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باشند،ویژهمشخصاتییاکاربرددارايکهبتن هاییبه
.می شوداطالقویژهبتن هاي
عملوریختنبتن،ساختمصالح،تهیهروشومشخصات
فنیمشخصاتدربایدپروژه،هردرویژهبتن هايآوردن

دارايکهویژه،بتن هايازبعضی.شودذکرخصوصی
:ازعبارتندهستند،بیشتريکاربرد
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]]11[[))الغرالغر((بتن کم مایه بتن کم مایه 22--99--55
می شود،اطالقپایین تروC10ردهبتن هايبهالغربتن

بسترسطحرگالژازپسومسلحبتناجرايازقبل
رگالژوپخشریخته،الغربتنقشریکبایدخاکی،

واجرایینقشه هايمطابققشراینضخامت.شود
ضخامتاینچنانچه.می باشدخصوصیفنیمشخصات

7حداقلراآنبایدباشد،نشدهدرجفوقمنابعدر
دستگاهکتبیاجازهباالغربتناز.نموداختیارسانتیمتر

یااضافیخاکبرداریهايکردنپربرايمی تواننظارت
.نموداستفادهحفره ها

[1]. Lean Concrete
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می شود،اطالقپایین تروC10ردهبتن هايبهالغربتن
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.نموداستفادهحفره ها

[1]. Lean Concrete



]]11[[بتن سبک ساختمانیبتن سبک ساختمانی33--99- - 55
ازشدهتولیدوسبکسنگیمصالحازساختمانیسبکبتنساختدر

واحدوزن.می شوداستفادهآهنگدازيروبارهو]2[اسلیترسها،شیلها،
درکیلوگرم1850تا1450شده،گرفتهکاربهسنگیمصالححجم

175ازبایداستوانه ايآزمونهروزه28مقاومتوبودهمترمکعب
استانداردبابایدمصالحدانه بندي.باشدبیشترمربعسانتیمتربرکیلوگرم

.نمایدمطابقت)203تـد(
بودنپایینعلی رغممعمولی،بتنبامقایسهدرساختمانیسبکبتن

بتنکارایی.می باشدیکسانیکاراییدارايسنگی،مصالحمخصوصوزن
معمولیبتنکاراییبرابرمیلیمتر،75تا50اسالمپباساختمانیسبک

چههواییوآبشرایطکلیهدر.می باشدمیلیمتر125تا75اسالمپبا
حبابباسبکبتنکاربردسرد،هوايوآبچهومعمولیهوايوآب
.می شودتوصیههوا

[1]. Structural Light Weight Concrete
[2]. Slate
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[1]. Structural Light Weight Concrete
[2]. Slate



]]11[[بتن سبک عایق بنديبتن سبک عایق بندي44--99- - 55
وزن.می شوداستفادهبتننوعاینازآتشضددیوارهايوساختمانهابامدر

درکیلوگرم1450تا250بینبتننوعایندرمصرفیسنگیمصالحمخصوص
پرلیت،مانندشوندهمنبسطمصالحشاملمصرفیمصالح.می باشدمترمکعب

رس،آهنگدازي،روبارهپلی استایرین،شوندهمنبسطپوکه هايورمیکولیت،
.می باشدآننظیرودیاتومیتها

ومتخلخلبتنکفساز،موادازاستفادهباعایق بنديسبکبتنساختبرايمی توان
مشخصاتبابایدبتن،نوعایندررفتهکاربهسنگیمصالحمشخصات.ساختسبک

ASTM-C332نمایدمطابقت.
فنیمشخصاتدردانه هانوعبهبستهآب،وسیمانسنگی،مصالحاختالطنسبت

کاراییدارايبتناینمخصوص،وزنبودنپایینعلتبه.می گرددذکرخصوصی
250تارااسالمپمی تواننظارتدستگاهتأییدباوموردبهبستهواستعالیبسیار

.دادافزایشمیلیمتر
[1]. Insulating Light Weight Concrete
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بتن پیش ساختهبتن پیش ساخته55--99--55
عضوهايتکراروتشابهدارايکارهاياجرايدربیشترعملسرعتتأمینمنظوربه

استفادهپیش ساختهبتنازآجرهاوبلوکهالوله ها،تیرچه ها،دالها،نظیرساختمانی
قالب بندي،نحوهافزودنی،موادسیمان،آب،میزانمصالح،دانه بنديجزئیات.می شود

جزئیاتذکربابایدمصرف،وذخیره سازينحوهباالخرهوآوردنعملوحملروش
حملنحوهدر.برسدنظارتدستگاهتأییدبهقبالًنشریه،اینمندرجاتاساسبرو

زودهنگام،ومجازغیرشکلهايتغییروتنشهاتاآیدعملبهدقتنهایتبایدقطعات
مجازپیش ساختهقطعاتحملنظارت،دستگاهقبلیتأییدبدون.نشودخرابیموجب

عضوهايتولیدبرايمی توان]1[اسالمپبدونوخشکبتناز.نمی باشد
مندرجاتاساسبربایدبتننوعاینحملواجراساخت،.نموداستفادهپیش ساخته

.گیردصورتخصوصیفنیمشخصات
[1]. Non Slump Concrete
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.گیردصورتخصوصیفنیمشخصات
[1]. Non Slump Concrete



بتن با حباب هوابتن با حباب هوا66--99- - 55
موضوع،اهمیتبهنظر.استشدهبحثهواحباببابتنپیرامونمختصراً”بتنمهمخصوصیات“عنوانتحت3-5قسمتدر

نظارتدستگاهدستوراتنیزونکاتاینبهتوجهبااستموظفپیمانکار.می شودذکربتننوعاینمشخصاتازمختصري
.نمایداقدامهواحباببابتنساختبهنسبت

میکروسکپیحبابهايایجادبراي.می شودتوصیههواحباببابتنساختبتن،نهاییمقاومتواجراوساختشرایطبهبودمنظوربه
دارايمختلفشرایطدربتندرهواایجاد.شدخواهداستفادهنظارتدستگاهنظروتأییدبا]1[حبابسازموادازبتن،مخلوطدر

:بودخواهدزیرشرحبهمطلوبآثاري
دانه،حداکثرقطروروانینظرازمعمولیبتنبامقایسهدرمساويشرایطتحتبتننوعاینهوا،حبابهايعملکردعلتبهـکاراییـ

.می باشدبهتريکاراییدارايوداشتهکمتريآببهنیاز
این2-9-7-5قسمتمندرجاتاساسبریخبندانهواییوآبشرایطدرهواحباببابتنازاستفادهـیخبندانبرابردرمقاومتـ

یخقبالدربتنیچنینمقاومت.می شودیخبندانشرایطدربتنبیشترکاراییباعثهوا،حبابایجاد.می شودتوصیهنشریه
.بودخواهدمعمولیبتن هايازبیشمتوالیشدنهايذوبوزدنها

وبتنسطحشدنپوستهباعثمی روند،کاربهبرفویخبردنبینازبرايکهیخ زداشیمیاییموادـیخ زداموادبرابردرمقاومتـ
بتندرهواحبابایجاد.داشتخواهدبستگیمصرفینمکهاينوعومیزانبهپوسیدگیاینوسعت.می شوندآنتخریبنهایتاً
مصرفازگیرد،صورتدقتنهایتبابایدیخ زداموادمصرف.می گرددبتنسطحفرسایشوشدنپوستهازجلوگیريباعث

.شودخودداريجداًبایدمی باشند،بتنباشیمیاییسریعواکنشدارايکهآمونیومسولفاتیاآمونیومنیتراتنظیرموادي
.می بخشدبهبودسولفاتهاحملهبرابردرمالحظه  ايقابلمیزانبهرابتنمقاومتهوا،حبابتولیدـسولفاتهابرابردرمقاومتـ
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نسبتمی توانمساوي،شرایطدرهواحباببابتنکاراییبودنباالعلتبهـآب بنديوفشاريمقاومت
بردنباالدرعمده اينقش،2-4- 3- 5بندمندرجاتبهتوجهباامراینکهدادتقلیلراسیمانبهآب

نیزآب بنديوسایشبرابردرمقاومتفشاري،مقاومتبردنباالباداشت،خواهدبتنفشاريمقاومت
.می یابدافزایش

:شودتوجهزیرنکاتبهبایدهواحباببابتنساختدر
اینازپسومی یابدفزونیمیلیمتر150تااسالمپافزایشباهوامیزانـارتعاشزمانواسالمپمیرانـ

ومی شودتوصیهثانیه15تا5بینارتعاشزماناسالمپهاتمامیدرداشت،خواهدنزولیسیرمقدار
.نیستمجازوجههیچبهمیزاناینازبیشترارتعاش

در.می یابدکاهشهوامیزانبتندمايازدیادبا.می گذارداثرهوامیزانرويبربتندمايـبتندمايـ
افزودنیمادهلذامی شود،حبابسازافزودنیمادهکاراییکاهشباعثگرم،آببردنکاربهسردهواي
.باشدرسیدهتعادلبهبتنمصالحدمايکهشوداضافهزمانیباید

یاثابتبههوامیزان.داشتخواهدمهمیبسیارنقشبتن،هوايمیزاندراختالطنحوهـاختالطعملـ
خواهدبستگیاختالطسرعتوساختهردرشدهساختهبتنمقدارمخلوط کن،بودنمتحرك
.گیردصورتنظارتدستگاهتأییدبابایدکارروشواختالطجزئیاتانتخابداشت،

بهومواداینسازندهتوصیه هاياساسبربایدگرفتنکاربهنحوهوحبابسازمادهمیزانـافزودنیمادهـ
کاهندهیاکننده هاکندگیرنظیرافزودنیموادبردنکاربه.باشدمشخصاتدرشدهتعیینمیزان
.شدخواهدحبابسازمادهعملکردوکاراییرفتنباالباعثآب،میزان

یخ زداموادبارویاروییزمانشدن،آبوزدنیخدوره هايهوایی،وآبشرایطبههوامیزانـهوامیزانـ
2- 4-5جدولدرمندرجمقادیربابایدشده،توصیههوايمیزان.داشتخواهدبستگیسازهنوعو

.می شودمشخصوارزیابی،ASTM-C185استانداردباهواحبابمیزاننماید،مطابقت

[1]. Air-Entraining Agent
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نسبتمی توانمساوي،شرایطدرهواحباببابتنکاراییبودنباالعلتبهـآب بنديوفشاريمقاومت
بردنباالدرعمده اينقش،2-4- 3- 5بندمندرجاتبهتوجهباامراینکهدادتقلیلراسیمانبهآب

نیزآب بنديوسایشبرابردرمقاومتفشاري،مقاومتبردنباالباداشت،خواهدبتنفشاريمقاومت
.می یابدافزایش

:شودتوجهزیرنکاتبهبایدهواحباببابتنساختدر
اینازپسومی یابدفزونیمیلیمتر150تااسالمپافزایشباهوامیزانـارتعاشزمانواسالمپمیرانـ

ومی شودتوصیهثانیه15تا5بینارتعاشزماناسالمپهاتمامیدرداشت،خواهدنزولیسیرمقدار
.نیستمجازوجههیچبهمیزاناینازبیشترارتعاش

در.می یابدکاهشهوامیزانبتندمايازدیادبا.می گذارداثرهوامیزانرويبربتندمايـبتندمايـ
افزودنیمادهلذامی شود،حبابسازافزودنیمادهکاراییکاهشباعثگرم،آببردنکاربهسردهواي
.باشدرسیدهتعادلبهبتنمصالحدمايکهشوداضافهزمانیباید

یاثابتبههوامیزان.داشتخواهدمهمیبسیارنقشبتن،هوايمیزاندراختالطنحوهـاختالطعملـ
خواهدبستگیاختالطسرعتوساختهردرشدهساختهبتنمقدارمخلوط کن،بودنمتحرك
.گیردصورتنظارتدستگاهتأییدبابایدکارروشواختالطجزئیاتانتخابداشت،

بهومواداینسازندهتوصیه هاياساسبربایدگرفتنکاربهنحوهوحبابسازمادهمیزانـافزودنیمادهـ
کاهندهیاکننده هاکندگیرنظیرافزودنیموادبردنکاربه.باشدمشخصاتدرشدهتعیینمیزان
.شدخواهدحبابسازمادهعملکردوکاراییرفتنباالباعثآب،میزان

یخ زداموادبارویاروییزمانشدن،آبوزدنیخدوره هايهوایی،وآبشرایطبههوامیزانـهوامیزانـ
2- 4-5جدولدرمندرجمقادیربابایدشده،توصیههوايمیزان.داشتخواهدبستگیسازهنوعو

.می شودمشخصوارزیابی،ASTM-C185استانداردباهواحبابمیزاننماید،مطابقت

[1]. Air-Entraining Agent
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بتن ساخته شده از سیمان با مقاومت  بتن ساخته شده از سیمان با مقاومت  77- - 99- - 55
]]11[[زودرسزودرس

نخست،روزهايدرگیرشعملتسریعوبتنمقاومتبردنباالمنظوربه
توصیه.می شوداستفادهزودرسمقاومتباسیمانباشدهساختهبتناز

:شودرعایتبتننوعاینساختدرزیرنکاتمی شود
زیاداولیهتابباسیمانبردنکاربهـ
کمسیمانبهآبنسبتبردنکاربهـ
مندرجاتبهتوجهبابتنگیرشکنندهتسریعمضافمادهبردنکاربهـ

4- 5- 1- 5بند
مقاومتهايبهرسیدنتابتننگهداريوآوردنعملاختالط،نحوهـ

.برسدنظارتدستگاهتأییدبهقبالًبایدشده،خواسته
[1]. High-Early Strength Cement
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نخست،روزهايدرگیرشعملتسریعوبتنمقاومتبردنباالمنظوربه
توصیه.می شوداستفادهزودرسمقاومتباسیمانباشدهساختهبتناز

:شودرعایتبتننوعاینساختدرزیرنکاتمی شود
زیاداولیهتابباسیمانبردنکاربهـ
کمسیمانبهآبنسبتبردنکاربهـ
مندرجاتبهتوجهبابتنگیرشکنندهتسریعمضافمادهبردنکاربهـ

4- 5- 1- 5بند
مقاومتهايبهرسیدنتابتننگهداريوآوردنعملاختالط،نحوهـ

.برسدنظارتدستگاهتأییدبهقبالًبایدشده،خواسته
[1]. High-Early Strength Cement



]]11[[بتن سنگینبتن سنگین88--99- - 55
زیادمخصوصوزنبابتنبهدستیابیمنظوربه

از)مترمکعبدرکیلوگرم6400حدود(
مصالحنوع.می شوداستفادهسنگینسنگدانه هاي

ومراقبتنحوهوحملواختالطروشسنگی،
مشخصاتمندرجاتاساسبربایدآوردن،عمل
.باشدخصوصیفنی

[1]. Heavy Weight Concrete
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زیادمخصوصوزنبابتنبهدستیابیمنظوربه
از)مترمکعبدرکیلوگرم6400حدود(

مصالحنوع.می شوداستفادهسنگینسنگدانه هاي
ومراقبتنحوهوحملواختالطروشسنگی،

مشخصاتمندرجاتاساسبربایدآوردن،عمل
.باشدخصوصیفنی

[1]. Heavy Weight Concrete



]]11[[بتن پیش تنیدهبتن پیش تنیده99--99- - 55
عملوریختنحمل،ساخت،نحوهمصالح،مشخصات
مندرجاتاساسبربایدپیش تنیده،بتنآوردن

عدمصورتدر.باشدخصوصیفنیمشخصات
مندرجاتمی شودتوصیهمشخصاتاینوجود

.گرددرعایتپانزدهمفصلACI-301-84استاندارد
[1]. Prestressed Concrete
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عملوریختنحمل،ساخت،نحوهمصالح،مشخصات
مندرجاتاساسبربایدپیش تنیده،بتنآوردن

عدمصورتدر.باشدخصوصیفنیمشخصات
مندرجاتمی شودتوصیهمشخصاتاینوجود

.گرددرعایتپانزدهمفصلACI-301-84استاندارد
[1]. Prestressed Concrete



سایر انواع بتنسایر انواع بتن1010--99- - 55
سایش،برابردرمقاومبتننظیربتنانواعسایرویژگیهاي

تراواییبابتنوشیمیاییحمالتبرابردرمقاومبتن
شدهدرجنشریهاین5-3- 5و3-3- 5قسمتهايدرکم،

بتنواسفنجیبتننظیردیگربتن هايمورددر.است
مشخصاتبایدکارنوعبهبستهرنگی،بتنوسفید

حسببرآوردنعملوریختنحمل،ساخت،مصالح،
.شودذکرخصوصیفنیمشخصاتدرنیاز
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سایش،برابردرمقاومبتننظیربتنانواعسایرویژگیهاي
تراواییبابتنوشیمیاییحمالتبرابردرمقاومبتن
شدهدرجنشریهاین5-3- 5و3-3- 5قسمتهايدرکم،

بتنواسفنجیبتننظیردیگربتن هايمورددر.است
مشخصاتبایدکارنوعبهبستهرنگی،بتنوسفید

حسببرآوردنعملوریختنحمل،ساخت،مصالح،
.شودذکرخصوصیفنیمشخصاتدرنیاز



کنترل کارهاي بتنیکنترل کارهاي بتنی
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کلیاتکلیات11--1010- - 55
نظارتدستگاهتأییدبهآغازازقبلبایداجراییمراحلتمامی

مشخصاتمصالح،ازاستفادهنحوه،]1[کارگاهینقشه.برسد
وبهبودبرايپیمانکارپیشنهاديویژهروشهايویژه،مصالح
دستگاهبهکتبیصورتبهقبالًبایدکار،بیشترعملسرعت
.گیردقراراجراوعملموردتصویب،ازپسواعالمنظارت،
اینمندرجاتاساسبربایدآزمایشها،وآزمونه برداریهاتمامی
انجامنظارتدستگاهنظرزیرخصوصی،فنیمشخصاتوفصل
.شود
ومشخصاتمطابقبایدشده،ساختهبتنیسازه هايکیفیت

اسنادایندرمندرجرواداریهايحددرواجرایینقشه هاي
مشخصاتوضوابطرعایت.رواداریهاایننبودصورتدرباشد،

.استالزامیقسمتایندرمندرج
[1]. Shop Drawing
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نظارتدستگاهتأییدبهآغازازقبلبایداجراییمراحلتمامی
مشخصاتمصالح،ازاستفادهنحوه،]1[کارگاهینقشه.برسد

وبهبودبرايپیمانکارپیشنهاديویژهروشهايویژه،مصالح
دستگاهبهکتبیصورتبهقبالًبایدکار،بیشترعملسرعت
.گیردقراراجراوعملموردتصویب،ازپسواعالمنظارت،
اینمندرجاتاساسبربایدآزمایشها،وآزمونه برداریهاتمامی
انجامنظارتدستگاهنظرزیرخصوصی،فنیمشخصاتوفصل
.شود
ومشخصاتمطابقبایدشده،ساختهبتنیسازه هايکیفیت

اسنادایندرمندرجرواداریهايحددرواجرایینقشه هاي
مشخصاتوضوابطرعایت.رواداریهاایننبودصورتدرباشد،

.استالزامیقسمتایندرمندرج
[1]. Shop Drawing



]]11[[رواداري سازه هاي بتنی متعارفرواداري سازه هاي بتنی متعارف22- - 1010- - 55
ششمفصلدربتنیکارهايمختلفسطوحدرمجازانحراف

.استشدهدادهنشریهاین


[1ConstructionConcreteforTolerance.]
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ششمفصلدربتنیکارهايمختلفسطوحدرمجازانحراف
.استشدهدادهنشریهاین



[1ConstructionConcreteforTolerance.]



آزمونه برداري و آزمایش بتن  آزمونه برداري و آزمایش بتن  33- - 1010- - 55
))کنترل کیفیتکنترل کیفیت((

میزاناختالط،نسبتهايمصالح،کیفیتکنترلبرايالزمآزمایشهايتمامی
درآزمونه برداریهاومقاومتهاهوا،میزانبتن،مخلوطدماياسالمپ،

.شودانجامذي صالحآزمایشگاهتوسطبایدبتن،ساختمختلفمراحل
وقسمتایندرمندرجاستانداردهايوضوابطباکهبتنیکارهايکلیه
.گرفتخواهدقرارتأییدموردنماید،مطابقتفصلاینقسمتهايسایر

وبودنخواهداحتمالینواقصرفعبرايپیمانکارمسئولیترافعتأییداتاین
موردآزمایشهايانجامبهنسبتبداند،صالحکهموقعهرنظارتدستگاه

خواهدمواردایندرهمکاريبهموظفپیمانکارونمودخواهداقدامنیاز
.بود

صورتشدهسختبتنوتازهبتنرويکهاستاندارديآزمایشهايمورددر
.شودرجوعایرانبتنآیین نامهبهمی گیرد،
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میزاناختالط،نسبتهايمصالح،کیفیتکنترلبرايالزمآزمایشهايتمامی
درآزمونه برداریهاومقاومتهاهوا،میزانبتن،مخلوطدماياسالمپ،

.شودانجامذي صالحآزمایشگاهتوسطبایدبتن،ساختمختلفمراحل
وقسمتایندرمندرجاستانداردهايوضوابطباکهبتنیکارهايکلیه
.گرفتخواهدقرارتأییدموردنماید،مطابقتفصلاینقسمتهايسایر

وبودنخواهداحتمالینواقصرفعبرايپیمانکارمسئولیترافعتأییداتاین
موردآزمایشهايانجامبهنسبتبداند،صالحکهموقعهرنظارتدستگاه

خواهدمواردایندرهمکاريبهموظفپیمانکارونمودخواهداقدامنیاز
.بود

صورتشدهسختبتنوتازهبتنرويکهاستاندارديآزمایشهايمورددر
.شودرجوعایرانبتنآیین نامهبهمی گیرد،



ارزیابی و پذیرش بتنارزیابی و پذیرش بتن44--1010- - 55
5-10-4-1مقاومتآزمایشوآزمونه برداريتواتربتن،پذیرش

دفعات.می پذیردصورتمصرفیبتنازشدهتهیهآزمونه هايفشاريآزمایشنتایجاساسبرکارگاهدربتنپذیرش
محلازبایدآزمونه ها.شوندتوزیعبتنمصرفوتهیهمدتطولدریکنواختینحوبهبایدبتنازآزمونه برداري

.شوندبرداشتهمصرفنهایی
سنهریاروزه28سندرآنهافشاريآزمایشکهاستآنازآزمونهدوتهیهبتن،ازآزمونه برداريهرازمقصود:الف

آزمایشنهایینتیجهعنوانبهآمدهدستبهفشاريمقاومتهايمتوسطومی پذیردانجامدیگريشدهمقرر
آزمایشانجاممنظوربههمدیگرآزمونهیکمی توانمقررموعدازقبلبتنکیفیتارزیابیبرايمی شود،منظور

.کردتهیهفشاريمقاومت
:باشدزیرترتیببهبایدآزمونه برداريتواترباشد،مترمکعبیکازبیشتربتن،اختالطهرحجمکهصورتیدر:ب

.سطحمترمربع150یابتنمترمکعب30هرازآزمونه برداريیکدیوارها،ودالهابراي-1
100هرازآزمونه برداريیکمی شوند،بتن ریزيدیگرقطعاتازجداکهصورتیدرکالفها،وتیرهابراي-2
.طولمتر
.طولمتر50هرازآزمونه برداريیکستونها،براي-3

– ) ب(-1-4-10- 5درمذکورمقادیرمی توانباشد،مترمکعبیکازکمتربتناختالطهرحجمکهصورتیدر:پ
.دادتقلیلنسبتهمانبهرا3و1،2

.استالزامیروزهردربتنردههرازآزمونه برداريیکحداقل:ت
.استالزامیسازههرکلازآزمونه برداري6حداقل:ث
وآزمونه برداريازمی توانباشد،کمترمترمکعب30ازکارگاه،درشدهریختهبتنحجمکلکهصورتیدر:ج

کیفیتبودنرضایتبخشبرايدلیلینظارتدستگاهتشخیصبهآنکهبرمشروطکرد،صرف نظرمقاومتآزمایش
.باشدموجودبتن
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5-10-4-1مقاومتآزمایشوآزمونه برداريتواتربتن،پذیرش
دفعات.می پذیردصورتمصرفیبتنازشدهتهیهآزمونه هايفشاريآزمایشنتایجاساسبرکارگاهدربتنپذیرش

محلازبایدآزمونه ها.شوندتوزیعبتنمصرفوتهیهمدتطولدریکنواختینحوبهبایدبتنازآزمونه برداري
.شوندبرداشتهمصرفنهایی

سنهریاروزه28سندرآنهافشاريآزمایشکهاستآنازآزمونهدوتهیهبتن،ازآزمونه برداريهرازمقصود:الف
آزمایشنهایینتیجهعنوانبهآمدهدستبهفشاريمقاومتهايمتوسطومی پذیردانجامدیگريشدهمقرر

آزمایشانجاممنظوربههمدیگرآزمونهیکمی توانمقررموعدازقبلبتنکیفیتارزیابیبرايمی شود،منظور
.کردتهیهفشاريمقاومت

:باشدزیرترتیببهبایدآزمونه برداريتواترباشد،مترمکعبیکازبیشتربتن،اختالطهرحجمکهصورتیدر:ب
.سطحمترمربع150یابتنمترمکعب30هرازآزمونه برداريیکدیوارها،ودالهابراي-1
100هرازآزمونه برداريیکمی شوند،بتن ریزيدیگرقطعاتازجداکهصورتیدرکالفها،وتیرهابراي-2
.طولمتر
.طولمتر50هرازآزمونه برداريیکستونها،براي-3

– ) ب(-1-4-10- 5درمذکورمقادیرمی توانباشد،مترمکعبیکازکمتربتناختالطهرحجمکهصورتیدر:پ
.دادتقلیلنسبتهمانبهرا3و1،2

.استالزامیروزهردربتنردههرازآزمونه برداريیکحداقل:ت
.استالزامیسازههرکلازآزمونه برداري6حداقل:ث
وآزمونه برداريازمی توانباشد،کمترمترمکعب30ازکارگاه،درشدهریختهبتنحجمکلکهصورتیدر:ج

کیفیتبودنرضایتبخشبرايدلیلینظارتدستگاهتشخیصبهآنکهبرمشروطکرد،صرف نظرمقاومتآزمایش
.باشدموجودبتن
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5 -10 -4 -2آزمایشگاهدرآمدهعملآزمونه هايـبتنپذیرشضوابط
زیرشرایطازیکیکهمی شودتلقیقبولقابلومورد نظرردهبرمنطبقصورتیدربتنمشخصات:الف

:باشدبرقرار
:نباشدمشخصهمقاومتازکمترهیچکداممقاومتمتوالی،آزمونه برداريسهآزمایشدر-1

کوچکترینوباشدمشخصهمقاومتازبیشترMpa5/1حداقلآزمونه ها،مقاومتهايمتوسط-2
:نباشدکمتر،Mpa4منهايمشخصهمقاومتازآزمونه هامقاومت

مشخصهمقاومتازآزمونه هامقاومتهايمتوسطکهاستقبولقابلغیرصورتیدربتنمشخصات:ب
:باشدکمترMpa4منهايمشخصهمقاومتازآزمونه هامقاومتکوچکترینیاباشدکمتر

ولینباشد،قبولقابلغیر)ب(2-4- 10-5درمندرجشرایطبهتوجهباکهرابتنیمشخصات:پ
تشخیصبهمی تواننیاید،شماربههمقبولقابل2– )الف(2- 4-10- 5درمذکورشرایطمطابق
مطابقبتنمشخصاتکهصورتیدر.کردتلقیسازه اينظرازقبولقابلبیشتر،بررسیبدونطراح

.استالزامی3- 10-5مادهمطابقاقداماتیباشد،قبولغیرقابلحالهربه)ب(2-4- 10-5بند
صرفنظرآزمونه هاازهیچکدامآزمایشنتیجهازنبایدمورد نظر،ردهبربتنانطباقشرایطکنترلدر:ت

عملحمل،نگهداري،آزمونه برداري،درعمده ايخطايشودثابتکافیدالیلباآنکهمگرشود،
.استدادهرويآزمایشیاآوردن،
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5-10-4-3بتنمحافظتوآوردنعملروشکنترلضوابط
سازه،دربتنمراقبتوآوردنعملکیفیتکنترلبرايمی تواندنظارتدستگاه:الف

شرایطدرشدهمراقبتوآمدهعملآزمونه هايرويمقاومتآزمایشهايانجام
.کنددرخواستراکارگاهی

عملوساختنروش“)504تد(مطابقبایدکارگاه،درآزمونه هاآوردنعمل:ب
.باشد”کارگاهدربتنیآزمایشیآزمونه هايآوردن

آزمونه برداريبتنیهمانازوزمانهماندربایدکارگاه،درآمدهعملآزمونه هاي:پ
.می شوندتهیهآزمایشگاهدرآمدهعملآزمونه هايکهشوند

مقاومتکهمی شودتلقیرضایتبخشبتنمراقبتوآوردنعملروشصورتیدر:ت
حداقلمشخصه،مقاومتبرايشدهمشخصسندرکارگاهیآزمونه هايفشاري
Mpa4اندازهبهیاآزمایشگاهدرآمدهعملآزمونه هاينظیرمقاومت85/0معادل
روشهايبهبودبراياقداماتیبایدصورتاینغیردر.باشدمشخصهمقاومتازبیشتر
.گیردصورتمذکور

5-10-4-4آگاهیآزمونه هاي
وقالبهاکردنباززمانمانندخاصیموعدهايدربتنکیفیتازآگاهیکهصورتیدر

عملروشومقاومتارزیابیمتعارفآزمونه هايبرعالوهباشد،داشتهضرورتغیره،
گرفتهبتنازآزمونه هایی)3-4-10-5و1-4-10-5بندهاي(بتنمراقبتوآوردن

بهآزمونه هااین.می گیرندقرارآزمایشتحتمورد نظرموعدهايدرومی شوند
.موسومندآگاهیآزمونه هاي
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بررسی بتن هاي با مقاومت کمبررسی بتن هاي با مقاومت کم55--1010- - 55
مطابقآزمایشگاه،درآمدهعملآزمونه هايمقاومتآزمایشهاياساسبرکهصورتیدر

قبولقابلغیرونیستمنطبقمورد نظرردهبربتنکهشودمعلوم4-10-5بندزیر
اتخاذسازهباربريظرفیتازاطمینانحصولبرايزیرشرحبهتدابیريبایداست،
:شود

کردثابتبتوانطراحی،بازبینیوسازهموجودتحلیلازاستفادهباکهصورتیدر:الف
قابلهمشدهپیش بینیمقدارازکمتربتنمقاومتازايبهسازهباربريظرفیتکه

.می شودتلقیقبولقابلسازهمقاومتتأمیننظرازبتننوعاست،قبول
مجددطراحیوتحلیلانجامباولینشود،برآورده”الف“بندشرطکهصورتیدر:ب

بابتنوجودفرضباسازهقسمتهايتمامیباربريظرفیتکهکردثابتبتوان
تأمیننظرازبتننوعبود،خواهدقبولقابلاحتمالیقسمتهايدرکمترمقاومت
.می شودتلقیقبولقابلسازهمقاومت

روياستالزمنشوند،برآورده”ب“و”الف“بندهايشرایطکهصورتیدر:پ
کمترمقاومتبابتنوجوداحتمالکهقسمتهاییدربتنازشدهگرفتهمغزه هاي

متهمغزه هايآزمایش“روشبابایدآزمایشهااین.آیدعملبهآزمایشمی شود،داده
سازهازقسمتهاییبراي.باشندداشتهمطابقت)625تد(”شدهارهتیرهايوشده

شرایطآنهابهمربوطآزمایشگاهدرآمدهعملآزمونه هايآزمایشهاينتایجکه
وتهیهمغزهسهبایدنکند،برآوردهرا)ب(-3-3-10-5بنددرمذکوربتنپذیرش
.شودآزمایش
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7مدتبهمغزه هابایدباشد،خشکساختمان،ازبهره برداريشرایطدربتناگر:ت
خشک)%60(ازکمترنسبیرطوبتوسلسیوسدرجه27تا16دمايباهوادرروز

ساختمان،ازبهره برداريشرایطدربتناگر.گیرندقرارآزمایشموردسپسوشوند
شوندغوطه ورآبدرساعت40حداقلمدتبهمغزه هابایدباشد،غرقابیامرطوب

.گیرندقرارآزمایشموردمرطوبصورتبهسپسو
می شود،ارزیابیمغزه هاآزمایشطریقازبتنمقاومتکهسازهازقسمتهاییدر:ث

مقاومتهايمتوسطکهمی شودتلقیقبولقابلمقاومتتأمیننظرازبتنصورتیدر
مقاومتعالوهبهوباشدمشخصهمقاومت85/0برابرحداقلمغزهسهفشاري

نتایجدقتکنترلبراي.نباشدکمترمشخصهمقاومت75/0ازمغزه هاازهیچ یک
.کردتکراررامغزه گیريمی توان

تردیدموردسازهباربريظرفیتونشوندبرآورده”ث“بندشرایطکهصورتیدر:ج
اقداماتیاآیدعملبهمشکوكقسمتهايرويبارگذاريآزمایشبایدبماند،باقی

.گیرندصورتدیگريمقتضی
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))جاگذاري میلگردهاجاگذاري میلگردها((آرماتورگذاري آرماتورگذاري 
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کلیاتکلیات11--1111- - 55
انبارحمل،تهیه،برحاکمضوابطحداقلقسمتایندرمندرجضوابطومشخصات
عالوهومی باشدبافتهسیمهايوسیمهامهاریها،میلگردها،جاگذاريوبریدنکردن،

بتن آرمهمورددرایرانبتنآیین نامهدرمندرجدستورالعملهايونکاترعایتآنبر
استانداردهايسایرازاستفادهبامی تواندنظارتدستگاهنیازصورتدر.استاجباري

.نمایداقدامکارهاازبخشاینکنترلبهنسبتمعتبر
سایرواجرایینقشه هاياساسبربایدآرماتورهانصبمحلوتعداداندازه،شکل،قطر،

بتن ریزي،عملیاتشروعازقبل.باشدنشریهایندستورالعملهايوقراردادمندرجات
اعالماین.باشدرسیدهنظارتدستگاهاطالعبهکتباًبایدآرماتورگذاريعملیاتاتمام
کافیفرصتنظارتدستگاهتاپذیردصورتبتن ریزيازقبلساعت24حداقلباید
مجازنظارتدستگاهکتبیاجازهکسبازقبلبتن ریزي.باشدداشتهکنترلبراي

هیچتحتبتن ریزياجرايحینآرماتورهاجابه جایییاآرماتورگذاري.نمی باشد
آندرکهلغزانقالبهايازاستفادهبابتن ریزينظیرمواردي.نیستمجازشرایطی
مستثنیفوققاعدهشمولازاست،اجتناب ناپذیربتن ریزيوآرماتور گذاريهمزمانی
.می باشند
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.می باشند



نوع و مشخصات میلگردهاي مصرفی در بتننوع و مشخصات میلگردهاي مصرفی در بتن22--1111--55
وگردبتن،ذراتچربیها،نظیرآلودگیهیچگونهبدونتمیز،نو،بایدمصرفیمیلگردهاي

تاباشندپاکیزهکامالًبایدمصرفازقبلمیلگردها.باشددیگرزائدموادیاوخاك
علتبهنبایدمصرفیمیلگردمقطع.نشودواردمیلگردهاوبتنپیوستگیبهخللی

کهاستمجازشرطیبهزنگزدهمیلگردهايازاستفاده.باشدشدهتضعیفزنگزدگی
قطرثانیاًشود،پاكکامالًقبولموردمشابهوسایلیابرسباقبالًزنگزدگیاوالً

درمصرفیمیلگردهاي.یابدکاهشمیلیمتر5/0حداکثرزدنبرسازپسمیلگرد
.می شوندتهیه]1[آجداریاسادهمیلگردصورتبهبتن

نوعاز)خاموتهااستثنايبه(بتندرمصرفیمیلگردهايتمامیکهمی شودتوصیهمؤکداً
آنشناساییبرگدرکهاستقطريساده،میلگرداسمیقطر.باشندآجدارمیلگرد

عرضیمقطعمساحتبرابرآنمساحتکهاستدایره ايقطرمعادلومی شودذکر
همصافمیلگرداسمیقطرمعادلاسمیقطرآجدارمیلگردمورددر.باشدمیلگرد

مختلفگامهايبامیلیمتر50الی5ازمیلگردهااسمیقطر.می شوداختیارآنوزن
5/0گامهايبامیلیمتر12الی4ازنشدهجوششبکه هايوسیمهااسمیقطرو

مدولمترمکعب،درکیلوگرم7850فوالد،حجمواحدوزن.می باشدمیلیمتر
درجهبر2/1×10-5آنحرارتیانبساطضریبومگاپاسکال2×105آنارتجاعی

جدولمندرجاتاساسبرمصرفیمیلگردهايمشخصات.می شوداختیارسلسیوس
.می باشد5-11-2

[1]. Deformed Bar
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وگردبتن،ذراتچربیها،نظیرآلودگیهیچگونهبدونتمیز،نو،بایدمصرفیمیلگردهاي
تاباشندپاکیزهکامالًبایدمصرفازقبلمیلگردها.باشددیگرزائدموادیاوخاك
علتبهنبایدمصرفیمیلگردمقطع.نشودواردمیلگردهاوبتنپیوستگیبهخللی

کهاستمجازشرطیبهزنگزدهمیلگردهايازاستفاده.باشدشدهتضعیفزنگزدگی
قطرثانیاًشود،پاكکامالًقبولموردمشابهوسایلیابرسباقبالًزنگزدگیاوالً

درمصرفیمیلگردهاي.یابدکاهشمیلیمتر5/0حداکثرزدنبرسازپسمیلگرد
.می شوندتهیه]1[آجداریاسادهمیلگردصورتبهبتن

نوعاز)خاموتهااستثنايبه(بتندرمصرفیمیلگردهايتمامیکهمی شودتوصیهمؤکداً
آنشناساییبرگدرکهاستقطريساده،میلگرداسمیقطر.باشندآجدارمیلگرد

عرضیمقطعمساحتبرابرآنمساحتکهاستدایره ايقطرمعادلومی شودذکر
همصافمیلگرداسمیقطرمعادلاسمیقطرآجدارمیلگردمورددر.باشدمیلگرد

مختلفگامهايبامیلیمتر50الی5ازمیلگردهااسمیقطر.می شوداختیارآنوزن
5/0گامهايبامیلیمتر12الی4ازنشدهجوششبکه هايوسیمهااسمیقطرو

مدولمترمکعب،درکیلوگرم7850فوالد،حجمواحدوزن.می باشدمیلیمتر
درجهبر2/1×10-5آنحرارتیانبساطضریبومگاپاسکال2×105آنارتجاعی

جدولمندرجاتاساسبرمصرفیمیلگردهايمشخصات.می شوداختیارسلسیوس
.می باشد5-11-2

[1]. Deformed Bar



مشخصات میلگردھاي مصرفي در بتن مسلح٢-١١-٥جدول 

نوع میلگرد
ویژگي میلگردمیلگرد

حداقل مقاومت 
تسلیم 

مگاپاسکال

حداقل مقاومت 
گسیختگي 
مگاپاسکال

حداقل ازدیاد 
طول نسبي 

ھنگام گسیختگي 
(%)

S-220)A-I(٢٢٠٣٤٠٢٢-نرم

S-300)A-II( نیمھ
سخت

با سختي طبیعي -الف
با سختي اصالح -ب

شده
٣٠٠٥٠٠

١٩
١٦

S-400)A-III(سخت
با سختي طبیعي -الف
با سختي اصالح -ب

شده
٤٠٠٥٠٠

١٤
١٢
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S-400)A-III(سخت
با سختي طبیعي -الف
با سختي اصالح -ب

شده
٤٠٠٥٠٠

١٤
١٢

S-500)A-IV(حداکثر قطر مصرفي سخت
١٦٥٠٠٥٥٠١٠

:توضیح
.می باشداصفهانآهنذوبکارخانهاستانداردآن،نظیروA-Iاستانداردـ
.می شوداندازه گیريقطربرابردهرويکوچکتر،میلگردهايبرايومیلیمتر200رويمیلیمتر،10ازقطورترمیلگردهاينسبیطولازدیادـ
.باشدمشهودخیلیتسلیمپلهدارايآننسبیشکلتغییرـتنشمنحنیکهمی شوداطالقفوالديبهنرمفوالدـ
.باشدمحدودخیلیتسلیمپلهدارايآننسبیتغییرشکلـتنشمنحنیکهمی شوداطالقفوالديبهنیمه سختفوالدـ
.باشدتسلیمپلهفاقدآننسبیشکلتغییرتنش،منحنیکهمی شوداطالقفوالديبهسختفوالدـ
شدهاندازه گیريمقادیرکلیهاز)%5(حداکثرکهمقاومتیازعبارتستمشخصهمقاومتمی شود،تعیینفوالدمشخصهمقاومتاساسبرمیلگردطبقهـ

.باشدکمترآنازفوالدشدنجاريحدبراي



حمل و انبار کردن میلگردهاحمل و انبار کردن میلگردها33--1111- - 55
تحویلکارخانه،درشدهبافتهیاشدهجوششبکه هايشاخه،کالف،صورتبهآرماتورها

.شوندکارگاهتحویلخم شدگیبدونبایدبتن،درمصرفیمیلگردهاي.می شوند
.می شوندتحویلکالفصورتبهکمترومیلیمتر6قطربهمیلگردهايمعموالً
تأییدبااینکهمگرنیست،مجازکالفصورتبهباالترقطرهايبامیلگردهامصرف
وباشدداشتهوجودکارگاهدرکالفهاکردنبازبرايمناسبیوسیلهنظارتدستگاه

.باشدمیلگردقطربرابر200ازبیشکالفقطر
هرگونهمقابلدرراآنهابایدمیلگردهاکارگذاريونگهداريتخلیه،حمل،مدتتمامدر

درنبایدمیلگردها.نمودمحافظتشیمیاییوفیزیکیآسیبهايدیگریاوزنگزدگی
نبایدعموماًومی داردنگهخوددررارطوبتکهباشندمصالحییاخاكباتماس

در.گیرندقرارمرطوبهوايوبرفوبارانمعرضدرطوالنیمدتبرايمیلگردها
.نمودانبارومجزاآنها،طبقهوقطرحسببررامیلگردهابایدکارگاه

صادرراالزمآزمایشهايدستورنظارتدستگاهمیلگردنوعبهنسبتتردیدصورتدر
.نمودخواهد

ازشدهجوششبکهخصوصاًآرماتورهاکهشوددقتبایدتخلیهوحملهنگامبه
غیرهوارتفاعازپرتابازناشیضربهخمیري،شکلهايتغییریامکانیکیصدمات
.شودجلوگیريشدهجوششبکه هايدرجوشهاگسیختگیازوبودهمصون

.نروندبینازمیلگرد،نوعکنندهمشخصنشانه هايتاشوددقتبایدهمچنین

Civil91.persianblog.ir

تحویلکارخانه،درشدهبافتهیاشدهجوششبکه هايشاخه،کالف،صورتبهآرماتورها
.شوندکارگاهتحویلخم شدگیبدونبایدبتن،درمصرفیمیلگردهاي.می شوند

.می شوندتحویلکالفصورتبهکمترومیلیمتر6قطربهمیلگردهايمعموالً
تأییدبااینکهمگرنیست،مجازکالفصورتبهباالترقطرهايبامیلگردهامصرف
وباشدداشتهوجودکارگاهدرکالفهاکردنبازبرايمناسبیوسیلهنظارتدستگاه

.باشدمیلگردقطربرابر200ازبیشکالفقطر
هرگونهمقابلدرراآنهابایدمیلگردهاکارگذاريونگهداريتخلیه،حمل،مدتتمامدر

درنبایدمیلگردها.نمودمحافظتشیمیاییوفیزیکیآسیبهايدیگریاوزنگزدگی
نبایدعموماًومی داردنگهخوددررارطوبتکهباشندمصالحییاخاكباتماس

در.گیرندقرارمرطوبهوايوبرفوبارانمعرضدرطوالنیمدتبرايمیلگردها
.نمودانبارومجزاآنها،طبقهوقطرحسببررامیلگردهابایدکارگاه

صادرراالزمآزمایشهايدستورنظارتدستگاهمیلگردنوعبهنسبتتردیدصورتدر
.نمودخواهد

ازشدهجوششبکهخصوصاًآرماتورهاکهشوددقتبایدتخلیهوحملهنگامبه
غیرهوارتفاعازپرتابازناشیضربهخمیري،شکلهايتغییریامکانیکیصدمات
.شودجلوگیريشدهجوششبکه هايدرجوشهاگسیختگیازوبودهمصون

.نروندبینازمیلگرد،نوعکنندهمشخصنشانه هايتاشوددقتبایدهمچنین
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آزمونه برداري و آزمایشآزمونه برداري و آزمایش44--1111- - 55
انجامدستورنظارتدستگاهکارگاه،بهمیلگردمحموله هايتحویلازبعد

آزمایشهايبرايآزمونه برداري.نمودخواهدصادرراالزمآزمایشهاي
T-244اشتوروشاساسبرکردنخمیاوکششنظیرفوالدمکانیکی

بودهتن50ازکمترکارگاهدرآهنمصرفکهصورتیدر.می شودانجام
باسازهنظارتدستگاهنظرازآرماتوراینمصرفبرايمورد نظرسازهو

بخشایندرمندرجآزمایشهايوکنترلازمی تواننگردد،تلقیاهمیت
بتوانکهباشدحديدربایدآزمونه هاتواتروتعداد.نمودصرفنظر
آزمایشهاانجامبراي.آورددستبهمیلگردهاوضعیتازدقیقیارزیابی
فوالدنوعهروقطرهرازآن،کسروتن50هرازآزمونهسهحداقل

پنجبستهسههرازمی تواننظارتدستگاهموافقتصورتدر.استالزم
تنشکنترلبرايشدهبرداشتآزمونه هاي.نمودانتخابآزمونهیکتنی

تاشدگیآزمایشنسبی،طولازدیادگسیختگی،حدتنششدن،جاري
آزمایشحیندراگر.می گیرندقراراستفادهموردالزمآزمایشهايسایرو

تنشمی تواننیاید،دستبهمشخصیرقمفوالدتسلیمحدتنشبراي
تسلیمحدتنشعنوانبهراماندگارنسبیشکلتغییر)%2/0(نظیر

.نموداختیار
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انجامدستورنظارتدستگاهکارگاه،بهمیلگردمحموله هايتحویلازبعد
آزمایشهايبرايآزمونه برداري.نمودخواهدصادرراالزمآزمایشهاي

T-244اشتوروشاساسبرکردنخمیاوکششنظیرفوالدمکانیکی
بودهتن50ازکمترکارگاهدرآهنمصرفکهصورتیدر.می شودانجام

باسازهنظارتدستگاهنظرازآرماتوراینمصرفبرايمورد نظرسازهو
بخشایندرمندرجآزمایشهايوکنترلازمی تواننگردد،تلقیاهمیت

بتوانکهباشدحديدربایدآزمونه هاتواتروتعداد.نمودصرفنظر
آزمایشهاانجامبراي.آورددستبهمیلگردهاوضعیتازدقیقیارزیابی
فوالدنوعهروقطرهرازآن،کسروتن50هرازآزمونهسهحداقل

پنجبستهسههرازمی تواننظارتدستگاهموافقتصورتدر.استالزم
تنشکنترلبرايشدهبرداشتآزمونه هاي.نمودانتخابآزمونهیکتنی

تاشدگیآزمایشنسبی،طولازدیادگسیختگی،حدتنششدن،جاري
آزمایشحیندراگر.می گیرندقراراستفادهموردالزمآزمایشهايسایرو

تنشمی تواننیاید،دستبهمشخصیرقمفوالدتسلیمحدتنشبراي
تسلیمحدتنشعنوانبهراماندگارنسبیشکلتغییر)%2/0(نظیر

.نموداختیار



رعایتبابایدفوالدي،میلگردهايآزمونه هايرويمختلفآزمایشهاي
عملبهزیراستانداردهايمطابقآن،تواتروبرداريآزمونهمشخصات

:آیند
.)701تد(میلگردکششیآزمایشـ
.)703تد(درجه180زاویهبهتاشدگیآزمایشـ
.)703تد(میلگردخمکردنبازوکردنخمآزمایشـ
باسیمهايومیلگردهاخمکردنبازوکردنخمازبعدکششیآزمایشـ

.)702تد(میلیمتر9ازکمترقطر
.)705تد(و)704تد(بتنبامیلگردپیوستگیآزمایشـ
.)706تد(میلگردشدهجوشوصله هايآزمایشـ
.)707تد(میلگردخستگیآزمایشـ

بازوکردنخمآزمایشومیلگردهاتمامیبرايکششیآزمایش- تبصره
سردمیلگردهايبرايدرجه180زاویهباتاشدگیآزمایشیاخمکردن
.استالزامیشدهاصالح
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رعایتبابایدفوالدي،میلگردهايآزمونه هايرويمختلفآزمایشهاي

عملبهزیراستانداردهايمطابقآن،تواتروبرداريآزمونهمشخصات
:آیند

.)701تد(میلگردکششیآزمایشـ
.)703تد(درجه180زاویهبهتاشدگیآزمایشـ
.)703تد(میلگردخمکردنبازوکردنخمآزمایشـ
باسیمهايومیلگردهاخمکردنبازوکردنخمازبعدکششیآزمایشـ

.)702تد(میلیمتر9ازکمترقطر
.)705تد(و)704تد(بتنبامیلگردپیوستگیآزمایشـ
.)706تد(میلگردشدهجوشوصله هايآزمایشـ
.)707تد(میلگردخستگیآزمایشـ

بازوکردنخمآزمایشومیلگردهاتمامیبرايکششیآزمایش- تبصره
سردمیلگردهايبرايدرجه180زاویهباتاشدگیآزمایشیاخمکردن
.استالزامیشدهاصالح



.باشدصادقآندرزیرشرایطکهاستقبولقابلومورد نظرطبقهبرمنطبقوقتیفوالدمشخصهمقاومت
کهاستمقداريمعادلو,می شودتعیینآنتسلیمتنشمقداراساسبرفوالدمشخصهمقاومت:الف

کهموارديدر.باشدآنازکمتراستممکنتسلیمحدبرايشدهاندازه گیريمقادیر)%5(حداکثر
ماندگارشکلتغییر)%2/0(نظیرتنشمعادلآنمقدارنباشدمشخصوضوحبهفوالدتسلیمتنش

.می شوداختیار
:برقرارندزیرروابطشودثابتبایدآزمونههرکششیآزمایشبا

مقاومتازکمترشدنجاريحددارايآزمونه هاازکدامهیچآزمونهپنجکششیآزمایشهاينتایجاز:ب
.نباشدمورد نظرفوالدمشخصه

نتایجوگرفتخواهدقرارآزمایشموردآزمونه5ازدیگرسريیکباالشرطتأمینعدمصورتدر:پ
.نمایدصدقزیررابطهدربایدآزمونه10

و:آندرکه
باخمکردنبازوخمآزمایشودرجه180زاویهباتاشدگیآزمایشاساسبرمیلگردهاشکل پذیري:ت

آزمایشدرکهاستقبولقابلوقتیمیلگردشکل پذیري.می شودتعییناستانداردفلکهازاستفاده
میلگردقطربرابرپنجروي)%12(ازوقطربرابردهروي)%8(ازکششینسبیطولازدیادکشش،

.نباشدکمتر

ضوابط پذیرش میلگردهاضوابط پذیرش میلگردها55--1111- - 55
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.باشدصادقآندرزیرشرایطکهاستقبولقابلومورد نظرطبقهبرمنطبقوقتیفوالدمشخصهمقاومت
کهاستمقداريمعادلو,می شودتعیینآنتسلیمتنشمقداراساسبرفوالدمشخصهمقاومت:الف

کهموارديدر.باشدآنازکمتراستممکنتسلیمحدبرايشدهاندازه گیريمقادیر)%5(حداکثر
ماندگارشکلتغییر)%2/0(نظیرتنشمعادلآنمقدارنباشدمشخصوضوحبهفوالدتسلیمتنش

.می شوداختیار
:برقرارندزیرروابطشودثابتبایدآزمونههرکششیآزمایشبا

مقاومتازکمترشدنجاريحددارايآزمونه هاازکدامهیچآزمونهپنجکششیآزمایشهاينتایجاز:ب
.نباشدمورد نظرفوالدمشخصه

نتایجوگرفتخواهدقرارآزمایشموردآزمونه5ازدیگرسريیکباالشرطتأمینعدمصورتدر:پ
.نمایدصدقزیررابطهدربایدآزمونه10

و:آندرکه
باخمکردنبازوخمآزمایشودرجه180زاویهباتاشدگیآزمایشاساسبرمیلگردهاشکل پذیري:ت

آزمایشدرکهاستقبولقابلوقتیمیلگردشکل پذیري.می شودتعییناستانداردفلکهازاستفاده
میلگردقطربرابرپنجروي)%12(ازوقطربرابردهروي)%8(ازکششینسبیطولازدیادکشش،

.نباشدکمتر



نقشه هاي اجرایینقشه هاي اجرایی66--1111- - 55
سازه ها،آرماتوربنديجزئیاتشاملبایدقرارداد،بهمنضماجرایینقشه هاي
بسته.باشداوزانجدولوخمهاجزئیاتواندازهشکل،طول،قطر،نظیر

برايبایدپیمانکارنظارت،دستگاهدستورباسازهپیچیدگیونوعبه
این.نماید]1[کارگاهیاجرایینقشه هايتهیهبهاقداماجرا،سهولت
جزئیاتشاملوشدهتهیهقرارداداصلینقشه هاياساسبرنقشه ها

تعدادودقیقمحلکردن،خماجرا،نحوهباارتباطدربیشتري
بهتردركدرنحويبهکهالزماطالعاتسایرومیلگردهانوعمیلگردها،

اطالعباوبتن ریزيعملیاتاجرايازقبل.می باشندمؤثرند،جزئیات
دستگاهبازدیدموردآرماتورهااستقرارنحوهوجزئیاتپیمانکار،قبلی

.شدخواهدصادربتن ریزيدستورسپسوگرفتهقرارنظارت
[1]. Shop Drawing
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سازه ها،آرماتوربنديجزئیاتشاملبایدقرارداد،بهمنضماجرایینقشه هاي
بسته.باشداوزانجدولوخمهاجزئیاتواندازهشکل،طول،قطر،نظیر

برايبایدپیمانکارنظارت،دستگاهدستورباسازهپیچیدگیونوعبه
این.نماید]1[کارگاهیاجرایینقشه هايتهیهبهاقداماجرا،سهولت
جزئیاتشاملوشدهتهیهقرارداداصلینقشه هاياساسبرنقشه ها

تعدادودقیقمحلکردن،خماجرا،نحوهباارتباطدربیشتري
بهتردركدرنحويبهکهالزماطالعاتسایرومیلگردهانوعمیلگردها،

اطالعباوبتن ریزيعملیاتاجرايازقبل.می باشندمؤثرند،جزئیات
دستگاهبازدیدموردآرماتورهااستقرارنحوهوجزئیاتپیمانکار،قبلی

.شدخواهدصادربتن ریزيدستورسپسوگرفتهقرارنظارت
[1]. Shop Drawing



بریدن و خم کردن آرماتوربریدن و خم کردن آرماتور77--1111- - 55
تولیدکارخانهیاپیمانکارکارگاهدراجراییمشخصاتونقشه هامطابقبایدآرماتورکردنخموبریدن

خمومیلگردانحنايشعاعخم کن،فلکهقطرکردن،خموبریدنتجهیزاتانتخاب.شودانجامکننده
وسایلبابایدمیلگردهابریدن.باشدنظارتدستگاهتأییدوفصلاینضوابطاساسبربایدکردن،

خمبرايحرارتازاستفاده.شودانجامسردروشبهبایدآرماتور،کردنخموگرفتهصورتمکانیکی
کردنبازیا]1[انتظارمیلگردهاينظیربتنداخلمیلگردهايکردنخم.نیستمجازفوالد،کردن

درباشد،شدهپیش بینیاجرایینقشه هايدرکهموارديدرمگرنیست،مجازشده،خممیلگردهاي
انجاماضطراريمواقعدر.شودتوجهمصرفیفوالدویژگیهايبهبایدمجدددادنشکلبرايموارداین

میلگردهاکردنخمدرآنبرعالوه.گیردصورتنظارتدستگاهقبلیتأییدبابایدفوقکارهاي
.استالزامیزیرنکاترعایت

.استفوالدنوعبامتناسبخم کنفلکهقطرحداقل:الف
سردمیلگردهايمورددر.می شودانتخابمحیطدمايوفوالدنوعبامتناسبکردنخمسرعت:ب

.می آیددستبهتجربیروشباکردنخمسرعتشده،اصالح
.نیستمجازمیلگردهاکردنخمسلسیوس،درجه- 5ازکمتردمايدر:پ
دراضطراري،موارددر.نیستمجازوجههیچبهمجدد،دادنشکلمنظوربهخمهاکردنبستهوباز:ت

وشوندکنترلخوردگیتركنظرازمیلگردهاتمامبایدامر،اینانجامونظارتدستگاهتأییدصورت
.برسدنظارتدستگاهوکنندهکنترلکتبیتأییدبهکنترلنتایج

[1]. Dowel
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تولیدکارخانهیاپیمانکارکارگاهدراجراییمشخصاتونقشه هامطابقبایدآرماتورکردنخموبریدن
خمومیلگردانحنايشعاعخم کن،فلکهقطرکردن،خموبریدنتجهیزاتانتخاب.شودانجامکننده
وسایلبابایدمیلگردهابریدن.باشدنظارتدستگاهتأییدوفصلاینضوابطاساسبربایدکردن،

خمبرايحرارتازاستفاده.شودانجامسردروشبهبایدآرماتور،کردنخموگرفتهصورتمکانیکی
کردنبازیا]1[انتظارمیلگردهاينظیربتنداخلمیلگردهايکردنخم.نیستمجازفوالد،کردن

درباشد،شدهپیش بینیاجرایینقشه هايدرکهموارديدرمگرنیست،مجازشده،خممیلگردهاي
انجاماضطراريمواقعدر.شودتوجهمصرفیفوالدویژگیهايبهبایدمجدددادنشکلبرايموارداین

میلگردهاکردنخمدرآنبرعالوه.گیردصورتنظارتدستگاهقبلیتأییدبابایدفوقکارهاي
.استالزامیزیرنکاترعایت

.استفوالدنوعبامتناسبخم کنفلکهقطرحداقل:الف
سردمیلگردهايمورددر.می شودانتخابمحیطدمايوفوالدنوعبامتناسبکردنخمسرعت:ب

.می آیددستبهتجربیروشباکردنخمسرعتشده،اصالح
.نیستمجازمیلگردهاکردنخمسلسیوس،درجه- 5ازکمتردمايدر:پ
دراضطراري،موارددر.نیستمجازوجههیچبهمجدد،دادنشکلمنظوربهخمهاکردنبستهوباز:ت

وشوندکنترلخوردگیتركنظرازمیلگردهاتمامبایدامر،اینانجامونظارتدستگاهتأییدصورت
.برسدنظارتدستگاهوکنندهکنترلکتبیتأییدبهکنترلنتایج

[1]. Dowel



اساسبرمیلیمتر16ازبیشقطربهخاموتبرايخمداخلیقطر- 
کمترومیلیمتر16قطرباخاموتبرايوبوده)ت(7-11- 5جدول
٤dو٢.٥dترتیببهجدول،مختلفطبقاتآرماتوربرايخمقطرحداقل
.بودخواهد
آجداریاصافشده،جوشسیمیشبکه هايدرخمهاداخلیقطر- 

4dازکمترنبایدشودگرفتهکاربهعرضیآرماتورعنوانبهکههنگامی
سیمهاسایربراي٢dازکمترومیلیمتر7قطربهآجدارسیمهايبراي
جوشگرهنزدیک ترینازنباید٨dازکمترداخلیقطرباخمهاي.باشد
.باشندداشته٤dازکمترفاصله ايشده

Civil91.persianblog.ir -اساسبرمیلیمتر16ازبیشقطربهخاموتبرايخمداخلیقطر
کمترومیلیمتر16قطرباخاموتبرايوبوده)ت(7-11- 5جدول
٤dو٢.٥dترتیببهجدول،مختلفطبقاتآرماتوربرايخمقطرحداقل
.بودخواهد
آجداریاصافشده،جوشسیمیشبکه هايدرخمهاداخلیقطر- 

4dازکمترنبایدشودگرفتهکاربهعرضیآرماتورعنوانبهکههنگامی
سیمهاسایربراي٢dازکمترومیلیمتر7قطربهآجدارسیمهايبراي
جوشگرهنزدیک ترینازنباید٨dازکمترداخلیقطرباخمهاي.باشد
.باشندداشته٤dازکمترفاصله ايشده

حداقل قطر خم براي میلگرد مختلف) ت(٧-١١-٥جدول 

طبقھ میلگرد
S-220S-300S-500/S-400)میلیمتر(قطر میلگرد 

d < 28٥d٥d٦d
28 < d < 34٥d٦d٨d
36 < d < 55٧d١٠d١٠d

.درجھ، باید از روش خاص استفاده نمود٩٠میلیمتر و بیشتر با زاویھ بیش از ٣٦در خم كردن میلگرد با قطر 



بستن و کارگذاشتن آرماتورهابستن و کارگذاشتن آرماتورها88--1111- - 55
گل،زنگزدگی،خاك،وگردنظیرآلودگیهرگونهازعاريبایدمیلگردهانصب،هنگام

.باشندمی گرددآرماتوروبتنبینچسبندگیمانعکهخارجیذراترنگ،چربی،
مرحلهشروعتاوشودزدودهمیلگردهاکارگذاريونصبازقبلبایدآلودگیهاکلیه

بایستیشکل،وطولقطر،بهتوجهباآرماتورها.بماندمحفوظآلودگیهاازبتن ریزي
بتن ریزيهنگامکهشوندثابتومستحکمنحويبهشدهتعیینمحلهايدر

پوششتأمینوکنترلمنظوربه.نگیردصورتآنهادرجابه جاییوتغییرهیچگونه
فلزي]1[خرکهايیا)لقمه ها(بتنیقطعاتازمی تواننظارتدستگاهتأییدبابتن،

وبودهمفتولدارايبایدبتنیلقمه هاي.نموداستفادهالزمتعدادومقاومتابعاد،به
قطعهازاستفاده.شوندمحکمکامالًاصلیمیلگردهايبهمفتولهااینازاستفادهبا

بتن،پوششتأمینومیلگردهانگهداريبرايچوبقطعاتوفلزيلوله هايسنگ،
برايمگرمتقاطع،میلگردهايبستنبرايجوشکاريازاستفاده.نیستمجاز

.نمی باشدمجازنظارت،دستگاهتأییدباوجوش پذیرفوالدهاي
خصوصیفنیمشخصاتدرمندرجرواداریهايوضوابطبهتوجهبابایدمیلگردهاتمامی

رعایتنباشد،دستدررواداریهااینکهصورتیدرشوند،جاگذاريوبستهبریده
.استالزامیبخشاین12-11-5قسمتدرمندرجرواداریهاي

[1]. Bar Chair = Bolster = Chair

Civil91.persianblog.ir

گل،زنگزدگی،خاك،وگردنظیرآلودگیهرگونهازعاريبایدمیلگردهانصب،هنگام
.باشندمی گرددآرماتوروبتنبینچسبندگیمانعکهخارجیذراترنگ،چربی،

مرحلهشروعتاوشودزدودهمیلگردهاکارگذاريونصبازقبلبایدآلودگیهاکلیه
بایستیشکل،وطولقطر،بهتوجهباآرماتورها.بماندمحفوظآلودگیهاازبتن ریزي

بتن ریزيهنگامکهشوندثابتومستحکمنحويبهشدهتعیینمحلهايدر
پوششتأمینوکنترلمنظوربه.نگیردصورتآنهادرجابه جاییوتغییرهیچگونه

فلزي]1[خرکهايیا)لقمه ها(بتنیقطعاتازمی تواننظارتدستگاهتأییدبابتن،
وبودهمفتولدارايبایدبتنیلقمه هاي.نموداستفادهالزمتعدادومقاومتابعاد،به
قطعهازاستفاده.شوندمحکمکامالًاصلیمیلگردهايبهمفتولهااینازاستفادهبا

بتن،پوششتأمینومیلگردهانگهداريبرايچوبقطعاتوفلزيلوله هايسنگ،
برايمگرمتقاطع،میلگردهايبستنبرايجوشکاريازاستفاده.نیستمجاز

.نمی باشدمجازنظارت،دستگاهتأییدباوجوش پذیرفوالدهاي
خصوصیفنیمشخصاتدرمندرجرواداریهايوضوابطبهتوجهبابایدمیلگردهاتمامی

رعایتنباشد،دستدررواداریهااینکهصورتیدرشوند،جاگذاريوبستهبریده
.استالزامیبخشاین12-11-5قسمتدرمندرجرواداریهاي

[1]. Bar Chair = Bolster = Chair



وصله کردن آرماتوروصله کردن آرماتور99--1111- - 55
نقشه هايدربایدمیلگردهااتصاالتتمام.باشندیکپارچهصورتبهمصرفیمیلگردهايبایدحتی االمکان
اتصالوجودکهصورتیدر.یابدکاهشممکنحداقلبهاتصاالتتعدادوگرددمنعکساجرایی

بتنیقطعهیاعضوبرواردهتنشکهشونددادهقرارمقاطعیدربایداتصاالتاینباشد،اجتناب ناپذیر
بایدمیلگردهاکردنوصله.شودخوددارينیزمقطعیکدروصله هاتمامیتمرکزازونباشدحداکثر

وایرانبتنآیین نامهمطابقمرکبوصله هايباالخرهومکانیکیجوشی،اتکایی،پوششی،روشهايبه
درمشابهوصلهطولبرابردوصاف،آرماتوربرايوصلهطول.شودانجامنظارتدستگاهنظرزیر

بعديدستورالعملهايواجرایینقشه هايدروصله هامحلکهصورتیدر.می باشدآجدارآرماتورهاي
.استالزامیزیرنکاترعایتنباشد،منعکسنظارتدستگاه

وصلهمقطعیکدرمیلگردهانصفازبیشنبایدفشار،باتوأمخمشوخمشتحتقطعاتدر:الف
.شوند

بهمی توانرامقطعیکدرمیلگردهاحداکثرخمش،ازناشیکششیاکششوجودصورتدر:ب
.نمودوصلهپوششوسیله

میلگردهايیاوآنبهنزدیکیادهانهوسطدرخمشیقطعاتتحتانیمیلگردهايکردنوصله:پ
.نیستمجازآن،نزدیکیاتکیه گاهرويخمشیقطعهباالیی

قرارمقطعیکدروداشتهفاصلهمجاوروصلهبامیلگرد،قطربرابر40بایدوصلههرکلیطوربه:ت
.نگیرد
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نقشه هايدربایدمیلگردهااتصاالتتمام.باشندیکپارچهصورتبهمصرفیمیلگردهايبایدحتی االمکان
اتصالوجودکهصورتیدر.یابدکاهشممکنحداقلبهاتصاالتتعدادوگرددمنعکساجرایی

بتنیقطعهیاعضوبرواردهتنشکهشونددادهقرارمقاطعیدربایداتصاالتاینباشد،اجتناب ناپذیر
بایدمیلگردهاکردنوصله.شودخوددارينیزمقطعیکدروصله هاتمامیتمرکزازونباشدحداکثر

وایرانبتنآیین نامهمطابقمرکبوصله هايباالخرهومکانیکیجوشی،اتکایی،پوششی،روشهايبه
درمشابهوصلهطولبرابردوصاف،آرماتوربرايوصلهطول.شودانجامنظارتدستگاهنظرزیر

بعديدستورالعملهايواجرایینقشه هايدروصله هامحلکهصورتیدر.می باشدآجدارآرماتورهاي
.استالزامیزیرنکاترعایتنباشد،منعکسنظارتدستگاه

وصلهمقطعیکدرمیلگردهانصفازبیشنبایدفشار،باتوأمخمشوخمشتحتقطعاتدر:الف
.شوند

بهمی توانرامقطعیکدرمیلگردهاحداکثرخمش،ازناشیکششیاکششوجودصورتدر:ب
.نمودوصلهپوششوسیله

میلگردهايیاوآنبهنزدیکیادهانهوسطدرخمشیقطعاتتحتانیمیلگردهايکردنوصله:پ
.نیستمجازآن،نزدیکیاتکیه گاهرويخمشیقطعهباالیی

قرارمقطعیکدروداشتهفاصلهمجاوروصلهبامیلگرد،قطربرابر40بایدوصلههرکلیطوربه:ت
.نگیرد



جوشکاري آرماتورجوشکاري آرماتور1010--1111- - 55
یاخمیرينوك،بهنوكجوشروشباجوشکاريطریقازمیلگردهااتصال

مجازنظارتدستگاهقبلیموافقتودستورباالکترودباذوبیجوش
ایرانبتنآیین نامهمندرجاتوضوابطرعایتخصوصایندر.می باشد

.گیردقرارتوجهموردنیززیرنکاتبایدآنبرعالوهواستالزامی
ومناسبخاصروشهايباجزشدهاصالحسردمیلگردجوشیاتصال:الف

فوالد،نوعهربرايکهصورتیدر.نمی باشدمجازدقیق،کنترلتحت
ازمی توانشود،اختیارمناسبجوشکاريروشومخصوصالکترود

.نموداستفادهذوبیجوشاتصالروش
توسطجوشکاريونمودگرمرامیلگردهابایدجوشکاريازقبل:ب

.شودانجاممجربوآزمودهکارگران
تأییدبهبایدجوشکاريتجهیزاتودستگاههامشخصاتجوش،نوع:پ

.برسدنظارتدستگاه
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حداقل پوشش محافظ بتنی روي میلگردحداقل پوشش محافظ بتنی روي میلگرد1111--1111--55
تاعرضیوطولیازاعممیلگردرویهفاصلهحداقلازعبارتستمیلگردهابتنیپوشش

ومیلگردهانگهداريوحفظدرپوششایناهمیتبهنظر.بتنسطحنزدیک ترین
ریختننیزومیلگردنصبدررادقتنهایتبایدپیمانکاربتنی،سازهمفیدعمرنهایتاً

.نگرددآرماتورهامحلتغییروجابه جاییباعثتاآوردعملبهبتننمودنمتراکمو
دستورالعملها،واجرایینقشه هايدربتنیپوششحداقلوجودعدمصورتدر

.استالزامیقسمتاینمندرجاترعایت
درشود،اختیارکمترمصرفیمیلگردهايقطرازنبایدبتنی،پوششوضخامت:الف

یکصورتبهمیلگردگروهیککهمی شودعملترتیببدینمیلگردهاگروهمورد
ضخامتحالتایندرمی شود،فرضگروهکلمعادلمقطعسطحبافرضیمیلگرد
اندازه گیريمورد نظرجهتدرومیلگردگروهسطحخارجی ترینازبتنپوشش
.می شود

32قطرتاشنبراي(مصرفیشنقطرحداکثرازنبایدهیچگاهپوشش،ضخامت:ب
پوششضخامتمیلیمتر،32ازبزرگترشنمورددر.شوداختیارکمتر)میلیمتر
.می شوداختیارمیلیمتر5اضافهبهشنبزرگترینقطرمساويحداقل

تعرقمعرضدرکهسقفوکفقطعاتدرمستقیممیلگردهايانتهايمورددر:پ
الزامیپوششضخامترعایتنظارت،دستگاهموافقتشرطبهنمی گیرند،قرار

.نیست
اعدادازنبایدسازهرویاروییومحیطیشرایطبهتوجهباپوششضخامتحداقل:ت

.شوداختیارکمتر)ت(1-11-11-5جدولدرمندرج
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:استزیرشرحبه)ت(1- 11-11- 5جدولدرمندرجمحیطیشرایط
یانبودهموجودمهاجمعواملآنهادرکهمی شوداطالقمحیطهاییبهـمالیممحیطیشرایط

.می شودمحافظتآنهامقابلدربتنیقطعات
یامهاجمخاكباتماسیخزدگی،متناوب،شدنخشکوترتعریق،رطوبت،معرضدرکهقطعاتی

مقابلدریانبودهدیگراجسامضربهونقلیهوسایلعبورشدید،فرسایشخورنده،موادمهاجم،غیر
.می باشندمالیممحیطیشرایطدارايباشند،شدهواقعمحافظتموردمطلوبنحويبهتهاجم

ورطوبتمعرضدربتنیقطعاتآنهادرکهمی شوداطالقمحیطهاییبهـمتوسطمحیطیشرایط
مجاورتدریاهستندمهاجمغیرخاکهايباتماسدردائماًکهقطعاتی.می گیرندقرارتعریقگاهی
PHباآبهاي > .می باشندمتوسطمحیطیشرایطدارايمی گیرند،قرار5

یارطوبتمعرضدربتنیقطعاتآنهادرکهمی شوداطالقمحیطهاییبهـشدیدمحیطیشرایط
.می گیرندقرارشدیدچنداننهیخزدگییاومتناوبشدنخشکوتریاشدیدتعریق

)بر حسب میلیمتر(حداقل پوشش بتني ) ت(١-١١-١١-٥جدول 

نوع سازه
شرایط محیطي

فوق العاده شدیدبسیار شدیدشدیدمتوسطمالیم
٣٥٤٥٥٠٦٥٧٥تیرھا و ستونھا

دالھا، دیوارھا و 
٢٠٣٠٣٥٥٠٦٠تیرچھ ھا

پوستھ ھا و سقفھاي 
٢٠٢٥٣٠٤٥٥٥پلیسھ اي

٤٠٥٠٦٠٧٥٩٠شالوده ھا
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دربتنیقطعاتآنهادرکهمی شوداطالقمحیطهاییبهـشدیدبسیارمحیطیشرایط
.می گیرندقرارشدیدیخزدگیباهمراهرطوبتیاوخورندهموادمایعات،گازها،معرض
قرارهواباتماسدرآنهاوجهیککهآبدرغوطه ورقطعاتآب،ترشحمعرضدرقطعات

خوردگیمعرضدرکهسطوحیونمکازشدهاشباعهوايدرواقعقطعاتمی گیرند،
.می باشندشدیدبسیارمحیطیشرایطدارايمی گیرند،قراریخ زداموادمصرفازناشی

دربتنیقطعاتکهمی شوداطالقمحیطهاییبهـشدیدفوق العادهمحیطیشرایط
PHباآبیاونقلیهوسایلعبورشدید،فرسایشمعرض < بتنیسطوح.می گیرندقرار5

جابه جاخودباراصلبیاجسامکهآبیدرموجودقطعاتوپارکینگهانشدهمحافظت
حاشیهوجزایرمحیطیشرایط.هستندشدیدفوق العادهمحیطیشرایطدارايمی کند،

.می گیرندقرارمحیطیشرایطاینجزوعمدهطوربهعمان،دریايوفارسخلیج
شدید،فوق العادهوشدیدمحیطیشرایطاستثنايبهC40وC35ردهبتن هايبراي:ث

10تاباالترردهبتن هايبرايومیلیمتر5تارا)ت(1-11-11-5جدولاعدادمی توان
.نشوداختیارکمترمیلیمتر20ازپوششضخامتاینکهبرمشروطداد،کاهشمیلیمتر

10اندازهبهرافوقجدولمقادیربایدمیلیمتر36ازبیشقطربامیلگردهايبراي:ج
.دادافزایشمیلیمتر

خاكباتماسدردائمطوربهوشودریختهخاكرويمستقیماًبتنکهصورتیدر:چ
.شوداختیارمیلیمتر75پوششضخامتحداقلبایدباشد،

فرورفتگیعمقازپوششضخامتباشد،شکستگیدارايیانقش داربتنسطحاگر:ح
.می شوداندازه گیري

Civil91.persianblog.ir

دربتنیقطعاتآنهادرکهمی شوداطالقمحیطهاییبهـشدیدبسیارمحیطیشرایط
.می گیرندقرارشدیدیخزدگیباهمراهرطوبتیاوخورندهموادمایعات،گازها،معرض
قرارهواباتماسدرآنهاوجهیککهآبدرغوطه ورقطعاتآب،ترشحمعرضدرقطعات

خوردگیمعرضدرکهسطوحیونمکازشدهاشباعهوايدرواقعقطعاتمی گیرند،
.می باشندشدیدبسیارمحیطیشرایطدارايمی گیرند،قراریخ زداموادمصرفازناشی

دربتنیقطعاتکهمی شوداطالقمحیطهاییبهـشدیدفوق العادهمحیطیشرایط
PHباآبیاونقلیهوسایلعبورشدید،فرسایشمعرض < بتنیسطوح.می گیرندقرار5

جابه جاخودباراصلبیاجسامکهآبیدرموجودقطعاتوپارکینگهانشدهمحافظت
حاشیهوجزایرمحیطیشرایط.هستندشدیدفوق العادهمحیطیشرایطدارايمی کند،

.می گیرندقرارمحیطیشرایطاینجزوعمدهطوربهعمان،دریايوفارسخلیج
شدید،فوق العادهوشدیدمحیطیشرایطاستثنايبهC40وC35ردهبتن هايبراي:ث

10تاباالترردهبتن هايبرايومیلیمتر5تارا)ت(1-11-11-5جدولاعدادمی توان
.نشوداختیارکمترمیلیمتر20ازپوششضخامتاینکهبرمشروطداد،کاهشمیلیمتر

10اندازهبهرافوقجدولمقادیربایدمیلیمتر36ازبیشقطربامیلگردهايبراي:ج
.دادافزایشمیلیمتر

خاكباتماسدردائمطوربهوشودریختهخاكرويمستقیماًبتنکهصورتیدر:چ
.شوداختیارمیلیمتر75پوششضخامتحداقلبایدباشد،

فرورفتگیعمقازپوششضخامتباشد،شکستگیدارايیانقش داربتنسطحاگر:ح
.می شوداندازه گیري



رواداریها در بریدن و کارگذاشتن میلگردهارواداریها در بریدن و کارگذاشتن میلگردها1212--1111--55
ونقشه هادرشدهمشخصاشکالواندازهاساسبربایدمیلگردهاتمام

نصبنحويبهمورد نظرمحلهايدردقیقاًوشدهبریدهدستورالعملها
محلدرتغییريهیچگونهتراکموبتن ریزيعملیاتطولدرکهگردند

.نشودحادثآنها
مشخصاتدرمندرجرواداریهايحددربایدآرماتورگذاردنکاروبریدن

ایننبودصورتدر.گیردصورتقراردادمداركسایروخصوصیفنی
.استالزامیقسمتاینمندرجاترعایتدستورالعملها،

میلگردهابریدنرواداریهاي:الف
میلیمتر±25میلگردطولـ
میلیمتر±12خاموتابعادمجموعهـ
میلیمتر±25خمهاـ
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میلگردهاگذاشتنکاروبستنرواداریهاي:ب
نقشه ها،درشدهتعیینمقادیربهنسبتبتنپوششصخامتکاهش

پوششضخامتنبایدموردهیچدرواستمیلیمتر8حداکثر
.شودکمترشدهتعیینمیزاناز

نقشه ها،درشدهتعیینمحلهايبهنسبتمیلگردهاموقعیتانحرافـ
:استزیرشرحبهستونهاودیوارهاوخمشی،قطعاتبراي

میلیمتر±8میلیمتر200براي
میلیمتر±12میلیمتر600200براي
میلیمتر±20میلیمتر600براي

شده،مشخصفاصلهبهنسبتمیلگردهابینجانبیفاصلهانحرافـ
میلیمتر30±
میلیمتر±50میلگردها،انتهايوخمهاطولیموقعیتانحرافـ
ناپیوستهانتهايدرمیلگردهاانتهايوخمهاطولیموقعیتانحرافـ

میلیمتر±20قطعات،
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میلیمتر±12میلیمتر600200براي
میلیمتر±20میلیمتر600براي

شده،مشخصفاصلهبهنسبتمیلگردهابینجانبیفاصلهانحرافـ
میلیمتر30±
میلیمتر±50میلگردها،انتهايوخمهاطولیموقعیتانحرافـ
ناپیوستهانتهايدرمیلگردهاانتهايوخمهاطولیموقعیتانحرافـ

میلیمتر±20قطعات،



بازرسی و نظارتبازرسی و نظارت1313--1111- - 55
نظارتدستگاهآرماتورهاگذاشتنجاونصبعملیاتشروعازقبل

قرارکنترلوبازرسیموردرقوم،ومحلابعاد،نظرازراقالبها
وبستنعملیاتبتن ریزي،اجرايازقبل.دادخواهد

وفواصلشکل،تعداد،قطر،نظرازآرماتورهاکارگذاشتن
ایندرمندرجرواداریهايوضوابطبهتوجهبااستحکام

صحیح،اجرايازاطمینانازپس.می شودکنترلدستورالعملها
آیین نامهمندرجاترعایت.شدخواهدصادربتن ریزيدستور

وحملتهیه،عملیاتبرنظارتوبازرسیمورددرایرانبتن
.استاجباريبتن آرمه،درآرماتورهانصب
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نظارتدستگاهآرماتورهاگذاشتنجاونصبعملیاتشروعازقبل
قرارکنترلوبازرسیموردرقوم،ومحلابعاد،نظرازراقالبها

وبستنعملیاتبتن ریزي،اجرايازقبل.دادخواهد
وفواصلشکل،تعداد،قطر،نظرازآرماتورهاکارگذاشتن

ایندرمندرجرواداریهايوضوابطبهتوجهبااستحکام
صحیح،اجرايازاطمینانازپس.می شودکنترلدستورالعملها

آیین نامهمندرجاترعایت.شدخواهدصادربتن ریزيدستور
وحملتهیه،عملیاتبرنظارتوبازرسیمورددرایرانبتن

.استاجباريبتن آرمه،درآرماتورهانصب



قالب بندي، لوله ها و مجاري مدفون در بتنقالب بندي، لوله ها و مجاري مدفون در بتن
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کلیاتکلیات11--66
اجزاي متشکله قالب و داربست و عملکرد آناجزاي متشکله قالب و داربست و عملکرد آن11--11--66

وچپحایلها،پشت بندها،قالب،بدنهقالب،رویهشاملکهداربستوقالبمجموعه
دروموردنظرشکلدررابتنبایداست،افقیکمرکشهايوقائمپایه هايراستها،

بتنوزنوبدهدبتنسطحبهرادلخواهنمايداشته،نگاهمجازرواداریهايمحدوده
.نمایدتحملکافیمقاومتکسبوشدنسختهنگامتارا

رطوبتشدنکمازکرده،حفظمکانیکیصدماتمقابلدررابتنبایدقالبهمچنین
مناسبعایقیمحیطگرمايوسرمامقابلدرنماید،جلوگیريآنشیرهنشتوبتن

محلدرمی گیرندقراربتنداخلدرکهراقطعاتیواجزاسایرومیلگردهاباشد،
بتنساختنمرتعشولرزاندنازناشینیروهايبرابردرداشته،نگاهموردنظر
.گرددجداآن،بهرساندنآسیببدونبتن،ازونمایدمقاومت

مطابقبتنی،قطعهوعضومجازرواداریهايرعایتباکهشوندساختهچنانبایدقالبها
.شودریختهاجرایینقشه هاي

وجويعواملسوءتأثیرازدورمحلیدروشدهتمیزمصرف،بارهرازپسبایدقالبها
اهمیتحائزبتنشدهتمامسطحکیفیتچنانچه.شوندنگهداريمکانیکیصدمات

سطوحگونهاینبرايدیده اند،صدمهقبلیمراحلدرکهقالبقطعاتازنبایدباشد،
.شوداستفاده
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نقشه قالب بندينقشه قالب بندي22--11- - 66
وقالبنقشه هايتهیهکهموارديسایریاوپیچیدهوخاصسازه هايبراي

بهوتهیهمشاور،توسطنقشه هااینباشد،داشتهضرورتداربست
بهنسبتخودبایدپیمانکارصورتاینغیردرشد،خواهدابالغپیمانکار

زیربارهايبایدقالبطراحیدر.نمایداقدامقالبهانقشهوطرحتهیه
:گیرندقرارتوجهمورددقیقاً

گذاشتهکاراقالمسایروآرماتورتازه،بتنوزنپشت بندها،وقالبهاوزن
بارهايکار،سکوهايوگذرگاههاکار،وسایلافراد،وزنبتن،درشده

بتنتخلیهاثرنظیردینامیکیاثراتومصالحکردنانبارازحاصلموقت
درتکیه گاهیعکس العملهايباد،بااليبهروفشاربتن،حملجاماز

ازناشیبارهايباد،مکشوفشارتازه،بتنرانشپیش تنیده،بتنهاي
بهرونیروهاينامتقارن،بتن ریزيازناشیبارهايحرارت،درجهتغییرات

نشستازحاصلبارهايبتن،درشدهگذاشتهکاراجساموقالبهادرباال
کردنمتراکمولرزاندنازناشیبارهايوقالبتکیه گاههاينامتقارن

.بتن
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مصالحمصالح22- - 66
کلیاتکلیات11- - 22--66

بهتوجهبابایدقالب،برايمناسبمصالحانتخاب
موردشدهتمامسطحوایمنیاقتصادي،مالحظات

مانندمختلفقسمتهايساختدر.پذیردصورتانتظار
آن،نظایروقالبنگهدارندهاجزايملحقات،رویه،بدنه،
توجهموردمصالحمکانیکیوفیزیکیمشخصه هايباید
.گیرندقرار

بایدداربست،وقالببرايمختلفمصالحازاستفادهدر
.باشدشدهجلبنظارتدستگاهموافقنظرقبالً
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بهتوجهبابایدقالب،برايمناسبمصالحانتخاب
موردشدهتمامسطحوایمنیاقتصادي،مالحظات
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آن،نظایروقالبنگهدارندهاجزايملحقات،رویه،بدنه،
توجهموردمصالحمکانیکیوفیزیکیمشخصه هايباید
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.باشدشدهجلبنظارتدستگاهموافقنظرقبالً



چوبچوب22--22- - 66
نوعازگرهبدونوسالمتاب،وپیچبدونصاف،بایدقالب،درمصرفموردچوب

نشدهمشخصنقشه هارويقالب،بدنهدرتختهضخامتچنانچه.باشدصمغ دار
قائم،سطوحقالببرايوسانتیمتر3زیرین،سطوحقالببرايضخامتحداقلباشد،
.بودخواهدسانتیمتر5/2

قطر.رودکاربهتركبدونوراستچوبحتی االمکانبایدداربست،پایه هايبراي
ابعادحداقل.باشدکمترسانتیمتر10ازنبایدپایه ها،درمصرفیگردچوبمتوسط

یکپارچهبایدمتر4ارتفاعتاچوبیپایه هاي.استسانتیمتر8چارتراشها،مورددر
حالتایندرکرد،استفادهچوباصلهدوازمی توانباالبهچهارمترازوباشند

.بودخواهدپایه هاتعدادکلسومیکوصله دارپایه هايتعدادحداکثر
صورتبهقیدهاییتوسطبایدردیفیکدرحداقلچهارمترارتفاعتاچوبیپایه هاي
متردوهرازايبهباالبهچهارمترارتفاعاز.شوندکالفیکدیگربهراستوچپ

.شدخواهدمنظوراضافهکالفردیفیکاضافه،
زیرزیرسري،نامبهکافیضخامتبهتخته هاییزمین،بهفوقانیبخشهايبارانتقالبراي

درزمینبرواردفشارکهباشدچنانبایدزیرسريسطح.می شودگذاشتهپایه ها
.ننمایدتجاوزسانتیمترمربعبرکیلوگرمیکازحالتهیچ
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سایر مصالحسایر مصالح33--22- - 66
الستیکها،فلزات،نظیرمصالحسایربه کارگیريدر

بتنبامصالحسازگاريمسئلهبایدغیره،وپالستیکها
مصالحبه کارگیريدر.گیردقراربررسیموردقبالًتازه

کارخانهدستورالعملهايبهبایدقالب بندي،براينوین
خصوصیفنیمشخصاتدفترچهمندرجاتنیزوسازنده

.شودتوجه
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اجرااجرا33- - 66
مشخصات اجرایی قالبمشخصات اجرایی قالب11- - 33--66

فوقانیسطحبرايکهاستارجحکند،تجاوز)2:3(افقی3بهقائم2ازشیبدارقطعاتشیبچنانچه
فوقانیسطحقالبتعبیه،1:1ازبیششیبهايبرايحالهردروشودگرفتهنظردرقالبنیزقطعه

.اجباریست
.شوندمالیدهیانصبقالبهارويآرماتورهاجاگذاريازقبلبایدقالب،رهاسازموادوقالبهارویه

بایدقالبها.شوندبتنشیرهرفتنهدرازمانعکهگیرندقراریکدیگرکنارجفتوجذبچنانبایدقالبها
قالبرهاسازموادبابایدمصرفبارهرازقبلوبودهغیرهوخارجیموادمالت،آلودگیها،ازعاري

قالبسطوحروينازكویکنواختالیه ايکهشودگرفتهکاربهچنانبایدمواداین.شوندپوشانده
ازبایدقالب،رهاسازموادبکارگیريازقبل.شوندآرماتورهاآلودگیموجبآنکهبدوننماید،ایجاد

.گرددحاصلاطمینانقالبوبتنمتشکلهعواملبامواداینسازگاري
کف شوروبازدیددریچه هايتعبیهبابایداست،ممکنغیریادشوارقالبهاکفبهدسترسیکهموارديدر

.شوداقدامبتن ریزيازقبلقالبداخلنظافتبهنسبتقالب،
صدمهقبلیمراحلدرکهقالبقطعاتازنبایدباشد،اهمیتحائزبتنشدهتمامسطحکیفیتچنانچه

.شوداستفادهسطوحاینبرايدیده اند،
وآبزیردرقالب بنديماندگار،قالبهايلغزان،قالبهايازاستفادهماننداجراییویژهروشهايمورددر

است،شدهتنظیممنظوربدینکهخصوصیفنیمشخصاتدفترچهمندرجاتبهبایدآن،نظایر
.شودمراجعه
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کف شوروبازدیددریچه هايتعبیهبابایداست،ممکنغیریادشوارقالبهاکفبهدسترسیکهموارديدر

.شوداقدامبتن ریزيازقبلقالبداخلنظافتبهنسبتقالب،
صدمهقبلیمراحلدرکهقالبقطعاتازنبایدباشد،اهمیتحائزبتنشدهتمامسطحکیفیتچنانچه

.شوداستفادهسطوحاینبرايدیده اند،
وآبزیردرقالب بنديماندگار،قالبهايلغزان،قالبهايازاستفادهماننداجراییویژهروشهايمورددر

است،شدهتنظیممنظوربدینکهخصوصیفنیمشخصاتدفترچهمندرجاتبهبایدآن،نظایر
.شودمراجعه



پایه هاي اطمینانپایه هاي اطمینان22--33- - 66
قطعاتدرزمانتابعشکلهايتغییربروزازجلوگیريمنظوربه

سطوحقالببرداشتنازپسشده،قالب برداريتازهبتن آرمه
گذاشتهباقیآنهازیردرپایه هاییمزبور،قطعاتزیرین

.دارندناماطمینانپایه هايکهمی شوند
5ازبزرگتردهانهبهتیرهايبراياطمینانپایه هايپیش بینی

دهانهبهدالهايمتر،5/2ازبیشطولبهطرهتیرهايمتر،
متر5/1ازبیشطولبهطره ايدالهايومتر3ازبزرگتر

بهبایدشده،پیش بینیاطمینانپایه هايتعداد.استاجباري
هیچدرمجاوراطمینانپایهدوهرفاصلهکهباشداندازه اي

.ننمایدتجاوزمتر3ازمورد
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قطعاتدرزمانتابعشکلهايتغییربروزازجلوگیريمنظوربه
سطوحقالببرداشتنازپسشده،قالب برداريتازهبتن آرمه

گذاشتهباقیآنهازیردرپایه هاییمزبور،قطعاتزیرین
.دارندناماطمینانپایه هايکهمی شوند
5ازبزرگتردهانهبهتیرهايبراياطمینانپایه هايپیش بینی

دهانهبهدالهايمتر،5/2ازبیشطولبهطرهتیرهايمتر،
متر5/1ازبیشطولبهطره ايدالهايومتر3ازبزرگتر

بهبایدشده،پیش بینیاطمینانپایه هايتعداد.استاجباري
هیچدرمجاوراطمینانپایهدوهرفاصلهکهباشداندازه اي

.ننمایدتجاوزمتر3ازمورد



رواداریهارواداریها33- - 33--66
-6جدولدرمندرجارقامباشند،نشدهمشخصطرحدررواداریهاچنانچه

.بودخواهندعملمالك3- 3
رواداري سازه ھاي بتني متعارف٣-٣-٦جدول 
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.در مورد سازه ھاي خاص باید رواداریھا در دفترچھ مشخصات فني خصوصي درج شوند



تنظیم قالب بنديتنظیم قالب بندي44--33- - 66
دقتبهبتن ریزيازبعدوحینقبل،بایدقالب بندي

منظوربهمختلفمراحلدروگرفتهقرارنظرزیر
محدودهدرداربستوقالبمجموعهحفظ

.شودتنظیمشده،تعیینرواداریهاي

Civil91.persianblog.ir

دقتبهبتن ریزيازبعدوحینقبل،بایدقالب بندي
منظوربهمختلفمراحلدروگرفتهقرارنظرزیر

محدودهدرداربستوقالبمجموعهحفظ
.شودتنظیمشده،تعیینرواداریهاي



قالب برداريقالب برداري55--33- - 66
شکلهايتغییروتنشهاتحملبهقادربتنکهشودبرداشتهوقتیبایدقالب

.باشدوارده
وخودوزنتحملبرايکافیمقاومتبتنی،قطعاتواعضاآنکهازقبل

.شوندبرچیدهباربرقالبهايوپایه هانبایدنمایند،کسبراواردهبارهاي
وضربهبدونگامبهگامبایدپایه هاکردنجمعوقالب برداريعملیات

ناگهانیبارهايتحتقطعات،واعضاکهگیرندصورتچنانفشار،اعمال
بهره برداريقابلیتوایمنیبهخدشه ايونبیندصدمهبتننگرفته،قرار

.ندهدرخآنهادرمجازغیرشکلهايتغییرونشدهواردقطعات
برايتدابیريبایدشود،انجاممراقبتدورهپایانازقبلقالب برداريچنانچه

.گردداتخاذقالب برداريازپسبتنمراقبت
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شکلهايتغییروتنشهاتحملبهقادربتنکهشودبرداشتهوقتیبایدقالب
.باشدوارده

وخودوزنتحملبرايکافیمقاومتبتنی،قطعاتواعضاآنکهازقبل
.شوندبرچیدهباربرقالبهايوپایه هانبایدنمایند،کسبراواردهبارهاي

وضربهبدونگامبهگامبایدپایه هاکردنجمعوقالب برداريعملیات
ناگهانیبارهايتحتقطعات،واعضاکهگیرندصورتچنانفشار،اعمال

بهره برداريقابلیتوایمنیبهخدشه ايونبیندصدمهبتننگرفته،قرار
.ندهدرخآنهادرمجازغیرشکلهايتغییرونشدهواردقطعات

برايتدابیريبایدشود،انجاممراقبتدورهپایانازقبلقالب برداريچنانچه
.گردداتخاذقالب برداريازپسبتنمراقبت



زمان قالب برداريزمان قالب برداري66- - 33- - 66
نشدهتصریحوتعیینطرح،درقالب برداريزمانچنانچه:الف

مندرجمدتهايشدنسپريازقبلنبایدپایه هاوقالبهاباشد،
:شوندبرداشته)الف(6-3-6جدولدر

حداقل زمان الزم براي قالب برداري) الف(٦-٣-٦جدول 
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شرح نوع قالب بندي
)درجھ سلسیوس(دماي مجاور سطح بتن 

و ٢٤
باالتر

١٦٨٠

٩١٢١٨٣٠)ساعت(قالبھاي قائم 
٣٤٦١٠)شبانھ روز(قالب زیرین دالھا

٧١٠١٥٢٥)شبانھ روز(پایھ ھاي اطمینان 
٧١٠١٥٢٥)شبانھ روز(قالب زیرین تیرھا

١٠١٤٢١٣٦)شبانھ روز(پایھ ھاي اطمینان 
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:کهاستاینفوقجدولازاستفادهشرطهايپیش
شدهتهیهسولفاتضدپرتلندسیمانیامعمولیپرتلندسیمانازاستفادهبابتنـ
.باشد
در(ننمایدتنزلسانتیگراددرجهصفرازکمتربهمحیطدمايبتن،شدنسختحینـ

ومتناسباًجدولارقامبایدسانتیگراد،درجهصفرازکمتربهمحیطدمايتنزلصورت
.)یابندافزایشیخبندانمدتمیزانبهحداقل
محیطسرمايیاگرمابرابردربتنحفظجهتقائم،سطوحقالب برداريهنگامـ

.پذیردصورتمقتضیروشبهبتنآوردنعملقالب برداريازپسبالفاصله
هنگام.استکاهشقابلفوقجدولارقامزودگیر،سیمانازاستفادهصورتدرـ

.یابندافزایشفوقجدولارقامبایدبتنساختدرکنندهدیرگیرموادازاستفاده
ازناشیشکلهايتغییرتقلیلیازودهنگامترکهايازپرهیزبرايخاصیمالحظاتاگرـ

آوردنعملچنانچهعالوهبه.دادافزایشراجدولارقامبایدباشد،نظرمدوارفتگی
فوقمقادیراستممکنباشد،مطرحلغزانقالبهاينظیرخاصیقالب بنديیاشدهتسریع

.دادکاهشرا
شرطبهفقطفوقجدولدرمندرجمقادیرازکمترمدتهايدرپایه هاوقالبهابرداشتن:ب

.استمیسرآزمایش
رسیدنازحاکی)کارگاهدرشدهنگهداري(آگاهینمونه هايآزمایشکهصورتیدر

رازیرینسطوحقالبمی توانباشد،موردنظرروزه28مقاومت)%70(بهبتنمقاومت
سایررعایتبرعالوهکهاستمجازصورتیدراطمینانپایه هايبرداشتنولیبرداشت،

.باشدرسیدهموردنظرروزه28مقاومتبهبتنمقاومتمحدودیتها،

Civil91.persianblog.irکهاستاینفوقجدولازاستفادهشرطهايپیش:
شدهتهیهسولفاتضدپرتلندسیمانیامعمولیپرتلندسیمانازاستفادهبابتنـ
.باشد
در(ننمایدتنزلسانتیگراددرجهصفرازکمتربهمحیطدمايبتن،شدنسختحینـ

ومتناسباًجدولارقامبایدسانتیگراد،درجهصفرازکمتربهمحیطدمايتنزلصورت
.)یابندافزایشیخبندانمدتمیزانبهحداقل
محیطسرمايیاگرمابرابردربتنحفظجهتقائم،سطوحقالب برداريهنگامـ

.پذیردصورتمقتضیروشبهبتنآوردنعملقالب برداريازپسبالفاصله
هنگام.استکاهشقابلفوقجدولارقامزودگیر،سیمانازاستفادهصورتدرـ

.یابندافزایشفوقجدولارقامبایدبتنساختدرکنندهدیرگیرموادازاستفاده
ازناشیشکلهايتغییرتقلیلیازودهنگامترکهايازپرهیزبرايخاصیمالحظاتاگرـ

آوردنعملچنانچهعالوهبه.دادافزایشراجدولارقامبایدباشد،نظرمدوارفتگی
فوقمقادیراستممکنباشد،مطرحلغزانقالبهاينظیرخاصیقالب بنديیاشدهتسریع

.دادکاهشرا
شرطبهفقطفوقجدولدرمندرجمقادیرازکمترمدتهايدرپایه هاوقالبهابرداشتن:ب

.استمیسرآزمایش
رسیدنازحاکی)کارگاهدرشدهنگهداري(آگاهینمونه هايآزمایشکهصورتیدر

رازیرینسطوحقالبمی توانباشد،موردنظرروزه28مقاومت)%70(بهبتنمقاومت
سایررعایتبرعالوهکهاستمجازصورتیدراطمینانپایه هايبرداشتنولیبرداشت،

.باشدرسیدهموردنظرروزه28مقاومتبهبتنمقاومتمحدودیتها،



برداشتن پایه هاي اطمینانبرداشتن پایه هاي اطمینان77- - 33- - 66
ولیاست،میسراطمینانپایه هايزدنوداربستوقالبکلبرداشتنمتر،7دهانهتاتیرهايبراي:الف

بدونقالببرداشتنکهگیردانجامچنانبایدداربستوقالبتنظیممتر،7ازبزرگتردهانه هايبراي
.پذیردصورتاطمینانپایه هايکردنجابه جا

بهقالب واره هايیاوتونلیقالبباکهسازه هایینظیربتن آرمه،دالودیوارازمتشکلسازه هايبراي:ب
مجازمتر10دهانهتارااطمینانپایه هايمجددزدنوبرچیدنمی توانمی شوند،ساختهبزرگابعاد
دروگرفتهصورتقالببرداشتنازپسبالفاصلهاطمینانپایه هايزدناینکهبرمشروطکرد،تلقی
.گرددحاصلاطمیناننامطلوبشکلهايتغییروترکهابروزعدمازعمل

می توانموقعیباشد،پیوستهسازه ايسیستمیکازجزئیموردنظرقطعهکهصورتیدرطورکلیبه:پ
.باشندشدهبتن ریزيمزبورقطعهمجاورقطعاتتمامکهبرداشترااطمینانپایه هاي

اطمینانپایه هايبرداشتننماید،تکیهزیرینطبقهرويفوقانیطبقهقالب بنديکهصورتیدر:ت
کهاستآنارجح.باشدآوردهدستبهراالزممقاومتفوقانیطبقهبتنکهاستمیسروقتیزیرین

دربایدطبقاتدراطمینانپایه هايباشند،داشتهوجوداطمینانپایه هايمتوالیطبقهدودرهمیشه
.باشندهمامتداد

تدریجبهبارکهپذیردصورتطوريضربه،بدونوفشاراعمالبدونبایداطمینانپایه هايبرداشتن:ث
بایددارند،سازه ايحساسنقشکهقطعاتیوبزرگدهانه هايبراي.شودبرداشتهآنهاروياز

بتوانلزومصورتدرکهپذیردانجامکنترلقابلوسیله ايبااطمینانپایه هايرويازباربرداشتن
.نمودمتوقفرااطمینانپایهرويازباربرداشتن

Civil91.persianblog.ir

ولیاست،میسراطمینانپایه هايزدنوداربستوقالبکلبرداشتنمتر،7دهانهتاتیرهايبراي:الف
بدونقالببرداشتنکهگیردانجامچنانبایدداربستوقالبتنظیممتر،7ازبزرگتردهانه هايبراي

.پذیردصورتاطمینانپایه هايکردنجابه جا
بهقالب واره هايیاوتونلیقالبباکهسازه هایینظیربتن آرمه،دالودیوارازمتشکلسازه هايبراي:ب
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دروگرفتهصورتقالببرداشتنازپسبالفاصلهاطمینانپایه هايزدناینکهبرمشروطکرد،تلقی
.گرددحاصلاطمیناننامطلوبشکلهايتغییروترکهابروزعدمازعمل

می توانموقعیباشد،پیوستهسازه ايسیستمیکازجزئیموردنظرقطعهکهصورتیدرطورکلیبه:پ
.باشندشدهبتن ریزيمزبورقطعهمجاورقطعاتتمامکهبرداشترااطمینانپایه هاي

اطمینانپایه هايبرداشتننماید،تکیهزیرینطبقهرويفوقانیطبقهقالب بنديکهصورتیدر:ت
کهاستآنارجح.باشدآوردهدستبهراالزممقاومتفوقانیطبقهبتنکهاستمیسروقتیزیرین

دربایدطبقاتدراطمینانپایه هايباشند،داشتهوجوداطمینانپایه هايمتوالیطبقهدودرهمیشه
.باشندهمامتداد

تدریجبهبارکهپذیردصورتطوريضربه،بدونوفشاراعمالبدونبایداطمینانپایه هايبرداشتن:ث
بایددارند،سازه ايحساسنقشکهقطعاتیوبزرگدهانه هايبراي.شودبرداشتهآنهاروياز

بتوانلزومصورتدرکهپذیردانجامکنترلقابلوسیله ايبااطمینانپایه هايرويازباربرداشتن
.نمودمتوقفرااطمینانپایهرويازباربرداشتن



لوله ها و مجاري مدفون در بتنلوله ها و مجاري مدفون در بتن44- - 66
داخلازمزبورمجاريولوله هادادنعبورنیزوگازوبخارفاضالب،آب،مجاريولوله هاکردندفن:الف

وپذیردصورتاجرایینقشه هايبامطابقوشدهتعیینمسیرهايازدقیقاًبایدستونهاوتیرهابتن
.بودنخواهدنظارتدستگاهموافقنظرکسبباجزمذکورمسیرهايتغییربهمجازپیمانکار

شدهروکشمؤثرينحوبهاینکهمگرشوند،دفنبتنیقطعاتدرنبایدآلومینیومیمجاريولوله ها:ب
وفوالدبینالکتروشیمیاییانفعاالتوفعلازیاوآلومینیوموبتنشیمیاییترکیبازتاباشند

.آیدعملبهجلوگیريآلومینیوم
برايپیش بینیهاییاجرایی،نقشه هايمطابقبایدباربر،دیوارهايوطبقاتپوششقالب بنديدر:پ

عملبهمکانیکیوتأسیساتینیازهايسایرولوله کشیسیم کشی،نیازموردمجاريولوله هاعبور
ازمی توانمواردپاره ايدر.نباشدبتنتخریببهنیازيبتن ریزياتمامازپسکهنحويبهآید،

.بودخواهدمجازناظر،مهندسوطراحمهندستأییدموردومناسببرشوسایل
باشد،نرسیدهطراحمهندستصویببهبتندرمدفونمجاريولوله هااجرایینقشه هايچنانچه:ت

شدهتأمینزیرشرایطکهشوندگذاشتهکارچنانبایدتیر،یادیواردال،درمدفونمجاريولوله ها
:باشند

دفنآندرکهتیريیادالدیوار،ضخامتکلازبزرگترنبایدمجاريولوله هاخارجیابعادـ
.باشندمی شود،

.باشدعرضشانیاقطربرابرسهازکمترنبایدآنهامراکزفاصلهـ
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موقعیتتعییندر.باشدکارانجامجهتالزمحداقلبایداجراییدرزهايتعداد:الف

شکلوموقعیتکار،اهمیتبهبسته.آیدعملبهکافیدقتبایداجراییدرزهاي
اینغیردر.می گردددرجنقشه هادروتعیینطراح،مهندستوسطاجراییدرزهاي
هردر.می شودتعیینکارگاهدراجراییمسئولتوسطدرزهاشکلوموقعیتصورت

.گرددموکولکارانجامزمانبهدرزهاموقعیتتعییننبایدحال
دوغابوتمیزکار،مجددشروعازقبلبایداجراییدرزهايمحلدربتنسطح:ب

درزهايسطوحتمامبایدجدیدبتن ریزيازقبل.شودپاكآنرويازشدهخشک
بینپیوستگیتأمینبراي.گرددتخلیهآنرويازاضافیآبوشدهتراجرایی

وشدهمضرسیازبرقبلیبتنسطحبایداجراییدرزهايمحلدربتنالیه هاي
.شودریختهبعديالیهسپس

اجراییدرزهاي.پذیردصورتموقتقالبوسیلهبهبایدقائماجراییدرزهايایجاد
دراجراییدرزهاي.شوندواقعتیرودالهادهانهمیانیثلثدربایدتیرها،ودالهادر

ازآنها،بامتقاطعفرعیتیرهايعرضبرابردواندازهبهحداقلبایداصلی،تیرهاي
صورتبهبایدسرستونها،وتیرهابتن.باشندداشتهفاصلهفرعیتیرهاياین

مشخصاتدفترچهیانقشه هادراینکهمگرشوند،ریختهدالبتنباهمراهویکپارچه
.باشدشدهتعییندیگريترتیبخصوصیفنی
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