاده در بتن محافظ در برابر پرتو سنگدانه، 1397: سا  15527استاندارد ملی ایران شمارۀ  -يادآوري

 تدوین شده است. ASTM C637: 2014 با استفاده از استاندارد

2-39 ASTM C685, Specification for Concrete Made by Volumetric Batching and Continuous 

Mixing 

 –بۀتن سۀاخته شۀده بۀا پیمانۀه حجمۀی و اخۀتالط پیوسۀته         -بتن  ،1394: سا  6043استاندارد ملی ایران شمارۀ  -يادآوري

 شده است. تدوین  ASTM C685/C685M: 2014با استفاده از استاندارد، ها ویژگی

2-40 ASTM C1017/C1017M, Specification for Chemical Admixtures for Use in Producing 

Flowing Concrete 

http://www.nbri.ir/tabid/1222/Default.aspx
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2-41 ASTM C1064/C1064M, Test Method for Temperature of Freshly Mixed Hydraulic-

Cement Concrete 

 تعیین دمای بتن حۀاوی سۀیمان هیۀدرولیکی تۀازه مخلۀوط      -بتن ،1393سا   :11268 استاندارد ملی ایران شمارۀ -يادآوري

 تدوین شده است. ASTM C1064/C1064M: 2012 ، با استفاده از استانداردروش آزمون -شده 

2-42 ASTM C1077, Practice for Agencies Testing Concrete and Concrete Aggregates for 

Use in Construction and Criteria for Testing Agency Evaluation 

2-43 ASTM C1116, Specification for Fiber-Reinforced Concrete and Shotcrete 

 ، با اسۀتفاده از اسۀتاندارد  هاویژگی -بتن تقویت شده با الیا  -بتن، 1393سا   :12599استاندارد ملی ایران شمارۀ  -يادآوري

ASTM C1116/C1116M: 2010 .تدوین شده است 

2-44 ASTM C1240, Specification for Silica Fume Used in Cementitious Mixtures 

هۀای  دوده سۀیلی  )میکروسۀیلی ( مۀورد اسۀتفاده در مخلۀوط     ، 1395سۀا    :13278استاندارد ملی ایران شمارۀ  -يادآوري

 تدوین شده است. ASTM C1240: 2015 ، با استفاده از استانداردها ویژگی -سیمانی 

2-45 ASTM C1611/C1611M, Test Method for Slump Flow of SelfConsolidating Concrete 

، روش آزمۀون  -اندازه گیری جریان اسالمپ بتن خود تراکم  -بتن، 1393سا  : 11270 ۀشماراستاندارد ملی ایران  -يادآوري

 تدوین شده است. ASTM C1611/C1611M: 2014 با استفاده از استاندارد

2-46 ASTM C1797, Standard Specification for Ground Calcium Carbonate and Aggregate 

Mineral Fillers for use in Hydraulic Cement Concrete 

2-47 ACI 214R, Guide to Evaluation of Strength Test Results of Concrete 

 اصطالحات و تعاريف 3

 و  12284-1 شۀمارۀ ملۀی ایۀران    شۀده در اسۀتاندارد   ارائۀه در این استاندارد عالوه بر اصۀطالحات و تعۀاریف   

 رود:می کار، اصطالحات و تعاریف زیر نیو بهASTM C125استاندارد 

3-1  

 مؤثرآب 

effective water  

های پایه سیمانی )بتن، مالت، گروت و ...( آبی است که پ  از اختالط کلیه مصالح ساخت مخلوط ،مؤثرآب 

های خشک یا پ  دادن آب به مخلۀوط توسۀط   های مربوط به جذب آب توسط سنگدانهو انجام کلیه فعالیت

یجۀاد کۀارایی              سۀیمان و ا هیدراتۀه شۀدن   های ، در خمیر مواد سیمانی برای انجام واکن های خی سنگدانه

 در تعیین نسبت آب به سیمان یا نسبت آب به مواد سیمانی کاربرد دارد.  مؤثرماند. آب باقی می

 باشد:های زیر میشامل آب مؤثرآب 

https://www.astm.org/Standards/C1797.htm
https://www.astm.org/Standards/C1797.htm
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 کن و اضافه کردن به سایرمصالح، هنگۀام سۀاخت مخلۀوط    مقدار آب پیمانه شده جهت ریختن در مخلوط

 ؛هاسنگدانهبتن منهای آب جذب شده توسط 

 ؛ها(های خی  )رطوبت سطحی سنگدانهآب آزاد موجود روی سنگدانه 

 ؛مقدار یخ اضافه شده به بتن جهت کنتر  دما  

 گیۀری دقیۀو مقۀدار ایۀن آب     کن که به شرط وجود قابلیت انۀدازه آب ناشی از شستشوی کامیون مخلوط

شده تۀا از آن آب جهۀت سۀاخت بۀتن      داشتههای خاک موجود در کامیون، در آن باقی نگهتوسط سامانه

 ؛استفاده شود

گیری دقیو مقدار آب ناشی از شستشوی کۀامیون  های خاک برای اندازهکن مجهو به سامانهچنانچه کامیون مخلوط -يادآوري

  کن نباشد، باید این آب تخلیه شود.مخلوط

  کنی کۀه مجهۀو   های مخلوطنتوسط کامیو ،8-7بند زیرمقدار آب اضافه شده به بتن در محل پروژه طبو

 ؛گیری دقیو مقدار آب اضافه شده هستندبه وسیله اندازه

 آن مقدار درصۀد آبۀی   ی دوغابی یا ژلی هایا مکمل ی مایعهامقدار آب اضافه شده به بتن توسط افوودنی(

 . وجود دارد(ی دوغابی یا ژلی هامکملهای مایع یا که در ساختار افوودنی

3-2     

 کلآب 

total water  

آب کل مخلۀوط بۀتن تۀازه را تشۀکیل      ،هامخلوط بتن تازه و آب جذب شده توسط سنگدانه مؤثرمجموع آب 

 .دهدمی

3-3  

 آزمون اولیه

initial test 

 تعیین نسبت )مقدار( دقیو مصۀالح سۀاخت  قبل از شروع تولید نهایی به منظور که باید هایی آزمون یا آزمون

 یک بتن جدید برای برآورده کردن تمامی الوامات مشخص شده در بتن تازه و سخت شده انجام شود.
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3-4  

   بتن آماده

ready-mixed concrete 

تحویۀۀل )خریۀۀدار(  کننۀۀدهمصۀۀر بۀۀه کۀۀه در حالۀۀت خمیۀۀری تۀۀازه، توسۀۀط تولیدکننۀۀده )فروشۀۀنده(  بتنۀۀی

 .شودداده می

3-5     

 پذير  معمولی تراکمبتن 

 داراسالمپبتن 

conventional  compactable  concrete 

دهی در قالب، نیۀاز بۀه   باشد و پ  از جایمی mm210تا  mm10بتنی است که دارای اسالمپ در محدوده 

  تراکم دارد. 

3-6  

 بتن پرمقاومت

high-strength concrete 

 فشۀاری  رده مقاومۀت بۀتن سۀنگین  و    وبرای بتن معمولی 40Cبا تر از مشخصه  فشاری بتن با رده مقاومت

 را بتن پرمقاومت گویند.برای بتن سبک  30LCاز مشخصه با تر 

3-7     

 بتن خودتراکم

Self Compacting / Consolidating Concrete   

SCC 

شۀدن و پرکۀردن زوایۀای قالۀب و اطۀرا       انداختن، قابلیت جۀاری بتنی است روان که بدون جداشدگی و آب

 از لرزاننده مکانیکی برای تراکم آن ندارد. و نیازی به استفادهمیلگردها را بدون انسداد دارد 

3-8  

 (مرکزيکن ايستگاهی )مخلوطمخلوط شده در  بتن

central-mixed concrete 

 بتن، مخلوط شده باشد. کن ایستگاهی مخلوططور کامل در ای که بهبتن آماده
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3-9  

 مخلوطنیمه بتن

shrink-mixed concrete 

و سۀپ  در   باشۀد  مخلوط شۀده تمام نیمه طوربه ،کن ایستگاهیمخلوطتجهیوات با در ابتدا که  یاآماده بتن

 شود.تحویل داده می کنندهمصر مخلوط شده و به  طور کاملبه ،کنمخلوط کامیون

3-10  

   کنمخلوط کامیونمخلوط شده در  بتن

truck-mixed concrete 

تحویل داده  کنندهمصر و به  شدهحمل و  مخلوط طور کاملبهکن کامیون مخلوط که فقط در ایبتن آماده

 .شودمی

3-11  

 مخلوط خشک بتن

dry-mixed concrete 

کن حمل و در محل مصر  با اضافه کردن توسط کامیون مخلوطبه جو آب، آن سازنده اجوای کلیه بتنی که 

تحویل اختالط کامل به صورت بتن آماده  ایجاد وگیری مقدار آب اضافه شده از طریو سامانه دقیو اندازهآب 

 د.شومی

3-12  

 دار(زنهم)کامیون  زنهم تجهیزات 

 (truck agitator) agitating equipment 

طور معمۀو   صورت همگن با هم زدن در حین حمل و تحویل دارد و بهداری بتن را بهوسایلی که قابلیت نگه

 شود و توانایی اختالط بتن را ندارد. بر روی یک وسیله نقلیه )کامیون( نصب می

3-13  

 تحويل بتنزمان 

concrete delivery time 

سۀاعت پۀ  از ورود بۀه محۀل     ریوی )محل پروژه( و حداکثر نیمعبارت است از رسیدن کامیون به محل بتن

 که با توافو طرفین زمان دیگری تعیین شود.پروژه، مگر آن



   1397 سال :)تجديدنظر دوم( 6044مارۀ ايران ش ملیاستاندارد 

9 
 

 

3-14  

 کنکامیون مخلوط

truck mixer 

 صورت همگن باشد. حمل و تحویل بتن به کردن،کن که قادر به مخلوطکامیون دارای مخلوط

 مراجعه شود.13222 شمارۀکن، به استاندارد ملی ایران کار ساخت و نصب کامیون مخلوطبرای آگاهی از آیین -يادآوري

3-15  

 محل تحويل

delivery place  

انتقا  بتن از کۀامیون بۀه    مسؤولیتچنانچه پ  از رسیدن کامیون حمل بتن )تراک میکسر( به محل پروژه، 

کۀامیون   نۀاوه )سرسۀره(  خروج بتن از  نقطهآماده، )قالب( بر عهده خریدار باشد، محل تحویل بتن  عضو بتنی

کۀامیون حمۀل بۀتن     نۀاوه )سرسۀره(  از  تخلیۀه کیفیت بتن در حا   مسؤو  تولیدکنندهباشد و حمل بتن می

)قالب( بر عهده تولیدکننده باشد، محل تحویل  عضو بتنیانتقا  بتن از کامیون به  مسؤولیتاما اگر  ؛باشد می

کیفیت بتن در حۀا    مسؤو و تولیدکننده  است به داخل عضو بتنی )قالب(تخلیه بتن تازه  نقطهبتن آماده، 

 باشد.می )قالب( بتنیبه داخل عضو  ریختن

 درج شده باشۀد.  تحویل بتن آمادهکننده در کارت صر محل تحویل باید براساس توافو بین تولیدکننده و م

در نظر گرفته  )قالب( که محل تحویل مشخص نشده باشد، محل تحویل، لحظه ورود به عضو بتنیدر صورتی

 شود.می

برده کار سفارش دهنده متراد  یکدیگر به و کننده، خریدار، نویسنده مشخصاتهای مصر در این استاندارد، عبارت -يادآوري

   اند.کار برده شدهکننده نیو متراد  یکدیگر بهمینأهای تولیدکننده و تاند؛ عبارتشده

 مصالح 4

 کلیات  4-1

دهنده بتن آماده باید با استانداردهای ملی مربوطه انطباق داشۀته باشۀد. در مۀواردی کۀه هنۀوز      مواد تشکیل

ای، مورد استناد است. تولیدکننده بتن منطقهاستاندارد ملی تدوین نشده است، استانداردهای معتبر جهانی یا 

آماده باید انطباق مصالح با استانداردهای مذکور را از طریو مشۀاهده و ردیۀابی پروانۀه یۀا گۀواهی اسۀتاندارد       

 های انطباق مصالح محرز نماید.مصالح یا انجام آزمون
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 مواد سیمانی 4-2

 سیمان هیدرولیکی    4-2-1

 نداردهای ملی ایران مطابقت داشته باشد.باید با یکی از استاهیدرولیکی سیمان 

 مواد مکمل سیمانی     4-2-2

هسۀتند کۀه بۀه منظۀور بهبۀود       ها یا مواد دارای خاصیت هیدرولیکی )مثۀل سۀرباره(  پوزو ن این مواد شامل

تواند انواع مواد مکمل سیمانی می شود.کاربرده میبه در بتن های خاکهای معین یا رسیدن به ویژگیویژگی

 موارد زیر باشد:شامل 

 ؛ASTM C1240 مطابو با استاندارد -ی سیلیسیدوده -

 ؛ASTM C618استاندارد یا  3433 شمارۀایران  مطابو با استاندارد ملی پوزو ن طبیعی، -

  ؛مطابو با استاندارد مربوط - 1(GGBSگدازی ریو آسیاب شده )ی کوره بلند آهنسرباره -

 مطابو با استانداردهای مربوط. -ها ها و سربارهانواع دیگر پوزو ن -

 اند.های نوع دو معرفی شدهتحت عنوان مکمل 12284-1 شمارۀمواد مکمل سیمانی در استاندارد ملی ایران  -يادآوري

 سنگدانه 4-3

باید بۀا اسۀتاندارد    ایسازه بتن برای هادانهسبک ،302 شمارۀهای معمولی باید با استاندارد ملی ایران سنگدانه

ASTM C330 های سنگین باید با استانداردو سنگدانهASTM C637  .مطابو باشند 

 هاي پودري معدنی  افزودنی 4-4

 باشند:شامل انواع زیر می

یا سایر  ASTM C1797یا استاندارد  302 شمارۀملی ایران  مطابو با استاندارد -هاپرکننده -

 مربوط؛ استانداردهای

 مطابو با استانداردهای مربوط.  -هارنگدانه -

 ي شیمیايیهاافزودنی 4-5

     ، اسۀتاندارد 2930-2 شۀمارۀ مواد افوودنی شۀیمیایی مۀورد مصۀر  در بۀتن بایۀد بۀا اسۀتاندارد ملۀی ایۀران          

ASTM C 494استاندارد ، ASTM C 1017استاندارد ، ASTM C 260  مطابقت یا سایر استانداردهای معتبر

 داشته باشند.

                                                 

1 - Ground-Granulated Blast-furnace Slag 
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 حبۀاب هواسۀاز،   مۀواد افوودنۀی   ماننۀد  مقۀدار مصۀر  مجۀاز مۀواد افوودنۀی بۀتن       شرایطیر هر با توجه به اینکه د -1يادآوري

بنابراین، ، در بتن ممکن است متفاوت باشد افوودنیهای دیرگیرکننده برای رسیدن به یک خصوصیت مورد نیاز یا  کنندهزودگیر

 . خواهد بود، مجاز در بتن افوودنی مقدار مواد مورد نظر براساس تاثیر مواد ای ازگستره

در مواردی که استاندارد معتبری برای مواد افوودنی وجود نداشته باشد، مشخصات آن مواد افوودنی باید بۀا توافۀو    -2يادآوري

    طرفین تعیین شود.

 آب  4-6

 مطابو باشد.  14748 شمارۀباید با الوامات استاندارد ملی ایران  آب

 مبناي سفارش و خريد بتن 5

کۀه از وسۀیله    ایبتن تۀازه  (متر مکعب)برحسب حجم بتن آماده، باید  و تحویل خرید ،مبنای سفارش 5-1

  باشد. شودحمل بتن تخلیه می

کۀن بۀتن و ... (، کۀل    جهت تعیین حجم بتن تازه در یک پیمانه مشخص )کامیون حمل بتن، مخلۀوط   5-2

ود. کل جرم بتن تازه موجود شجرم بتن موجود در آن پیمانه بر چگالی )وزن واحد حجم( بتن تازه تقسیم می

برابر است با مجموع جرم کلیه اجواء تشکیل دهنده بتن موجود در  ای مثل یک کامیون حمل بتن،در پیمانه

و  3203-6 شۀمارۀ چگالی )وزن واحد حجم( بتن تازه باید طبو استاندارد ملی ایۀران   آن کامیون حمل بتن.

 3201-1 شۀمارۀ ایۀران  از بتن در حا  تخلیه از کامیون حمل بتن طبو استاندارد ملۀی   برداریپ  از نمونه

ثابت( در یۀک روز   طرح مخلوطای که با مشخصات فنی ثابت )تعیین شود. جهت محاسبه کل حجم بتن تازه

ل های حمکامیون های موجود درشود، مجموع جرم خالص بتنکننده تحویل داده میمصر  از بتن ریوی به

 چگالی میانگین )وزن واحد حجم میانگین بۀر حسۀب   کننده را محاسبه کرده و بربتن تحویل شده به مصر 

Kgf/m
  .شودریوی تقسیم میدست آمده برای آن بتنه( ب3

 تۀر را جداگانۀه   جهت محاسبه چگالی میانگین بتن تازه، چگالی بتن موجود در سه کامیون حمل بتن یا بی 

ریوی در آن روز )با مشخصات فنی دست آمده به عنوان چگالی میانگین بتنانگین نتایج بهدست آورده و میبه

     چنانچه حجم بتن تحویل شۀده بۀه    .(را ببینید 1شود )شکل ثابت( و برای آن پروژه خاک در نظر گرفته می

مورد استفاده قرار گیرد،  یک یا دو کامیون(تر از سه کامیون حمل بتن )ی باشد که کماکننده به اندازهمصر 

ریۀوی بۀا دو کۀامیون    ریوی با یک کامیون حمل بتن، چگالی بتن موجود در آن کامیون و برای بتنبرای بتن

 شود. حمل بتن، میانگین چگالی هر دو کامیون به عنوان چگالی میانگین در نظر گرفته می

درنظۀر گرفتۀه    معۀاد   (kgf)نیۀرو   -رحسۀب کیلۀوگرم  با وزن آن جسۀم ب  ،(kg)جرم یک جسم برحسب کیلوگرم  -1يادآوري

لودسۀل و ...   ،دست آمۀده توسۀط تۀرازو   هاز وزن ب ،به جای جرم ،دست آوردن چگالی بتن تازههتوان جهت ب. بنابراین میشود می

   .استفاده کرد (kgf)نیرو  -حسب کیلوگرمبر



   1397 سال :)تجديدنظر دوم( 6044مارۀ ايران ش ملیاستاندارد 

12 
 

 

شۀود حجۀم آن   انتظار بوده و هنگامی که بۀتن سۀخت مۀی   تر از مقدار مورد حجم بتن سخت شده ممکن است کم -2يادآوري

تواند وجود ضایعات هنگۀام بۀتن ریۀوی    کننده باشد. علت این امر میتر از حجم بتن تازه تحویل داده شده به مصر مقداری کم

هۀا، تغییۀر   الۀب وجود اعوجاج در ق ،ایسازه یبندی و اجرای اعضاحفاری بی  از اندازه جهت قالب ،)تلف شدن مقداری از بتن(

ریۀوی بۀه دلیۀل عۀدم وجۀود      های سقف هنگام بتنبندی در وسط دهانه دا قالب سامانهها )مثل ایجاد خمیدگی در شکل قالب

هۀا و فونداسۀیون، خۀروج    ریوی بۀی  از تۀراز مۀورد نیۀاز در دا     ، بتنتر( و در نتیجه استفاده از بتن بی های مناسبتعداد پایه

هوای موجود در بتن تازه هنگام پمپ کردن یا در اثر عملیات تراکم در محل نهایی، و در نهایت بۀه وجۀود    هایمقداری از حباب

یتی در رابطه با ایۀن  مسؤولای باشد که در محل نهایی خود قرار گرفته است. تولیدکننده بتن آمدن مقداری نشست در بتن تازه

                  گیرد.بتن سخت شده مالک محاسبات قرار نمیکاه  احتمالی حجم بتن پ  از سخت شدن نداشته و حجم 

 

هاي حمل بتن دست آمده از کامیونهريزي با استفاده از چگالی بروش محاسبه چگالی میانگین يک بتن - 1شکل 

 مختلف 

 اطالعات سفارش 6

وابسته به آن بر عهده ولیت ارائه طرح مخلوط بتن و اطالعات ؤسفارش و خرید بتن بر حسب اینکه مس    6-1

انجام شود. در هنگام  3-6یا زیربند  2-6به روش زیربند  تواندباشد، میکننده میتولیدکننده یا مصر 

و این موضوع باید  کندمیباید مشخص کند که از کدام روش استفاده  طور دقیوبهکننده سفارش بتن، مصر 

در هر  ثبت شود.قرارداد مربوط به سفارش و خرید بتن های درخواست یا به همراه توضیحات کامل در برگه

صالح به تأیید کتبی مجری ذیباید  به تولیدکننده بتن،دو روش سفارش بتن، اطالعات سفارش قبل از ارائه 

  .رسیده باشدیا ناظر پروژه 
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سازنده مخلوط بتن )طرح مخلوط بتن( و تولید بتن  ییت کامل تعیین نسبت اجوامسؤولچنانچه    6-2

جهت دستیابی به الوامات مورد درخواست، برعهده تولیدکننده باشد، اطالعات مربوط به مشخصات فنی که 

 :استشامل موارد زیر  ،کننده در اختیار تولیدکننده قرار بگیردباید از طر  مصر 

   ؛هاسنگدانهمخلوط ه در ترین سنگداندرشتحداکثر اندازه اسمی   6-2-1

 ، طبۀو پذیر یا بۀتن خۀود تۀراکم   تازه برای بتن معمولی تراکم بتنو کارایی اطالعات مرتبط با روانی   6-2-2

 ؛1-10 زیربند

هنگۀام تخلیۀه از کۀامیون حمۀل بۀتن یۀا        شدهزایی حبابمخلوط بتن تازه میوان هوای موجود در   6-2-3

درست پی  از ریخته شدن در داخل عضو بتنی )مثل بتن خروجی از دهانه لوله پمپ بتن( بر اساس الوامات 

شدن یخ در طو  عمر مفید آبهای یخ زدن و چرخهمربوط به حداقل درصد حباب هوای بتن جهت مقابله با 

 . را ببینید(پ )پیوست  حیطی اطرا  بتنبتن و با درنظر گرفتن رده )نوع( شرایط م

شدن، باید توجه کرد آبهای یخ زدن و چرخهدر تعیین مقدار کل حباب هوای مورد نیاز در بتن تازه جهت مقابله با  -يادآوري

پمۀپ  که مقداری از کل حباب هوا در عملیات پمپ کردن بتن از بین رفته و مقدار کل حباب هوای بتن خروجی از دهانه لولۀه  

 .باشدتر از شرایط قبل از پمپاژ میکم

، C6 ،C8 هۀای رده مقاومت فشاری مشخصه، که برای بتن معمولی یا سنگین براسۀاس یکۀی از رده    6-2-4

C12 ،C16 ،C20 ،C25 ،C30 ،C35 ،C40 ،C45 ،C50 ،C55، C60 ،C65  وC70 و هۀا  های میانی آنیا رده

، LC6 ،LC8 ،LC12 ،LC16 ،LC20 ،LC25 ،LC30 ،LC35 هۀۀایبۀۀرای بۀۀتن سۀۀبک براسۀۀاس یکۀۀی از رده 

LC40 ،LC 45  وLC50 باشد.می هاهای میانی آنیا رده 

و  mm 150)اسۀتوانه بۀه قطۀر     ای اسۀتاندارد بیانگر مقاومت فشاری مشخصه نمونه اسۀتوانه  LCیا   Cاعداد بعد از -1يادآوري

 ( است. متر مربعنیوتن بر میلیروزه بر حسب مگاپاسکا  ) 28در سن ( mm 300ارتفاع 

و  C16تر از رده پایینو جهت مصار  بتن غیرمسلح فقط  LC20و  C20تر از های با رده پایینتولید و عرضه بتن -2يادآوري

LC16  هۀا  کاربرد رده قید شود. تحویل بتن آمادهباید در اطالعات سفارش و کارت  و باشدمیای غیرسازهبتن برای مصار  فقط

 باید براساس مشخصات فنی پروژه باشد.

 ریوی )درون قالب(؛ وسیله انتقا  بتن از کامیون حمل بتن به محل نهایی بتن 6-2-5

 ؛نوع سیمان و حداقل مقدار سیمان در یک متر مکعب بتن  6-2-6

 ؛)در صورت استفاده( ها در یک متر مکعب بتننوع مواد مکمل سیمانی و حداقل مقدار آن 6-2-7

  ؛به مواد سیمانی مؤثر حداکثر نسبت آب 6-2-8 
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طبۀو مقۀررات ملۀی    باشۀد،  که بتن در تماس با آن میو شرایط قرارگیری شرایط محیطی  بندیرده  6-2-9

 های دوام مورد نظر خریدار، در صورت نیاز؛ دست آمده از آزمونمعتبر و اعالم حد مجاز نتایج به

حداکثر چگالی تعادلی بتن سخت شده در محل تعیین ، ()بتن سبکدر مورد بتن با چگالی کم  6-2-10

  ؛تحویل

گیۀری در محۀل کارگۀاه و در    (، تنها چگالی قابل اندازه3203-6چگالی بتن در حالت تازه و خمیری )استاندارد ملی  -يادآوري

ادلی بتن سبک در حالت سۀخت  تر از چگالی تع. چگالی بتن سبک در حالت تازه و خمیری همواره بی استهنگام تحویل بتن 

باشد. بنابراین جهت پذیرش بتن سبک بۀر مبنۀای چگۀالی در    شده یا چگالی خشک شده در گرم خانه در حالت سخت شده می

ای بین چگالی تعادلی در حالت سخت شده و چگالی در حالۀت  محل تحویل، ضروری است تا برای آن مخلوط بتن خاک، رابطه

دست آوردن چگالی بتن سبک در حالت تازه و هریوی با بشده باشد و درهنگام بتنط تولیدکننده اعالم و توستازه از قبل تعیین 

هۀای محاسۀبه   تعۀاریف و روش  .بتوان چگالی تعادلی را محاسبه کرده و مالک عمل قرارداد ،شدهاستفاده از رابطه از پی  تعیین

بتن سبک بتنی اسۀت کۀه   . ارائه شده است 17733 شمارۀلی استاندارد م، در و چگالی خشک شده در گرم خانهچگالی تعادلی 

کیلۀوگرم   2000تر نبۀوده و از  کیلوگرم بر متر مکعب کم 800چگالی حالت سخت شده آن پ  از خشک شدن در گرمخانه، از 

 تر نباشد.بر متر مکعب نیو بی 

 ؛حداقل چگالی بتن تازه در محل تحویلای با چگالی زیاد )بتن سنگین(، تعیین در مورد بتن سازه 6-2-11

تر و منطبۀو بۀا   یا بی  3/3شامل سنگدانه با وزن مخصوک نسبی  طور معمو بهیا بتن سنگین،  زیادبا چگالی بتن  -يادآوري

باشد. این بتن برای حفاظت در برابر تشعشع یا سایر کاربردهایی که براساس طراحۀی بۀه چگۀالی    می ASTM C637استاندارد 

مهۀم بۀوده و    ،ها ذکر شۀده در نقشهکه شده در مورد بتن با چگالی زیاد، مقدار چگالی بتن سختبا تری نیاز است کاربرد دارد. 

بۀتن سۀنگین بۀر مبنۀای چگۀالی در       سفارش. بنابراین جهت دهدقرار دهنده باید هنگام سفارش، این موضوع را مدنظر سفارش

ای بین چگالی بتن سنگین در حالت تازه و چگالی بۀتن سۀنگین در   محل تحویل ضروری است تا برای آن مخلوط خاک، رابطه

تن دسۀت آوردن چگۀالی بۀ   هشده باشد و درهنگام بۀتن ریۀوی بۀا بۀ    و اعالم از پی  تعیین توسط تولیدکننده شده، حالت سخت

بۀتن  . محاسۀبه کۀرد  را حالۀت سۀخت شۀده    در شده، بتوان چگالی بۀتن  سنگین در حالت تازه و استفاده از رابطه از پی  تعیین

تۀر  کیلوگرم بر متر مکعۀب بۀی    2600سنگین بتنی است که چگالی حالت سخت شده آن پ  از خشک شدن در گرمخانه، از 

 باشد.

 خانه؛در گرم هشدخشکدر حالت اشباع یا شده گین سختهد  برای بتن سبک یا بتن سنچگالی  6-2-12

 های این استاندارد؛ درچارچوب الوامات و رواداری، تحویلحداقل و حداکثر دمای بتن تازه در محل  6-2-13

همچنۀین حۀداقل   ، ریوی قرار گیردتحت بتنقرار است  کهترین بعد مقطع عضو بتنی اندازه کوچک 6-2-14

 فاصله میلگردها و حداقل پوش  بتنی روی میلگرد؛ 

برای هۀر رده از بۀتن مۀورد     بتن قبل از تحویل دتولیدکننده بایکننده، در صورت درخواست مصر  6-2-15

 دهد: ارائه کننده موارد زیر باشد را به مصر  که شامل ای()اظهارنامه مدارکی کننده،درخواست مصر 

 ؛مواد سیمانی جرمنوع و  -
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 ؛و در حالت خشکSSD) اشباع با سطح خشک )در حالت  های ریو و درشتسنگدانه جرم -

 ؛)در صورت استفاده( پودری و شیمیایی نیدمواد افوو ناممقادیر، نوع و  -

  ؛مکعب از بتن متردر هر آزاد و آب کل مقدار آب  -

  ؛ کنندهسایر موارد مورد درخواست مصر  -

هۀای  ای مبنی بر اینکه مصالح مورد استفاده و نسۀبت باید شواهد متقاعدکنندهتولیدکننده همچنین  -

بۀه  را  باشۀد مۀی  ،ها منجر به تهیه بتنی دارای کیفیت مشخص شده مورد درخواستانتخاب شده آن

 .کننده ارائه دهدمصر 

          1-2-6های زیربند برای دستیابی به مشخصاتتواند طرح مخلوط مورد نظر خود را خریدار می   6-3

 15-2-6مندرج در زیربند کلیه اطالعات  به تولیدکننده اعالم کند، که در این حالت خریدار باید 14-2-6 تا

مورد نیاز یابی به مشخصات را به تولیدکننده ارائه نماید. تولیدکننده موظف است به نحو مقتضی از دست

و  داری نمایدلیت ردیابی مناسب نگهطور کامل و با قاببه اطمینان حاصل نموده و سوابو مستندات را خریدار

 باشد.نهایی بتن برعهده تولیدکننده می مسؤولیتدر این حالت نیو . در اختیار خریدار قرار دهد

؛ های پودری یا مۀواد افوودنۀی پۀودری   ثیر نوع و مقدار مواد مکمل سیمانی یا سنگدانهأتوجه به ت اباید بکننده مصر  -يادآوري

بندی، شکل و بافت سطحی و میوان تیوگوشگی یا گرد گوشگی؛ های درشت و ریو مانند دانهپارامترهای مربوط به سنگدانه تاثیر

پۀذیری،  های اختالط، حمل به محل تحویل، انتقا  به داخل قالب، پمپتاثیر پارامترهای مربوط به کارایی بتن تازه شامل قابلیت

 را تعیین کند.   مؤثرمقدار آب  ها و همچنین توجه به مقاومت و دوام بتن،م جداشدگی سنگدانهتراکم، پرداخت نهایی و عد

کارگیری برای هر نوع بتن و به 3-6یا  2-6های سفارش دست آمده از روشهای مخلوط بتن بهنسبت   6-4

های مختلف بتنۀی کۀه   وطای مشخص از انواع مشابه متمایو گردد، تا شناسایی مخلآن در پروژه باید با شماره

یۀابی بۀه   امکان دسۀت و  زم بوده  1-12 زیربند گردد میسر باشد. درج این شماره طبوبه خریدار تحویل می

، فۀراهم  انۀد قیۀد شۀده   2-12 زیربند طور مجوا بر روی برگه تحویل، طبواطالعات اجوای بتن را زمانی که به

 3-6یۀا   2-6هۀای زیربنۀدهای   اجوای بتن که طبۀو انتخۀاب  های بندیکند. یک رونوشت از تمامی نسبتمی

 اند، باید در پرونده در محل کارخانه بتن موجود باشد.تعیین شده

انجام داده و پۀ  از مقایسۀه    د رااستانداراین های الوامی طبو تمام آزمونتولیدکننده بتن آماده باید    6-5

هۀا را بۀه   یک نسخه از آندرصورت درخواست خریدار، و  ها را مستندسازی نمودهنتایج با مشخصات فنی، آن

 تهیه شوند.تواتر معینی ها باید بر مبنای گوارشخریدار تحویل دهد. 

 اختالط و تحويل  7

شۀۀده محۀۀل تعیۀۀین در ،در زمۀۀان مجۀۀازهۀۀای زیۀۀر مخلۀۀوط و بۀۀتن آمۀۀاده بایۀۀد طبۀۀو یکۀۀی از روش 7-1

 کننده تحویل داده شود: توسط مصر 
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 کن ایستگاهی؛شده در مخلوطمخلوط  کامالً بتن 7-1-1

 ؛کن ایستگاهیمخلوط در مخلوطبتن نیمه 7-1-2

 کن.مخلوط شده در کامیون مخلوط کامالًبتن  7-1-3

بینی شده، باعث افت شۀدید خۀواک بۀتن و    تر شدن زمان حمل بتن از حداکثر زمان پی با توجه به این که طو نی -يادآوري

تۀدابیر  نیو های ذیربط بتن آماده این موضوع را مدنظر قرار داده و دستگاه شود،  زم است تولیدکنندگانمصر  شدن آن میبی

 ای در خصوک ضوابط حمل و نقل بتن آماده اتخاذ نمایند.ویژه

ها باید در حدود ظرفیت و سرعت دوران تعیۀین شۀده توسۀط سۀازنده دسۀتگاه،      زنها و همکنمخلوط 7-2

 مورد استفاده قرار گیرند.

 کن ايستگاهی  در مخلوط مخلوط شده کامالًبتن  7-3

دار یا زنطور کامل مخلوط شده و توسط کامیون همکن ایستگاهی بهکه در یک مخلوطاست بتنی  7-3-1

زن کۀه مۀورد   غیۀر هۀم   کنندهزنی(، یا در دستگاه حملشده تحت سرعت همکارگرفتهکن )بهکامیون مخلوط

یابد. این بتن باید با نماید، به نقطه تحو  انتقا  میرا برآورده  8کننده قرار گرفته و الوامات بند تایید مصر 

 موارد زیر مطابقت داشته باشد: 

کن ریخته شۀدند محاسۀبه شۀود.    خلوطم جامای که تمام مواد جامد در زمان اختالط باید از لحظه 7-3-2

آن  هۀا در کن بارگیری شود که بخشی از آب، قبۀل از سۀیمان و سۀنگدانه   پیمانه باید طوری به داخل مخلوط

کۀن  چهارم او  زمان تعیین شده برای اختالط، بۀه داخۀل مخلۀوط   ریخته شود و بقیه آب پیمانه تا پایان یک

  کن باشد.ریخته شود؛ یا ترتیب بارگیری طبو توصیه کارخانه تولیدکننده مخلوط

، توسط کنمخلوط جامبتن مخلوط شده در یکنواختی  از نظرهای ایستگاهی باید کنکلیه مخلوط    7-3-3

هۀای بۀا رده   بۀرای بۀتن  های زمانی مشۀخص،  در دوره الفپیوست  هایانجام آزمون. تولیدکننده تأیید شوند

ی ابهینۀه  ( و برای مدت زمۀان اخۀتالط  mm 210تا  mm 160) S4( و mm 150تا  mm 100) S3اسالمپ 

هۀای مۀذکور   کۀن تأیید مخلۀوط  برایدست آید، که در آن زمان یکنواختی کامل بهثانیه  90تا ثانیه  30بین 

کۀن  مخلوط جامشده در یکنواختی بتن مخلوط های عملکردی جهت کنتر آزمونکه تا زمانی. ضروری است

قابۀل قبۀو  بۀرای    تجۀویوی  انجۀام نشۀده باشۀد، مۀدت زمۀان اخۀتالط        التف ایستگاهی مطابو بۀا پیوسۀت   

mهای با ظرفیت حداکثر  کن مخلوط
 اسمی های با ظرفیتکنباشد. برای مخلوط ثانیه 45تر از نباید کم 5/0 3

mتر، این حداقل زمان باید برای هر بی 
 .اضافه شود ثانیه 15آن،  یا کسری از ظرفیت اضافی 5/0 3

مۀدت زمۀان   از  ثانیۀه  45 زایی شده نباید بۀی  از های حبابکردن برای بتنحداکثر زمان مخلوط    7-3-4

 تجاوز کند. 3-3-7تجویوی اعالم شده در زیربند 
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های پرسیمان های با لوجت زیاد، مانند بتنیا بتن خودتراکم یا بتن S2و  S1های اسالمپ کارگیری ردهدر صورت به -يادآوري

 به حداقل زمان اختالط تجویوی افوود.ثانیه  30تا ثانیه  15 بین ، بایدهای پودری معدنی، بسته به نوع بتنیا حاوی افوودنی

 کن ايستگاهی  مخلوط در مخلوطبتن نیمه 7-4

)اخۀتالط اولیۀه( و پۀ  از تخلیۀه در      کن ایستگاهی مخلۀوط شۀده  طور جوئی در مخلوطبتنی که در ابتدا به

شود. مدت زمان اختالط جوئی )اولیۀه( در  کن کامل میکن، عمل اختالط در کامیون مخلوطکامیون مخلوط

آمیخته شدن مصالح ساخت بتن و تشۀکیل یۀک مخلۀوط     کن ایستگاهی باید حداقل  زم برای با هممخلوط

کۀردن معۀین   مخلوطاین دستگاه باید بتن را با سرعت کن، داخل کامیون مخلوط به اولیه باشد. پ  از انتقا 

ای بچرخانۀد کۀه الوامۀات مربۀوط بۀه      بۀه انۀدازه  دور در دقیقۀه(   18دور در دقیقه تا 12 طور معمو به)شده 

برآورده کنۀد. پۀ  از اخۀتالط کامۀل،      الفکن را مطابو با پیوست کامیون مخلوط یکنواختی بتن موجود در

زدن کن در طو  مسیر حرکت تا محل تحویل بتن باید بۀا سۀرعت هۀم   های اضافی جام کامیون مخلوطدوران

 ( انجام شود.دور در دقیقه 6تا دور در دقیقه  2 طور معمو به)

 کنمخلوط شده در کامیون مخلوط کامالًبتن  7-5

 جامبا چرخاندن  شود. این اختالط کاملمی کن انجامکل فرایند اختالط آن در کامیون مخلوطکه بتنی است 

 18تا  دور در دقیقه12طور معمو  بهکن )آن با سرعت اختالط تعیین شده توسط سازنده کامیون مخلوط

باید بتواند الوامات مربوط به یکنواختی  شود. این بتنمیدور، انجام  100تا دور  70 تعداد( و به دور در دقیقه

از برآورده کند. شروع عملیات مخلوط کردن باید  الفکن را مطابو با پیوست بتن موجود در کامیون مخلوط

های خی  مصرفی )دارای رطوبتی آب ساخت بتن یا رطوبت سطحی سنگدانهکه  درنظر گرفته شودزمانی 

. چنانچه الوامات مربوط به یکنواختی بتن پیدا کندا سیمان تماس مساوی یا بی  از اشباع با سطح خشک( ب

کن کامیون مخلوط جامدر مخلوط کردن با دور دور چرخ   100مشخص شده، با انجام  الفکه در پیوست 

کن تا زمانی که اقدامات اصالحی بر روی آن انجام نشود نباید مورد استفاده برآورده نشود، آن کامیون مخلوط

 ذکر شده است.  5-3-13 زیربندشرایطی که در  تحترد، مگر قرار گی

توان عملکرد کن از نظر یکنواختی بتن عملکرد رضایت بخشی داشته باشد، میچنانچه یک کامیون مخلوط

های مخلوط و شرایط تیغه ، ساختطراحینام کارخانه سازنده، کن را که از نظر های مخلوطسایر کامیون

که براساس اعالم  یکنهای مخلوطکامیونبخ  و قابل قبو  دانست. شند رضایتبابا آن کردن مشابه 

منظور برآورده کردن الوامات یکنواختی بتن اند، بهکن از نظر طراحی مشابه اعالم شدهمخلوط سازندهکارخانه 

 های زمانی مشخص بررسی و تایید شده باشند. ، باید در دورهالفطبو پیوست 

تولید بتن اختالط کامل و تر از تعداد دوران  زم جهت کن که بی کامیون مخلوط جامهای اضافی دوران

 (دور در دقیقه 6دور در دقیقه تا  2 طور معمو به)زدن تعیین شده باید مطابو با سرعت هم ،یکنواخت باشند

 انجام شود.
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کن یۀا  از کامیون مخلوط ،کن ایستگاهیبرای حمل بتن کامالً مخلوط شده در یک مخلوط هنگامی که 7-6

زنۀی معۀین شۀده توسۀط     شود، هرگونه دوران حین حمل باید مطابو با سرعت همزن استفاده میکامیون هم

 انجام شود. دور در دقیقه( 6دور در دقیقه تا  2طور معمو  به)کارخانه سازنده کامیون 

کۀن  انچه کامیون مخلۀوط شود، چنمی کن حمل و تحویل دادهبتن توسط کامیون مخلوطکه هنگامی  7-7

گیری( مقدار آب اضافه شده به بتن از طریو مخون نصب شۀده  گیری دقیو )گیج اندازهمجهو به وسیله اندازه

بر روی آن نباشد، پ  از اضافه کردن آب اختالط پیمانه شده اولیه به سایر مصۀالح جهۀت سۀاخت مخلۀوط     

کن در طو  مسیر حمۀل بۀتن یۀا در محۀل بۀتن      طبتن، هرگونه اضافه کردن آب به بتن داخل کامیون مخلو

تر از حد مجاز باشد و حتی در صورت ریوی، حتی اگر اسالمپ یا جریان اسالمپ قبل از شروع تخلیه بتن کم

کننده بۀتن  مل رعایت این موضوع برعهده تولیدیت کامسؤولکننده )خریدار(، ممنوع بوده و درخواست مصر 

در این مورد، چنانچه نیاز به افوای  اسالمپ یا جریان اسالمپ پی  از شروع تخلیه بۀتن بۀا هۀد      .باشدمی

کننده بتن استفاده شود. در این کننده یا فوق روانبهبود میوان روانی آن باشد، فقط باید از مواد افوودنی روان

ا هد  دستیابی به روانی مطلوب جهت ها به بتن بیت کامل تهیه مواد افوودنی و اضافه کردن آنمسؤولحالت 

. پۀ  از اضۀافه   اسۀت تخلیه در دستگاه انتقا  بتن به محل نهایی )مثل پمپ بتن( بر عهده تولیدکننده بۀتن  

طۀور معمۀو    بۀه ) کۀردن مخلۀوط دور با سرعت  70کن باید حداقل کامیون مخلوط جام، مواد افوودنیکردن 

 35شود پۀ  از حۀدود   توصیه می بچرخد تا اختالط کامل انجام شود. دور در دقیقه( 18دور در دقیقه تا 12

با متوقف کردن جام مخلوط کن و ایجاد چرخ  معکوس در آن، بتن به دهانۀه خروجۀی جۀام    دور چرخ ، 

نودیک شود و سپ  با چرخ  دوباره جام در جهت معمو  و با سرعت اختالط، عملیات مخلۀوط کۀردن تۀا    

 ادامه یابد. دور 70دستیابی به حداقل 

کۀن  چنانچه کامیون مخلۀوط شود، می کن حمل و تحویل دادهبتن توسط کامیون مخلوطکه هنگامی  7-8

های مۀایع اضۀافه شۀده بۀه بۀتن از      گیری( مقدار آب یا افوودنیگیری دقیو )گیج اندازهمجهو به وسیله اندازه

، گیۀری از طریو این وسیله انۀدازه اضافه کردن آب یا افوودنی مایع  طریو مخون نصب شده بر روی آن باشد،

هماهنگی که قبۀل از   پیروتولیدکننده در این حالت ، استریوی و پی  از تخلیه بتن مجاز تنها در محل بتن

جهت دستیابی به نسبت )مورد نیاز مخلوط بتن  مؤثر، بخشی از کل آب دادهکننده انجام تولید بتن با مصر 

، هۀا آنو مخلۀوط کۀردن   مصالح ساخت بۀتن  را هنگام پیمانه کردن  (به مواد سیمانی مشخص شده مؤثر آب

وسۀیله  ایۀن  اضافه کرده و مابقی را در محل پروژه و پی  از تخلیه بتن، از طریو  مخلوط اولیهجهت ساخت 

باید مقدار آب اختالط پیمانه کند. در این حالت تولیدکننده میگیری دقیو پیمانه کرده و به بتن اضافه اندازه

استفاده شده و همچنین حداکثر مقدار مجاز آبی که در محۀل  مخلوط اولیه بتن شده اولیه که هنگام ساخت 

ثبت  بتن آماده تحویلاطالعات برگه تواند به بتن اضافه شود را قبل از ارسا  بتن به محل پروژه در پروژه می

شۀود را پۀ  از تاییۀد    ه، بقیه آبۀی کۀه در آنجۀا بۀه بۀتن اضۀافه مۀی       کرده و پ  از ارسا  بتن به محل پروژ

ثبت کند. چنانچه ماده افوودنی مۀایع   تحویل بتن آمادهاطالعات برگه کننده یا نماینده فنی ایشان در  مصر 

اضافه شده باید پۀ  از تاییۀد    گیری دقیو در محل پروژه به بتن اضافه شود، مقداروسیله اندازه این از طریو
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ثبت شود. آب مجاز اضافه شده به بتن در محل پۀروژه بایۀد    تحویل بتن آمادهاطالعات برگه کننده در مصر 

طۀور مناسۀب در   کن توریو شده تا ایۀن آب بۀه  کامیون مخلوط جامبا فشار و امتداد جریان مناسب به داخل 

 35کن باید حداقل ون مخلوطکامی جامپ  از اضافه کردن آب مجاز یا افوودنی مایع،  .پخ  شود جامداخل 

بچرخد تا اخۀتالط کامۀل    دور در دقیقه( 18دور در دقیقه تا 12طور معمو  به)دور با سرعت مخلوط کردن 

که امکان پاشیدن با فشار و پخ  آب و مواد افوودنی در سطح بتن وجود نداشته باشد، در صورتی .انجام شود

درصد مقدار اضافه  ±3گیری مقدار آب باید دارای درستی اندازهوسیله انجام شود.  7-7اختالط طبو زیربند 

درصد مقدار اضافه شده  ±3باید دارای درستی  افوودنیگیری مقدار شده به بتن باشد. همچنین وسیله اندازه

مۀاه یکبۀار واسۀنجی شۀده و در      6اضافه شده باید هۀر   افوودنیگیری مقدار آب یا به بتن باشد. وسیله اندازه

 باید سوابو واسنجی را در اختیار ایشان قراردهد.  تولیدکنندهکننده )خریدار(، درخواست مصر  صورت

گیری و تنظیم خودکار روانی بتن )اسالمپ کن مجهو به سامانه هوشمند اندازهچنانچه کامیون مخلوط 7-9

دهد، بخشی از انجام میکننده مصر تواند با هماهنگی که از قبل با یا جریان اسالمپ( باشد، تولیدکننده می

-یا هردو را در طو  مسیر حرکت کامیون حمل بتن یۀا در محۀل بۀتن   افوودنی مخلوط بتن یا ماده  مؤثرآب 

به بتن اضافه کند. در این حالت، سامانه هوشمند تنظیم خودکار اسالمپ از طریو از طریو این سامانه ریوی 

ذیر یا مقدارجریان اسالمپ بۀتن خۀودتراکم را در هۀر    پتراکمتجهیوات مخصوک، مقدار اسالمپ بتن معمولی 

گیری کرده و تا پۀی  از  لحظه، در محل کارخانه ساخت بتن و در طو  مسیر حرکت و در محل پروژه اندازه

تر از مقۀدار مشۀخص شۀده باشۀد، ایۀن      گیری شده کمتخلیه بتن، اگر مقدار اسالمپ یا جریان اسالمپ اندازه

بتن در نظر گرفته شده یا ماده فوق  طرح مخلوطمخلوط بتن که در  مؤثرخشی از آب طور خودکار بسامانه به

کن به طور خودکار شروع به چۀرخ   کامیون مخلوط جامکننده یا هر دو را به بتن اضافه کرده و سپ  روان

 بۀا سۀرعت  )درصورت پاش  آب یا افوودنۀی بۀر کۀل سۀطح بۀتن(      دور  35کند و بتن را حداقل به اندازه می

این سامانه باید قادر باشۀد   دست آید.هچرخاند تا اختالط کامل انجام شده و روانی مطلوب بکردن میمخلوط

مقدار اسالمپ یۀا جریۀان    ،یا هر دووودنی فماده اخصوک قبل و بعد از اضافه کردن آب یا تا در هر زمانی، به

باشد تا مقدار آب یا فۀوق روان کننۀده اضۀافه    گیری، ثبت و نشان داده و همچنین باید قادر اسالمپ را اندازه

ای عمل کنۀد کۀه بۀه هۀیو عنۀوان      گونهشده را در هر زمان خاک ثبت کرده و نشان دهد. این سامانه باید به

)نسۀبت  تۀر نشۀده   مقدار آب اضافه شده به بتن در طو  مسیر حرکت یا در محل پروژه از حداکثر مجاز بی 

 طرح مخلوطو از افوودن آب اضافی و غیر مجاز که در تر نشود( ار طرح بی به مواد سیمانی از مقد مؤثرآب 

اسالمپ یا جریان اسالمپی که توسط سامانه هوشۀمند   مقدار درستیبتن در نظر گرفته نشده جلوگیری کند. 

فیویکی اسالمپ یا جریان اسالمپ کنتر  و  آزمونای توسط طور دورهشود باید بهگیری و نشان داده میاندازه

درصد مقدار اضۀافه شۀده بۀه بۀتن باشۀد.       ±3 درستیگیری مقدار آب باید دارای شود. وسیله اندازه واسنجی

 درستیباشد.  مقدار اضافه شده به بتن درصد ±3باید دارای دقت  افوودنیهمچنین وسیله اندازه گیری مقدار 

شده و در صورت درخواست  واسنجیبار ماه یک 6اضافه شده باید هر  افوودنییا گیری مقدار آب وسیله اندازه

 .را در اختیار ایشان قراردهد سوابو واسنجیباید  تولیدکنندهکننده )خریدار(، مصر 
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) مثۀل افۀوای     برای بهبود خواک بتن در حالۀت تۀازه   چنانچهکلیه تولیدکنندگان بتن ملوم هستند،  7-10

 مثۀل ) بتن و ...( یا بهبۀود خۀواک بۀتن سۀخت شۀده      یزودگیر ،بتنی بتن، دیرگیرروانی جهت پمپ کردن 

یۀخ   چرخۀه افوای  دوام در برابر حمله مواد شیمیایی، افوای  دوام در برابۀر   افوای  مقاومت در سنین اولیه،

زیربنۀد  ) تنبشیمیایی های و ...( نیاز به استفاده از یک یا چند نوع از افوودنی بندی بتن، آبشدن آبزدن و 

 ولیتؤمسۀ باشۀد،   (4-4های پودری معۀدنی )زیربنۀد   ( یا افوودنی2-2-4 ، مواد مکمل سیمانی )زیربند(4-5

را بر عهده گیرند پروژه، به بتن در محل واحد تولیدی بتن یا در محل  مواد مذکورو اضافه کردن  مینأکامل ت

حو هیو گونه دخل و تصۀر    به بتن نداشته و هادر زمینه خرید و اضافه کردن آن ولیتیؤمسخریدار هیو  و

باید کیفیت بتن تحویۀل شۀده    در کیفیت بتن که بر خال  مشخصات فنی پروژه باشد را ندارد. خریدار صرفاً

 کنتر  کند تا مطابو با مشخصات مورد نظر باشد.تحویل )محصو  نهایی( را در محل 

)مثل دیرگیۀر   شوندمیسیمان  هیدراته شدنهایی که باعث کنتر  افوودنی بدونچنانچه مخلوط بتن  7-11

کنند )حفظ کننده اسالمپ یۀا کۀارایی   ها( و روانی بتن را برای مدت زمانی در حد قابل قبو  حفظ میکننده

بتن( باشد یا در مدت زمان تولید تا تحویل بتن در محل پروژه از یک یا چنۀد بۀار اضۀافه کۀردن فۀوق روان      

 5/1 شود، تخلیه این بتن باید در مدت زمۀان نگه داشتن روانی بتن در حد مطلوب استفاده نمی کننده جهت

از اولین تماس آب اولیه پیمانه شده با سیمان یا تماس سنگدانه مرطوب با سیمان انجام شود تا قبۀل  ساعت 

حویل این بتن، مۀدت زمۀان   از کاه  قابل توجه درکارایی بتن تازه، تخلیه بتن انجام شده باشد. اگر هنگام ت

ای گونهبوده به خریدار سپری شده باشد اما روانی بتن )اسالمپ یا جریان اسالمپ( در حد مطلوبساعت  5/1

که جهت تخلیه و انتقا  آن تا محل نهایی نیاز به اضافه کردن آب یا فوق روان کننده نباشد، این محۀدودیت  

هوای گرم یا در شرایطی که منجر به سفت شرایط نادیده گرفته شود. در کننده مصر تواند توسط زمانی می

توانۀد  مۀی کننۀده  مصۀر  های ذکر شده در با  نباشۀد،  شود، چنانچه بتن دارای افوودنیشدن سریع بتن می

. در شرایط هوای سرد مشخص کندساعت  5/1تر از مدت زمان تخلیه بتن را کم ،هنگام سفارش و خرید بتن

مشۀخص  سۀاعت   5/1تۀر از  مدت زمان تخلیه بتن را بی  ،تواند هنگام سفارش و خرید بتنمیکننده مصر 

هستند  ها(سیمان )مثل دیرگیرکننده هیدراته شدنهای کنتر  کننده هایی که دارای افوودنیبرای بتن کند.

 بتن در حد مطلوب، دو یا چند بار فوق روان کننده و در چند زمۀان مختلۀف بۀه بۀتن     کارایییا جهت حفظ 

وجود نداشته و بسته به نوع افوودنی و مقۀدار مصۀر  آن، مۀدت     ساعت 5/1 محدودیت زمانی ،شوداضافه می

 .باشد یکامل برعهده تولیدکننده م مسؤولیتحالت نیو تواند تا چند ساعت نیو افوای  یابد، در اینحمل می

را  1شود، باید حداقل دمای مشۀخص شۀده در جۀدو     بتنی که در شرایط هوای سرد تحویل داده می 7-12

بۀرای آن انتخۀاب   بۀتن  ترین بعد مقطع عضو بتنی که قرار است کننده باید اندازه کوچکداشته باشد. مصر 

تۀر  کم 10 ℃صورت حداقل دمای بتن در محل تحویل نباید از به تولیدکننده اطالع دهد، در غیر این را شود

 باشد.
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سفت شدن سریع ممکن  شود، اگر آب گرم در تماس مستقیم با سیمان قرار گیردکه از آب گرم استفاده میهنگامی -يادآوري

در هوای سۀرد در   حمل بتنو ضوابط تولید و است اتفاق افتد. اطالعات مربوط به استفاده از آب گرم، تعریف شرایط هوای سرد 

 شده است.  ارائهنامه بتن ایران و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان آیین

 محل تحويلحداقل دماي بتن در  -1جدول

 مقطعترين بعد کوچکاندازه 
 mm 

 حداقل دما

℃  
300< 13 

900-300 10 

1800-900 7 

1800 5 

 

 تحویل دهد. ،32 ℃ با دمایحداکثر  را آماده بتن دایب کننده تولید 7-13

در  (شدن سریعسفت، مشکالتی ممکن است، بروز نماید. )رسدمی 32 ℃در برخی مواقع وقتی دمای بتن نودیک به  -يادآوري

باید مۀدنظر   نامه بتن ایران و یا مبحث نهم مقررات ملی ساختمانآیین طبو هوای گرمتولید و حمل بتن در صورت ضوابط این 

  قرار گیرد.

  زنغیرهم دستگاهاستفاده از بتن با  حمل 8

کننده تاییۀد شۀده باشۀد، بۀتن     بتن، توسط مصر  حملزن برای که استفاده از دستگاه غیرهمهنگامی 8-1

ها و مقادیر مخلوط بتن باید مورد تایید کن ایستگاهی مخلوط شده باشد. نسبتباید به طور کامل در مخلوط

 ید اعما  شود: های زیر باکننده باشد و محدودیتمصر 

هۀایی   بند و بدون جذب آب و به دریچه صا ، آب طور کاملبه دزن بایهمغیر کنندهحملبدنه و دیواره  8-2

داری از بۀتن در مقابۀل   جهۀت نگۀه   ،های  زمپوش  را ممکن سازد. تخلیه بتنمجهو باشد که کنتر  مقدار 

بینۀی و   پۀی  مورد نیاز باشد، بایۀد  کننده مصر که توسط مانند باد، باران، آفتاب و در صورتیتغییرات جوی 

 شود.مهیا 

کافی برخوردار  همگنیمخلوط شده و در ضمن از یکنواختی و  طور کاملبه دبای بتن تحویلی به کارگاه 8-3

 را برآورده نماید. الفپیوست ای که شرایط مندرج در  گونههباشد، ب

بعۀد از تخلیۀه   یکۀی   ی منفرد،روی دو نمونه براسالمپ  هاید آزمونبایبرای بررسی سریع یکنواختی  8-4

فاصله زمانی بین  .(4-3-13یادآوری زیربند )بار انجام گیرد  از 85و دیگری قبل از تخلیه حدود % 15حدود %

مشخص  1-الفها بی  از آنچه در جدو  دقیقه باشد. اگر این اسالمپ 15برداری نباید بی  از این دو نمونه
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زن نباید استفاده شۀود مگۀر آنکۀه طبۀو مۀوارد      تفاوت داشته باشند، آن دستگاه غیرهمشده است با یکدیگر 

    اصالح شود. 5-8مندرج در زیربند 

حۀداقل زمۀان   بۀا  و حمۀل   حداکثر زمۀان  زن برایهنگامی که دستگاه غیرهم الفاگر الوامات پیوست  8-5

یۀا  تۀر  تر یا زمان اختالط طو نیکوتاه برآورده نشود، آن دستگاه تنها باید در شرایط زمان حملاختالط بتن 

 کند، استفاده شود. را برآورده  الوامات پیوست الف در صورتی که در این شرایط ،هاهر دو آن ترکیبی از

 تازهبتن از برداري نمونه 9

به منظور تعیین انطباق با این ا هریوی جهت انجام آزمونهایی از بتن تازه در حین بتنبرای تهیه نمونه 9-1

را   زمبردار )بازرس( از لحاظ فراهم کردن دسترسۀی و کمۀک   کننده همکاری  زم با نمونهمصر  ،استاندارد

 . انجام دهد

برداری از بتن تازه در محل تحویل )طبو تعریف زیربند به منظور تعیین انطباق با این استاندارد، نمونه 9-2

هۀای دارای  یۀا آزمایشۀگاه   صۀالح بازرسۀان ذی ، باید توسۀط  شدهتازه و سخت های بتنآزمونانجام ( و 3-15

های بتن طبو این برداری و انجام آزمونگواهی تایید صالحیت از سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه نمونه

بۀرداری و  های آموزشی نمونهدهند باید دورههای بتن را انجام میافرادی که آزموناستاندارد ملی انجام شود. 

نامۀه معتبۀر   های بتن را در مراکو آموزشی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران طی کرده و گۀواهی مونآز

  دریافت نموده باشند.

را بۀا توجۀه    ASTM C1077دهند الوامات استاندارد های بتن را انجام میهایی که آزمونشود آزمایشگاهتوصیه می -يادآوري

 سازی نمایند.  ، پیاده2ن اشاره شده در بند های آزموبه استانداردهای روش

هنگام تحویل بتن، نماینده تولیدکننده )که در کارت تحویل بتن آماده معرفی شده است( باید حضۀور   9-3

بۀرداری، اعتۀراد در مۀورد نحۀوه     در صورت عدم حضۀور نماینۀده تولیدکننۀده در حۀین نمونۀه      .داشته باشد

 برداری، قابل پذیرش نخواهد بود. نمونه

انطبۀاق بۀا   های کنتر  کیفیۀت بۀتن تۀازه و سۀخت شۀده و      انجام آزمونمنظور بهبتن برداری از نمونه 9-4

بۀتن  تعیۀین یکنۀواختی    . جهۀت شۀود  انجۀام  3201-1باید طبو استاندارد ملی ایران شمارۀ فنی مشخصات 

 التف بۀو پیوسۀت   بایۀد ط برداری از بتن تازه کن، نمونهکن ایستگاهی و کامیون مخلوطمخلوطتولیدشده در 

 شود.انجام 

هۀای تحویۀل شۀده توسۀط     ، بررسی و کنتر  یکنواخۀت بۀودن بۀتن   برداریهنگامی که هد  از نمونه 9-5

اسالمپ یا جریان  های بتن تازه مانندها از آزمونباشد و جهت انجام این کنتر های حمل مختلف میکامیون

 بتن تازه و مقدار هۀوای بۀتن تۀازه   چگالی دمای بتن تازه، های تعیین کارایی بتن خود تراکم، آزمون اسالمپ،
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 یۀا از بتن تازه باید مطابو بۀا نظۀر مهنۀدس نۀاظر پۀروژه       برداریشود، تواتر نمونهاستفاده می( نیاز )درصورت

برداری، تعیین انطبۀاق مقاومۀت یۀا دوام    هنگامی که هد  از نمونهصالح انجام شود. آزمایشگاه ذیبازرس یا 

انجام شده و  1-11بند زیرطبو  برداری از بتن تازهباشد تواتر نمونهشخصات فنی )انطباق با رده( میبتن با م

 . های مقاومت فشاری بر روی بتن انجام شودنیو باید عالوه بر آزمون (10)بند های بتن تازه ونکلیه آزم

بۀتن   هۀای آزمۀون )یۀا سۀایر    اسۀالمپ، جریۀان اسۀالمپ   مشخصات بتن تازه مانند اولیه  کنتر جهت  9-6

مقدار هوای بۀتن تۀازه کۀه توسۀط تولیدکننۀده تحویۀل داده        یاتازه چگالی بتن تازه، دمای بتن  ،خودتراکم(

)نمونه غیۀر  یک نمونه منفرد  ،که آیا کیفیت بتن تازه در حا  تحویل مناسب است یا نهو بررسی این شود می

 و برداشۀته شۀود   بتن موجود در کامیون حمل بۀتن  مکعب ازچهارم متر یکحدود بعد از تخلیه باید مرکب( 

 مۀذکور هۀای  نآزمۀو  پۀ  از انجۀام  باید رعایت شود. اگر  3201-1برداری تمام الوامات دیگر استاندارد نمونه

بایۀد بۀه    د،نباشۀ مۀی ن در مشخصات فنی خریۀدار  های تعیین شدهدر محدوده مشخص شود که این پارامترها

 :مراجعه شود 2-6-9یا  1-6-9 زیربندهای

چگۀالی بۀتن   ، های بۀتن خۀودتراکم(  )یا سایر آزمون های اسالمپ، جریان اسالمپاگر نتیجه آزمون 9-6-1

تر باشد، بایۀد بالفاصۀله   مشخص شده بی  روادارییا مقدار هوای بتن تازه از حد با یی تازه تازه، دمای بتن 

انجام شود. چنانچه این آزمۀون  حمل بتن  از همان کامیون بر روی یک نمونه جدید کنترلی دیگریک آزمون 

 باید در نظر گرفته شود.  مشخصات فنی خریدارد، بتن به عنوان نامنطبو با الوامات ونیو مردود ش کنترلی

چگۀالی بۀتن   ، های بۀتن خۀودتراکم(  )یا سایر آزمون های اسالمپ، جریان اسالمپاگر نتیجه آزمون 9-6-2

اصۀالحات  انجام باشد، تر مشخص شده کم رواداریمقدار هوای بتن تازه از حد پایینی یا تازه تازه، دمای بتن 

 طبۀو بتن خودتراکم( یا مقدار هوای بتن تۀازه   هایآزمونمورد نیاز بر روی اسالمپ، جریان اسالمپ )یا سایر 

موجود در همان  از بتن اصالح شدهو سپ  یک نمونه جدید  مجاز است 2-3-10یا  8-7 یا 7-7های زیربند

. اگر نمونه بتن اصالح شده نیۀو مۀردود   های مذکور بر روی آن انجام شودو آزمونبرداشته کامیون حمل بتن 

بر روی یک نمونه جدید از همان بتن اصالح شۀده انجۀام شۀود.    مجدد شود، باید بالفاصله یک آزمون بررسی 

بایۀد در  مشخصات فنۀی خریۀدار   منطبو با الوامات چنانچه این آزمون بررسی نیو مردود شد، بتن به عنوان نا

تر باشۀد،  اگر دمای بتن تازه یا چگالی بتن تازه از حد پایینی رواداری مجاز مشخص شده کم نظر گرفته شود.

ها در محل پروژه وجود ندارد، بتن به عنوان نامنطبو بۀا الوامۀات مشخصۀات    به دلیل اینکه قابلیت اصالح آن

 نظر گرفته شود. فنی خریدار باید در
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 بتن تازه  الزامات 10

   روانی 10-1

گیری شده و اسالمپ مقدار اسالمپ اندازه، بتناین نوع برای  دار(:پذير)اسالمپ بتن معمولی تراکم 10-1-1

هۀای  تواند بۀه یکۀی از حالۀت   تر باشد. اسالمپ میبی  mm 210 تر و ازکم mm 10 مشخص شده، نباید از

بۀازه مشۀخص شۀده توسۀط     »یۀا  « رده اسۀالمپ » ،«اسالمپ هۀد  »، «کمینه اسالمپ»، «بیشینه اسالمپ»

الوامۀات  گیۀری شۀود.   انۀدازه  3203-2 شمارۀاسالمپ باید طبو استاندارد ملی ایران مشخص شود. « خریدار

 : ارائه شده است ادامهمربوط به رواداری هر حالت در 

 برقرار باشد:  (1)مشخص شده باشد، باید رابطه « بیشینه اسالمپ»که درصورتی 10-1-1-1

(1 )      0.7 × 𝑆𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑆 ≤ 𝑆𝑚𝑎𝑥 

 که در آن:

Smax  بیشینه اسالمپ مشخص شده، برحسبmm؛ 

S برحسب ، گیری شده در محل تحویلاسالمپ اندازهmm. 

 برقرار باشد:  (2)مشخص شده باشد، باید رابطه « اسالمپ کمینه»که درصورتی 10-1-1-2

(2 )      𝑆𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑆 ≤ 1.3 × 𝑆𝑚𝑖𝑛 

 در آن:که 

Smin  کمینه اسالمپ مشخص شده، برحسبmm؛ 

S برحسب ، گیری شده در محل تحویلاسالمپ اندازهmm. 

 برقرار باشد: ( 3)باید رابطه باشد،  مشخص شده« هد اسالمپ »که درصورتی 10-1-1-3

(3)      0.8 × 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 ≤ 𝑆 ≤ 1.2 × 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 

Starget  اسالمپ هد  مشخص شده، برحسبmm؛ 

S گیری شده در محل تحویل، برحسب اسالمپ اندازهmm. 

گیری شده در محۀل  مقدار اندازهباشد،  مشخص شده 2طبو جدو   «اسالمپرده »که درصورتی 10-1-1-4

 به کرانه با یی رده مورد نظر باشد.  + نسبتmm10با رواداری  1خارج از بازه جدو  تحویل نباید 
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 هاي اسالمپرده -2جدول

 میانگین ردهاسالمپ  ي اسالمپرده
mm 

 بازه اسالمپ
mm 

S1 25 10  40تا 

S2 70 50  90تا 

S3 125 100  150تا 

S4 185 160  210تا 

توسط خریدار درخواست شۀده باشۀد، رعایۀت آن الوامۀی      2های اسالمپ جدو  جو ردهکه بازه دیگری بهدر صورتی -يادآوري

 است.

گیۀری شۀده و مشۀخص شۀده نبایۀد از      اسۀالمپ انۀدازه   بتن، جریاناین نوع برای  بتن خودتراکم: 10-1-2

mm450 کم( تر و همچنین شاخص پایداری دیداریVSI نباید بی )تواند می تر از یک باشد. جریان اسالمپ

رده »یۀا  « جریان اسالمپ هۀد  »، «کمینه جریان اسالمپ»، «بیشینه جریان اسالمپ»های به یکی از حالت

 ارائه شده است: ادامهالوامات مربوط به رواداری هر حالت در مشخص شود. « جریان اسالمپ

 برقرار باشد: ( 4)مشخص شده باشد، باید رابطه « بیشینه جریان اسالمپ»که درصورتی 10-1-2-1

(4)       0.85 × 𝑆𝐹𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑆𝐹 ≤ 𝑆𝐹𝑚𝑎𝑥 

 که در آن:

SFmax  اسالمپ مشخص شده، برحسب جریان بیشینهmm؛ 

SF برحسب ، گیری شده در محل تحویلجریان اسالمپ اندازهmm. 

 برقرار باشد: ( 5)مشخص شده باشد، باید رابطه « جریان اسالمپ کمینه»که درصورتی 10-1-2-2

(5 )      𝑆𝐹𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑆𝐹 ≤ 1.15 × 𝑆𝐹𝑚𝑖𝑛 

 که در آن:

SFmin  اسالمپ مشخص شده، برحسب جریان کمینهmm؛ 

SF برحسب ، گیری شده در محل تحویلجریان اسالمپ اندازهmm. 

 برقرار باشد:  (6)باید رابطه باشد،  مشخص شده« هد اسالمپ جریان »که درصورتی 10-1-2-3

(6)        0.93 × 𝑆𝐹𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 ≤ 𝑆𝐹 ≤ 1.07 × 𝑆𝐹𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 

SFtarget  اسالمپ هد  مشخص شده، برحسب جریانmm؛ 
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SF گیری شده در محل تحویل، برحسب جریان اسالمپ اندازهmm. 

گیری شده در مقدار اندازهباشد،  مشخص شده 3طبو جدو   «اسالمپرده جریان »که درصورتی 10-1-2-4

 رده مورد نظر باشد.  با یی کرانهنسبت به  +mm10با رواداری  3خارج از بازه جدو   محل تحویل نباید

 ي جريان اسالمپرده -3جدول

 میانگین ردهجريان اسالمپ  ي جريان اسالمپرده
mm 

 اسالمپ جريان بازه
mm 

SF0 500 450  550تا 

SF1 600 560  650تا 

SF2 700 660  750تا 

SF3 800 760  850تا 

 

توسط خریدار درخواست شده باشۀد،   3های جریان اسالمپ جدو  جو ردهبهمحدودکننده دیگری که بازه در صورتی -يادآوري

 رعایت آن الوامی است.

   پارامترهاي کارايی بتن خودتراکم 10-2

داری نمایۀد کۀه در   ، باید مستنداتی را تهیه و نگهدر مورد طرح مخلوط بتن خودتراکم تولیدکننده 10-2-1

 4، انجام مواردی از جدو یا مشخصات فنی که در سفارش بتنرعایت شده باشد. درصورتی 4آن موارد جدو  

های مربوطه در محل تحویل انجام شده و با الوامات تعیین شده در محل تحویل الوامی شده باشد، باید آزمون

  مطابقت داشته باشد.

 )ادامه( هاي طرح مخلوط بتن خودتراکمآزمون -4جدول

 روش آزمون حدود قابل قبول نام ويژگی

شاخص پایداری 

 (VSI) دیداری
 حداکثر یک

ایران شمارۀ استاندارد ملی 

11270 

 J حلقه

 : Jاختال  میان اندازه جریان اسالمپ و جریان حلقه 

  mm25: حداکثر  m5تر از برای طو  حرکت کم، J1رده  -

  mm50: حداکثر  m10تا  m5برای طو  حرکت بین ، J2رده  -

استاندارد ملی ایران شمارۀ 

11271 

نسبت قابلیت عبور 

 L با جعبه

 8/0: حداکثر PL1با دو میلگرد، به نام رده  Lجعبه  -

 8/0: حداکثر PL2با سه میلگرد، به نام رده  Lجعبه  -

استاندارد ملی ایران شمارۀ 

10-3203 

زمان روان شدن از 

 V قیف

 ثانیه 9: حداکثر VF1برای رده  -

 ثانیه 0/12تا ثانیه  0/9بین  VF2برای رده  -

استاندارد ملی ایران شمارۀ 

9-3203 

جداشدگی )با یکی 

 از سه روش مقابل(

 هاستفاد بامیوان جدا شدگی ایستایی 

 (SS) از روش فنی ستون

: حداکثر (SS1)متوسط

%10 

استاندارد ملی ایران شمارۀ 

12255 

 هاي طرح مخلوط بتن خودتراکمآزمون -4جدول
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 )ادامه( هاي طرح مخلوط بتن خودتراکمآزمون -4جدول

 روش آزمون حدود قابل قبول نام ويژگی

 15: حداکثر %(SS2)زیاد

 (SRنسبت جدایی با الک )

(: حداکثر SR1متوسط)

%15 
استاندارد ملی ایران شمارۀ 

11-3203 
 20(: حداکثر SR2%زیاد)

 mm 25حداکثر  (Pdعمو نفوذ )
استاندارد ملی ایران شمارۀ 

19387 

 حباب هوا 10-3

تواند به صۀورت کمینۀه، بیشۀینه یۀا مقۀدار هۀد        زایی شده، میهوای موجود در بتن حباب مقدار 10-3-1

کۀه مقۀدار   مشخص شود. چنانچه کمینه یا بیشینه درصد هوا قید شود رعایۀت آن  زم اسۀت و در صۀورتی    

مقدار  درصد مقدار ذکر شده خواهد بود. ±20درصد هوا بدون ذکر حداقل یا حداکثر اعالم شود، رواداری آن 

         اسۀۀتانداردیۀۀا  ASTM C173/C173Mبایۀۀد طبۀۀو اسۀۀتاندارد  زایۀۀی شۀۀده،هۀۀوای موجۀۀود در بۀۀتن حبۀۀاب

ASTM C231/C231M گیری شود.اندازه 

ای که بالفاصله پ  از تخلیه نمونهبا انجام آزمون تعیین درصد حباب هوای بتن بر روی که هنگامی 10-3-2

درصد حباب هوا و سایر  اولیهچهارم متر مکعب از بتن موجود در کامیون حمل بتن با هد  کنتر  حدود یک

مقدار درصد حباب شود )نمونه منفرد(، مشخص شود که بار برداشت تهیه میمشخصات بتن تازه، تنها با یک

توانۀد  باشد، تولیدکننده میمی 1-3-10ترین حد رواداری مجاز ذکر شده در زیربند تر از پایینهوای بتن، کم

های هوای خواسته شده، مقداری اضافی از مواد افوودنۀی حبۀاب   یابی به حد مطلوب درصد حبابجهت دست

دور  70کن را به مقدار حۀداقل  جام کامیون مخلوطکن اضافه کرده و سپ  هوازا را به داخل کامیون مخلوط

دور در دقیقه( چرخانۀده تۀا اخۀتالط کامۀل      18دور در دقیقه تا  12طور معمو  )به کردن با سرعت مخلوط

 )یادآوری زیر را ببینید(. انجام شود

جهت جبران کمبود درصۀد کۀل   کن، اضافه کردن مقداری از ماده افوودنی حباب هوازا به بتن داخل کامیون مخلوط -يادآوري

 .پذیر یا جریان اسالمپ بتن خودتراکم شودتواند باعث مقداری افوای  در اسالمپ بتن معمولی تراکمهوای بتن تازه می حباب

 دماي بتن تازه 10-4

    تۀرین و  گیۀری شۀده و مقۀدار آن بایۀد بۀین کۀم      زهاانۀد  ASTM C1064دمای بتن تازه باید طبو اسۀتاندارد  

  این استاندارد باشد. 13-7و  12-7ترین دمای مجاز طبو زیربندهای بی 
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 بتن تازه چگالی  10-5

گیۀری شۀده هنگۀام    انۀدازه  چگۀالی انجام شود.  3203-6بتن تازه باید مطابو با استاندارد چگالی گیری اندازه

kg/m زتحویل نباید بی  ا
 باشد.  تفاوت داشتهتعیین شده در برگه تحویل یا قرارداد  گالی بتن تازهچ با 25 3

 بتن سخت شده الزامات 11

 مقاومت فشاري 11-1

 آوری شود. ساخته و عمل 1608-2های استاندارد مقاومت فشاری باید طبو استاندارد آزمونه 11-1-1

هۀای مکعبۀی بۀه    یا آزمونه mm300و ارتفاع  mm150ای به قطر های استوانههای استاندارد، آزمونهمنظور از آزمونه -يادآوري

  است. mm 150ابعاد 

پذیر، بتن خۀود تۀراکم، بۀتن بۀا     برای هر نوع بتن )بتن معمولی تراکم باید تولیدکننده بتن آماده 11-1-2

mاز اولین  چگالی معمولی یا زیاد یا کم( و هر رده مقاومتی
برداری انجام سه نوبت نمونه ،شدهتولیدبتن  50 3

m ، بعد از آن به ازای هردهد
دسۀت  بۀه تۀری را  برداری بۀی  یا هر روز تولید، هر کدام که تعداد نمونه 150 3

بۀرای هۀر نۀوع بۀتن )بۀتن معمۀولی       . ایۀن فراینۀد بایۀد    دهۀد برداری انجام ، باید حداقل یک نوبت نمونهدهد

و سۀواب  انجۀام شۀود.   پذیر، بتن خود تراکم، بتن با چگالی معمولی یا زیاد یۀا کۀم( و هۀر رده مقۀاومتی     تراکم

داری شده و در صۀورت نیۀاز بۀه سۀازمان ملۀی      ها باید در واحد تولیدی نگههای انجام شده و نتایج آن آزمون

  استاندارد ایران ارائه شود.

های تحویل شۀده در محۀل پۀروژه و    خریدار بتن آماده جهت کنتر  کیفیت مقاومت فشاری بتن 11-1-3

را برای هر نوع بتن و هۀر   برداریبا رده(، تواتر نمونهها با مشخصات فنی )انطباق تعیین انطباق نتایج مقاومت

انجۀام داده و نتۀایج را بۀا     بتن ایراننامه آیین یامقررات ملی ساختمان  نهمرده مقاومتی طبو الوامات مبحث 

 .کندها مقایسه میالوامات قابل قبو  ذکر شده در آن

های تولید کنتر  کیفیت مقاومت فشاری بتنسازمان ملی استاندارد ایران یا نماینده ایشان، برای  11-1-4

ها با این استاندارد و انجام فرایند تایید صالحیت و صدور یا شده توسط هر واحد تولیدی و بررسی انطباق آن

دهۀد و  برداری برای هر نوع بتن و هر رده مقاومتی را طبو ضوابط این سازمان انجام مۀی تمدید پروانه، نمونه

  .را برآورده کند 7-1-11ها باید الوامات زیربند مت فشاری نمونهنتایج حاصل از مقاو

برداری باید شامل حداقل دو آزمونۀه اسۀتاندارد باشۀد کۀه مقاومۀت فشۀاری ایۀن        هر نوبت نمونه 11-1-5

شۀود. میۀانگین نتۀایج    مۀی گیۀری  اندازه 1608-3روزه طبو استاندارد ملی ایران شمارۀ  28ها در سن  آزمونه

هۀا بۀی  از   تۀرین اخۀتال  ایۀن آزمونۀه    کۀه بۀی   شود، درصۀورتی ها محاسبه میآزمونهمقاومت فشاری این 

هۀا  میانگینشان باشد، آزمونه دیگری در همان سن مورد آزمۀون قۀرار گرفتۀه و میۀانگین تمۀامی آزمونۀه      %15
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نتیجۀه   ، میانگین به عنوانهاآن میانگین 15ها از %تر نبودن اختال  آزمونهشود، در صورت بی محاسبه می

ها درصد از میانگین آزمونه5/7ای که بی  از شود. در صورت عدم برآورده شدن شرط فوق، نتیجهگوارش می

-مانده، به عنۀوان نتیجۀه آن نوبۀت نمونۀه    های باقیاختال  داشته باشد، کنار گذاشته شده و میانگین آزمونه

 شود.برداری گوارش می

در همۀان سۀن    آزمونۀه سۀوم  روزه تهیه شود تا در صۀورت لۀووم از نتیجۀه     28ی سن شود سه آزمونه براتوصیه می -يادآوري

های اضافی نیو برای تعیین مقاومت بتن در سنین دیگر جهت کسب اطالعات اضافی استفاده شود. همچنین ممکن است آزمونه

   تهیه شود.

از بتن، شماره برگه تحویل بتن آمۀاده   برداریکننده )خریدار( باید در هر بار نمونهنماینده مصر  11-1-6

مربوط به کامیون حمل بتنی که نمونه از آن تهیه شده و همچنین موقعیت دقیو قرار گیری آن بتن در سازه 

)آدرس دقیو محل بتن ریوی مربوط به بتنی که از آن نمونه تهیه شده( را ثبت کند تا در صورت نیاز بتۀوان  

باشۀد و در واقۀع   از هر نمونه مربوط به کدام یک از اعضاء بتنۀی مۀی   مشخص کرد که مقاومت فشاری حاصل

  باشد.مقاومت فشاری هر نمونه بتن، نماینده مقاومت کدام یک از اعضاء بتنی می

بایۀد شۀامل نتۀایج سۀه نوبۀت      یۀک مرحلۀه بررسۀی    این استاندارد، نتیجه با الوامات برای انطباق  11-1-7

 الوام زیر را برآورده نماید: باید هر دوباشد و برداری متوالی  نمونه

تۀر از  باید برابۀر یۀا بۀور    فشاری برداری متوالی آزمون مقاومت هر سه نوبت نمونهنتایج میانگین  11-1-7-1

 ( باشد و همچنین: fcمقاومت مشخصه )

 ( باشد. fc9/0مقاومت مشخصه )9/0تر از برداری منفرد، نباید کمهای نمونهیک از نوبتنتیجه هیو 11-1-7-2

 کردن الزامات مقاومت فشاريعدم برآورده  11-1-8

این اسۀتاندارد را بۀرآورده    7-1-11زیربند در حالتی که بتن مورد آزمون، الوامات مقاومت فشاری مندرج در 

 نکند، بتن مذکور باید به عنوان نامنطبو با این استاندارد معرفی شود. 

 خانهشده در گرمدر حالت اشباع يا خشک سخت شده چگالی بتن سبک يا بتن سنگین 11-2

باید طبۀو اسۀتاندارد ملۀی    خانه، بسته به مورد، شده در گرمچگالی بتن سخت شده در حالت اشباع یا خشک

گیری شود و مقدار آن با توجه به چگالی هد  اندازه ASTM C567/C567Mیا استاندارد  7516 شمارۀایران 

 باشد:  (8( یا )7های )رابطههای تعیین شده در محدوده

  گین:برای بتن سن

(7 )     𝐷𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 − 130 ≤ 𝐷 ≤ 𝐷𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 + 300 
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  برای بتن سبک:

(8)       𝐷𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 − 130 ≤ 𝐷 ≤ 𝐷𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 + 130 

 ها: که در آن

Dtarget برحسب کیلوگرم بر متر مکعب؛ خانه،شده در گرمدر حالت اشباع یا خشک چگالی هد  تعیین شده 

D برحسب کیلوگرم بر متر مکعب است.خانهشده در گرمحالت اشباع یا خشکدر  گیری شدهچگالی اندازه ، 

  تحويل بتن آماده برگه 12

ای بۀه  ، برگۀه محل پۀروژه و قبل از تخلیه در  کامیون )وسیله( حمل بتنبرای هر  دبایبتن کننده  تولید 12-1

 تحویل دهد که در آن موارد زیر درج شده باشد: کننده مصر 

 ؛ولید بتن آمادهتیا واحد نام کارخانه  12-1-1

 ؛شماره سریا  برگه 12-1-2

عالمت استاندارد و کد ده رقمی پروانه کاربرد عالمت استاندارد، در صورت دارا بودن پروانه کاربرد  12-1-3

 ؛عالمت استاندارد

 ؛ریویبتن تاریخ 12-1-4

 ؛شماره پالک کامیون 12-1-5

 ؛کنندهنام مصر  12-1-6

 ؛15-3 زیربند ریوی و محل تحویل طبوو نشانی محل بتنپروژه نام  12-1-7

 ؛بتن مطابو با مشخصات سفارش داده شده نوعمشخصات و  12-1-8

 ؛و کیلوگرم، هر تحویل متر مکعببتن بر حسب حجم و جرم مقدار  12-1-9

 بتن؛ رده مقاومت فشاری 12-1-10

، برحسۀب  ی خۀی  هۀا سۀنگدانه یا سیمان بۀا   آب بااختالط سیمان اولین زمان بارگیری یا زمان  12-1-11

 ؛ساعت و دقیقه

 ؛محل تحویلمورد نظر در اسالمپ یا جریان اسالمپ  12-1-12
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  ؛در محل تحویل شده گیریاندازهاسالمپ یا جریان اسالمپ  12-1-13

 ؛بتن تازه، اظهار شده توسط تولیدکنندهچگالی  12-1-14

 گیری شده بتن تحویل شده در محل تحویل؛چگالی اندازه 12-1-15

 در محل تحویل؛ ودمای بتن تازه هنگام ساخت در واحد تولیدی  12-1-16

 در محل تحویل )در صورت درخواست(؛ پارامترهای کارایی بتن خودتراکم 12-1-17

 مقدار حباب هوای بتن در محل تحویل )در صورت درخواست(؛ 12-1-18

 رده دوام بتن )در صورت درخواست(؛ 12-1-19

 )در صورت درخواست(؛، موجود در بتن مقدار کلرید 12-1-20

 ؛زمان ورود به کارگاه ساختمانی، زمان شروع تخلیه و زمان اتمام تخلیه 12-1-21

گیر خودکار آب یا ابوار نمایشۀگر اسۀالمپ یۀا جریۀان اسۀالمپ،      اندازههای مجهو به برای کامیون 12-1-22

 ؛اتاین تجهیوو با استفاده از  تولیدکنندهمقدار آب اضافه شده توسط 

 ؛آماده در محل تحویلبتن  و امضای نماینده کارخانه تولیدنام  12-1-23

 نماینده مصر  کننده، که تحویل گیرنده بتن است. یامضاو نام  12-1-24

 تکمیل شود. در محل تحویلحین تحویل و باید متعددی از اطالعات ذکر شده موارد  -يادآوري

برحسب نیازهای پۀروژه مشۀخص شۀده اسۀت، بایۀد توسۀط       کننده مصر اطالعات تکمیلی که توسط  12-2

از آن حذ  یا بۀه   مواردیتواند تولیدکننده ارائه گردد. این اطالعات مانند موارد زیر است، بنابراین می

  آن اضافه شود.

  ؛و مقدار سیمان تولیدکننده، نام کارخانه نوع 12-2-1

 ؛رده، نام کارخانه و مقدار مواد مکمل سیمانینوع یا  12-2-2

  ؛نیدمقدار مواد افوو، نام کارخانه و نوع 12-2-3

  ؛الیا مقدار، نام کارخانه و نوع 12-2-4

 ؛های ریو و درشتو نام واحد تولیدی سنگدانه ،های ریو و درشت سنگدانهخشک  مقدار جرم 12-2-5
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  ؛ها سنگدانه ترین سنگدانه در مخلوطبور  اسمیحداکثر اندازه  12-2-6

 ؛ی ریو و درشتها سنگدانهبندی شماره رده دانه 12-2-7

 ؛گیری شدهمنبع و مقدار آب وزن شده یا اندازه 12-2-8

  ؛به مواد سیمانی مؤثرو نسبت آب  مؤثرآب اطالعات مورد نیاز جهت محاسبه  12-2-9

   ؛اندبل تایید شدهکه اجوا از قگواهی اجوای بتن مبنی بر این 12-2-10

 مورد تائید قرار گرفته است.  که قبالً مواردی 12-2-11

 الزامات تجهیزات تولید بتن آماده 13

 هاهاي آنو رواداريگیري مصالح اندازهنحوه  13-1

 مواد سیمانی 13-1-1

که از مواد مکمل سیمانی در مخلوط بتنی استفاده گیری شوند. هنگامیباید برحسب جرم اندازه مواد سیمانی

گیری کرد، اما در قیف پیمانۀه و بۀر روی   صورت تجمعی با سیمان هیدرولیکی اندازهها را بهتوان آنشود، می

که سیمان باید قبل از مۀواد مکمۀل   شود. ضمن آنطور مجوا و متمایو از سایر مواد استفاده میترازویی که به

کۀل ظرفیۀت    30تۀر از % بۀی  انه در هر پیممواد سیمانی اسمی که مقدار گیری شود. هنگامیسیمانی اندازه

پیمانه شده در هۀر بۀار سۀاخت بۀتن، وقتۀی بۀه تنهۀایی        باشد، مقدار سیمان هیدرولیکی  گیریی اندازهترازو

مقۀدار تجمعۀی    ودر آن پیمانه باشد مورد نیاز اسمی سیمان از جرم  ± 1% دارای رواداریباید استفاده شود، 

پیمانه شده در هر بار ساخت بتن، وقتی با هم استفاده شوند و پ  ی با مواد مکمل سیمانهیدرولیکی سیمان 

بایۀد دارای   ،از پایان هر مرحله اضافه کردن یک نوع ماده مکمل سۀیمانی بۀه سۀیمان هیۀدرلیکی وزن شۀده     

هنگۀامی   در پایان آن مرحله )جرم میانی( در آن پیمانه باشۀد. اسمی تجمعی مورد نیاز از جرم  ±1% رواداری

سۀیمان  مقدار کل ظرفیت ترازو باشد،  30تر یا مساوی % اسمی مواد سیمانی در هر پیمانه، کوچک که مقدار

هیدرولیکی پیمانه شده در هر بار ساخت بتن، وقتی بۀه تنهۀایی اسۀتفاده شۀود، یۀا مقۀدار تجمعۀی سۀیمان         

هیدرولیکی با مواد مکمل سیمانی پیمانه شده در هر بار ساخت بتن، وقتی با هم استفاده شۀوند، بایۀد دارای   

ی جرم پیمانه شده باید بین جرم اسۀمی  از جرم اسمی مورد نیاز در آن پیمانه باشد )یعن 4تا %  0رواداری % 

از  04/1 چنۀین هۀم  پیمانۀه و سیمان هیدرولیکی یا مجموع سیمان هیدرولیکی و مواد مکمل سیمانی در آن 

جرم اسمی سیمان هیدرولیکی یا مجموع سیمان هیدرولیکی و مواد مکمل سیمانی مورد نیۀاز در آن پیمانۀه   

بتن در یک پیمانه، مقدار جرم آن جوء در هر متر مکعب بتن بر  یباشد(. منظور از جرم اسمی هر یک از اجوا

 .باشددر حجم بتن ساخته شده در هر پیمانه و هر بار ساخت میاساس طرح مخلوط بتن، ضرب
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 ها سنگدانه 13-1-2

مقۀدار سۀنگدانه وزن شۀده در هۀر پیمانۀه بایۀد بۀا در        . شۀوند گیۀری  باید بر حسۀب جۀرم انۀدازه    هاسنگدانه

هۀۀا باشۀۀد، یعنۀۀی برابۀۀر باشۀۀد بۀۀا مقۀۀدار جۀۀرم سۀۀنگدانه در  شۀۀرایط واقعۀۀی رطوبۀۀت سۀۀنگدانهنظۀۀر گۀۀرفتن 

خانۀه بۀه عۀالوه کۀل مقۀدار رطوبۀت موجۀود در سۀنگدانه شۀامل رطوبۀت جۀذب            شده در گرمحالت خشک

هۀۀا طبۀو اسۀۀتاندارد  شۀده در منافۀذ و رطوبۀۀت سۀطحی )در صۀورت وجۀۀود(. مقۀدار کۀۀل رطوبۀت سۀنگدانه       

  .شودری میگیاندازه 4983ملی 

های مورد استفاه جهت ساخت بتن )سنگدانه درشۀت یۀا   هنگامی که هر یک از انواع سنگدانه 13-1-2-1

شود، چنانچه مقدار اسمی سنگدانه مۀورد نیۀاز در هۀر پیمانۀه     کننده مجوا وزن میریو( در یک وسیله پیمانه

واقعی سنگدانه وزن شده در هر  گیری باشد، مقداراز کل ظرفیت ترازوی اندازه 15تر یا مساوی % مجوا بور 

از جرم اسمی سنگدانه مورد نیاز در آن پیمانۀه باشۀد. چنانچۀه مقۀدار      ±2 پیمانه مجوا باید دارای رواداری %

از کل ظرفیۀت تۀرازوی انۀدازه گیۀری باشۀد،       15تر از % اسمی سنگدانه مورد نیاز در هر پیمانه مجوا کوچک

    از کۀل ظرفیۀت تۀرازوی    ±1/0 یمانۀه مجۀوا بایۀد دارای رواداری %   مقدار واقعی سنگدانه وزن شۀده در هۀر پ  

 . گیری باشداندازه

     های مورد استفاه جهت ساخت بتن )سۀنگدانه درشۀت و ریۀو(   هنگامی که همه انواع سنگدانه 13-1-2-2

شوند، چنانچه مقدار اسمی تجمعی کل گر واحد )ظر  توزین( وزن میصورت تجمعی در یک ظر  پیمانهبه

گیۀری باشۀد، جۀرم تجمعۀی     از کل ظرفیت ترازوی انۀدازه  30تر یا مساوی % ها در هر پیمانه، بور سنگدانه

بۀه   های قبلی )جرم سنگدانه جدیدها پ  از اتمام هر مرحله ریوش سنگدانه جدید بر روی سنگدانهسنگدانه

از جۀرم اسۀمی تجمعۀی     ±1 رای %گر(، باید دارای روادهای قبلی موجود در ظر  پیمانهعالوه جرم سنگدانه

از  30تر از % ها در هر پیمانه، کوچکمورد نیاز در آن مرحله باشد. چنانچه مقدار اسمی تجمعی کل سنگدانه

ها پ  از اتمام هر مرحله ریوش سنگدانه جدیۀد  گیری باشد، جرم تجمعی سنگدانهکل ظرفیت ترازوی اندازه

 .گیری باشداز کل ظرفیت ترازوی اندازه ±3/0 % ریارواددارای های قبلی، باید بر روی سنگدانه

گیری، حداقل رواداری وزن کردن قابل قبۀولی  از کل ظرفیت ترازوی اندازه ±3/0 کردن با محدودیت %درستی پیمانه -يادآوري

 . ها وابسته نیستهای وزن شده و مقدار تجمعی وزنکند که به مقدار سنگدانهرا ایجاد می

  آب 13-1-3

کن و اضافه کردن به سۀایر مصۀالح   گر آب جهت ریختن در مخلوطآب پیمانه شده توسط ظر  پیمانهمقدار 

از  ±1 و دارای رواداری % گیری شۀده اندازه باید به صورت جرمی یا حجمیساخت بتن در هر پیمانه از بتن، 

ی آب مورد نیۀاز در هۀر   مورد نیاز در آن پیمانه )به صورت وزنی یا حجمی( باشد. مقدار اسم آباسمی  مقدار

هایی ها و سایر آبدر نظر گرفته شده در طرح مخلوط بتن، شرایط رطوبتی سنگدانه مؤثرپیمانه بر اساس آّب 

باشد. شرح داده شد قابل محاسبه می 1-3بند زیر توانند وارد مخلوط بتن شده و درمی مؤثرکه به عنوان آب 
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 ±1شده و دارای رواداری % گیریباید به صورت جرمی اندازهبه مخلوط بتن جهت کنتر  دما یخ اضافه شده 

کن، هرگونه آب شستشوی مانده های مخلوطکامیون مورد دراز مقدار اسمی یخ مورد نیاز در آن پیمانه باشد. 

گیری شود. اگر این اندازه باید با دقتشود، داری مینگهبرای استفاده در پیمانه بعدی بتن که کامیون جام در 

کۀه   مؤثرآب  تخلیه شود. بتن کار غیرعملی یا غیرممکن باشد، آب شستشو باید قبل از بارگیری پیمانه بعدی

ها اشاره شۀده  به آن 1-3هایی باشد که در زیربند تواند شامل کلیه آبدست آمده میدر طرح مخلوط بتن به

های ذکر شده ه بتن )هر بار ساخت در مخلوط کن( از طریو روشی که در هر پیمانمؤثراست. مقدار کل آب 

 مۀؤثر از مقدار کل آب  ±1 شود، باید دارای رواداری %گیری میوارد مخلوط بتن شده و اندازه 1-3در زیربند 

 دست آمده باشد. اسمی در آن پیمانه که از طرح مخلوط بتن به

   مواد افزودنی 13-1-4

د نۀ توانگیری شود. مواد افوودنۀی شۀیمیایی مۀایع مۀی    شیمیایی پودری باید برحسب جرم اندازه مواد افوودنی

گیۀری شۀده بۀا روش جرمۀی یۀا      انۀدازه پیمانه شۀده و  گیری شوند. مواد افوودنی برحسب جرم یا حجم اندازه

در آن پیمانۀه کۀه در طۀرح مخلۀوط بۀتن       مۀورد نیۀاز  اسمی مقدار از کل  ±3 %دارای رواداری حجمی، باید 

  باشند.، مشخص شده

واسۀنجی  و بۀا قابلیۀت   تنظیم برای مقادیر مختلف مواد افوودنۀی   یتقابل باهای مکانیکی مناسب استفاده از دستگاه -يادآوري 

حا  چرخ  اضۀافه   کن درکه مواد افوودنی به درون مخلوط بتن داخل مخون کامیون مخلوطدر مواردی. شود، توصیه میساده

  طور کامل با بتن مخلوط شود.نحوی بهروی جداره داخلی مخون کامیون پرهیو شود، یا به رشود، از ریختن مواد افوودنی بمی

 گر()دستگاه پیمانه 1کردن و توزين مصالح ساخت بتندستگاه پیمانه 13-2

جداگانه بۀرای   (های)انبارک هایمخوندارای باید  کردن و توزین مصالح ساخت بتندستگاه پیمانه 13-2-1

های جداکننده م از مخونهر کدا درشت باشد. هایهای ریو و سنگدانهسنگدانههای داری هر یک از اندازهنگه

ها به راحتی و آزادانه بدون جدا شدگی بۀه داخۀل   باید به نحوی طراحی شده باشد و عمل نماید که سنگدانه

 هۀا نصۀب شۀده باشۀند    داری سۀنگدانه که در زیر مخازن نگهکنتر  مناسب  وسایلد. نظر  توزین تخلیه شو

ای وجۀود  گونۀه بایۀد بۀه  هۀا(  گر وزنی سنگدانههای تخلیه در زیر این مخازن جهت تغذیه پیمانه)مانند دریچه

 ظۀر  تۀوزین(، امکۀان   هۀا ) گر وزنی سنگدانهپیمانهکه هنگام نودیک شدن به وزن مورد نیاز در  باشندداشته 

. وجۀود داشۀته باشۀد    گر بۀا حفۀظ رواداری وزنۀی مجۀاز    ها به داخل پیمانهتخلیه سنگدانه قطع سریع جریان

پ  از پایان بۀارگیری  که  باشندای ساخته شده گونهباید به (های توزینظر ها )گرهای وزنی سنگدانه پیمانه

و مۀوادی در   شۀده  صۀورت کامۀل انجۀام    بهها از آنها تخلیه سنگدانههای موجود، ها و ثبت وزن سنگدانهآن

 باقی نماند. هاداخل آن

                                                 

1 - Batching Plant 
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باید کامالً جلوی دید بۀوده و بۀه    مقدار جرم یا حجم مصالح در هر پیمانهوسایل نشانگر )نمایشگر(  13-2-2

پذیر باشۀد.  ها توسط کاربر در هنگام پر کردن ظر  توزین امکاندقیو آن خوان اندازه کافی نودیک باشد تا 

 کاربر باید به تمامی تجهیوات کنتر  دسترسی آسان داشته باشد. 

در  ی توزین مصالح ساخت بتن، هنگامی که در چنۀد جۀرم مختلۀف   ترازوهادر صورتی که درستی  13-2-3

ها توسط آنداده شده شود و بار نشان ارزیابی و تأیید 5ها طبو جدو  محدوده ظرفیت معمو  استفاده از آن

در محۀدوده   گیۀرد( )باری که برای واسنجی ترازوها مورد اسۀتفاده قۀرار مۀی   شده  ار آزمون اعما ب نسبت به

تر اسۀت، باشۀد آن   از بار خالص اعما  شده، هر کدام که بور  4/0ظرفیت ترازو یا %از کل  ±15/0%رواداری 

 تصۀدیو و ی بررسۀی  شۀده بۀرا   شوند. حۀداقل مقۀدار و تۀوالی بارهۀای اعمۀا      ترازوها دقیو درنظر گرفته می

 های آن باشد.و یادآوری 5مصالح باید طبو جدو  توزین ترازوهای 

ای داشته شود. ترازوهۀای میلۀه  های کاری آن باید تمیو نگهها و قسمتهای ترازو، میلهتمام قسمت 13-2-4

رفیۀت  درصۀد از ظ 1/0ای معاد  %طوری که حرکت آن با قرار گرفتن وزنهباید به نشانگر با حساسیت کافی به

، نشان داده شود مجهو باشد. شاهین ترازو )در صورت وجود( بایۀد بۀه   گر مصالحاسمی ترازو در مخون پیمانه

تر حساسیت مناسب داشۀته  های بی برای وزن 4های کم و %ظرفیت خالص ترازو برای وزن 5ازای حداقل %

  باشد.

، مصالح )به صورت وزنی یا حجمۀی( پیمانه شده جهت اضافه کردن به سایر گیری آب وسیله اندازه 13-2-5

داخل پیمانه منتقل کنۀد. ایۀن   به 3-1-13بند زیرباید بتواند مقدار آب مورد نیاز را با درستی تعیین شده در 

ها نداشته باشۀد.  گیریوسیله باید به نحوی طراحی و ساخته شده باشد که تغییرات فشار آب تاثیری بر اندازه

ها مجهۀو باشۀد، مگۀر    ه شیر تخلیه بیرونی برای فراهم کردن امکان واسنجی آنگیری آب باید بمخازن اندازه

 که روش دیگری برای تعیین دقیو و آسان مقدار آب مخون، فراهم شده باشد.این

این دستگاه باشد.  کردن و توزین مصالح ساخت بتنواحد تولیدکننده بتن باید دارای دستگاه پیمانه 13-2-6

، به سامانه اضافه کۀردن سۀیمان، آب و در   1-2-13ها طبو زیربند سنگدانهگانه های جداباید عالوه بر مخون

  گیری مناسب را داشته باشد.اندازه یا های توزینمجهو بوده و سامانه صورت نیاز مواد افوودنی و مواد مکمل
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 الفهاي استاندارد کارگاهی و بارهاي آزمونوزنه جرم حداقل -5جدول 

  ظرفیت ترازوي

 اندازه گیري مصالح

هاي جرم وزنه حداقل

، بر حسب استاندارد کارگاهی

 ب درصدي از ظرفیت ترازو

حداقل جرم بارهاي 

آزمون، بر حسب 

درصدي از ظرفیت 

 پترازو 

 حداقل بارها براي تأيید درستی ترازو

 2000صفر تا 

 کیلوگرم
%100 %100  

کیلوگرم تا  2001

 کیلوگرم 20000

تر کدام بی هر  kg500یا  %10

 ت50% است

تا  بار آزمون یاهای استاندارد کارگاهی وزنه

ظرفیت مورد استفاده، اگر از حداقل مشخص 

 تر باشد.شده، بی 

برای  ثکش -های باراستفاده از آزمون

ها مجاز است. در حین حداقلمقادیر بی  از 

اولیه، ترازو باید تا ظرفیت کامل آن  تصدیو

 آزمون شود.
یا شرایط های سنگین( شود )مثل وزنه های استاندارد کارگاهی مناسبکارگیری وزنهز دسترسی یا بهمانع اسامانه ترازو،  نحوه نصباگر پیکربندی و   الف

 اقداماتی که باید تا زمان ی که قابل تأیید استبی  از ظرفیت هایایجاد کند، استفاده از ترازو برای بار تصدیوارزیابی و ناایمنی را حین فرایند 

 وند متوقف شود.مناسب انجام شاصالحی 
شناسی نظیر استاندارد ملی ایران باید با الوامات استانداردهای اندازهمصالح درستی وسایل توزین  تصدیوهای استاندارد کارگاهی مورد استفاده در وزنه  ب

 باشند. ت داشتهمطابق 7085-1 شمارۀبه 
است )بار جانشین( که این بارها برای انجام هر گونه بار اعمالی دیگر به عالوۀ های استاندارد کارگاهی وزنهانواع از  ترکیبیبه معنی « بار آزمون»واژه   پ

 گیرند. مورد استفاده قرار می« آزمون جانشین»های درستی با استفاده از روش تصدیوآزمون 

های استاندارد کارگاهی یا وزنهبخشی از جایگوین که بارهای جانشین نام دارند، یائی آزمون جانشین، مصالح یا اش فرایند انجامدر : آزمون جانشین

درستی ترازو  تصدیوشود. به منظور اند میگیری شدهاندازهطور دقیو بههای استاندارد کارگاهی و مصالح یا اشیائی که قبال ترکیبی از وزنهجانشین 

 های آزمون اضافی یا دیگر بارهای آزمون شناخته شده، به بار آزمون معلوم، اضافه شود.تر، ممکن است وزنههای وزنی بی در گستره
از ظرفیت ترازو با  50حداقل % سپ  تاآزمون شود و  های استاندارد کارگاهیبا استفاده از وزنهتنها از ظرفیت ترازو  10ترازو باید از صفر تا حداقل %  ت

 ، آزمون شود.هستند از ظرفیت ترازو 10حداقل % با های استاندارد کارگاهی معاد وزنه شاملاستفاده از یک مجموعه از بارهای آزمون جانشین که 
حداقل یک مرتبه این آزمون باید در هر ترازو انجام شود.  مورد استفادهظرفیت ترازو تا ظرفیت  50از % تصدیو درستیباید برای  کش -آزمون بار  ث

 چهارم ظرفیت ترازو انجام شود.یک

های ، مقداری از مصالح یا اشیاء با وزن نامعلوم، برای معین کردن بار مرجع یا وزن خالص وزنهکش -آزمون بار فرایند انجامدر : کش -آزمون بار

 .گیرندمورد استفاده قرار میشود، که اضافه می جانشینیاستاندارد کارگاهی یا بارهای آزمون 

 هاها و همزنکنمخلوط 13-3

ها و عالوه بر آن، در صورت ضرورت، بۀه  زنهای ایستگاهی و همکنتولیدکننده بتن باید به مخلوط 13-3-1

 باشند. دار میزنیا هم کنهای مخلوطها از نوع کامیونزنباشد. همکن مجهو کامیون مخلوط

یا  باید به صفحه یا صفحات فلوی که بر روی آن سرعت دوران جامهای ایستگاهی کنمخلوط 13-3-1-1

های آن و همچنین حداکثر گنجای  آن برحسب حجم بتن مخلوط شده درج شده است، مجهو باشد. این پره
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بندی قابل قبولی مجهو شوند، باید به ابوار زمانها هنگامی که برای اختالط کامل بتن استفاده میکنمخلوط

  اجازه ندهد تا پیمانه قبل از رسیدن به زمان اختالط مشخص شده تخلیه شود.باشد که 

دار باید یک صفحه یا صفحات فلوی در مکان ثابت قابۀل دیۀد   زنکن یا همهر کامیون مخلوط 13-3-1-2

طور واضح گنجای  حجم کل )ناخالص( جام، ظرفیت جام یا مخون بر حسۀب حجۀم بۀتن    هداشته باشد که ب

های آن را مشخص کند. هنگامی کۀه بۀتن   ها یا پرهو حداکثر سرعت دوران جام، تیغهمخلوط شده و حداقل 

بخشۀی از آن در کۀامیون    4-7 زیربنۀد  یۀا طبۀو   ،شودبه طور کامل در کامیون مخلوط می 5-7 زیربند طبو

کۀه بۀتن   تر شود. هنگۀامی حجم کل جام یا مخون بی  63شده نباید از %شود، حجم بتن مخلوطمخلوط می

دار زنیۀا هۀم   کۀن شود، حجم بتن در کامیون مخلۀوط کن ایستگاهی مخلوط میدر مخلوط 3-7 زیربند بوط

دار باید بۀه ابۀواری بۀرای    زنیا هم کنهای مخلوطتر شود. کامیونحجم کل جام یا مخون بی  80نباید از %

 ها مجهو باشد. ها یا پرهتصدیو تعداد دوران جام، تیغه

های ایستگاهی کنها باید بتوانند اجوای بتن را در زمان مشخص شده برای مخلوطکنتمام مخلوط 13-3-2

کرده مخلوط  کامالً ،5-7 زیربندکن در های مخلوطیا تعداد دوران مشخص شده برای کامیون 3-7 زیربند در

 ای که الوامات یکنواختی ذکر شده در پیوست الف برآورده شود. ، به گونهدنیکنواخت در آورصورت و به

 کن تاثیر زیادی بر یکنواختی بتن دارد.ترتیب یا روش بارگیری مخلوط -يادآوري

ای گونهبه داشته باشد یکنواخت کامالًبتن صورت داری بتن مخلوط شده را بهزن باید قابلیت نگههم 13-3-3

 یوست الف برآورده شود. که الوامات یکنواختی ذکر شده در پ

 بۀر روی دو نمونۀه   را هۀای اسۀالمپ  آزمۀون توان برای بررسی سریع درجه یکنواختی احتمالی، می 13-3-4

انجام شود. اگۀر اخۀتال  بۀین     الفبرداری و آزمون برای این منظور باید طبو پیوست نمونه .منفرد انجام داد

زن، به غیۀر از مۀواردی   کن یا همآن مخلوط، باشد الفاین دو مقدار بی  از حدود مشخص شده در پیوست 

  .قرار گیرداستفاده مورد اصالح وضعیت  نباید تا زمانآمده است،  5-3-13 زیربندکه در 

 ،ترهنگامی که با کارکردن در زمان اختالط طو نی 2-3-13بند زیرنامنطبو با استفاده از دستگاه  13-3-5

 ، مجاز است. نمایدبرآورده را  الفالوامات پیوست  بتواند، تربا کارایی بی  بارگیریترتیب تر، یا بار کم

نیاز طبو استانداردهای ملی ایۀران  طور مداوم با فواصل زمانی مورد ها باید بهها و همونکنمخلوط 13-3-6

ها ناشی از تجمۀع بۀتن یۀا مۀالت سۀخت شۀده       ، برای تشخیص تغییرات در شرایط آن9602و  9601 شمارۀ

قدری شوند. اگر تغییرات مشاهده شده به ها نیو باید از نظر فرسودگی بررسیهای آنپرهبررسی شوند. تیغه یا 

باید انجام گیرد تا  الفهای ارائه شده در پیوست زیاد باشند که بر کیفیت عملکرد دستگاه اثر بگذارند، آزمون

 مشخص شود. ،تعویض دستگاه یا ضروری بودن تعمیر
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 تولیديکنترل تولید و بازرسی واحد  14

هۀای  هایی که توسط بازرس برای آزمۀون برداریتولید و نمونه کنتر جهت تا تولیدکننده موظف است  14-1

قرار دهد.  ایشاندر دسترس بدون اخذ هوینه را و وسایل مربوطه  ، تجهیواتها ستگاهشود، دمختلف انجام می

روری با تولیۀد و تحویۀل بۀتن نداشۀته     د که تداخل غیرضنطریقی انجام شوها باید بهها و آزمونکلیه بازرسی

 باشد.

سۀازی  ی کنتر  تولیۀد را تۀدوین و پیۀاده   تولیدکننده موظف است به منظور کنتر  تولید، یک سامانه 14-2

دسۀتیابی و  هۀای(  زم بۀرای   بینۀی دارد. کنتر  تولید بتن باید همه معیارها و )پی کرده و آن را روزآمد نگه

 وامات مشخص شده را دارا و حداقل شامل موارد زیر باشد:های بتن مطابو با ال حفظ ویژگی

 انتخاب مواد؛ -

آب مؤثر به مواد و نسبت  بندی مخلوط سنگدانهها و دانهبتن و تعیین نسبت سنگدانه مخلوططرح  -

 ؛و آزمون اولیه بتن سیمانی

 ؛و کنتر  تولیدتجهیوات و فرایندهای  ،صالحیت نیروی انسانی، لوازم -

 ها؛آزمونها و بازرسی -

شده و دهنده، بتن تازه و بتن سختهای انجام شده بر روی مواد تشکیلی آزموناستفاده از نتیجه -

 تجهیوات؛

 بازرسی از تجهیوات مورد استفاده در حمل بتن تازه.  -

دهای شده در استاندارها و قوانین مشخصی تولید، کارها، تجهیوات ویژه، روشاین الوامات باید با نوع و اندازه

 های ملی متناسب باشد.نامهملی و آیین

و موارد مۀرتبط منۀدرج در    9001ملی ایران ایوو  نظیر استاندارد ،مدیریت کیفیت سامانهاصو   ،سامانه کنتر  تولید -يادآوري

 ارائه شده است.  تای از سامانه کنتر  تولید بتن در پیوست نمونه .شودشامل میرا  ISO 22965-2استاندارد 

 ارزيابی انطباق 15

 لیاتک 15-1

شده را انجام دهد تا نشان دهۀد مۀوارد ادعۀایی ماننۀد     تولیدکننده باید ارزیابی انطباق بتن با الوامات مشخص

 باشد. برای این منظور، موارد زیر باید انجام شود:آمده است معتبر می تحویل بتن آمادهآنچه که در برگه 

 های اولیه، درصورت نیاز؛آزمون -الف

 .14کنتر  تولید، طبو بند  -ب
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 نامه کنترل تولیدارزيابی، پايش و گواهی 15-2

های بتن کشور یۀا منۀدرجات مشخصۀات فنۀی     نامهدر صورت نیاز یا به استناد قوانین یا مقررات ملی یا آیین

شۀود را مۀورد   صالح باید کنتر  تولیدی که توسۀط تولیدکننۀده اعمۀا  مۀی    ی ذیکنندهپروژه، نهاد بازرسی

 داده شده است.  جپیوست ارزیابی و تأیید قرار دهد. مقررات ارزیابی، نظارت و گواهی انطباق در 

د. صدور، تمدید، تعلیو و ابطا  پروانۀه  باشنافی ضوابط قانونی و مقررات مرتبط نمی جکارگیری مندرجات پیوست به -يادآوري

  مقررات سازمان ملی استاندارد ایران است.کاربرد عالمت استاندارد ایران تابع ضوابط و 
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 پیوست الف

 )الزامی(

 الزامات يکنواختی بتن

 هدف و دامنه کاربرد   1-الف

های ایستگاهی و کندهد که جهت ارزیابی قابلیت مخلوطهایی را ارائه میاین پیوست، روش  1-1-الف

و رده  S3کن در ساخت مخلوط بتن یکنواخت و برای دو رده مختلف اسالمپ یعنی رده های مخلوطکامیون

S4 کن ، بتنی است که در تمام حجم یک مخلوطمنظور از مخلوط بتن یکنواخت .گیرندمورد استفاده قرار می

ای طور یکنواخت و بدون جداشدگی توزیع شده باشد و دارکن، بهایستگاهی یا جام یک کامیون مخلوط

های این پیوست، حداقل مدت زمان یکسانی در کل این حجم باشد. با استفاده از روش تقریباًمشخصات 

کنی که با سرعت های مخلوطهای ایستگاهی و حداقل تعداد دوران جام کامیونکناختالط در مخلوط

به یک مخلوط بتن  ، جهت دستیابیبچرخنددور در دقیقه(  18دور در دقیقه تا 12 طور معمو به)اختالط 

-هایی که در این پیوست شرح داده میباشد. همچنین روشقابل تعیین می ،یکنواخت، برای هر رده اسالمپ

کنی که در ساخت های مخلوطتوانند برای تعیین حداقل تعداد دوران  زم مخلوط کردن در کامیونشوند می

گیرند یا برای ارزیابی مورد استفاده قرار می (4-7)زیربند « کن ایستگاهی بتن نیمه مخلوط در مخلوط»

 کار روند.، برای هر رده اسالمپ، به(8شوند )بند زن حمل میهایی که توسط دستگاه غیر همیکنواختی بتن

جهت ارزیابی یکنواختی بتن برای هۀر رده اسۀالمپ، دو نمونۀه مختلۀف از دو قسۀمت مجۀوا و          2-1 -الف

مخلوط کن ایستگاهی یا یک کامیون مخلوط کن که دارای آن رده اسالمپ  مختلف از مخلوط بتن داخل یک

 ،گیری شده و در نهایۀت و اندازه آزمونها باشد برداشته شده و چند ویژگی مختلف مربوط به هر یک از نمونه

انجام شۀده بۀر روی هۀر دو     هایونشوند. نتایج حاصل از آزمهای هر دو نمونه مجوا با هم مقایسه میویژگی

شۀده   بۀرداری های این پیوست نمونهکن که طبو روشنمونه مجوا از یک مخلوط بتن موجود در یک مخلوط

 .داشته باشند 1-توانند اختالفی نه چندان زیاد در حد قابل قبو  ذکر شده در جدو  الفباشند، می

تاثیر زیادی  کن(،یستگاهی یا کامیون مخلوطکن اها )مخلوطکنمخلوط ترتیب و روش بارگیری   3-1-الف

توانۀد بۀرای   های ذکر شده در ایۀن پیوسۀت مۀی   روش ها در ساخت مخلوط بتن یکنواخت دارد.بر قابلیت آن

بر روی یکنواختی بتن سۀاخته   ،کنارزیابی تاثیر ترتیب پیمانه کردن و ریختن مصالح ساخت بتن در مخلوط

 .دشده نیو مورد استفاده قرار گیرن

دهۀی  کنۀی کۀه در حۀا  اسۀتفاده و سۀروی      های مخلوطهای ایستگاهی یا کامیونکنمخلوط    4-1-الف

ها مقداری بتن یا مالت سخت شده چسۀبیده  آن یهاکه ممکن است بر روی بدنه یا تیغهدلیل این، بههستند

باشد. این موارد ها مشکوک می، یکنواختی بتن ساخته شده با آنهادلیل فرسودگی و خوردگی تیغهباشد یا به
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ای مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز، اقدامات اصالحی انجام صورت دورههای چشمی بهباید با بازرسی

 .شود

های ذکر شده کن( با روشکن ایستگاهی یا یک کامیون مخلوطکن )مخلوطچنانچه یک مخلوط 5-1-الف

تۀوان      باشۀد، مۀی  ه و تایید شود که قادر به ساخت بۀتن یکنواخۀت مۀی   در این پیوست مورد ارزیابی قرار گرفت

هایی که از نظر نام کارخانه سازنده، طراحی، ساخت، حجۀم و ظرفیۀت اسۀمی         کنفرد کرد که سایر مخلوط

های یکنواخت را دارند. جهۀت بررسۀی اولیۀه و سۀریع     کن مشابه با آن هستند نیو توانایی ساخت بتنمخلوط

های ارزیۀابی ذکۀر شۀده در ایۀن پیوسۀت ماننۀد       مونتوان بخشی از آزکن، میختی بتن در یک مخلوطیکنوا

 مورد استفاده قرارداد. را های درشتمقایسه اسالمپ بتن و مقایسه درصد سنگدانه

هۀای ایسۀتگاهی و          کۀن  زم جهۀت ارزیۀابی قابلیۀت مخلۀوط     هۀای آزمۀون برداری و انجام نمونه 6-1-الف

کن برای ساخت مخلوط بتن یکنواخت و همچنین تعیین حداقل مدت زمان اخۀتالط در  های مخلوطکامیون

، جهت دستیابی به یک مخلۀوط  کنهای مخلوطهای ایستگاهی و حداقل تعداد دوران جام کامیونکنمخلوط

ت شۀده توسۀط   آزمایشۀگاه تاییۀد صۀالحی   بخ  کنتر  کیفیت واحد تولیۀدی یۀا   ، باید توسط بتن یکنواخت

سازمان ملی استاندارد ایران که دارای پرسنل آموزش دیده و تایید صالحیت شده در این زمینه باشند انجۀام  

 شود.

 حجم مخلوط و نحوه اختالط ،مشخصات مخلوط بتن آزمايشی  2-الف

به صورت یک بتن حباب هوازایی شده، ارزیابی یکنواختی، باید مورد استفاده برای  مخلوط بتن 1-2الف  

طۀور  هۀایی باشۀد کۀه بۀه    یۀا بۀتن  های خاک بتنبه جو هنگامی که هد ، ارزیابی شرایط یک پروژه خاک یا 

مخلوط بتن مورد استفاده، به  شود که مشخصات. توصیه میشودمعمو  در واحد تولیدی بتن آماده تولید می

 طابو با شرایط زیر باشد:صورت یک مخلوط بتن حباب هوا زایی شده، م

kg/mبینمقدار سیمان مورد استفاده در طرح مخلوط    1-1-2-الف
kg/mتا  350  3

 ؛400 3

یا مخلۀوطی از شۀماره    67یا  57بندی شماره رده دانهبندی پیوسته و با دانهبا  ،سنگدانه درشت 2-1-2-الف

 شۀمارۀ طبۀو اسۀتاندارد ملۀی ایۀران      7و  6بندی های دانهیا مخلوطی از شماره رده 7و  5 بندیدانه هایرده

 ؛302

 ؛5/3تا  5/2، با مدو  نرمی سنگدانه ریو   3-1-2-الف

  ؛S4رده  یا S3اسالمپ بتن با رده    4-1-2-الف

  .6تا %  4هوا بین % حباب مقدار    5-1-2-الف



   1397 سال :)تجديدنظر دوم( 6044مارۀ ايران ش ملیاستاندارد 

42 
 

 

ظرفیۀت اسۀمی    1/1تۀا   8/0حجم مخلوط بتن مورد استفاده جهت ارزیابی یکنواختی باید بۀین   2-2-الف

 .باشد ،کن( که توسط کارخانه سازنده اعالم شده استکن ایستگاهی یا کامیون مخلوطکن )مخلوطمخلوط

مطابو بۀا روشۀی باشۀد کۀه قۀبال بۀا       یا باید ترتیب پیمانه کردن و بارگیری مصالح ساخت بتن  3-2-الف

توصیه شۀده توسۀط کارخانۀه سۀازنده     طبو روش باید کار برده شده یا بهبرای ساخت بتن یکنواخت  موفقیت

های یکنواختی، بررسی تاثیر ترتیب بۀارگیری مصۀالح بۀر روی    . چنانچه هد  از انجام آزمونکن باشدمخلوط

 .های پیمانه کردن و بارگیری دیگری نیو استفاده کردتوان از ترتیبیکنواختی بتن تولید شده باشد، می

بتن باید با سرعت و حداقل مدت زمان اخۀتالط توصۀیه شۀده    ، های ایستگاهیکنبرای مخلوط 4-2-الف

، مخلوط شود. شروع اختالط باید از زمانی باشد که کل مصالح ساخت بۀتن  کنتوسط سازنده دستگاه مخلوط

کن متوقف شود که یا مخلوطپایان زمان اختالط درست زمانی در نظر گرفته می .گیرندکن قرار میدر مخلوط

از ابوار هر کدام که زودتر اتفاق بیافتد.  ،شودکن تخلیه میاولین قسمت از بتن داخل مخلوطشود یا وقتی که 

 استفاده کنید. یک ثانیهبا درستی تا  گیری و ثبت زمان اختالطمناسبی برای اندازه

 12بتن باید با سرعت اختالطی )سرعت جام مخلوط کن( بی  از  ،کنهای مخلوطبرای کامیون 5-2-الف

شروع اختالط از  .شود مخلوط شودکن توصیه میدور در دقیقه یا سرعتی که توسط سازنده کامیون مخلوط

عمل اختالط زمانی به  .شوندکن ریخته میزمانی است که تمام مصالح ساخت بتن در جام کامیون مخلوط

در پایان، تعداد  .دور با سرعت اختالط بچرخد 100تا دور  70کن ام کامیون مخلوطرسد که جپایان می

 .های جام که با سرعت اختالط بچرخد باید ثبت شوددوران

 يبردارنمونه 3-الف

کن( در حا  تخلیۀه بۀتن   کن ایستگاهی یا کامیون مخلوط) مخلوطکن مخلوطیک هنگامی که  1-3-الف

m تقریباًدو نمونه مجوا که حجم هر کدام  ،باشد
یک نمونۀه هنگۀام تخلیۀه     .باشد باید از بتن تهیه شود 1/0 3

حۀداکثر   .شودکن برداشت میبتن موجود در مخلوط 85% بتن و نمونه دیگر هنگام تخلیه حدود  15%حدود 

دقیقه و برای شرایط آب و هوای  10زمان بین برداشت دو نمونه برای شرایط آب و هوای سرد و معمولی باید 

آخۀر بۀتن موجۀود در     10% او  و  10%ای نبایۀد از  توجه کرد کۀه هۀیو نمونۀه   باید  .باشددقیقه  5گرم باید 

تعیین مقدار دقیو بتن در حا  تخلیه به دلیل اینکه  .مخلوط کن که در حا  تخلیه شدن است برداشت شود

ای نباید از آخر این است که تاکید شود که هیو نمونه 10% او  و  10% هد  از بیان اعداد  ،باشدمشکل می

اما در عین حا  دو نمونه مورد نظۀر بایۀد از هۀم     ،تدایی و انتهایی بتن در حا  تخلیه برداشت شودبقسمت ا

( 85% و  15% نودیک به ابتدا و نودیک به انتهۀای فراینۀد تخلیۀه )حۀدود      مجوا بوده و از دو قسمت مختلف

داری شده تا نماینده دو نقطه مختلف از مخلوط باشند طور مجوا از هم نگههر دو نمونه باید به .برداشت شوند

 ،انجام شودبه سرعت  برداریبرای اینکه عملیات نمونه .و نباید با هم مخلوط شوند تا یک نمونه مرکب بسازند

باید به طریو  ،هاو حمل نمونه برداریهنگام نمونه .بردار باید به تعداد کافی حضور داشته باشندپرسنل نمونه
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ها بایۀد بالفاصۀله پوشۀ     هر یک از نمونه .ها جلوگیری کردمناسبی از ایجاد جداشدگی در اجواء سازنده آن

هۀر   ،هاها بر روی هر یک از نمونهپی  از انجام آزمون .شودداده شود تا از تبخیر رطوبت آن یا آلودگی حفظ 

حالۀت یکنواخۀت    ،نمونه باید با وسیله مناسبی )مثل سرطاس یا بیل( مقدار کمی مخلوط شود تا هۀر نمونۀه  

 . داشته باشد

   هاي ايستگاهیکنمخلوطاز  يبردارنمونه 2-3-الف

 : طبو یکی از دو روش زیر برداشت شوند ،مان اختالطهر دو نمونه مجوا باید بالفاصله پ  از پایان مدت ز

 1روش  1-2-3-الف

کن از دو نقطه مختلف از بتن داخل جام مخلوط ،کن باید متوقف شود و بدون تخلیه بتندر این روش مخلوط

مساوی نسبت به بدنه جلو و عقب جام داشته باشند و همچنین فاصله دو نقطۀه نسۀبت بۀه     تقریباًکه فاصله 

در ایۀن   .دو نمونه مجوا برداشۀت شۀود   مناسبی ابواربا  ،یکدیگر(یکسان باشد )دو نقطه قرینه  تقریباًکف جام 

 .طور ویژه توجه کردبردار بهله ایمنی شخص نمونهأروش باید به مس

 2روش   2-2-3-الف

دو نمونه مجوا باید هنگام تخلیه  ،کن ایستگاهی استهنگامی که بتن در حا  تخلیه از مخلوط ،در این روش

آخۀر بۀتن    10% او  و  10%بتن برداشت شوند و باید دقت شۀود کۀه ایۀن دو نمونۀه از      85% و  15 % حدود

 .شود باید رعایت 1-3-الف همچنین شرایط زیربند .دموجود در مخلوط کن برداشت نشون

تۀوان از قبۀل، در چنۀد    مۀی  ،از بتن تخلیه شده است 85 % و 15 % در چه زمانی، مقدار تقریباًجهت تعیین اینکه  -1يادآوري

، میانگین مدت زمان کامل تخلیه بتن از یک مخلوط کن ایستگاهی که با حداکثر ظرفیت خود بارگیری شده باشد دفعه مختلف

 هنگامی که زمان تخلیه به حدود ،اصلی آزمونگیری کرد و سپ  در کند را اندازهتخلیه میو بتن را با سرعت ثابت و مشخصی 

میانگین کۀل   85 % یک نمونه برداشت شود و هنگامی هم که زمان تخلیه به حدود ،میانگین کل مدت زمان تخلیه رسید 15 %

پیوسۀته و بۀدون    طۀور کۀامالً  که تخلیه بتن بۀه  در این روش  زم نیست .یک نمونه دیگر برداشت شود ،مدت زمان تخلیه رسید

 مطابو با روش زیر باشد :  برداریشود که ترتیب انجام نمونهتوصیه می .متوقف کردن مخلوط کن انجام شود

 ،کۀن تخلیۀه شۀد   از بتن داخل جام مخلۀوط  15 % هنگامی که حدود .شروع به تخلیه بتن به داخل یک کامیون حمل بتن کنید

کن جام خود را به زیر دریچه یا دهانه خروجی مخلوط ،کامیون حمل بتن را جابجا کنید تا یک لودر .متوقف کنیدکن را مخلوط

mکن را روشن کنید تا شروع به تخلیه بتن کند و حدود سپ  مخلوط .بیاورد
3
بتن را بۀه داخۀل جۀام لۀودر تخلیۀه کنۀد.        1/0 

ها ببرید و بتن را لودر را به سمت محل انجام آزمون .بدین ترتیب اولین نمونه تهیه شده است .کن را متوقف کنیددوباره مخلوط

 ،همومۀان بۀا جابجۀایی لۀودر     .هم بونید و روی آن را بپوشانیددر یک ظر  غیرجاذب رطوبت تخلیه کنید و با وسیله مناسبی به

کند تا زمانی که حۀدود  کن شروع به تخلیه بتن میمخلوط کن آمده وکامیون حمل بتن به زیر دریچه یا دهانه خروجی مخلوط

کن را متوقف کرده و کامیون حمل بتن جابجا شده و لودر به زیۀر دریچۀه یۀا    دوباره مخلوط .درصد بتن آن تخلیه شده باشد 85

mدهانه خروجی آمده و حدود 
3
لودر را بۀه   .شودیه میبدین ترتیب نمونه دوم نیو ته .شودبتن به داخل جام لودر تخلیه می 1/0 

بۀدین   .ها برده و بتن آن را به داخل یک ظر  غیرجاذب رطوبت دیگر بریوید و با وسیله مناسب به هم بونیۀد محل انجام آزمون

 .باشندها میآزمونکن ایستگاهی تهیه شده و آماده انجام ترتیب دو نمونه مجوا از دو قسمت مختلف مخلوط
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 ،بۀرداری نمونۀه  جهۀت  ،ی اسۀتفاده شۀود  بۀردار جهۀت نمونۀه   2چنانچۀه از روش   ،S4های با رده اسالمپ در بتن - 2يادآوري

دلیل اینکه اسۀالمپ بۀتن نسۀبتا زیۀاد     به .ده و دوباره حرکت کند و چند بار بتن را تخلیه کندکن باید چند بار متوقف ش مخلوط

شۀود  پیشنهاد می S4بنابراین برای بتن با رده اسالمپ  د آید.جووهممکن است مقداری جداشدگی در اجواء سازنده بتن ب ،است

 .استفاده شود 1برداری که از روش نمونه

  کنمخلوط هايکامیون ازبرداري نمونه 3-3-الف

بۀتن   .باید رعایت شود 1-3-کن شرایط عمومی ذکر شده در زیربند الفاز کامیون مخلوط برداریجهت نمونه

کن تخلیه شود و باید مراقب بود تا با استفاده از وسیله خاصی باید با سرعت تخلیه معمو  از کامیون مخلوط

او  و دوم مقۀدار کمۀی   برداری نمونهچنانچه بین  .جلوی جریان تخلیه گرفته نشود یا تخلیه به تاخیر نیافتد

کۀن بایۀد بۀا    جۀام مخلۀوط   ،کن تخلیه نشودطبتن داخل جام کامیون مخلو ،فاصله ایجاد شود و در این مدت

جهۀت  بچرخۀد.   (دور در دقیقۀه  6دور در دقیقۀه تۀا    2 طۀور معمۀو   بۀه )زدن سرعتی برابۀر بۀا سۀرعت هۀم    

کل جریان بتن در حا  تخلیۀه قطۀع شۀده و کۀل      ،یا باید با وارد کردن ظرفی با حجم مناسب ،برداری نمونه

کن به داخل یک فرغون یۀا  جریان به داخل ظر  ریخته شود یا با هدایت کردن ناوه )شوت( کامیون مخلوط

در هر حا  باید مراقب بود کۀه جریۀان بۀتن در حۀا  تخلیۀه بۀه        .مقدار مناسبی بتن تهیه شود ،ظر  بور 

همچنۀین بایۀد دقۀت کۀرد کۀه هنگۀام        .اجواء بتن صورت نگیۀرد  صورت نیمه کامل قطع نشود و جداشدگی

طور پیوسته در جریان بتن در حا  تخلیه دچار توقف و شروع مجدد نشود و باید از بتنی که به ،برداری نمونه

 شود.برداری نمونه ،بدون ایجاد توقف ،حا  تخلیه شدن است

 زن برداري از تجهیزات غیرهمنمونه 4-3-الف

تهیه کنید. شرایط عمومی ذکر ، زنوسیله غیرهماز بتن در حا  تخلیه  85 و % 15 % حدوداز مجوا  نمونهدو 

 باید رعایت شود. 1-3-شده در زیربند الف

دشواری در تعیۀین دقیۀو مقۀدار     با توجه به شود.ن برداشتهیمانه تخلیه پ 90%  یا پ  از 10% ای قبل از ونههیو نم -وريآياد

محمولۀه بۀتن   های مختلف بتن بر داشته شود و از ابتدا یا انتهۀای  ای معر  از بخ هن است که نمونهآهد   ،بتن تخلیه شده

 نباشد.

 اسالمپ 4-الف

 3203-2 شۀمارۀ طبو استاندارد ملی ایران های مجوا نمونه یک از آزمون اسالمپ را بر روی هر 1-4-الف

به دلیل افت اسالمپ . شروع کنیدبرداری از زمان نمونهدقیقه  5انجام دهید. آزمون اسالمپ را ظر  حداکثر 

شۀود کۀه   توصۀیه مۀی   ،بتن با گذشت زمان و تاثیر آن در اختال  اسالمپ محاسبه شده برای دو نمونه مجۀوا 

 .گیری شوداسالمپ بتن بالفاصله پ  از تهیه هر نمونه مجوا اندازه
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 چگالی )وزن واحد حجم(  5-الف

دلیۀل اینکۀه بۀرای    به .دست آوریدهب 3203-6ها را طبو استاندارد ملی نمونهچگالی هر یک از  1-5-الف

ای اسۀتوانه  توان از ظۀر  می ،شودهوای بتن نیو انجام می حبابتعیین درصد  آزمون ،ارزیابی یکنواختی بتن

برای تعیین چگالی بتن تۀازه اسۀتفاده    ،شودانجام می ASTM C231که طبو استاندارد  آزمونمربوط به این 

 تر از اندازه درج شده در این استاندارد باشد.های با اندازه اسمی بور مگر آنکه بتن دارای سنگدانه کرد،

 دست آورید: به( 1-)الفچگالی )وزن واحد حجم( هر نمونه را با رابطه  2-5-الف

𝑫                                 (1-)الف =
𝑴

𝑽
 

 که در آن: 

D گیری شده، بر حسب اندازه)وزن واحد حجم( چگالیkg/m
3 ، 

M برحسب موجود در ظر  چگالی جرم خالص بتن ،kg، 

V  برحسب ظر  چگالیحجم ،m
3 . 

 هواحباب مقدار   6-الف

گیۀری کنیۀد.   اندازه ASTM C231/231Mرا طبو استاندارد مجوا هر نمونه  هوایحباب مقدار    1-6-الف

کۀه   ،که ضریب تصحیح سنگدانه درشت موجود در بۀتن سبکدانه باشد یا در صورتی دارایدر صورتی که بتن 

ی هر نمونه باشد، مقدار حباب هوا 5/0بی  از %  ،به دست آمده است ASTM C231/231Mطبو استاندارد 

 تعیین کنید. ASTM C173/173Mرا  طبو استاندارد 

 واحد حجم( بدون حباب هواچگالی )وزن  7-الف

 به دست آورید: ( 2-)الفرا از رابطه مجوا هر نمونه  یچگالی )وزن واحد حجم( بدون حباب هوا 1-7-الف

چگالی بدون هوا                            (2-)الف =
𝑫

𝟏𝟎𝟎−𝑨
× 𝟏𝟎𝟎 

 که در آن: 

D  گیری شده، برحسب اندازه 5-بتن تازه هر نمونه مجوا که طبو بند الفچگالیkg/m
 ؛3

A گیری شده همان نمونه، برحسب درصد. مقدار حباب هوای اندازه 
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 سنگدانه درشت درصد 8-الف

ای برای محاسۀبه  توان از همان بتنی که در ظر  استوانهبرای تعیین درصد سنگدانه درشت می 1-8-الف

چنانچه از بخ  دیگری از هۀر یۀک از دو    .چگالی استفاده کرد آزمونچگالی ریخته شده بود و پ  از انجام 

مقدار بتن این بخ  برای  ،نمونه اصلی )بخشی غیر از آن بتنی که در ظر  تعیین چگالی بوده( استفاده شود

این بتن را در ظرفی که دارای حجۀم مناسۀبی باشۀد     .باشد kg 15درصد سنگدانه درشت حداقل باید  آزمون

 . ی کنیدگیرریخته و جرم خالص آن را اندازه

به اندازه کافی بشویید تا ( 4)الک شماره  mm75/4بر روی الک وزن شده را  هاییک از بتنهر  2-8-الف

مانۀده  جرم خالص سنگدانه درشۀت بۀاقی   ،سپ . از الک عبور کنندریو  هایتر سنگدانهسیمان و بی خمیر 

صورت جداگانه قرار یک کیسه پالستیکی بهگیری کنید و سنگدانه مربوط به هر نمونه را در روی الک را اندازه

( 16±2بۀه مۀدت )   110℃ حۀدود  خانه با دمای. سنگدانه درشت را در گرمدهید و به آزمایشگاه منتقل کنید

هۀای  الک کنید تا تمامی سنگدانه mm75/4را بر روی الک خشک شده خشک کنید. سنگدانه درشت ساعت 

 هر نمونه را تعیین کنید.خشک مربوط به ریو آن جدا شوند. جرم سنگدانه درشت 

دسۀت  که سنگدانه از آن بۀه نسبت جرم خشک سنگدانه درشت هر نمونه به جرم هر نمونه بتن  3-8-الف

 :تعیین کنید (3-)الفبا استفاده از رابطه و را برحسب درصد آمده است 

مقدار سنگدانه درشت، بر حسب درصد(                   3-)الف =
𝑪

𝑴
× 𝟏𝟎𝟎 

 که در آن: 

C  جرم خشک سنگدانه درشت، برحسبkg ؛ 

M برحسب که مورد شستشو قرار گرفت جرم خالص نمونه بتن تازه ،kg. 

 متوسط فشاريدرصد مقاومت   9-الف

 1608-2 شۀمارۀ حداقل سه آزمونه اسۀتاندارد طبۀو اسۀتاندارد ملۀی ایۀران      از هر نمونه مجوا،  1-9-الف

ها را به آزمایشۀگاه منتقۀل کۀرده و پۀ  از     آزمونهساعت،  24 بعد از گذشتکنید. اولیه آوری ساخته و عمل

نهۀایی  آوری تۀا زمۀان آزمۀون عمۀل     1608-2 شمارۀها را طبو استاندارد ملی ایران آنخارج کردن از قالب، 

  کنید.

روزه طبو استاندارد ملۀی   7در سن نمونه مجوا را  یکهر سه آزمونه مربوط به مقاومت فشاری  2-9-الف

و میانگین مقاومت هر سه آزمونه را به عنوان مقاومت فشۀاری متوسۀط    دست آوریدبه 1608-3 شمارۀایران 

ها با مقاومت فشاری متوسۀط آن  چنانچه اختال  بین مقاومت فشاری یکی از آزمونه .آن نمونه محاسبه کنید
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آن آزمونۀه صۀر  نظۀر    ت فشاری ممقاواز درصد مقاومت فشاری متوسط آن نمونه باشد،  5/7نمونه، بی  از 

به عنوان مقاومت فشاری متوسط آن نمونه  را تعیین ومانده ی باقیآزمونهدو کرده و میانگین مقاومت فشاری 

 مجوا در نظر بگیرید. 

درصد  15آزمونه از نقاط  6)حداقل هایی که از مخلوط بتن میانگین مقاومت فشاری کل آزمونه 3-9-الف

دست آورید. درصد مقاومت فشاری متوسط هر نمونه مجوا را با تقسیم مقاومۀت  درصد( تهیه شده را به 85و 

ها محاسبه کنید. اخۀتال  بۀین درصۀد    فشاری متوسط هر نمونه مجوا به میانگین مقاومت فشاری کل آزمونه

  .وا محاسبه کنیدمقاومت فشاری متوسط را برای دو نمونه مج

 گزارش 10-الف

 : باید شامل اطالعات زیر باشدگوارش 

 هد  از ارزیابی؛ 1-10-الف

 آن؛ اسمیکن و ظرفیت مخلوط اتنوع و مشخص 2-10-الف

 شده برای هر یک از اجوا هنگام ساخت بتن؛  پیمانهواقعی طرح مخلوط بتن، مقادیر  3-10-الف

m بر حسب ،مخلوط و حجم واقعی بتن تولید شدهحجم اسمی بتن در طرح  4-10 -الف 
 ؛3

کۀردن بۀرای   ایستگاهی یۀا تعۀداد دوران بۀا سۀرعت مخلۀوط      کنمدت زمان اختالط برای مخلوط 5-10-الف

 کن؛مخلوط کامیون

 ؛mm، برحسب نمونهاسالمپ دو اسالمپ هر نمونه و اختال  بین رده اسالمپ بتن،  6-10-الف

 ، برحسب %؛نمونهباب هوای دو حمقدار و اختال  بین مجوا مقدار حباب هوای هر نمونه  7-10-الف

kg/mبر حسب  ،هر نمونه مجوا)وزن واحد حجم( چگالی 8-10-الف
  ؛3

بۀدون حبۀاب   چگۀالی  اختال  بۀین   مجوا وهوای هر نمونه حباب چگالی )وزن واحد حجم( بدون  9-10-الف

kg/m، برحسب نمونهدو هوای 
 ؛3

 نمونه، برحسب %؛سنگدانه درشت دو  درصدو اختال  بین مجوا سنگدانه درشت هر نمونه  درصد 10-10-الف

درصد مقاومت فشاری متوسۀط هۀر   و  MPaبر حسب متوسط هر دو نمونه مجوا، فشاری مقاومت  11-10-الف

   دو نمونه.متوسط مقاومت فشاری درصد ین نمونه مجوا و اختال  ب
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 يکنواختی بتنالزامات  11-الف

گیۀری شۀده بۀر روی دو نمونۀه     های اندازهویژگی یک از اختال  مجاز برای هرمقدار ترین بی  1-11-الف

جۀدو    اند باید طبوبرداشت شده S4یا  S3با رده اسالمپ مختلف و مجوا که از یک پیمانه )یک حجم بتن( 

نمونه مجوا در حد مجاز ذکر شده در جۀدو    آزمون انجام شده بر روی دو 5چنانچه نتایج تمام . باشد 1-الف

باشد ، مخلوط بتن ساخته، تحت شرایط آزمون شده )ترتیب بۀارگیری، رده اسۀالمپ، سۀرعت دوران،     1-الف

جهت مخلوط کن، مدت زمان اختالط، تعداد دوران اختالط( و مطابو بۀا ضۀوابط ایۀن اسۀتاندارد یکنواخۀت      

   .شودمحسوب می

 کنواختی بتني الزامات -1-الفجدول 

 ويژگی

 نتیجه آزمون مجاز اختالف حداکثر

بین دو نمونه مجزا که از دو قسمت  

 مختلف در يک پیمانه بتن تهیه شده

 درصد میانگین دو مقدار مجوا  0/1  چگالی بدون حباب هوا

 درصد میانگین دو مقدار مجوا 20 حباب هوا درصد

 مجوا درصد میانگین دو مقدار 20 اسالمپ 

 0/6% سنگدانه درشت درصد

 5/7 درصد مقاومت فشاری متوسط
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 پیوست ب

 دهنده()آگاهی

 براي برآورده کردن الزامات مقاومت فشاري  هدف طرح مخلوطمحاسبه مقاومت فشاري 

انطبۀاق  محۀل پۀروژه   آن است که در « مقاومت فشاری هد  طرح مخلوط»از به از به کارگیری هد   1-ب

 پۀذیرش ایۀن اسۀتاندارد شۀامل الوامۀات      7-1-11با رده مورد نظر حاصل گردد. زیربند  بتن مقاومت فشاری

آمۀده اسۀت    سۀاختمان مقررات ملۀی   9مبحث و نامه بتن ایران آییندر که مشابه آنچه  بتنمقاومت فشاری 

یارهۀای  هۀا و انحۀرا  مع  ها و اطالعۀات مۀرتبط بۀا مقاومۀت    اما این زیربند فرایند ارسا  کردن دادهباشد،  می

هۀا و همچنۀین   دست آمده در پروژه های مختلف، به خریدار یا مهندس طراح پروژه و گرفتن تاییدیه از آن به

، برای برآورده کردن آن الوامات را بیان نکرده است.  fcmمحاسبه مقاومت فشاری هد  طرح مخلوط،  روش

ها بتواند مقاومۀت فشۀاری   تا به وسیله آن دهدپیوست ب اطالعاتی در اختیار تولید کننده بتن آماده قرار می

های تولیۀد شۀده بۀا    ای طراحی کند که احتما  عدم انطباق مقاومت فشاری بتنگونههد  مخلوط بتن را به

ذکر شده ، به حداقل برسد. تولیدکننده، نسۀبت اجۀواء سۀازنده     7-1-11الوامات پذیرش بتن که در زیر بند 

دست ای انتخاب کند که مقاومت فشاری هد  طراحی شده بهگونهاید بهمخلوط بتن )طرح مخلوط بتن( را ب

 آید.

های آماری است، برای محاسبه مقاومت فشۀاری هۀد  طۀرح    که مبتنی بر فرمو  1-جدو  ب 1-1-ب

جهۀت  رود. کۀار مۀی  های قبلی در دسترس باشد، بۀه نمونهمقاومت فشاری از  نتایجهنگامی که  ،fcmمخلوط، 

. حۀداقل  گیۀرد های قبلی مورد استفاده قرار میبتن در پروژهنتایج مقاومت فشاری  ،sانحرا  معیار، محاسبه 

نتیجه آزمون متوالی برای دستیابی به تخمین صحیح انحرا  معیار  زم است. اگر تعداد نتایج آزمون بین  30

عیت انحرا  معیار تخمۀین زده  باشد، انحرا  معیار محاسبه شده به منظور در نظر گرفتن عدم قط 30تا  15

 عۀدد  نتیجه آزمۀون و  15برای  16/1 عدد یابی خطی بینشود. این ضریب، درونضرب می k شده، در ضریب

شود برای محاسبه مقاومت فشاری هد  طۀرح مخلۀوط پۀروژه    نتیجه آزمون است. توصیه می 30برای  00/1

مقاومت مشخصه مۀذکور اخۀتال  دارد اسۀتفاده    از  MPa5حداکثر  جدید، از سوابو آزمون مخلوط مشابه که

مشۀخص شۀده    7-1-11 زیربنۀد در فشۀاری کۀه   پذیرش مقاومۀت   هایبا معیار 1-ی جدو  بها رابطهشود. 

که بتن به منظور رسیدن به مقاومت هد  طرح مخلوط با درجه تغییرپذیری مشابه مرتبط بوده و در صورتی

تۀر از   مردود شدن هر یک از این معیارهای پۀذیرش کۀم   احتما کار برده شده تولید شود، با انحرا  معیار به

میانگین سه نتیجه آزمون با باید به اندازه کافی با  باشد تا هم  ،fcmمقاومت هد  طرح مخلوط، باشد. می %1

تۀرین  ن دلیۀل، بۀی   نتیجه آزمون منفرد، منطبو باشد، به همۀی یک الوامات حداقل مقاومت با متوالی و هم 

تۀر در  باید منظور شود. جوییات بۀی   1-جدو  ب دو رابطهتعیین شده از  ،fcmمقاومت هد  طرح مخلوط، 
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در  (ACI 214R نامهآیین و) ساختمان مقررات ملینامه بتن ایران و مبحث نهم آیینخصوک این موضوع در 

 دسترس است. 

ها براي تعیین انحراف استاندارد در دسترس هنگامی که داده هدف طرح مخلوطمقاومت فشاري  -1-جدول ب

 است.

 هارابطه fcm، هدف طرح مخلوطمقاومت 

 2و ب 1ب هایرابطهدست آمده از به ین مقدارتربور 
 s34/1 + fc = fcm                   (1)ب

 s33/2 + fc9/0 = fcm           (   2)ب

 فوق: هایرابطهکه در 

fc ؛مقاومت مشخصه 

fcm ؛مقاومت فشاری هد  طرح مخلوط 

s .انحرا  معیار 

 

منظور تعیین انحرا  برای مخلوط جدید یا رده مقاومت جدید که سابقه آزمون مقاومت به 2-1-ب

 . شود( استفاده می3-از رابطه )بدر دسترس نیست،  استاندارد آن

    fcm = 1.1 fc + 5     (           3-)ب
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 پیوست پ

 دهنده()آگاهی

 شرايط رويارويیانواع هواي بتن و درصد کل حباب 

. برای شده استارائه  1-در جدو   براساس شرایط رویارویی و اندازه سنگدانه  درصد کل حباب هوای بتن

تر از ، کممقدار درصد کل حباب هوای بتنزدن و آب شدن نباشد، ممکن است یخچرخه معرد  بتنی که در

که هد  از این کار بهبود کارایی و  نشان داده شده است مشخص یا استفاده شود 1- آنچه در جدو  

ای که گونه زم جهت ساخت بتن به انداختگی، کاه  مقدار آبآب سرعت، کاه  بتن تازه گیچسبند

مقادیر . باشدمیسبک  ، یا رسیدن به چگالی مورد نیاز برای بتنروانی بتن در یک مقدار مشخص ثابت بماند

نشان داده شده ممکن است باعث کاه  مقاومت  1- تر از آنچه در جدو   بی  درصد کل حباب هوای بتن

 بدون آن که بر بهبود دوام بتن اثرگذار باشد. ،بتن شود

 باشد شدنزدن و آبهاي يخچرخه که در معرض زايی شدهحباب در بتن هواحباب کل درصد مقدار  -1 -پ جدول

 

رويارويیشرايط   

هوا حباب کلدرصد مقدار   

% 

 حداکثر اندازه اسمی سنگدانه
mm 

5/9  5/12  0/19  0/25  5/37  

0/6 متوسط  5/5  0/5  5/4  5/4  

5/7 شديد  0/7  0/6  0/6  5/5  

 

شۀامل  ذکر شۀده   1-  که در جدو  شدنزدن و آبیخدارای چرخه های شرایط رویارویی برای محیطانواع 

 زیر است:موارد 

شدن قرار داشته اما در آبو  زدنهای یخبتن در معرد چرخهشرایطی که  شرايط رويارويی متوسط: -

 ای که قابلیت ایجادگونهقرار داشه باشد به آب تماس باتماس با زمین نباشد یا به طور محدود در 

های بتن نباید نمکدر این شرایط نداشته باشد. وجود زدن یخشروع بخشی از بتن قبل از  شدگی در اشباع

 و ها، دیوارهاتوان به تیرها، ستونعنوان نمونه میبهزدا یا سایر عوامل شیمیایی مهاجم را دریافت کند، یخ

طور مستقیم در هایی که بهو همچنین مکانبر روی زمین قرار ندارند هایی و دا بیرونی تیرهای اصلی 

طبو  XFT1هایی مطابو با رده رویارویی اشاره کرد. چنین محیط دهای یخ زدا قرار ندارنمعرد نمک

  باشند.مینامه بتن ایران یا مبحث نهم مقررات ملی ساختمان  آیین
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شدن قرار داشته در آب و زدنهای یخبتن در معرد چرخهشرایطی که  شرايط رويارويی شديد: -

شدگی در اشباع قابلیت ایجاد که  ایگونهبه، باشد آب تماس بادر  اغلبکه در تماس با زمین باشد یا  حالی

زدا یا سایر عوامل های یخداشته باشد. بتن ممکن است نمک وجودزدن یخشروع بخشی از بتن قبل از 

 هاییهروها، های پل، جدو ها، عرشهپوشکفتوان به عنوان نمونه میبهشیمیایی مهاجم را دریافت کند. 

اشاره کرد. مخازن آب یا مخازن تصفیه فاضالب سطوح بیرونی  یاها کانا های سطوح ش پوروها، ، پیادهبتنی

نامه بتن طبو آیین XFT3و  XFT2رویارویی بندی شرایط  طبقه رده رویاروییمنطبو با هایی چنین محیط

  باشند. میایران یا مبحث نهم مقررات ملی ساختمان 
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  تپیوست 

 دهنده()آگاهی

 راهنمايی در مورد سامانه کنترل تولید 

 ها و ساير اسناد ثبت شدهداده  1-ت

سامانه کنتر  تولید باید حداقل هر دوسا  توسط مدیریت ارشد واحد به منظور اطمینان از مناسۀب بۀودن و   

که ر آنداری شود، مگسا  نگه 3مدت هایی باید حداقل بهکارایی سامانه بازنگری شود. سوابو چنین بازنگری

 تری را  زم دانسته باشد.ی طو نیتعهدات قانونی دوره

سۀوابو کنتۀر     ود ونثبۀت شۀ  ، 1-طبو جدو  ت ،طور مناسببههای مرتبط با کنتر  تولید باید ی دادههمه

تری را  زم دانسته ی طو نیکه تعهدات قانونی دورهد، مگر آننشو داریسا  نگه 3مدت حداقل به تولید باید

 باشد.

 و آزمون اولیه)طرح مخلوط بتن( بتن  نسبت اجزاي سازنده  2-ت

 کلیات  1-2-ت

هۀای  بتن جدید، آزمون اولیه باید به منظور فراهم کردن بتنی که ویژگۀی طرح مخلوط استفاده از یک  هنگام

کۀه  هنگۀامی ، انجۀام شۀود.   یا عملکرد مورد انتظار را با حاشیه اطمینان قابل قبو  برآورده کندمشخص شده 

هۀای  ، آزمۀون جو در مورد بۀتن خۀودتراکم(  )به بتن مشابه در دسترس است طرح مخلوطتجربه بلند مدت با 

بۀتن و  مخلۀوط  طۀرح   وجۀود دارد بۀتن  اولیه نیاز نیست. وقتی که تغییر قابل توجهی در مواد تشکیل دهنده 

یۀابی بۀین   از طریو درون که هایوطهای اختالط مصالح در مخلنسبتد. نشو بازبینیهای طرح باید وابستگی

های بتنی که اختال  مقاومۀت  مخلوطهایی از یابیبرون از طریو یاو معین شناخته شده  های اختالطنسبت

 مربۀوط بۀه  بۀرای بۀرآورده کۀردن الوامۀات      ،آینۀد دست مۀی به تر نباشدبی  Mpa 5از ها آن مقاومت فشاری

 د. نشوفرد میمناسب و متقاعدکننده  ،های اولیه آزمون

بتنی هنۀوز مطۀابو بۀا    های مخلوط منظور اطمینان از این که تمام طرحای بهطور دورهترکیبات بتنی باید به

های مواد تشکیل دهنده و نتایج تولید یا آزمون اند، و نیو برای به حساب آوردن تغییر در ویژگیالوامات واقعی

 انطباق بتن بر روی ترکیبات بتنی بازنگری شوند. 
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 شده و ساير اسناد مرتبطهاي ثبتداده -1-ت جدول

 ي ثبت شده و ساير اسناد  داده عنوان

 الوامات مشخص شده

 مشخصات قرارداد یا الوامات

 نام خریدار

 محل مصر   

 هامرتبط با آزمون تحویل بتن آمادهکارت و تاریخ  شماره

 تحویل بتن آمادهکارت 

 منابعتولیدکنندگان و کنندگان)فروشندگان( و نام تأمینذکر نوع مصالح،  هاها، مکملها، افوودنیها، سنگدانهسیمان

)برای آب آشامیدنی الوامی  ساخت بتنهای آب آزمون

 نیست(

 برداریتاریخ و محل نمونه

 هاآزموننتایج 

 تاریخ و نتایج آزمون ساخت بتنهای مواد آزمون

 سازنده بتن طرح مخلوط و نسبت اجوای

 بتن الفتوصیف

 در هر متر مکعب دهندهاجوای تشکیلوزن ثبت 

 یسیمانمواد به مؤثر نسبت آب 

 ، اگر مشخص شده باشدمقدار کلرید

 های بتن تازهآزمون

کۀن   گر، مخلوطو شماره شناسایی دستگاه پیمانه برداریتاریخ و محل نمونه

 و حمل

 محل بتن در سازه، اگر معلوم باشد

 روانی  مقدار 

 پارامترهای کارایی بتن خودتراکم، در صورت نیاز

 ، درصورت نیازبتن تازه چگالی

 دمای بتن تازه،

 هوا، درصورت نیازدرصد حباب مقدار 

 شدهحجم پیمانه یا بار آزمون

 شوندی که آزمون مییهاآزمونهانواع تعداد و 

 ، درصورت نیازیسیمانمواد به مؤثر نسبت آب 

 سخت شده های بتن آزمون

 هاآزمونتاریخ 

 هاکد و سن آزمونه

 نتایج آزمون چگالی و مقاومت

 مالحظات خاک )مثل نوع شکست غیرمعمو  آزمونه(

 هاانطباق یا عدم انطباق با ویژگی ارزیابی انطباق
 باشد.بندی از نظر مقاومت، چگالی، شرایط دوام، نوع بتن و غیره میتوصیف بتن شامل طبقه الف
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 ي آزمون اولیه شیوه 2-2-ت

که ای در اختیار قرار دهد گونهنسبت اجوای تشکیل دهنده بتن )طرح مخلوط بتن( را بهیک آزمون اولیه باید 

کۀه  کنۀد. هنگۀامی  بتن مورد نظر همه الوامات مشخص شده برای بتن تۀازه و بۀتن سۀخت شۀده را بۀرآورده      

دست های بهی مشخصات بتواند نشان دهد که یک طرح مخلوط مناسب بر مبنای دادهتولیدکننده یا نویسنده

عنوان جایگوینی برای تواند بههای قبلی یا تجربیات درازمدت وجود دارد، این طرح مخلوط میآمده از آزمون

 در نظر گرفته شود. های مقدماتیآزمون

های اولیه هنگامی کۀه تغییۀر قابۀل    های اولیه باید قبل از استفاده از یک بتن جدید انجام شود. آزمونآزمون

هۀای قبلۀی رخ داده باشۀد، بایۀد     توجهی در مواد تشکیل دهنده یا در الوامات مشخص شده نسبت به آزمۀون 

 کرار شوند.ت

 اولیهآزمون انجام شرايط  3-2-ت

انجۀام شۀود. اگۀر     27 ℃ تۀا  16 ℃ های اولیه باید بر روی بتن تازه در محیطی بۀا دمۀای  طور کلی، آزمونبه

که عملیات حرارتی بر روی شود یا اینانجام میبسیار مختلف تحت شرایط دمایی  محل پروژهساخت بتن در 

های بتن و درصورت نیاز لووم انجام ی عوامل تأثیرگذار بر روی ویژگیباید همه شود، تولیدکنندهآن انجام می

در  Annex Aبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد آزمون های اولیه به  های اضافه را مد نظر قرار دهد.آزمون

 مراجعه شود. EN 206استاندارد 

 نیروي انسانی، لوازم و تجهیزات   3-ت

 نیروي انسانی  1-3-ت

بۀتن سۀبک،    مانندتولید و کنتر  تولید باید متناسب با نوع بتن مرتبط با  کارکنانی دان ، آموزش و تجربه

 باشد. بتن پرمقاومت  ،بتن سنگین، بتن خودتراکم

داری شۀده و در  های آموزشی و تجربی نیروی انسانی شاغل در تولید و کنتۀر  تولیۀد بایۀد نگۀه    سوابو دوره

 دسترس باشد.

هۀای  دورهسۀطح دانۀ ،    مۀرتبط بۀا صۀالحیت کارکنۀان از لحۀاظ      با توجه به قوانین و مقررات موجود، الوامات ویژه -يادآوري

 . درنظر گرفته شده و رعایت شودباید  زم، و تجربه  یآموزش

 لوازم و تجهیزات   2-3-ت

 انبار کردن مواد  1-2-3-ت

ها در اثر عوامۀل مختلۀف ماننۀد شۀرایط     های آندهنده باید طوری انبار و حمل شوند که ویژگیمواد تشکیل

 جوی، مخلوط شدن و یا آلودگی تغییر چشمگیری نکند و بر طبو استانداردهای مربوط باقی بمانند.
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از باید از مصالح مناسب و به نحۀوی سۀاخته شۀوند کۀه تخلیۀه آسۀان محتویۀات آن         ی مواد سیمانیسیلوها

یلو باید دارای یک صافی مستقلی باشد و در فواصل زمۀانی تعیۀین   پذیر باشد. هر سامکانمحفظه تعبیه شده ّ

 که تحویل مواد تحت فشار متعار  انجام شود.شده در راهنمای کنتر  تولید تمیو شود، تا این

 بند بودن سیلو در تمام عمر کاری آن ضرورت دارد. آب -يادآوري

تا سیمان پاکتی رطوبۀت را از هۀوا یۀا زمۀین جۀذب      های  زم را به عمل آورد ی بتن باید احتیاطتولیدکننده

 ها به ترتیب تاریخ ورود، مصر  شوند. نکند. انبار کردن سیمان باید به نحوی مدیریت شود که سیمان

 سیمانی که تحت تأثیر رطوبت کیفیت خود را از دست داده باشد، نباید استفاده شود.

 ری شود تا در هنگام استفاده، خطایی صورت نگیرد. گذاهر قسمت از انبار مصالح باید به وضوح نشانه

 بتن باید رعایت شوند.  مصالح ساختکنندگان های خاک مربوط به تأمیندستورالعمل

 ها و سیلوها باید فراهم شود.های مختلف مانند انباشتهبرداری از محلتسهیالتی برای نمونه

 کردن تجهیزات پیمانه 2-2-3-ت

قابل دستیابی  4-ت زیربندای باشد که تحت شرایط اجرایی رواداری مذکور در به گونه عملکرد تجهیوات باید

 باشد و در همان حد نیو حفظ گردد. 

   هاکنمخلوط 3-2-3-ت

اختالط و متناسۀب  زمان یکنواخت در مدت  ها باید قادر به توزیع همگن اجوای بتن و ایجاد روانیکنمخلوط

 لوامات بیان شده در این استاندارد باشند. با ظرفیت اختالط و منطبو با ا

زن باید به تجهیواتی مجهو باشۀند کۀه بتواننۀد بۀتن را بۀه صۀورت       هم هایدستگاهکن و های مخلوطکامیون

 شۀود، در محۀل کارگۀاه اضۀافه     همگن تحویل دهند. عالوه بر این، در صورتی که قرار باشۀد آب یۀا افوودنۀی   

مجهۀو  ها بۀه بۀتن   اضافه کردن آنو لوازم مناسب دقیو گیری تجهیوات اندازهکن باید به های مخلوطکامیون

 . باشند

  آزمون وسايل 4-2-3-ت

شۀود، تمۀام   ها در خصوک تجهیوات، مواد تشۀکیل دهنۀده و بۀتن انجۀام مۀی     ها و آزمونهنگامی که بازرسی

 دسترس باشند.ها باید در ها برای استفاده مناسب از آنامکانات، تجهیوات و دستورالعمل

ی واسۀنجی  تجهیوات آزمون مرتبط باید در زمان انجام آزمون واسنجی شده باشند و تولیدکننده باید برنامۀه 

 .را روزآمد نگاه دارد و آنها را فراهم کرده آن
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 پیمانه کردن مواد تشکیل دهنده  4-ت

تشکیل دهنده بایۀد در محۀل پیمانۀه    نامه مکتوب پیمانه کردن حاوی جوئیاتی شامل نوع و مقدار مواد شیوه

نامۀه مکتۀوب   شۀود، شۀیوه  کردن بتن در دسترس باشد. وقتی پیمانه کردن به صورت الکترونیکی کنتر  مۀی 

 پیمانه کردن باید در اتاق کنتر  موجود باشد.

 رواداری پیمانه کردن مواد تشکیل دهنده نباید بی  از مقادیر ارائه شده در این استاندارد باشد.

هۀای دیگۀر در   های پودری باید به صورت وزنۀی پیمانۀه شۀوند؛ اسۀتفاده از روش    ها و مکمل، سنگدانهمانسی

صورتی مجاز است که رواداری پیمانه کردن مورد نیاز را برآورده کند و مستنداتی نیو در این خصوک وجۀود  

 داشته باشد.

 زنی یا حجمی پیمانه شوند.توانند به صورت وهای مایع میها و مکملآب اختالط، افوودنی

 اختالط بتن  5-ت

اختالط مواد تشکیل دهنده بتن باید در یک مخلوط کن مطابو با الوامات این اسۀتاندارد انجۀام شۀود و بایۀد     

نباید بۀی  از ظرفیۀت تعریۀف شۀده بۀارگیری       کن. مخلوطدرآید یکنواخت صورتبهقدر ادامه یابد تا بتن آن

 شود.

اختالط )برای زمان مدت کل ، بهتر است پیمانه شده باشد های اشباع نشدهبا سبکدانهکه بتن سبک  در مورد

هۀا و در  کن( تا زمانی ادامه پیدا کنۀد کۀه جۀذب آب سۀنگدانه    مثا  شامل اختالط مجدد در کامیون مخلوط

 .نداشته باشدهای بتن گونه اثر منفی چشمگیری بر ویژگیها هیوی هوا از سبکدانهنتیجه تخلیه

 کن تغییر داده شود.بتن تازه نباید بعد از خروج از مخلوط نسبت اختالط مصالح ساخت

 هاي کنترل تولیدروش  6-ت

ها و ها با ویژگیهای تولید و بتن تولیدی باید با در نظر گرفتن انطباق آنمواد تشکیل دهنده، تجهیوات، روش

ای باشد که تغییرات قابل توجهی کۀه خۀواک بۀتن را    هالوامات این استاندارد کنتر  شود. کنتر  باید به گون

 دهد شناسایی کند و منجر به انجام اقدام اصالحی مناسب شود. تحت تأثیر قرار می

 باشد. 2-تمطابو با جدو   باید ها برای مواد تشکیل دهندهها و یا آزمونانواع و تعداد بازرسی

 بتن ی مواد تشکیل دهندهکنتر  تولید توسط تولیدکنندهفرایند شده است که  ارائهبا این فرد  2-تجدو  

بۀا اظهارنامۀه یۀا    بۀتن  دهنۀده  و نیۀو مۀواد تشۀکیل   ی کافی انجام شۀده  به اندازههای تولید این مواد در محل

صۀورت  انۀد. در غیۀر ایۀن   تحویۀل شۀده  توسط تولیدکننده این مۀواد  های مربوط، نامه انطباق با ویژگی گواهی

 با استانداردهای مربوط بررسی کند.ساخت بتن را ن باید انطباق مواد ی بتتولیدکننده
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، تجهیوات توزین و مواد ساخت بتن سازیذخیره تجهیواتباید اطمینان دهد که ساخت بتن کنتر  تجهیوات 

هۀا( در  گیۀری درصۀد رطوبۀت سۀنگدانه    عنوان مثا  برای اندازههکنتر  )بابوارهای کن و گیری، مخلوطاندازه

بۀرای   هۀا آزمۀون هۀا و  بازرسۀی  تۀواتر ایط خوب کاری قرار دارند و با الوامات این استاندارد مطابقت دارنۀد.  شر

 داده شده است. 3-تتجهیوات در جدو  

ریوی شده باشند و بایۀد در شۀرایط   داری برنامهسامانه نگهیک کارخانه، تجهیوات و امکانات انتقا  باید تحت 

مقدار بتن به شکل نامناسبی تحۀت تۀأثیر قۀرار نگیۀرد.     و ای که مشخصات گونهبهداری شوند، مؤثر نگهکاری 

 کنتر  شود.  4-تبتن باید با الوامات داده شده در جدو   مشخصات

  را در بر گیرد.بتن ی تحویل و تحویل کنتر  باید مراحل تولید، انتقا  تا نقطهفرایند 

برای تولید بتن پرمقاومت دان  تواند ضروری باشد. تولید می ها، الوامات تکمیلی برای کنتر برای برخی بتن

 دهد.هایی را در خصوک این نوع بتن ارائه میراهنمایی جی خاصی نیاز است، پیوست و تجربه

اگر در قرارداد، الوامات خاصی برای بتن مشخص شده باشد، کنتر  تولید بایۀد اقۀدامات مقتضۀی، عۀالوه بۀر      

 آمده است را دربرگیرد.  4-تتا  2-تچه که در جداو   آن

ی محل تولید تطبیو داده شۀوند و  باید با شرایط ویژه 4-تو  3-ت، 2-تبینی شده در جداو  اقدامات پی 

 کنند جایگوین شوند.در صورت نیاز با اقداماتی که سطح کنتر  مشابهی را فراهم می

 

 )ادامه( کنترل مواد تشکیل دهنده – 2تجدول 

 رديف
 ماده

دهندهتشکیل  
 حداقل دفعات هدف بازرسی/آزمون

 ت ی تحویلبازرسی برگه الفسیمان 1

 قبل از تخلیه

که محموله اطمینان از این

مطابو با سفارش بوده و از 

 منبع صحیح تهیه شده است

 هر بار تحویل

2 

 سنگدانه

 ب،ت ی تحویلبازرسی برگه

 قبل از تخلیه

که محموله اطمینان از این

مطابو با سفارش بوده و از 

 منبع صحیح تهیه شده است

 هر بار تحویل

3 
بازرسی سنگدانه قبل از 

 تخلیه

ی ظاهری معمولی از مقایسه

بندی، شکل و نظر دانه

 هاناخالصی

 هر بار تحویل

وقتی که تحویل از نوار نقاله صورت 

 گیرد می

با توجه به محل یا شرایط  به طور تناوبی

 تحویل

4 

بندی سنگدانه آزمون دانه

طبو استاندارد ملی ایران 

 4977 شمارۀ

تشخیص انطباق با استاندارد یا 

 ی دیگربندی توافو شدهدانه

اولین تحویل از منبع جدید وقتی که این 

ی سنگدانه در کنندهاطالعات از سوی تأمین

 دسترس نباشد

 کنترل مواد تشکیل دهنده – 2-تجدول 
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 )ادامه( کنترل مواد تشکیل دهنده – 2تجدول 

 رديف
 ماده

دهندهتشکیل  
 حداقل دفعات هدف بازرسی/آزمون

 چشمی در صورت تردیدبعد از بازرسی 

به طور تناوبی با توجه به محل یا شرایط 

 ثتحویل

 آزمون ناخالصی 5
تشخیص وجود و نیو مقدار 

 هاناخالصی

اولین تحویل از منبع جدید وقتی که این 

ی سنگدانه در کنندهاطالعات از سوی تأمین

 دسترس نباشد

 بعد از بازرسی چشمی در صورت تردید

توجه به محل یا شرایط به طور تناوبی با 

 ثتحویل

6 

آزمون جذب آب طبو 

استانداردهای ملی ایران 

 4982و  4980 شمارۀ

 تشخیص مقدار آب مؤثر بتن

اولین تحویل از منبع جدید وقتی که این 

ی سنگدانه در کنندهاطالعات از سوی تأمین

 دسترس نباشد 

 بعداز بازرسی چشمی درصورت تردید

7 

کنتر  تکمیلی 

های سنگدانهبرای 

سبک و یا 

های سنگدانه

 سنگین

ای غیر توده آزمون چگالی

 متراکم

ای غیر توده گیری چگالیاندازه

 متراکم

اولین تحویل از منبع جدید وقتی که این 

ی سنگدانه در کنندهاطالعات از سوی تأمین

 دسترس نباشد

 بعد از بازرسی چشمی در صورت تردید

محل یا شرایط به طور تناوبی با توجه به 

 ثتحویل

8 

  هاافوودنی

بازرسی برگه تحویل و 

برچسب روی ظرو  قبل از 

 تخلیه

که محموله اطمینان از این

مطابو سفارش بوده و با 

 برچسب تطبیو دارد 

 هر بار تحویل

9 
هایی به منظور آزمون

 شناسایی

مقایسه با اطالعات ثبت شده 

 توسط تولیدکننده
 در حالت تردید

10 

پودری  بهایمکمل

 ایفله

بازرسی برگه تحویل قبل از 

 تخلیه

که محموله اطمینان از این

مطابو سفارش بوده و از منبع 

 معتبر است.

 هر بار تحویل

11 
آزمون افت وزنی در اثر 

 حرارت برای خاکستر بادی

شناسایی تغییرات مقدار کربن 

که ممکن است بر روی بتن 

 هوادار اثر بگذارد

تولیدی که برای بتن هوادار  هر سفارش

شود، وقتی که این اطالعات از انجام می

 کننده در دسترس نباشد.سوی تأمین

12 
های مکمل

سوسپانسیونی 

  )معلو در آب(

بازرسی برگه تحویل قبل از 

 تخلیه

که محموله اطمینان از این

مطابو سفارش و از منبع 

 معتبر است.

 هر بار تحویل

در  حداقل یک بار در سا هر بار تحویل و  اطمینان از یکنواختی آزمون چگالی 13
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 )ادامه( کنترل مواد تشکیل دهنده – 2تجدول 

 رديف
 ماده

دهندهتشکیل  
 حداقل دفعات هدف بازرسی/آزمون

 حین تولید بتن

 آزمون مناسب بودن آب  14
اطمینان از اینکه آب عاری از 

 مواد مضر است،

وقتی که یک منبع جدید برای اولین بار 

 گیردمورد استفاده قرار می

 در حالت تردید
 داری شود تا در صورت بروز تردید مورد آزمون قرار گیرد. برداشته و نگه نوع سیمان نمونه بار از هرای یکشود که هفتهتوصیه می الف
بندی مرتبط با واکن  قلیایی سیلیسی را ترین مقدار کلرید باشد و نیو باید طبقهبرگه تحویل باید عالوه بر اطالعات متعار ، شامل اطالعاتی در مورد بی   ب

 محل استفاده از بتن مشخص کند.مطابو با مقررات معتبر در 
 داری شوند.هایی در هر بار تحویل برداشته شده و نگهشود که نمونهسفارش می  پ
 برگه تحویل باید شامل یا به همراه یک اظهارنامه یا گواهی پذیرش مطابو با استاندارد ملی یا مشخصات پروژه باشد  ت
 ست، انجام این کار ضروری نیست.وقتی که سنگدانه دارای گواهی کنتر  تولید ا  ث

 

 

 )ادامه( کنترل وسايل و تجهیزات – 3-تجدول 

 حداقل دفعات هدف بازرسی/آزمون تجهیزات رديف

1 
ها، انبار مواد انباشته

 بارای یکهفته انطباق با الوامات اطمینان از  چشمیبازرسی  اولیه و غیره 

2 

 وسایل توزین

بازرسی چشمی از نظر 

 عملکردی

که وسایل اطمینان از این

توزین در شرایط خوب و تمیو 

طور صحیح کار قرار دارند و به

 کنند.می

 روزانه

3 

طبو آزمون دقت توزین 

استاندارد  1-2-5 زیربند

 9601ملی ایران شمارۀ 

که دقت مطابو اطمینان از این

 با مقادیر تعیین شده است.

 نگام نصبه -

الفحداقل یک بار در سا  -
 

 درحالت تردید -

وسایل اضافه کردن  4

موادافوودنی )شامل 

هایی که بر روی آن

کن های مخلوطکامیون

 اند(نصب شده

بازرسی چشمی از نظر 

 عملکردی

که وسایل اطمینان از این

مربوط در شرایط خوب و تمیو 

طور صحیح کار قرار دارند و به

 کنند.می

ی استفاده در هر روز و دفعهاولین 

 برای هر افوودنی

 جلوگیری از توزیع نادرست  آزمون دقت 5

 هنگام نصب -

پ  از  حداقل یک بار در سا  -

 نصب

 درحالت تردید -

 گیری آبوسایل اندازه 6
  گیریآزمون دقت اندازه

 5-3-2-5 زیربندطبو 

که دقت مطابو ایناطمینان از 

 با مقدار مشخص شده است

 هنگام نصب -

پ  از  حداقل یک بار در سا  -

 کنترل وسايل و تجهیزات – 3-تجدول 
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 )ادامه( کنترل وسايل و تجهیزات – 3-تجدول 

 حداقل دفعات هدف بازرسی/آزمون تجهیزات رديف

ملی ایران استاندارد 

  9601شمارۀ 

 نصب

 درحالت تردید -

7 

گیری وسایل اندازه

های رطوبت سنگدانه

 ریو

ی مقدار واقعی با مقایسه

شده از  خوان مقدار 

 گیریی اندازهوسیله

 اطمینان از دقت

 هنگام نصب -

پ  از  حداقل یک بار در سا  -

 نصب

 درحالت تردید -

8 

 سامانه پیمانه کردن

 بازرسی چشمی

که تجهیوات اطمینان از این

طور صحیح کار پیمانه کردن به

 کنند.می

 روزانه

9 

ی جرم واقعی هر مقایسه

جوء پیمانه با جرم هد  

یا جرم ثبت شده در 

حالت خودکار )با روش 

مناسب با توجه به سامانه 

 پیمانه کردن( 

-که دقت پیمانهاطمینان از این

کردن مطابو با الوام استاندارد 

 است.

 هنگام نصب -

پ  از  حداقل یک بار در سا  -

 نصب

 درحالت تردید -

 وسایل آزمون 10
واسنجی مطابو با 

 استانداردهای مربوط
 بررسی انطباق

 حداقل یک بار در سا  -

برای وسایل آزمون مقاومت  -

 حداقل یک بار در سا 

11 

ها )شامل کنمخلوط

-های مخلوطکامیون

 کن(

 روزانهبازرسی 
بررسی فرسودگی تجهیوات 

 کنمخلوط

 روزانه -

 حداقل یک بار در سا  -

بازرسی ماشین ا ت 

تحویل بتن آماده طبو 

ملی ایران  استاندارد

 9602 شمارۀ

بررسی وضعیت و عملکرد 

 آ ت تحویل بتن آمادهماشین
 حداقل یک بار در سا 

، در هر صورت انجام حداقل یک بار در سا  الوامی به نوع تجهیوات، حساسیت آن در هنگام کاربرد و شرایط تولید کارخانه دارد تعداد دفعات بستگی  الف

 است.
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 )ادامه( هاي بتنهاي تولید و ويژگیکنترل روش – 4-تجدول 

 حداقل دفعات هدف بازرسی/آزمون نوع آزمون رديف

1 
های بتن ویژگی

 طراحی شده

 زیربند)طبو آزمون مقدماتی 

 (2-ت

های که ویژگیاثبات این

-مشخص شده با طرح پی 

بینی شده با یک حد مناسبی 

 مطابقت دارد

طرح کار بردن یک ترکیب )قبل از به

 ( جدید بتنمخلوط

2 
-رطوبت سنگدانه

 های ریو

گیری پیوسته، سامانه اندازه

آزمون خشک کردن طبو 

 یا معاد  آن 4983استاندارد 

تعیین وزن خشک سنگدانه و 

 آبی که باید اضافه شود

اگر سامانه به طور پیوسته نیست، آزمون 

روزانه انجام شود، با توجه به شرایط 

تر یا های کماقلیمی منطقه تعداد آزمون

 تری ممکن است نیاز شود.بی 

3 
-نهرطوبت سنگدا

 های درشت

آزمون خشک کردن طبو 

 یا معاد  آن 4983استاندارد

تعیین وزن خشک سنگدانه و 

 آبی که باید اضافه شود
 به شرایط اقلیمی منطقه بستگی دارد.

 بررسی مقدار آب اضافه شده  مقدار آب بتن تازه 4
فراهم کردن اطالعاتی در 

 خصوک نسبت آب به سیمان
 هر پیمانه

 تعیین اولیه از طریو محاسبه بتنمقدار کلرید  5

-که بی برای اطمینان از این

ترین مقدار کلرید موجود از 

 تر نباشدحد مجاز بی 

 هنگام انجام آزمون اولیه -

درحالت افوای  در مقدار کلرید مواد  -

 تشکیل دهنده

6 

 روانی

 هر پیمانه مقایسه از نظر شکل ظاهری بازرسی چشمی

 آزمون روانی 7

رسیدن به مقادیر ارزیابی 

ی روانی و بررسی مشخص شده

پذیر در مقدار تغییرات امکان

 آب

 وقتی که روانی مشخص شده است.-

 9طبو بند  -

 هنگام آزمون تعیین مقدار هوا -

های در حالت تردید پ  از بازرسی -

 چشمی

 بتن تازه چگالی 8
 بتن تازه چگالیآزمون 

 3203-6مطابو با استاندارد 

بتن سبک و بتن سنگین، به 

منظور نظارت بر پیمانه کردن 

 بتن تازه چگالیو کنتر  

 روزانه

9 
مقدار سیمان بتن 

 تازه

بررسی وزن سیمان پیمانه 

 الفشده

بررسی مقدار سیمان و نیو 

فراهم کردن اطالعاتی برای 

مواد به  مؤثر نسبت آب

 یسیمان

 هر پیمانه

10 
های مقدار مکمل

 بتن تازه

های وزن مکملبررسی 

 الفپیمانه شده

بررسی مقدار مکمل و نیو 

فراهم کردن اطالعاتی برای 

آب مؤثر به مواد نسبت 

 سیمانی

 هر پیمانه

11 
مقدار افوودنی بتن 

 تازه

بررسی وزنی یا حجمی 

 هر پیمانه بررسی مقدار افوودنی الفافوودنی پیمانه شده

 هاي بتنهاي تولید و ويژگیکنترل روش – 4-تجدول 
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 )ادامه( هاي بتنهاي تولید و ويژگیکنترل روش – 4-تجدول 

 حداقل دفعات هدف بازرسی/آزمون نوع آزمون رديف

12 

 بهمؤثر نسبت آب 

بتن  یسیمان مواد

 تازه

 طریو محاسبه یا آزموناز 

یابی به مقدار ارزیابی دست

ی نسبت آب مشخص شده

 یسیمان مؤثر به مواد

 روزانه، وقتی که مشخص شده باشد

13 

درصد  مقدار

هوای بتن  حباب

تازه، وقتی که 

مشخص شده 

 باشد

آزمون مطابو با استاندارد 

ASTM C231  برای بتن

سبک و سنگین و یا مطابو 

 ASTM C173با استاندارد 

 برای بتن سبک

یابی به میوان ارزیابی دست

درصد ی مقدار مشخص شده

 حباب هوا

های ی تولید روزانه برای بتناولین پیمانه

تا زمانی که مقادیر ثابت  هوازایی شده

 هستند.

 دمای بتن تازه 14
گیری دما طبو اندازه

 ASTM C1064استاندارد 

ارزیابی این که دمای بتن در 

 استاندارد است هدمحدو

 در حالت تردید -

 وقتی که دما مشخص شده است: -

با توجه به  حداقل یک بار در سا        -

 شرایط؛

هر پیمانه وقتی که دمای بتن تا        -

 یک حد محدود شده است

15 

چگالی بتن سبک 

یا سنگین سخت 

 شده

 بآزمون مطابو با استاندارد

7516 

ارزیابی رسیدن به چگالی 

 مشخص شده

هنگامی که چگالی مشخص شده است، به 

 های مقاومت فشاریتعداد آزمون

16 

آزمون مقاومت 

فشاری بر روی 

های بتنی آزمونه

 گیری شدهقالب

آزمون مطابو با استاندارد 

 1608-3ملی 

ارزیابی رسیدن به مقاومت 

 فشاری مشخص شده

هنگامی که مقاومت فشاری مشخص شده 

 است، به تعداد کنتر  پذیرش 

 های پیمانه کردن برای پیمانه زیاد باشد، مقادیر پیمانه شده در هنگام تولید را ثبت کنید. شوند و رواداریوقتی که تجهیوات ثبت به کار برده نمیالف 
 باشد.خانه محرز شده ی مطمئنی با چگالی خشک شده در گرموقتی که یک رابطه ،ممکن است در حالت شرایط اشباع نیو آزمون شود ب
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 ثپیوست 

 (دهندهآگاهی)

 تکمیلی براي بتن پرمقاومت مقررات

 4-تو  3-ت ،2-تهایی را در مورد مقررات کنتر  تولید عالوه بر مواردی که در جۀداو   این پیوست توصیه

 دهد.آورده شده است، برای تولید بتن پرمقاومت ارائه می

  4-ت و 3-ت ،2-تهۀای جۀداو    ترتیب با شماره ردیفکه به  3-ثو  2-ث، 1-ثهای جداو  ردیف شماره

 کنند. مرتبط هستند، الوامات متناظری را جایگوین کرده یا اصالح می

 

 کنترل مواد تشکیل دهنده - 1-ثجدول 

 رديف
-ماده تشکیل

 دهنده
 حداقل دفعات هدف بازرسی/آزمون

 سنگدانه 4
بندی یا اطالعات آزمون دانه

 کننده سنگدانهتأمین

بندی ارزیابی انطباق با دانه

 توافو شده

ها با که سنگدانههر بار تحویل، مگر آن

های محدود شده و با گواهی رواداری

 کنتر  تولید تحویل داده شده باشند.

 هاافوودنی الف 8

 آزمون مقدار ماده خشک
مقایسه با مقدار اعالم شده 

 مشخصاتبرگه بر روی 

العات که اطهر بار تحویل، مگر آن  -

آزمون بر روی این محموله توسط 

 کننده ارائه شده باشدتأمین

 درحالت تردید  -

 مقایسه با چگالی اسمی آزمون چگالی

که اطالعات هر بار تحویل، مگر آن

-آزمون برای این محموله توسط تأمین

 کننده ارائه شده باشد

11 
های پودری مکمل

 ایفله

آزمون افت وزنی در اثر 

 حرارت

شناسایی تغییرات مقدار 

کربن که ممکن است بر 

های بتن تازه اثر ویژگی

 بگذارد

که اطالعات هر بار تحویل، مگر آن

-آزمون برای این محموله توسط تأمین

 کننده ارائه شده باشد

 داری شود.هایی از هر بار تحویل برداشته شده و نگهشود که نمونهتوصیه می الف
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 وسايل و تجهیزاتکنترل  - 2-ثجدول 

 حداقل دفعات هدف بازرسی/آزمون تجهیزات رديف

1 
ها، انبار مواد انباشته

 چشمیبازرسی  اولیه و غیره
انطباق با اطمینان از 

 الوامات
 روزانه

 وسایل توزین 3

آزمون دقت وسایل توزین 

 1-2-5 زیربندطبو 

ملی ایران شمارۀ استاندارد 

9601 

که دقت دستگاه تصدیو این

 ثابت است.

 هنگام نصب -

 بعد از نصب حداقل یک بار در سا  -

 درحالت تردید -

5 

وسایل اضافه کردن 

مواد افوودنی )شامل 

هایی که بر روی آن

-های مخلوطکامیون

 اند(کن نصب شده

 آزمون دقت
شدگی به پخ رسیدن 

 صحیح

 هنگام نصب -

 پ  از نصب حداقل یک بار در سا  -

 درحالت تردید -

گیری اندازهوسایل  الف 6

 آب

ی مقدار انداره مقایسه

 گیری شده با مقدار هد 
 اطمینان از دقت

 هنگام نصب -

 پ  از نصب حداقل یک بار در سا  -

 درحالت تردید -

7 

گیری وسایل اندازه

مداوم رطوبت 

 های ریوسنگدانه

گیری ی مقدار اندازهمقایسه

شده  خوان شده با مقدار 

 گیریاز وسیله اندازه

 از دقتاطمینان 

 هنگام نصب -

 پ  از نصب حداقل یک بار در سا  -

 درحالت تردید -

 سامانه پیمانه کردن 9

 بازرسی چشمی

که تجهیوات اطمینان از این

طور صحیح پیمانه کردن به

 کنند.کار می

 روزانه

گیری مقایسه جرم اندازه

شده هر جوء پیمانه با جرم 

هد  یا جرم ثبت شده در 

 حالت خودکار )با روش

مناسب با توجه به سامانه 

 پیمانه کردن(

-اطمینان از دقت پیمانه

 کننده

 هنگام نصب اولیه -

 درحالت تردید -

 به طور ماهانه پ  از نصب -

، در هر صورت انجام حداقل یک بار در سا  الوامی تعداد دفعات بستگی به نوع تجهیوات، حساسیت آن در هنگام کاربرد و شرایط تولید کارخانه دارد الف

 است.
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 هاي بتنهاي تولید و ويژگیکنترل روش - 3-ثجدول 

 حداقل دفعات هدف بازرسی/آزمون نوع آزمون  رديف

3 
رطوبت مقدار 

 های درشتسنگدانه

آزمون خشک کردن 

ملی طبو استاندارد 

یا  4983ایران شمارۀ 

 معاد  آن

وزن خشک تعیین 

سنگدانه و آبی که باید 

 اضافه شود

 روزانه  -

به محل و شرایط جوی تعداد بسته  -

تری ممکن تر یا بی های کمآزمون

 است نیاز شود.

4 
مقدار آب اضافه شده 

 به بتن تازه

مقدار آب اضافه الف ثبت 

 شده

فراهم کردن اطالعاتی در 

خصوک نسبت آب به 

 سیمان

 هر پیمانه یا بار

 مقدار سیمان بتن تازه 9
وزن سیمان  الفثبت

 پیمانه شده

مقدار سیمان و نیو بررسی 

فراهم کردن اطالعاتی 

 برای نسبت آب به سیمان

 هر پیمانه یا بار

10 
های بتن مقدار مکمل

 تازه

های وزن مکمل الفثبت

 یا بار هر پیمانه بررسی مقدار مکمل  پیمانه شده

 شود. تجهیوات سامانه توزین خودکار سفارش می ،برای تولید بتن پرمقاومت الف
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 جپیوست 

 (الزامی)

 مقررات ارزيابی، نظارت و گواهی کنترل تولید

 کلیات  1-ج

هنگامی که بۀرای   ،قانونی تأیید صالحیت شده نهادمقررات ارزیابی، نظارت و گواهی کنتر  تولید توسط یک 

 ( مورد نیاز است، در این پیوست آورده شده است.2-15 زیربندکنتر  تولید یا انطباق )طبو 

 وظايف شرکت بازرسی   2-ج

 کنترل تولید ارزيابی اولیه 1-2-ج

بازرسی اولیه از کارخانه بتن و کنتر  تولید آن باید توسط شرکت بازرسی تأیید صالحیت شده انجۀام شۀود.   

نیازها از لحاظ کارکنان و تجهیوات به منظور تولید منضبط و بازرسی اولیه با هد  تعیین مناسب بودن پی 

 شود.متناظر با آن، انجام میکنتر  تولید 

 ، حداقل باید موارد زیر را کنتر  کند:بازرسیشرکت 

دستورالعمل کنتر  تولید که توسط تولیدکننده تهیه شده است، ارزیابی مقررات آن و به ویژه  -

 و چگونگی در نظر گرفتن الوامات این استاندارد؛ 15چگونگی انطباق آن با الوامات کنتر  تولید طبو بند 

های مربوط و برای های کارگاهی در محلدر دسترس بودن مستندات جاری ضروری برای بازرسی -

 ها سر و کار دارند؛اشخاصی که در کارگاه با آن

های تجهیوات، های  زم و آزموندر دسترس بودن امکانات و تجهیوات ضروری برای انجام بازرسی  -

 دهنده و بتن؛مواد تشکیل

 تولید و کنتر  تولید؛ صالحیت کارکنان برای -

 های اولیه و گوارش آن به نحو مقتضی.انجام آزمون -

ها و شواهد مربوط به بازرسی اولیه، به ویژه تجهیوات محل تولید، سامانه کنتر  تولید و ارزیۀابی  ی یافتههمه

 سامانه باید در گوارش ارزیابی مستند شود.

انجۀام داده اسۀت، شۀرکت     بازرسۀی آوردن رضایت شۀرکت  هنگامی که واحد تولیدی بازرسی اولیه را برای بر

این استاندارد است صادر نماید.  15باید گوارش ارزیابی را مبنی بر این که کنتر  تولید مطابو با بند  بازرسی

 مورد تأیید ارسا  شود. 1صدور گواهی نهاداین گوارش باید برای تولیدکننده و 

                                                 

1 -Certification Body 
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-تصۀمیم  1-3-ج زیربنۀد مورد تأیید در خصوک گواهی کنتر  تولید طبو  گواهی نهاد صدوربر مبنای این گوارش  -يادآوري

 کند.گیری می

 نظارت مداوم بر کنترل تولید 2-2-ج

 ادواري بازرسی 1-2-2-ج

نیازهۀای تولیۀد و کنتۀر     بررسی آن است که آیۀا پۀی    ،بازرسیموضوع اصلی بازرسی ادواری توسط شرکت 

ی کنتۀر   ه همین منظور، گوارش ارزیابی بازرسی اولیه بۀه عنۀوان اظهارنامۀه   تولید مورد توافو برقرار است. ب

 شود. مورد توافو به کار برده می تولید

ی کنتر  تولید است. هنگامی که تغییۀرات چشۀمگیر در   داشتن سامانهحفظ و برقرار نگه مسؤو تولیدکننده 

ی کنتر  تولید یا دستورالعمل کنتر  تولید شود، تولیدکننده امکانات یا محل منجر به ایجاد تغییر در سامانه

 اطالع دهد، که ممکن است منجر به یک بازرسی مجدد شود.  بازرسیباید تغییرات مربوط را به شرکت 

 ، حداقل باید موارد زیر را ارزیابی کند:بازرسیدر حین بازرسی ادواری، شرکت 

 برداری و آزمون؛های تولید، نمونهروش -

 های ثبت شده؛دهدا -

 ی بازرسی؛دست آمده برای کنتر  تولید طی دورههنتایج آزمون ب -

 شدند؛های مورد درخواستی که باید با تواتر مناسب انجام میها یا روشآزمون -

 داری شود؛بندی باید نگهابوار تولیدی که در قالب جدو  زمان -

 داری و واسنجی شود؛بندی نگهابوار آزمونی که باید در قالب جدو  زمان -

 هایی که در ارتباط با هر گونه عدم انطباق انجام شده است؛فعالیت -

 های انطباق، هرجا که مرتبط باشد.های تحویل و اظهارنامهبرگه -

هۀای کنتۀر  تولیۀد مربۀوط بۀه      بۀرداری و آزمۀون روش  به منظور ایجۀاد اطمینۀان در نمونۀه    بازرسیشرکت 

برداری نباید ای از تولید بردارد. این نمونههای نقطهم یک بازرسی ادواری، نمونهتولیدکننده، باید در حین انجا

برداری مناسب برای هر واحد از تولید را با توجه بۀه نۀوع   تواتر نمونه بازرسیشده باشد. شرکت  از پی  اعالم

 کند. های بتن و با در نظر گرفتن شرایط خاک، مشخص میآزمون

 ای باید انجام شود.مقایسه بازرسیو  تولیدکننده و نتایج آزمون شرکت بین نتایج آزمون متدا

ای همبستگی بین آزمون مستقیم و غیرمستقیم و روابۀط بۀین اعضۀای یۀک     طور دورهباید به بازرسیشرکت 

 گروه بتنی را بررسی کند.

 ثبت و مستند شود. رسیبازنتایج بازرسی ادواری باید در یک گوارش به منظور ارائه به تولیدکننده و شرکت 

ی ممیۀوی یۀا ضۀوابط    که یۀک برنامۀه  های ادواری باید حداقل دو بار در یک سا  انجام شود، مگر آنبازرسی

 شرایطی را برای کاه  یا افوای  این تواتر تعریف کند. ،صدور گواهی
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 العادههاي فوقبازرسی 2-2-2-ج

 العاده وقتی الوامی است که:یک بازرسی فوق

 های زیادی مشاهده شود.بازرسی ادواری )یا بازرسی مجدد( تفاوتدر حین  -

 ماه هیو تولیدی انجام نشده باشد؛ 6در طی بی  از  -

 توسط تولیدکننده درخواست شود، به عنوان مثا  به علت تغییرات در شرایط تولید؛ -

 .گواهی بنا به دلیل خاصی درخواست شود نهاد صدوراگر توسط  -

 العاده به شرایط خاک موجود بستگی دارد.ی فوقهد ، نوع و زمان بازرس

 گواهی نهاد صدوروظايف   3-ج

 گواهی کنترل تولید 1-3-ج

مبنۀی بۀر ایۀن کۀه واحۀد تولیۀدی،        بازرسیگواهی باید کنتر  تولید را بر مبنای گوارش شرکت  نهاد صدور

 کننده انجام داده است تصدیو کند.مندی سازمان بازرسیارزیابی اولیه از کنتر  تولید را به منظور رضایت

هۀای مسۀتمر نظۀارت بۀر کنتۀر  تولیۀد       گواهی باید در مورد اعتبۀار گۀواهی بۀر اسۀاس گۀوارش      نهاد صدور

 گیری کند. تصمیم

 اقدامات اصالحی در حالت عدم انطباق 2-3-ج

رایند تولید آشۀکار  ها را شناسایی کند یا وقتی که نواقصی در فعدم انطباق با ویژگی بازرسیوقتی که شرکت 

که تولیدکننده واکن  صحیح در زمان مناسۀب را انجۀام نۀداده    شده باشد یا در حین کنتر  تولید به طوری

ی کوتۀاه برطۀر  کنۀد.    گواهی باید درخواست کند که تولیدکننده نۀواقص را در یۀک دوره   نهاد صدورباشد، 

 بازبینی شود. بازرسیهای تولیدکننده باید توسط شرکت اقدامات و فعالیت

های اضافی العاده و انجام آزموندر صورت نیاز، در حالت عدم انطباق با هر یک از موارد ذیل یک بازرسی فوق

 باید ترتیب داده شود:

 مقاومت؛ -

 نسبت آب به سیمان؛ -

 های اساسی در خصوک ترکیب بتن؛محدودیت -

 چگالی، در مورد بتن سبک یا سنگین طراحی شده؛ -

 مورد مخلوط بتن تجویوی.ترکیب مشخص در  -

نهاد های اضافی معیارهای موجود را ارضاء نکند، بخ  نباشد یا اگر آزمونالعاده، رضایتاگر نتایج بازرسی فوق

 مورد، تعلیو یا ابطا  کند.باید گواهی انطباق را بدون تأخیر بی گواهی صدور
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 باشد.تولیدکننده مجاز به استفاده از گواهی مذکور نمیبعد از تعلیو یا ابطا  گواهی انطباق کنتر  تولید،  -يادآوري

العاده را ضۀروری  گواهی ممکن است بازرسی فوق نهاد صدوردر حالتی که نواقص دیگری وجود داشته باشد، 

ای بایۀد درحۀین   تشخیص ندهد و امکان دارد مدارک مستند مبنی بر اصالح نقص را بپۀذیرد، چنۀین واقعۀه   

 رد تأیید قرار گیرد. بازرسی ادواری بعدی مو
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 چ پیوست 

  (الزامی)

 تغییرات اعمال شده در اين استاندارد ملی در مقايسه با استاندارد منبع

 هاي حذف شدهبخش 1-چ

 اند.حذ  شده 6-1و  4-1و  3-1، 2-1زیربندهای   -

 : حذ  شده است.7-5زیربند   -

 حذ  شده است. 20بند   -

 اند.حذ  شده X1.3و  X1.2جداو    -

 هاي جايگزين شدهبخش 2-چ

 به هشدار در ابتدای استاندارد منتقل شده است.  5-1زیربند   -

 اند.جا شدهجابه 5و بند  4بند   -

 اند.شده 2-4های ذیل آن جایگوین بند و یادآوری 2-5بند   -

 طور کلی تغییر یافته است.به دلیل ضرورت در استاندارد ملی به 6بند   -

 به پیوست   منتقل شده است. 1و جدو   6ی یادآور  -

 منتقل شده است. 1-10به بند  7بند   -

 منتقل شده است. 3-10به زیربند  8بند   -

 منتقل شده است. 1-13به زیربند  9بند   -

 منتقل شده است. 2-13به زیربند  10بند   -

 منتقل شده است. 3-13به زیربند  11بند   -

 منتقل شده است. 7به بند  12بند   -

 منتقل شده است. 8به بند  13بند   -

 منتقل شده است. 12به بند  14بند   -

 اضافه شده است. 2-14منتقل شده است و بند  14به بند  15بند   -
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 منتقل شده است. 2-9به بند  16بند   -

 .منتقل شده است 9به بند  17بند   -

 منتقل شده است. 1-11به بند  18بند   -

 منتقل شده است. 8-1-11به بند  19بند   -

 هاي اضافه شدهبخش 3-چ

  ،1-3: اصطالحات و تعاریف جدید به دلیل ضرورت کاربرد در استاندارد ملۀی ایۀران در زیربنۀدهای    3بند   -

 اند.اضافه شده 15-3و  3-14، 3-13، 3-12، 3-11، 3-7، 3-6، 3-5، 3-3، 3-2

 .انداضافه شدههای ت تا چ ارد ملی ایران پیوستبه دلیل ضرورت کاربرد در استاند -
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نامهکتاب  

[1] EN 206: 2013+A1 2016, Concrete. Specification, performance, production and conformity 

[2] ISO 22965-2: 2007, Concrete - Part 2: Specification of constituent materials, production 

of concrete and compliance of concrete 


