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  خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان با يآشناي

 و اسـتاندارد  سـازمان  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  نونقـا  3 مـادة  يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان

 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي

 مؤسسـات  و مراكـز  نظـران  صـاحب  *ازمانس كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 توليـدي،  شـرايط  به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

 كننـدگان، مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نـويس  پـيش  .دشـو  مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

 دريافت از پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 و چاپ ايران )رسمي(  ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها

  .شود مي منتشر

 كننـد  مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

ـ  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة  ترتيـب،  دينب

 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد سازمان كه مربوط استاندارد

(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  ياصـل  اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان
 المللـي  بـين  كميسـيون  1

(IEC) الكتروتكنيك
 (OIMLقانوني شناسي اندازه المللي  بين سازمان 2

4رابط تنها عنوان به و است 3
غذايي  كدكس كميسيون 

(CAC)
 خـاص  هـاي  منـدي نياز و كلـي  شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور رد 5

 .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هاي پيشرفت آخرين از كشور،

 كننـدگان،  مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان

 اجـراي  اقتصـادي،  و محيطـي  زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان لحصو عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ

 اسـتاندارد،  عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

 و صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان. نمايد اجباري

 در فعال مؤسسات و ها زمانسا خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين. نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 و هـا  آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة

 تأييـد  نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد سازمان سنجش، وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز

 نظـارت   آنها عملكرد بر و اعطا آنها به صالحيت تأييد نامة گواهي الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران صالحيت

 تحقيقـات  انجـام  و گرانبهـا  فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي( كاليبراسيون يكاها، المللي بين دستگاه ترويج. كند مي

 .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي

  

  

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استانداردسازمان  *

1- International organization for Standardization 

2- International Electro technical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission ontact point 
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سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 

  تهران

 

  برنجيان، جواد

  )دكتري مهندسي عمران(

  

  مي دانشگاه مازندرانعضو هيئت عل 

  حسينعلي بيگي، مرتضي

  )عمرانمهندسي دكتري (

 

  

  عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران

  



د   

  

  خالو،عليرضا

  )عمرانمهندسي ي ادكتر(

  

 

  

  عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف

  

  خرازي فرد، محمد حسين
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و   

  فهرست مندرجات

  صفحه  انعنو

  ج  و تحقيقات صنعتي ايران استاندارد سازمانآشنايي با 

  د  كميسيون فني تدوين استاندارد

  ح  گفتار پيش

  ط  مقدمه
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ز   

  گفتار پيش

 

ــتن«اســتاندارد  ــراكم  انــدازگيري -ب ــتن خــود ت ــويس كــه پــيش »آزمــون روش - جريــان اســالمپ ب آن  ن

 ملي كميتةاجالس  229 تهيه و تدوين شده و در »متب«بتن  هاي مربوط توسط مركز تحقيقات دركميسيون

اينك . گرفته استورد تصويب قرارم 23/11/87 مورخ هاي ساختماني مان و مصالح و فرآوردهمهندسي ساخت

استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصـوب   سازمانقانون اصالح قوانين و مقررات  3به استناد بند يك ماده 

 . شود ان استاندارد ملي ايران منتشر مي، به عنو1371بهمن ماه 

هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علـوم و خـدمات،    اهنگي با تحوالت و پيشرفتبراي حفظ همگامي و هم

استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل ايـن  

براين، بنـا . استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرارخواهـد گرفـت  

  . هاي ملي استفاده كرداستاندارد بايد همواره از آخرين تجديد نظر

  

  :منابع و مĤخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است

  

1- ASTM C 1611: 2006, Standard Test Method for Slump flow of Self-

Consolidating Concrete. 

2- ACI 237R-07: 2007, Self Consolidating Concrete. 
  

 

  

  

  

  

  

  

  



ح   

  قدمهم

در ، تا بتوان مي باشد جريان اسالمپ بتن خود تراكم اندازگيري -بتن روش آزمون اين استاندارد دربرگيرنده 

يكنواختي پيـروي   از روش ثابت و تراكمبتن خود  )قابليت پركنندگي( كنترل كيفيت خاصيت پخش شدگي

مـد  بـتن  زنده پديده  سامانهبه و پويا  آينده نگر نگاهي جامع،ن استاندارد سعي شده است در نگارش اي. كرد

  .نظر قرار گيرد

هـاي  بايد استانداردهاي ديگري نيز در جهت شناخت، اصول توليد، اجرا، كنترل كيفيت خاصيتبديهي است 

هاي ديگر اين نوع بتن، هاي آزمونها و روشهاي توليدي، ويژگي ارزيابي كارخانه ديگر اين نوع بتن، كنترل و

  .تدوين شود

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  1

  آزمون روش - جريان اسالمپ بتن خود تراكم اندازگيري - بتن 

  هدف   1 

  .جريان اسالمپ بتن خود تراكم مي باشداندازگيري –بتن هدف از تدوين اين استاندارد   1-1

  

آور و باعث سـوختگي  ممكن است سوزشطوالني درصورت تماس  ، سوزنده است وهيدروليكي تازه يهاي سيمانمخلوط –هشدار

  .شودپوست و بافت آن شيميايي 

    .باشدمي )مخلوط تر(تازه اختالط بتن خود تراكم در متن اين استاندارد در حالت  - يادآوري

  

  دامنه كاربرد   2 

د كـاربر در آزمايشگاه و كارگاه  و تعيين جريان اسالمپ بتن خود تراكمدست آوردن هبراي ب استاندارداين  2-1

  .دارد

        ايـن نـوع بـتن   پتانسيل جريـان   ودهمحداختالط و  براي مشاهده قوام بتن خود تراكم تازه استاندارداين  2-2

  .مي باشد

اسـتفاده   mm25تـراز  درشبا انـدازه  هاي ها سنگدانههاي خود تراكمي كه در آنبراي بتن استاندارداين  2-3

با مشكالتي همراه خواهد بود، بنابراين اين شيوه مخلوط پذيري و جداشدگي ز لحاظ قابليت جرياناشده است 

باشـند قابـل   مـي  mm25 كوچكتر ازبا اندازه هاي درشت هاي خود تراكمي كه داراي سنگدانهآزمون براي بتن

خلوط بـتن خـود تـراكم    معيار نرخ ظاهري براي طبقه بندي م "الف"پيوست  ،ذكر است شايان. اجرا مي باشد

  . كندرا ارائه مي) پايداري(دربرابر جدا شدگي  پاياييبراي 

رونـدي كـه ممكـن اسـت جهـت       "الـف " پيوسـت  و شدن بتن به لزجت آن بسـتگي دارد  خشپسرعت  2-4

  .دهدنشان مي ،را هاي بتن خود تراكم مورد استفاده قرار گيردشناسايي لزجت نسبي مخلوط

  

قابليـت    -2قابليت عبور كننـدگي،    -1، يعنيبتن اين سه خاصيت ، بايد كنترل تراكمد رل كيفيت بتن خوبراي كنت -1يادآوري

 تنهـا كـه ايـن آزمـايش     ،مـد نظـر قـرار گيـرد     )قابليت پايداري( در برابرجداشدگي پايايي  -3 و)قابليت پركنندگي(پخش شدگي

  .گيردرا در بر مي) قابليت پركنندگي( خاصيت پخش شدگي

ـ قابليت عبور كنندگي بتن خود  تعيين روش آزمونخصوص درديگري نيز استاندارد  -2ورييادآ بـراي    J وسـيله حلقـه  هتراكم ب

  . شده استتهيه بتن خود تراكم  عبوركنندگيكنترل قابليت 

تـراكم تـدوين   د بتن خـو  )پايداري(در برابرجداشدگي پاياييي نيز بايد براي كنترل ديگر استاندارد ،ذكر است شايان -3يادآوري

  .شود

 

   مراجع الزامي    3 

  

. هـا ارجـاع داده شـده اسـت      ن اين استاندارد ملي ايران به آنحاوي مقرراتي است كه در مت مدارك الزامي زير

  .شود بدين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي



  2

هـا و تجديـد نظرهـاي بعـدي آن       شده باشد، اصالحيه درصورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده

ارجاع داده شده اسـت،   هادرمورد مداركي كه بدون تاريخ انتشار به آن. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .ها مورد نظر استنهمواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آ

  :الزامي استاستفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد 
  

  ، نمونه برداري بتن تازه1370سال : 3201ايران شماره  استاندارد ملي 3-1

  اسالمپ بتن –بتن تازه  قوام، تعيين 1371سال : 3203استاندارد ملي ايران شماره  3-2

گيري مقدار هـواي موجـود در   آزمون تعيين اندازهروش ، 1375سال : 3823ايران شماره  استاندارد ملي 3-3

  )روش حجمي(بتن تازه 
  

3-4 ASTM C 1621:2006, Standard Test Method for Passing Ability of Self-

Consolidating Concrete by J-Ring. 

3-5 ASTM C 670 Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test 

Methods for Construction Materials. 

 

  اصطالحات و تعاريف  4
  

  :رود در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير به كار مي
  

4-1  

   1 محيطي حلقه

هاي درشـت در اطـراف   طور مجزا از سنگدانههباسالمپ  قالب باال آوردنبعد از حلقه خمير سيمان يا مالت كه 

  .شودمشاهده مي و پيراموني بتن تشكيل

 

4-2  

  )دگيپركنن( گيخش شدپ

  .باشدآزمايش جريان اسالمپ بتن مي انجام جريان بتن در هنگام افقي اندازه

  

4-3  

  پايداري 

  .باشدها ميبتن در برابر جدا شدگي خمير سيمان از سنگدانه پاياييتوانايي 

  

  
1- Halo 
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4-4   

  لزجت 

  .مي باشد برشيهاي اعمال تنش در برابر مواد تحت جريان پايايي

  

   وسايل   5

  .)2-3بند  استاندارد طبق(گيرد كه در اين استاندارد مورد استفاده قرار مي) مخروط اسالمپ( يقالبقالب   5-1

  .باشد mm 900صلب كه داراي حداقل قطري برابر و ، مسطحصفحه اي غير جاذب صفحه پايه 5-2

  

، پالستيك سخت يا فـوالد  داري روكشچند الهاي اي كه از تختههاي پايههحدهد كه صفتجربيات كارگاهي نشان مي - يادآوري

  .برخوردارندون مناسبي در اين آزمكرد ساخته شده اند از عمل

  

  .انجام شود  3-3طبق الزامات استاندارد بند بايد    1تيغه تسطيح 5-3

  

  نمونه    6

-3بند  ستانداردطبق ا (، تهيه شوداستبتن ساخته شده  2معرف كل پيمانهكه  از بتني وننمونه آزمبايد  6-1

1 (.  

  

  )فرآيند كار(روش كار   7

جاذب مانند كف بتني از قبل مرطوب شده يا بايد بر روي سطحي صاف، تراز و غيرآزمون جريان اسالمپ،  7-1

محـل   بطور مثـال در تراز موجود نباشد  ي صاف وشرايطي كه سطحصفحه پايه بايد در. يه انجام شودصفحه پا

. دشومي صاف مهيا ، بطور كامل سطحي تراز ودر صورت استفاده از صفحه پايه .ر گيردكارگاه مورد استفاده قرا

پروژه اي انجام مي گيرد نبايد تغييراتي  در هنگاهي كه آزمون جريان اسالمپ براي مطالعه يا ذكر است شايان 

  .ول پروژه يا مطالعات صورت پذيردصفحه در طاين در نوع سطح 

  :پركندبتن قالب را از  ،طابق فرآيند زيرم ب و الفهاي يكي از روش بابر بايد كار قالب استقرار بتن در 7-2

دهانـه  به صورتي كه  ومرطوب كنيد  را قالب  )قالب مستقيم(الف ش قالب به رواستقرار بتن در  7-2-1

قالـب  . باشد آن را در مركز سطح صفحه پايه مرطوب شده يا سطح بتني قرار دهيد قالب به سمت پايين بزرگ

تهيـه   6مطابق بند كه نمونه بتني  .وسيله كاربر با دو پا نگه داشته شودهطور كامل در مدت زمان پر كردن بهب

بر روي نياز  مقدار مورد نيز بيشترازدر قالب استقرار يابد و مقدار كمي بتن  مرحلهشده باشد، بالفاصله در يك 

  .سطح فوقاني قالب قرار داده شود

  

  
1- Base Plate 

2- Batch 
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قالب را مرطوب كنيد و به صـورتي كـه دهانـه     )قالب معكوس( ب قالب به روش استقرار بتن در 7-2-2

قالب . كوچك قالب به سمت پايين باشد آن را در مركز سطح صفحه پايه مرطوب شده يا سطح بتني قرار دهيد

كه از هرگونه حركت قالب جلوگيري طوريهب( داشته شود بطور كامل در مدت زمان پر كردن بوسيله كاربر نگه

در قالب استقرار يابد و مقـدار كمـي    مرحلهتهيه شده باشد، بالفاصله در يك  6مطابق بند كهنمونه بتني ).شود

  .نيز بتن بر روي سطح فوقاني قالب قرار داده شود

  

بـه  تـر قالـب   كـه دهانـه بـزرگ   در حاليون را ها انجام آزمبركه بعضي از كار مشخص شددر هنگام تهيه اين استاندارد  -يادآوري

قراردادن قيفـي بـر روي قسـمت فوقـاني      ،دهندترجيح مي 3-2را طبق الزامات استاندارد بند ) روش مستقيم(پايين باشد  سمت

كـه  يكاربران ديگري نيـز قـرار دادن قالـب را در حـال    . كاهش ريختن بتن بر روي قالب و صفحه پايه مفيد خواهد بود براي قالب 

هاي مناسبي بـراي انجـام   هر دو روند روش. پايين باشد به دليل راحتي در پركردن قالب ترجيح داده اند به سمتتر دهانه كوچك

نتايج استفاده از هر دو روش پركـردن قالـب در    ها وداده. بررسي شده است 10دقت هر روش دربند وباشند ميون اين آزم كار در

  .شده است و تحقيقات انجام شده در ايران نتيجه گرفته ASTMدارد هاي استان درگزارشات موجود 

  

 جـا بجـايي   بـا اي ماننـد و همـراه   ره با حركت او تيغه تسطيح با  روي قالب اسالمپ پرداخت سطح بتن 7-3

كه ممكن اسـت بـا    اسالمپوسيله بر روي سطح فوقاني قالب صورت پذيرد و بتن اضافي از ناحيه اطراف قالب 

 )3±1(درمـدت زمـان    70±230 (mm)ارتقـاع قالب را به  .داشته شود، بركندجريان بتن تداخل ايجاد حركت 

از زمـان  بايد كل مدت زمان انجام كار  .باال آوريد ،طور ثابت و عمودي و بدون چرخش و حركت دورانيثانيه به

  .م شودانجادقيقه 2اي دربدون هيچ وقفه آن باال بردندن قالب تا كرمستقر و شروع 

مخلوط اي خش شدن دايرهپترين قطر ناشي از سپس بزرگ ،كنيد تا جريان حركت بتن متوقف شودصبر 7-4 

جدا شدگي خميـر سـيمان از سـنگدانه هـاي     ( حلقه مالت كه هنگامي .گيري كنيداندازه mm 5با دقترا بتن 

قطـر   .دكري از قطر بتن لحاظ نيز شامل قسمترا بتن مشاهده شود بايد آن  جريانپخش شدن  بعد از) درشت

  .اي عمود بر قطر اصلي اندازه گرفته شده، اندازه گيري شودزاويه با دوم نيز تقريباً

در و  تكـرار شـود   بار ديگريكبايد  ونآزم. اختالف داشتند mm 50گيري شده بيشتر ازقطر اندازه دواگر 5 -7

  .ط بتن خود تراكم استتن فاقد شرايب ،اختالف موجود بود كه مجدداً اينصورتي

  

  محاسبات    8

  .شودمحاسبه مي )1( معادله جريان اسالمپ با استفاده از 8-1

  

         )1(                                
2

)( 21 dd +
  جريان اسالمپ=

  :در آن كه

1d ؛مترميلي بر حسب ترين قطر حلقه پخش شده بتنبزرگ  

2d  1قطر تقريباً عمود برd متربر حسب ميلي در حلقه پخش شده بتن.  

  

 .ثبت شود mm10ميانگين دو قطر با دقت   8-2
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   آزمون گزارش   9

  .كه مورد استفاده قرار گرفته است ) 2-2-7و يا بند  1-2-7طبق بند ( ،قالب راستقرار بتن دگزارش روند  9-1

  .داده شودmm 10گزارش جريان اسالمپ با دقت 9-2

  

  دقت و خطا  10

  برنامه آزمايش شـامل . تعيين شده است دست آمده از آزمايشاتهساس نتايج بدقت اين شيوه آزمون بر ا 10-1

را با قالب قائم و معكوس انجـام داده   ونكه سه بار آزمباشدميو با چندين كاربر نحوه انجام آزمايش به تنهايي 

غيـر  و هـاي پايـدار   پائين و مخلوط هاي اسالمپ باال،تراكم با جريان هاي خودبتنهاي ونآزم همچنين .باشند

اسالمپ بـتن  شيوه آزمون جريان  درستي دقت وتحت عنوان  ذكر است گزارشي شايان. پايدار انجام شده است

  .باشدميموجود   ASTMدرخود تراكم 

طبـق  (دقت انجام آزمـون بـا اسـتفاده از يـك كـاربر در هـر دو روش        دقت انجام آزمون با يك كاربر 10-2

جريان اسالمپ با اسـتفاده از يـك كـاربر بـراي     انحراف معيار  دست آمده است وهب )2-2-7و  1-2-7بندهاي 

 باشدمي mm27)( برابر ،680(mm)تا  480 (mm)ر جريان اسالمپ تقريباً بينهاي بتني كه داراي مقدامخلوط

ه مشابه انجـام شـد  پيمانه بتني و  صحيح كه با كاربرون دو آزمنتايج حاصل از بنابراين . )اين بنديادآوريطبق (

  .تفاوت داشته باشندباهم  mm75 بيشتر از نبايد  ،است

طبـق  (در هـر دو روش   كـاربر  چنـد ت انجام آزمون بـا اسـتفاده از  دق دقت انجام آزمون با چند كاربر 10-3

جريان اسـالمپ بـا اسـتفاده ازچنـد كـاربر بـراي       انحراف معيار  وتشريح شده است ) 2-2-7و  1-2-7بندهاي 

 مي باشد 27(mm) برابر 740 (mm)و 530 (mm)هاي بتني كه داراي مقدار جريان اسالمپ تقريباً بينمخلوط

نبايد  نيز مشابهبتني  و بر روي پيمانه دوكاربربا ون نتايج حاصل از آزم ،ذكراست شايان). ن بنداييادآوري طبق(

  .داشته باشندتفاوت  75(mm)بيشتر از 

  

  .دكنيمراجعه  5 -3بند استاندارد  براي اطالعات بيشتر به - يادآوري

  

تنهـا   وجود ندارد وجريان اسالمپ در، خطايي اين استاندارد شيوه آزمون روند مورد استفاده در در خطا 10-4

  در اصطالحات شيوه آزمون تعريف شده است
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  پيوست الف

  )الزامي(

  اندازه سنجي سرعت جريان، لزجت و پايداري

  

دادن مخلوط بتن  رو براي توسعهگذارد از اينان مخلوط بتن خود تراكم تأثير مي لزجت بر سرعت جري 1-الف

وقتي آزمون جريان اسالمپ انجام مـي شـود   . باشدمفيد مي ،لزجت نسبي گيريآزمايشگاه، اندازهخود تراكم در

 نسـبي ، انـدازه  اسـالمپ  از زمان برداشت اوليه قالـب  mm50زمان رسيدن لبه بيروني حجم بتن به اندازه قطر 

نا ميـده   T50براي مواد مشابه اين دوره زماني  ؛دكننسرعت جريان بدون محدوديت مخلوط بتن را مشخص مي

  .ي مخلوط بتن خود تراكم را نشان مي دهداين  عدد لزجت نسب ،مي شود

  

تـر  موجـب آن بـا مقـدار بـزرگ    هد و بكناز خصوصيات جريان مخلوط بتن خود تراكم را ارائه مي ياطالعات T50 مقدار - يادآوري

والًجهت اصالح خصوصـيات جريـان بـتن    معم) فوق روان كننده(هاي ويژه كاهنده قوي آب افزودني. يابدمعموالً لزجت افزايش مي

توانـد  مي مواد ت درنسبت بندي مخلوط ها وديگر تغييرا و روينگراهاي اصالح كننده عالوه افزودنيهب  .خود تراكم به كار مي روند

  .ر برابر جداشدگي تأثير گذار باشدد پاياييو پذيري جريانهمچنين بر خصوصيات 

  

بنـابراين   و شـود كردن حجم بتن مشاهده مـي  ونوسيله آزمهطور ديداري بهپايداري بتن خود تراكم ب 2-الف 

شاخص پايداري ديداري شامل  1 - الف جدول .رودهاي بتن خود تراكم به كار ميبراي كنترل كيفيت مخلوط

ر را د اين مقادير خصوصيات بـتن و  باشدارزيابي كيفي معيارهاي پايداري بتن خود تراكم مي و) VSI) (بصري(

  .گيردبر نمي

  

  مقادير شاخص پايداري ديداري -  1 – الفجدول 

  معيار

  

 مقدارشاخص پايداري ديداري

)VSI(  

  فوق العاده پايدار= 0  بدون جدا شدگي يا آب انداختگي

  پايدار=  1  بدون جدا شدگي و داراي آب اندختگي و درخشندگي كم بر روي حجم بتن

  غير پايدار= 2  و يا كپه و توده سنگدانه در حجم بتن  ≥mm10تراز با حلقه محيطي كم، كوچك

و يا توده  ≥ mm10طور واضح و داراي حلقه محيطي بيشتر از همراه با جداشدگي به

ها در قسمت مركزي حجم بتن                                                                                                   سنگدانه

  فوق العاده غير پايدار= 3
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  وسايل 3-الف

در آن يك عالمـت     تشريح شده است كه  2-5اي كه در بند صفحه پايه صفحه پايه تشريح شده 1 -3-الف

قـرار داده شـده    mm500دايره اي درقسمت مركزي براي جايگاه قالب اسالمپ و يك دايره مركـزي ديگـر در   

  .است

  

را تعـين   T50كـاربر مقـدار    ،دكنـ شود تا كمك  گذاريعالمت mm500اي در مركز صفحه پايه در مكان عالمت دايره -يادآوري

  .)1-شكلطبق ( كند

٩٠
٠

≥

  
  

  گذاري  بر روي صفحه پايهنحوه عالمت -  1- الف شكل

   

  .باشدثانيه  01/0 حداقل بيشتر از گيري زماندقت وسيله اندازه 2- 3-الف 

  

  روند كار 4-الف

اوليه قالب از روي صحفه پايه تا زمان رسيدن لبه خارجي جريـان بـتن بـه عالمـت      نزمان برداشت 1-4-الف 

  .مي باشد T50 كه اين زمان نشان دهنده دشو ثبت ،صفحه پايهدر  شده گذاشته

د، بازرسي ديداري از مخلوط بتن در خصوص ميزان توزيـع  شكه پخش شدن بتن متوقف بعد از اين 2-4-الف

ن بتن و خصوصيات آب انداختگي بتن انجـام  بتن و ميزان توزيع ذرات مالت در پيرامو درهاي درشت سنگدانه

   .شود

هاي شكل در والف بتن پخش شده معياري است كه در جدول ) VSI( ديداري دار شاخص پايدارياختصاص مق

  .تشريح شده است 5-الفتا  2-الف

  

   كردنثبت   5 -الف

  .ثانيه ثبت شود 2/0دقت نزديك به  با    1T50-5 -الف
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  .ودت شثب )VSI(شاخص پايداري ديداري مقدار   2-5 -الف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بتن همگن و بدون جداشدگي  -  2- الف شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.  

  آب انداختگي و درخشندگي سطح  كميبتن با  -  3- الف شكل
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  و درخشندگي آب روي بتن  محيطي حلقه - 4- الف شكل
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