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  خدا نامبه
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با يآشناي

 و اسـتاندارد  مؤسـسة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 اسـتانداردهاي  نـشر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي (ملي
 مؤسـسات  و مراكـز  نظـران  صـاحب  *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 ليـدي، تو شـرايط  به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 كننـدگان، مـصرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منـصفانة  و آگاهانـه  مـشاركت  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 جعمرا 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 حصال ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

ـ .شـود  مـي  منتـشر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة  ترتيـب،  دين ب
 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط تاندارداس
 المللـي  بـين  كميـسيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصـلي  اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 غذايي كدكس كميسيون 4رابط اتنه عنوان به و است OIML) 3قانوني شناسي اندازه المللي  بين سازمان 2(IEC) الكتروتكنيك
(CAC)5خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شـرايط  به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور ر د 

 .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 يرانا صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 اجـراي  اقتـصادي،  و محيطـي  زيـست  مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ
 اسـتاندارد،  عـالي  شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

 صـادراتي  كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه. نمايد اجباري
 فعـال  اتمؤسس و ها زمانسا خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين. نمايد اجباري را آن بنديدرجه و

 ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در
 نظـام  ضـوابط  اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة سنجش، وسايل )واسنجي (كاليبراسيون مراكز و

  آنهـا  عملكـرد  بر و اعطا آنها به صالحيت تأييد نامة گواهي الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران صالحيت تأييد
 انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي (كاليبراسيون يكاها، المللي بين دستگاه ترويج. كند مي نظارت

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

                                                 
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

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 



  

 كميسيون فني تدوين استاندارد 
  " بتن آمادهدي تولزاتي تجهتيفي كنترل ك وي فهرست بازرس-بتن آماده "

 يا نمايندگي/سمت و  رئيس

  اكبرپورنيك قلب رشتي، عباس
 )عمرانمهندسي ي ادكتر(

 
 

  عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي 
 ساختمان استان تهران

      ردبي 

  احمدوند، مصطفي
 ) مهندسي عمرانكارشناسي ارشد(

 
 

  مدير عامل مركز عضو هيئت علمي و 
  "متب"تحقيقات بتن

 
  

 )اسامي به ترتيب حروف الفبا( اعضاء
 

 
 

 

  احمدوند، مجتبي
  ) مديريتكارشناسي ارشد(

 
  

  علمي دانشگاه و مدير عامل عضو هيئت 
                  ساختمان شركت وند شيمي 

  اوحدي، حامد
  )رياضي كاربرديكارشناسي (

 
  

   ماشينن بتمدير عامل شركت
  

  برنجيان، جواد
  )دكتري مهندسي عمران(

  عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران 

  حسينعلي بيگي، مرتضي
  )عمرانمهندسي دكتري (

 
  

  عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران
  

  خالو،عليرضا
  )عمرانمهندسي ي ادكتر(

 
  

   هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريفعضو
  

  خرازي فرد، محمد حسين
 ) مهندسي عمرانكارشناسي ارشد(

 
 

  مدير كل دفتر تحقيقات و توسعه فناوري 
 وزارت نيرو

  خسروي، رامين
  )فيزيك يادكتر(

 
  

   ماشينبتن مدير طرح و برنامه شركت
  

  رفيعي، اشكان
  ) مهندسي عمرانكارشناسي(

 
  

  ران فريمكوكارشناس بتن شركت اي
  

  شرقي، عبدالعلي
  )عمرانمهندسي ي ادكتر(

 
  

  عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي 
  

  صحرانورد، حسن
  )عمران مهندسي ي ادكتر(

 
  

  ن پاشعضو هيئت مديره شركت بت
  



  

  عباس نيا، رضا
 ) عمرانمهندسيي ادكتر(

 
 

  عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت 
 ايران

  غفاري مقدم، فريد
  )رشناسي ارشد مهندسي عمرانكا(

 
  

  عضو هيئت علمي مركز تحقيقات 
   "متب"بتن 

كاظمي، محمد تقي                         
                 ) عمرانمهندسيي ادكتر(

   شريفدانشگاه صنعتيعضو هيئت علمي  
   

  كالنتري، محسن
  ) عمرانكارشناسي مهندسي(

 
  

  مدير عامل سازمان بنياد بتن ايران
  

  كيواني، عبداهللا
  )دكتري مهندسي عمران(

  عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم 
  آذربايجان

  كيهاني، محمد
  )مديريت صنعتيكارشناسي (

 
  

  رياست هيئت مديره شركت ايران فريمكو
  

  مقصودي، علي اكبر
  ) مهندسي عمراندكتري(

  عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر 
  كرمان

  علي، نورزاد
  )عمرانمهندسي ي ادكتر(

 
  

عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت آب و      
  برق

  وزين رام، فرشاد
  )عمرانمهندسي ي ادكتر(

 
  

  عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت آب و 
  برق
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  گفتار پيش
 

نـويس آن      كـه پـيش    " بـتن آمـاده    ديـ  تول زاتي تجه تيفي و كنترل ك   ي فهرست بازرس  -بتن آماده   "استاندارد  
صـد و هـشتاد و       يـك  تهيـه و تـدوين شـده و در           "متب"هاي مربوط توسط مركز تحقيقات بتن        دركميسيون

مـورد   8/11/1386 مـورخ  هاي سـاختماني  و مصالح و فرآوردهمهندسي ساختمان  ملي كميتةاجالس يكمين 
 قانون اصالح قوانين و مقـررات مؤسـسه اسـتاندارد و            3اينك به استناد بند يك ماده       . گرفته است تصويب قرار 

 . شود ان استاندارد ملي ايران منتشر مي، به عنو1371تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 
هاي ملي و جهاني در زمينه صـنايع، علـوم و خـدمات،              ي با تحوالت و پيشرفت    براي حفظ همگامي و هماهنگ    

استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل ايـن                    
ن، بنـابراي . استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجـه قرارخواهـد گرفـت                

  . هاي ملي استفاده كرد استانداردبايد همواره از آخرين تجديد نظر
  

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

1- JIS A 5308: 2004, Japanese Industrial Standard, Ready-Mixed Concrete. 
2- ASTM C 94: 2006, Standard Specification for Ready Mixed Concrete. 
3- ACI 311.5:2006, Guide for Concrete Plant Inspection and Testing of Ready 

Mixed Concrete. 
4- NRMCA, Section3: 2006, Certification of Ready Mixed Concrete Production 

Facilities.  
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  مقدمه

داري مـصالح در    هط به بازرسي و نظارت بر تجهيزات توليـد بـتن و نگـ             اين استاندارد دربرگيرنده مقررات مربو    

 هاي توليدي بتن آماده از روش ثابت و        در بازرسي و نظارت بر كارگاه     هاي توليد بتن آماده است، تا بتوان        واحد

كـرد   در نگارش اين استاندارد سعي شده است موارد قابل توجهي كه به بهبـود عمـل               . نواختي پيروي كرد   يك

و پويا در ارتقاي كيفيـت بـتن و تجهيـزات            آينده نگر  و نظر قرارگيرد و نگاهي جامع       انجامد مد  بتن مي وليد  ت

بديهي است اصول بازرسي كيفيت بتن آماده توليـدي و تجهيـزات تحويـل آن بايـد در                  . يد آن لحاظ شود   تول

ه شود و اسـتانداردهاي ديگـري در        هاي توليدي بتن آماده در نظرگرفت      كارخانهسامانه جامع نظارت و ارزيابي      

  . شودجهت موارد مذكور تدوين 

شركت و يا مؤسسه اي با      ،  هاي توليدي بتن آماده    اي نظام كنترل و ارزيابي كارخانه     مغتنم است در جهت اجر    

سيس شود تا نسبت بـه اجـراي ايـن اسـتاندارد و           أسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ت      مجوز و تأييد مؤ   

   .دهاي مرتبط ديگر اقدام كنداستاندار
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   بتن آمادهدي تولزاتي تجهتيفيكنترل ك و ي فهرست بازرس-بتن آماده 
  
  

  ـ هدف 1 
آماده واحدهاي توليدي بتن     مميزي تجهيزات     و  براي بازرسي  كنترل كيفيت هدف از تدوين اين استاندارد تعيين       

  .باشد مي
  

  ـ دامنه كاربرد2 
  . هاي توليدي بتن آماده كاربرد دارديه واحد و بازرسي كل، مميزي ارزيابيبرايد اين استاندار

در ديگـري نيـز   اسـتاندارد   اي تدوين شـده اسـت و      جداگانهه صورت   هاي بتن آماده ب    تاندارد ملي ايران در مورد ويژگي      اس :يادآوري
  . تشده اسخصوص فهرست كنترل جهت بازرسي ماشين آالت تحويل بتن آماده تهيه 

 
   ـ مراجع الزامي 3 

بـدين  . ها ارجاع داده شده است      ن اين استاندارد ملي ايران به آن      حاوي مقرراتي است كه در مت      مدارك الزامي زير  
  .شود ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي

 ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد         يهدر صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالح             
 ارجاع داده شده است، همـواره       هادرمورد مداركي كه بدون تاريخ انتشار به آن       . نظر اين استاندارد ملي ايران نيست     

  .ها مورد نظر استنآخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آ
  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

  
  .ها  ويژگي–، بتن آماده 1381سال  : 6044 استاندارد ملي ايران شماره 3-1
  .، نمونه برداري بتن تازه1370سال : 3201 ايران شماره  استاندارد ملي3-2
  . اسالمپ بتن–، تعيين رواني بتن تازه 1371سال : 3203 استاندارد ملي ايران شماره 3-3
  .هاي بتن  آزمونه–، تعيين مقاومت فشاري 1371سال : 3206 ايران شماره  استاندارد ملي3-4
  .، بازدهي و هواي موجود در بتن، آزمون وزن مخصوص1375سال : 3821 ايران شماره  استاندارد ملي3-5
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  ـ اصطالحات و تعاريف 4

  :رود در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير به كار مي
  
4-1  

  ها پيمانه كننده
  .شود  مقدارمواد، مصالح و آب اطالق ميگيري به تجهيزات توزين و اندازه

  
4-2  

  كن مركزي مخلوط
  .شود ق مي اطال،باشند ن آماده دركارگاه مركزي مستقر ميهايي كه جهت توليد بت به دستگاه

   
4-3  

  كن ن مخلوطكاميو
     كـار   بـتن بـه    زدن دن و هـم   كـر  مخلـوط گفته مي شود كـه در       كه داراي انواع مختلفي است      به ماشين حمل بتن     

  .روند مي
  
4-4   

  برگه تحويل
  . شود در هنگام تحويل بتن به خريدار ارايه مي و آن اطالعات و مشخصات بتن نوشته شده است اي كه در برگه

  
4-5  

   شركت رسمي
اي است كه با مجوز قطعي و تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي صالحيت  مؤسسهشركت يا 

  .كنترل، ارزيابي و نظارت بر واحدهاي توليدي بتن آماده و ارايه گواهينامه به آنها را به عهده دارد
4-6  



  

  بازرس
دارد و تحقيقات صنعتي ايران مورد تأييد مؤسسه استان) داراي كارشناسي مهندسي(شخص حقيقي يا حقوقي 

  .جهت ارزيابي و نظارت بر تجهيزات تحويل واحدهاي توليد بتن آماده مي باشد
  
   فرآيند بازرسي و نظارت- 5
  
   حمل و انبار كردن مصالح1- 5
   مواد سيماني 5-1-1
 و جابجـايي مـصالح و       مخازن مواد اوليه يا سيلوها بايد در برابر آب و هوا و مواد ديگر نفوذ ناپذير باشد                 5-1-1-1

  .  آنها به راحتي ميسر شود درتخليه
محل نگهداري انواع سيمان و يا مواد سيماني مختلف بايد از هم مجـزا باشـند تـا از هـر گونـه درهـم                          5-1-1-2

  . آميختن و يا ايجاد آلودگي و ناخالصي جلوگيري شود
  .انجام شود 1-7-3 بخش 1-3بند انبار كردن مواد سيماني بايد طبق الزامات استاندارد  5-1-1-3
  
  ها   سنگدانه5-1-2
  .ها جلوگيري شود ها بايد از جداشدگي مضر و شكستگي سنگدانه  در روند تخليه سنگدانه5-1-2-1
  . ها جلوگيري شود جدا شدگي و شكستگي سنگدانه ها بايد از سنگدانه در روند انبار كردن 5-1-2-2
  .بايد از هرگونه آلودگي مبرا باشد ها  محل انبار كردن سنگدانه5-1-2-3
درهم آميختن اجـزاي هـر يـك از         ها بايد به نحوي سازمان دهي شود كه احتمال            سنگدانه  انبار كردن  5-1-2-4

هـاي انبـار       ديگر سـنگدانه   هاي هر بخش كامالً منفك از بخش         نداشته باشد و سنگدانه     وجود بخش ديگري  با   آنها
  .باشدشده 

  . جلوگيري شود هاي درون واحد توليدي بايد از جداشدگي مضر و حمل و نقل در جابجايي 5-1-2-5
هـا   ها ساخته شود تا از مخلوط شدن سنگدانه         جدا از يكديگر بر اساس نوع و اندازه سنگدانه          فضاها بايد  5-1-2-6

  . با اندازه ها و انواع مختلف جلوگيري شود
 زهكـشي باشـد و از ورود مـواد     سـامانه ها مجهز به     انههاي نگهداري سنگد    توصيه مي شود كف محفظه     5-1-2-7

  . خارجي جلوگيري به عمل آيد
ها را حداقل به انـدازه مـصرف         دي، قابليت نگهداري مقدارسنگدانه    توصيه مي شود تجهيزات واحد تولي      5-1-2-8

  .روزانه دارا باشد
  .  انجام شود2-7-3 بخش 1-3ها بايد بر طبق الزامات استاندارد بند  انبار كردن سنگدانه 5-1-2-9
    آب3 - 5-1



  

دقـت   بايد با فشاركافي ثابت يا تنظيم شده جهت اجتناب از اخـتالل در ) 1-3مطابق بند ( آب مناسب    5-1-3-1
  . ها تأمين شود گيري اندازه

حتـي در  (كردن بـتن آمـاده در هـواي خيلـي سـرد              يديه براي توليد   واحدهاي توليدي كه خواستار تأي     5-1-3-2
طور مستمر در معرض چنين وضعيت جوي قـرار دارد بايـد             باشند، و محل توليد آنها به      مي)  زير صفر درجه   دماي

 75بـراي آب و يـا سـنگدانه جهـت هـر             )  اسـب بخـار    kj/s 2/11 )15 ظرفيـت گرمـايي   به طور متوسط حداقل     
      ظرفيـت گرمـايي     ،اشـته باشـد   كننده امكان د    چنانچه استفاده شبانه روزي از وسايل گرم       .مكعب را دارا باشند    متر
  . تقليل پيدا كندد، كه بايد در هر ساعت به آب منتقل شو)اسب بخار kj/s 457/7) 10تواند به  مي

  . باشدسلسيوس درجه 5 از زمان توليد تا زمان تحويل نبايد پايين تر از ، شايان ذكر است كه دماي بتن توليد شده-يادآوري
  
  هاي بتن   افزودني4 -5-1
 بايـد بـه شـكلي باشـد كـه از      ،باشـند  صـورت مـايع مـي    ههايي كه ب داري و جابجايي افزودني ه نحوه نگ  4-1 -5-1
يخ زدگي مـي توانـد باعـث تفكيـك تركيبـات بعـضي از مـواد                 ( شود   پرهيزها در هر زمان      افزودنيمواد  زدگي   يخ

  ). كه اين عمل در كنترل كيفيت بتن تأثير مي گذاردشودشيميايي مايع 
  . مصون باشندداري شوند كه از آسيب توسط آلوده كننده ها  هها بايد به روشي نگ افزودني 4-2 -5-1
يا ناپايدار مي باشند در نظرگرفتـه        هاي مايع كه محلول، معلق و      براي هم زدن افزودني     1شرايطي بايد   4-3 -5-1

  .شود
 انجـام   3-7-3بخش   1-3استاندارد بند   الزامات  طبق  بايد    بتن ايه   افزودني  مواد ار كردن و انب داري   نگه 5-1-4-4

  .شود
  

  

   تجهيزات پيمانه و مخلوط كردن2- 5
  
   ترازوها5-2-1
 در اين سـامانه  .، برخوردار باشدكه شامل اهرم يا بارسنج ها هستند هر ترازو بايد از يك سامانه مناسب      5-2-1-1

نتايج يـا بـه     . انجام شود  2-1-2-5 در بخش    وزن كشي بايد به طور صحيح در محدوده تغييرات مجاز تعيين شده           
كـشي و اخـتالط      هـاي وزن   براي انواع سامانه  .  نشان داده شود   2وسيله شاهين، صفحه مدرج كامل يا نمايش رقمي       

 درجـايي .  بايد از جايگاه معمول خودش توانايي ديدن نتايج را داشته باشـد            3كاربر، چه دستي و چه خودكار،       مواد
نترل و نظارت، از تجهيـزات وزن كـشي و اخـتالط دور مـي باشـد، اسـتفاده از صـفحه                      كه محل صفحه نمايش ك    

                                                 
  . دشوا تعيين مي ه شرايط باتوجه به الزامات توليد كنندگان افزودني -1

2-Digital 
3- Operator 
 



  

نيـز    انجام دهـد،   2-1-2-5 الزامات بند    هاي ترازوي اصلي را براساس     نمايش يا دستگاه هاي ديگركه بتواند قرائت      
  .امكان پذير باشد

بـراي نتـايج    . اده از آن باشـد     از ظرفيت تـرازو در كـل مـدت اسـتف           ±2/0%  دقت هر ترازو در محدوده       5-2-1-2
 ±25/0%با در نظر گرفتن محدوده خطي، دامنـه تغييـرات بايـد تـا           بايد    رقمي، دستگاه رقمي نسبت به نتايج غير     

  . ظرفيت افزوده شود
 ، كـه صـحت آنهـا        ±01/0%هركـدام بـا دقتـي در دامنـه          (هاي آزمايشي مناسب     ، وزنه kg250 حداقل   5-2-1-3

رازوهـا قابـل اسـتفاده    موجود باشد و به آساني براي كنترل دقـت ت       ) تأييد شده باشد   ارب   يك ،سال دوحداقل در هر    
اگر واحـد توليـدي     .  انجام شود  ارب  يك ماه   6بازبيني و كنترل مجدد ترازوها بايد حداقل هر       شايان ذكر است    . باشند

 مرتفـع   2-1-2-5طـابق بنـد     ماه نقـايص را م     6 حد فاصل     بايد بتواند در   ،تغيير مكان دهد و يا رد صالحيت شود       
وسـسه اسـتاندارد و تحقيقـات     از م و تأييديـه شود براي كنترل مجدد آماده -سازد و مجدداً بازرسي صورت گيرد    

  .كنداخذ صنعتي ايران يا شركت رسمي 
   

   مخزن وزن كشي5-2-1-4
  . قرارگيردها كشي بايد طوري طراحي شود كه مركز ثقل كل بار هميشه بين پايه مخزن يا محفظه وزن

  
   نيرو سنج ترازوها5 -5-2-1 

ه صورت مستقيم و يـا از طريـق         گير ب   به يك يا چند اندازه     1نيروسنج ها به نحوي سازمان دهي شده باشند كه بار         
هاي معرفي شده توسط     بارسنج. ها كل بار را با دقت الزم نشان دهند          اهرم ها انتقال يابد و شبكه نيرو سنج        سامانه

بـرداري واحـد توليـدي قـرار دارد از دقـت الزم              محدوده دماهايي كـه معمـوال در طـي بهـره           بايد در توليدكننده،  
  . برخوردار باشند

  
   ميله نشانگر ترازوها5-2-1-6
كه بايد با يـك تـرازو        كشي مجزا براي هر يك از اجزاي پيمانه         ميله وزن  و 3 ، نشانگر تراز   2 ازميله تراز  5-2-1-6-1

  .شده باشدوزن كشي شوند، تشكيل 
د و قابليـت    شـو اري دقيق و مؤثر تجهيـز       د  ه در برابر خوردگي مقاوم باشد و با وسايل نگ         4 ميله توازن  5-2-1-6-2

 mm 75/0 كه با فاصله مناسبي كه كمتـر از   ظرفيت، بيشتر نشود را درحالي  1/0%تنظيم به كمترين درجه كه از       
  . ، دارا باشدشود نمي

                                                 
1- Load 
2- Blance beam 
3- Balance indicator    
4- Beam Poise 



  

 1/0% وقتـي كـه وزنـي متنـاظر بـا          - كافي قابليت نشان دادن جابجايي       به ميزان  نشانگرهاي ترازو    3 -5-2-1-6
قابليت .  را دارا باشد   -  ظرفيت باربري  50%گيرد و بار معادل آن و يا بيشتر از           ظرفيت ترازو در محفظه پيمانه قرار     

 از 4%ين و همچنـين   پايهاي وزن هركدام كمتر باشد، براي kg 100  يا5 %حركت عقربه نشانگرهاي ترازو حداقل
شايان . سنگين در نظر گرفته شودهاي   هر كدام كمتر باشد، براي وزنkg 50رين ميله وزن كشي ياتظرفيت بزرگ

  . شودتعبيهذكر است وسايل الزم براي تعديل نوسان عقربه نشانگر بايد 
   

5-2-1-7رج ترازوها با صفحه مد  
  . و غبار مجهز باشند محافظت در برابر گردبراي نشانگرها 5-2-1-7-1
5-2-1-7-2   رج بار را در پيمانه سنج به طور پيوسته ازحالت صفر اوليه تا حداكثر ظرفيـت وزنـي                   صفحه هاي مد

  . ترازو نشان دهند
هـاي   در روي يك مـسير دايـره اي بـا فاصـله           ) واحد( درجه   1000صفحه هاي مدرج حداقل داراي       5-2-1-7-3

  .دنديگر فاصله داشته باش  از يكmm  75/0از ايد كمترمناسب باشند و درجات ذكر شده نب
   

   ترازوها با نمايشگر رقمي5-2-1-8
مي محافظت شده در برابر غبار با شماره هاي به اندازه كـافي بـزرگ                مجهز به نشانگر يا نمايشگر رق      5-2-1-8-1

  .  ترازو ساخته شوند از ظرفيت1/0 %براي خواندن باشند و با حداقل افزايش عددي معادل و يا كمتر از
  
   نحوه توزين پيمانه كننده ها 5-2-2
 پيمانه هايي كه براي وزن كشي سيمان، سنگدانه ها و همچنين آب و مواد افزودني استفاده مي شـوند                    5-2-2-1
اسـت، باشـند و      شامل محفظه هاي مناسب كه به صـورت معلـق بـه تـرازو متـصل                  ،)اگراندازه گيري وزني باشد   (

  . زم براي پركردن و تخليه باشند ال1كاروساز مجهز به همچنين
اين وسايل نبايد بـه  . شوندو مواد ديگر سيماني به كمك ترازوها و در محفظه هاي وزني توزين   سيمان   5-2-2-2

  .باشندماني استفاده مي شوند وابسته سي ي كه در مورد اجزاي مواد غيريها و محفظهترازوها 
  .  توزين شود قبل از ساير مواد مكمل سيماني،كشي سيمان پرتلند وزنت  شايان ذكر اس–يادآوري 

  
بـارگيري،   توانايي سنجيدن بار دريافت شده را بدون تماس با مواد وزن شده بـا سـازوكار               بايد  ها    پيمانه 5-2-2-3

  . دارا باشند

                                                 
1- Mechsnism 



  

.  محافظـت شـوند    اي  حفظـه در م مصون باشند و     توزين   در سازوكار بارگيري و   هاي سيمان    كننده  پيمانه 5-2-2-4
تميز شـده و از     به صورت خودكار    محفظه توزين با فشار باد      . كشي نداشته باشد   بطوري كه اثري بر روي دقت وزن      

  . تخليه كامل آن اطمينان حاصل شود
 اي باشد كه توانايي توقف جريان مـواد در دامنـه تعيـين    ها، بايد به گونه سازوكار بارگيري پيمانه كننده  5-2-2-5

  . كه دريچه بسته مي شود را دارا باشد  و جلوگيري از هدر رفتن مواد در موقعي5-2-5شده در بخش 
  . يا ساير وسايل نصب شده به اين منظور، ابزاردقيقي براي وزن كشي نمي باشند 1 ارتعاشگرها5-2-2-6
 تداخل در دقـت وزن كـشي         تا از  ي در هنگام وزيدن باد بايد محافظ كافي داشته باشند         كش  وسايل وزن  5-2-2-7

  . جلوگيري شود
  
   وسايل پيمانه كردن حجمي آب 5-2-3
  )3-1-3-2-5تا 1-1-3-2-5بندهاي طبق ( اندازه گيري آب 5-2-3-1
توانايي توقف جريان در دامنه تغييرات مشخص شده در بخـش        ه دستگاه قطع كننده باشد و        مجهز ب  5-2-3-1-1
  . هيچ منفذي نداشته باشدنبايد  ،قتي بسته مي شوداين وسيله و.  را داشته باشد5-2-5-3
و يـا مجهـز بـه        lit4يم شدن حداقل به انـدازه       كه توانايي تنظ   مجهز به وسيله تنظيم حجمي باشد      5-2-3-1-2

  . و يا هر دو حالت را داشته باشدباشد  ،را داراست lit4  كه توانايي خواندنشمارگر
يج توزين حجمي در هر نقطه از زمان اندازه گيري، بايد به وضوح قابل               براي مسئول پيمانه كردن نتا     5-2-3-1-3

  . مشاهده باشد
  )3-2-3-2-5 تا 1-2-3-2-5 بندهاي(حجمي پيمانه آب  مخزن 5-2-3-2
.   مجهز به شيرهاي پر و تخليه كردن باشند و زماني كه بسته شوند به هيچ وجه نشت نداشته باشند                   5-2-3-2-1

  .  را دارا باشد3-5-2-5شده در بند انايي متوقف كردن جريان را در دامنه تعيين شير مخصوص پركردن، تو
 باشد كـه حجـم آب در مخـزن را از    كاربر داراي يك درجه اندازه گيري يا وسيله ديگري كه در ديد    5-2-3-2-2

 ذكـر   شايان. ددرجه بندي شده باش    lit4ت كامل مخزن، نشان دهد و بر اساس         كه آبي وجود ندارد تا ظرفي      زماني
  . گيرد ظرفيت مخزن قرار به لوله سرريز باشد كه در تراز است مخزن مجهز

  . مجهز به شير رفع بارهاي اضافه باشد5-2-3-2-3

  
  
  
  هاي مواد افزودني مايع   پيمانه كننده5-2-4

                                                 
2- Vibrators 



  

ها با هم سـازگار      يجز در مواقعي كه افزودن    ه   افزودني مايع بايد يك پيمانه مجزا داشته باشد، ب          مواد  هر 5-2-4-1
        . اي كه استفاده مي شود، شسته شود باشند و يا پيمانه بعد از هر دوره

        ز پديـده پـس زدن جريـان و        هـاي مناسـب بـراي جلـوگيري ا         وله كشي صحيح و اسـتفاده از دريچـه         ل 5-2-4-2
  . دتخليه شده، الزم مي باش  و همچنين به منظور اطمينان از صحت مقدار شدن1آب شويه

 كـه زمـاني كـه انـدازه          هر پيمانه از مواد افزودني مايع شامل، يك مخزن دقيق و واسنجي شـده باشـد                5-2-4-3
  . مي گيرد، مواد افزودني در آن جمع شوند مورد كنترل قرار) 4-5-2-5مطابق بند (گيري 

گيري كننـده از خـوردگي و       جلـو مواد افزودني   ،  )زود گير ( مواد تسريع كننده     ها بجز   براي مواد افزودني   5-2-4-4
 ژل ميكروسيليكا، پيمانه كننده افزودني هاي مايع مجهز به دستگاه بصري يا ديگر وسـايل مـشابه جهـت كنتـرل                    

كنتـرل ناخالـصي   .  ، اسـتفاده شـود  ±20% با محدوده تغييرات    2اوليه مقادير مواد افزودني پيمانه شده در هر دوره        
  . وسيله اندازه گير اوليه باشدكرد عملبايد مستقل از دقت نحوه كار و 

، مقادير پيمانه شده يا قطع شدن منبع مـواد  صورت قابل ديدنه واد افزودني مايع ب   هاي م   پيمانه كننده  5-2-4-5
ز تـوزين   ايـن موضـوع بـراي جلـوگيري ا        (افزودني را وقتي مواد افزودني مايع در منبع موجود نباشد، نشان دهـد              

  .)ها مي باشد هاي هوا به جاي افزودني حباب
  
  ها در كارخانه توليدي   دقت پيمانه كننده 5-2-4-5
    هـاي مجـزا يـا بـر اسـاس        وزن مـورد نيـاز در پيمانـه   ±1 % سيمان و ساير مواد سيماني بايد در دامنه       5-2-5-1
قـت  ولي در هر دو مـورد د      . ها به صورت وزني اندازه گيري شوند       هاي تجمعي سيمان و پوزوالن      مقادير وزن   %1±

ظرفيت تـرازو در   30%هاي زير   كه براي وزن  (  ظرفيت ترازو باشد      ±3/0% الزم براي پيمانه كردن بارهاي كم بايد،      
   . دآن انجام شو 1-7 بخش 1-3استاندارد بند مطابق و يا توزين مي تواند ) نظر گرفته شده است

تـوزين  (هـاي مجـزا      كـردن از در پيمانـه       وزن مورد نيـ     ±2%  سنگدانه ها بايد بصورت وزني و به اندازه        5-2-5-2 
هاي سنگدانه، توزين شوند اما      هاي تجمعي كل پيمانه      مقادير وزن   ±1%يا در توزين تجمعي سنگدانه ها       ) جداگانه

هاي كمتر   كه براي وزن  (  ظرفيت ترازو باشد      ±3/0% در هر دو شيوه دقت الزم براي پيمانه كردن بارهاي كم بايد،           
آن انجـام    2-7 بخـش    1-3استاندارد بند   مطابق  تواند    يا توزين مي   و) شود  در نظر گرفته مي     ظرفيت ترازو  30% از

   . دشو
 ، هر كدام كه بزرگتر باشند       lit4±  مقدار كل مورد نياز يا        ±1 % آب به صورت حجمي يا وزني درحدود       5-2-5-3

 روز  90بايـد حـداقل هـر     ) هـا  جشـامل آب سـن    (بازبيني و كنترل دقت پيمانه كردن حجمي آب         . گيري شود  اندازه
  . صورت پذيردتوسط بازرس مقيم بار  يك

                                                 
1- Siphon 
1- Cycle 



  

 سـيمان   kg50زان مصرف مواد به ازاي هر         وزن تعيين شده يا حداقل مي       ±3%  مواد افزودني بر اساس    5-2-5-4
ودني هاي مواد افز   بازبيني و كنترل دقت توزين پيمانه     . يري شوند توسط بازرس مقيم     انداز) هر كدام بيشتر باشد   (

  . صورت پذيردتوسط بازرس مقيم  بار يكروز 90 حداقل هرمايع بايد
  :ها صورت گيرد بر اساس رطوبت آزاد سنگدانه) قوام(ها و كنترل اسالمپ   تصحيح وزن سنگدانه5-2-5-5
ها در هنگام پيمانه كـردن، الزم        نمودن شرايط مناسبي براي تثبيت رطوبت سنگدانه        به منظور آماده   5-2-5-5-1

. گيري دستي يا خودكـار، رطوبـت صـورت پـذيرد     است تركيب مناسبي از نگهداري پيش از پيمانه كردن و اندازه      
ها از يك درصد وزنـي   ساس تغييرات ميزان رطوبت سنگدانههاي پيمانه شده برا    داوري در مورد وزن سنگدانه    روند  

     ي انـدازه گيـري خودكـار رطوبـت         هـاي مـورد اسـتفاده بـرا        دقـت دسـتگاه   . شـود   هاي خشك منظور مي     سنگدانه
  . دشوكنترل توسط بازرس مقيم  بار يك روز 90ها بايد حداقل هر سنگدانه

  .دشوانجام ) 3-3بندمطابق استاندارد ( اقدامات الزم براي اطمينان از كنترل صحيح اسالمپ 5-5-2- 2- 5
  
  1هاي توزين و اختالط  سامانه5-2-6

   :خاص كنترل كننده سامانه توزين و اختالطمات اجزاي  مشخصات و الزا5-2-6-1
ص را رد وسايل و مصالح خـا ك باشند كه كنترل عمل هاي ساخت بتن قسمتي از تجهيزات ساخت مي    كنترل كننده 

هـا   تريكي و غيره و يا تركيبي از اين       ها ممكن است مكانيكي، هيدروليكي، بادي، الك       كنترل كننده . مهيا مي سازند  
هاي ساخت تشكيل شده است كه جهت دقـت           ساخت و كنترل كننده    بتن از تركيب وسايل   سامانه ساخت   . باشند

 سـاخت  سـامانه معمـوالً   . هاي خواسته شده مورد احتياج مي باشند       گه داشتن اجزاي بتن در نسبت بندي      و ثابت ن  
  .باشد شامل وسايل ساخت و كنترل جهت مواد سيماني، سنگدانه، آب و مواد افزودني مي

  .ها نباشد كنترل افزودنيساخت شامل سامانه  سامانه  ممكن استقرار نگيردكه مواد افزودني مورد استفاده  صورتيدر  -1يادآوري 
 ساخت شامل تجهيزات سـاخت بـراي        سامانه، ممكن است     آب در كاميون مخلوط كن اضافه شود       كه كامالً  در صورتي  -2يادآوري  

  .آب، نيز نباشد
  
شـوند، آب و  سيماني و سنگدانه ها بايد بر اساس وزن مخلـوط   مواد[هاي وزني    ده كنترل پيمانه كنن   5-2-6-1-1

 )2-1-6-2-5طبق بنـد    (ه حجم را تعيين مي كنند و        ها ممكن است بر اساس وزن يا حجم در وسايلي ك           افزودني
  . ]بك وزن، مورد استفاده قرار گيرندهاي درشت س به ويژه براي سنگدانه

  صورت مي گيرد كه وسايل ساخت بـه صـورت          طور دستي هنگامي   ه توزين وزني ب   - كنترل دستي  5-2-6-1-1-1
 است وسايل ساخت ممكـن اسـت        شايان ذكر .  كاربر از ترازو دارد    دستي كار كنند و دقت آن بستگي به مشاهدات        

  .كار افتنده وسيله دست يا هيدروليكي و بادي يا برقي ب به
   
  

                                                 
1- Batching System 



  

   كنترل نيمه خودكار 5-2-6-1-1-2
و ورت مـي پـذيرد، شـروع تـوزين مـصالح             نيمه خودكار، كنترل وزن پيمانه ص       كه با يك يا چند سازوكار      گاميهن

حفـاظتي از تـداخل   دست آيد و احتياج به وسـيله    هطور خودكار طراحي شده كه وزن مورد نظر ب        ه  توقف جريان ب  
  .باشد دستگاه نمي

   
  خودكار   1 سامانه بخشي5-2-6-2-2

گيري حجمي آب و مـواد افزودنـي در واحـد توليـدي انجـام       اگر اندازه( وزني و حجمي بوده     هاي تركيبي از پيمانه  
باشـد و   ي تركيبي و خودكارخودكار يا نيمه خودكار تركيبي از شيوه هاي دستي، نيمه سامانهو كنترل اين   ) شود

  حـداقل بايـد يكـي از       . ، منظـور نمـي شـود      شـود    معرفـي مـي     كه در زير   خودكار يا   خودكار نيمه   سامانهبه عنوان   
  .كارگرفته شود ههاي غير دستي براي كنترل پيمانه كردن سيمان يا سنگدانه ب كنترل

     
   سامانه نيمه خودكار5-2-6-2-3

و كنتـرل  ) گيري شـوند   واد افزودني به صورت حجمي اندازه     اگرآب يا م  (هاي وزني و حجمي بوده       تركيبي از پيمانه  
مطـابق   ( تركيبي يا تركيبي از نيمه خودكار تركيبي و خودكار يا كـامالً خودكـار              ودكارخ نيمه    يا كامالً  سامانهاين  
 خودكـار كـه در زيـر        سامانه ولي همه الزامات     ،باشد) 2-2-1-6-2-5و يا    4-1-1-6-2-5يا   3-1-1-6-2-5بند  

  . دهد مطرح شده را انجام نمي
  
   سامانه خودكار4 -2-6-2- 5

و كنترل ) آب يا مواد افزودني به صورت حجمي اندازه گيري شوند اگر(حجمي بوده هاي وزني و   از پيمانهتركيبي
امات توضيح داده و داراي كليه الز) 2-2-1-6- 2-5و يا  4- 1-1-6- 2-5مطابق بند ( كامالً خودكار بوده سامانه

  . شده در زير باشد
هـاي    ولـي بـراي پيمانـه      ،عال شوند شده و ف  كار شروع   ازوهمه تجهيزات توزين و اختالط با يك س        5-2-6-2-4-1

  .  و سازوكار ديگري عمل كند زمان با ساير اجزا توزين شودافزودني هممواد حجمي آب و يا 
هاي توزين براي    ، مگر اينكه كنترل    ممكن نيست فعال شود    سامانه هر قسمت وزن شده در       ه تخلي 5-2-6-2-4-2

ند و ترازوها به حالت اوليه برگشته و همچنين همه اجزا به            همه پيمانه هاي وزني از پيمانه قبلي تفكيك شده باش         
  . طور صحيح وزن كشي شده باشند

  شـود، يـا    آن با تـوزين حجمـي آب بررسـي        گر حجمي مواد افزودني و عدم تداخل          پيمانه ل كنتر 5-2-6-2-4-3
 و جزء يا اجـزاي مـرتبط        ها ا هم مواد افزودني    تا معياري براي عدم تخليه ب      اقل با يك پيمانه وزني كنترل شود      حد

  . ديگر و همچنين كنترل صحيح توزين مواد افزودني باشد

                                                 
2- Partially 



  

   تيغه هاي تجهيزات توليد5-2-6-3
دچـار فرسـودگي و از بـين         10 %هاي تجهيزات اختالط و توليد بتن در واحد توليدي نبايـد بيـشتر از               انواع تيغه 

  .رفتگي شده باشند
  . و ثبت شود بتن بايد در هر هفته صورت پذيردهيزات اختالط و توليد بازبيني و كنترل تيغه هاي تج:يادآوري

  
   كنترل نيمه خودكار به هم پيوسته5-2-6-1-1-3

كنترل وزن پيمانه به هم پيوسته شده صورت مي پـذيرد، شـروع      نيمه خودكار  سازوكارهنگامي كه با يك يا چند       
لـت  در اين حا  . دست آيد  ه شود كه وزن مورد نظر ب      طور خودكار طوري طراحي مي     هتوزين مصالح و توقف جريان ب     

پذيرد تا اينكـه مـصالح       كه تخليه صورت نمي    اطمينان از اين  سازند   ها را مهيا مي    تجهيزاتي كه عدم تداخل دستگاه    
  .سازند را، مهيا مي توزين شوند 5-2-5د مطابق با الزامات مشخص شده در بن

  
   كنترل خودكار5-2-6-1-1-4

خودكار و شروع توزين مواد سيماني، سنگدانه، آب، افزودني و توقف جريان نيـز               طوره  رل توزين ب  هنگامي كه كنت  
ـ       حي شده باشند و اوزان در رواداري      طور خودكار طرا  ه  ب طـور   مانه بـه ا، سـ  دسـت آينـد   ه  هاي مورد نظر مورد نظر ب

  . شود خودكار معرفي مي
            : در اين حالت بايد از موارد زير اطمينان حاصل كرد

  درصـد ظرفيـت تـرازو نباشـد،          ±3/0%توزين تا زماني كه درجه عقربه ترازو به صفر برنگردد و در محـدوده               ) الف
  . صورت نپذيرد

  .  توزين شروع نشود،سازوكار تخليه هنوز باز باشد اگر) ب
  . نكند كار تخليه شروع به كارگر توزين درحال انجام باشد، سازوا) پ
  . توزين نشود شروع به كار نكند5-2-5هاي بند  ي كه وزن مصالح مطابق با رواداري تا زمانكار تخليهسازو) ت
ودني، در مخازني   گيري مواد افز   اين وسايل جهت اندازه   ( وسايل كنترل كننده ساخت بر اساس حجم         5-2-6-1-2

  ).رندگي طور حجمي مورد استفاده قرار مي هگيري آب ب باشند يا اندازه طور حجمي مي هكه ب
  
   كنترل دستي 5-2-6-1-2-1

كننـد    دسـتي كـار مـي      طور هگيري ب   ها زماني كه وسايل اندازه       توزين حجمي جهت آب و يا افزودني       كنترل دستي 
از قبيـل دسـتگاه   (ه بـستگي دارد  گيري به مشاهدات كاربر از نشانگر حجمي دستگا   پذيرد و دقت اندازه     صورت مي 

ـ    جريان مايع مـي   . شود  تي جريان در حجم مورد نظر قطع مي       سدطور و به ) يگر وسايل مي و يا د   رق وسـيله   هتوانـد ب
  . يا بوسيله نيروي برقي كنترل شوندسيله باد، نيروي هيدروليكي وو هدست يا ب

  



  

   كنترل خودكار5-2-6-1-2-2 
  . دپذير د صورت ميدست آيه طور خودكار زماني كه حجم طراحي شده ب هگيري و توقف جريان ب شروع اندازه

  
  هاي مورد نياز  انواع سامانه5-2-6-2
  
   سامانه دستي1 -5-2-6-2

گيري آب يـا مـوادافزودني در واحـد توليـدي             اگر اندازه (كردن حجمي     هاي وزني و وسايل پيمانه      تركيبي از پيمانه  
 آب و يا مواد     ما براي  ا ، كامالً دستي بوده   سامانهكنترل اين   . بندي اجزا بتن باشد    به منظور نسبت  ) گيرد صورت مي 
  .واند نيمه خودكار يا خودكار باشدت افزودني مي

  
  ها   ثبت كننده5-2-7

 ها و آب يا مواد افزودني اندازه گيـري شـده را            ه، سنگدان  مقدار مواد سيماني   شاخص هاي وسايلي هستند كه ثبت     
  . دهند در يك مخلوط مشخص انجام مي

اين وسيله بايـد    . واد را در هر لحظه بر روي نمودار نشان دهند          ثبت كننده گرافيكي بايد نتايج توزين م       5-2-7-1
 كه چاپ نتايج مقادير توزين شده را نشان         بت نمايد و يا ثبت كننده رقمي       ظرفيت ترازو ث    ±2% نتايج را در دامنه   

  .  ظرفيت ترازو نشان دهد±1/0% دهد و بايد نتايج را در دامنه
  :بايدهمچنين ها  ثبت كننده

هـاي ثبـت    وسـيله (اري اطالعـات جلـوگيري شـود،    ك ز به سامانه محافظت مؤثر باشند تا از دست     مجه 5-2-7-2
  . )ته باشندگرافيكي بايد در يك محفظه قفل شده قرارگيرد و توانايي نشان دادن نتايج را در اين وضعيت داش

  .  بر اساس برگه تحويل، نتايج پيمانه شده را نشان دهند5-2-7-3
  . ي اجزاي وزن شده ثبت كند ظرفيت ترازو برا3/0 %الي يا ظرف خالي را در دامنه ترازوي خ5-2-7-4
  . يا اجزاي پيمانه شده را ثبت كنند مقدارجزء 7-5- 2- 5
  
   مخلوط كن مركزي3- 5
  
  :، مخلوط كن در واحد توليدي بايد شرايط زير را دارا باشدفقط براي عمليات مخلوط كن مركزي 5-3-1
در مدت زمان اختالطي كه به صـورت مـستمر در واحـد             ) 1-3طابق با بند    م(يد بتن همگن     توانايي تول  5-3-1-1

با عنوان معيارهاي بـتن آمـاده طـرح         ) 1-3مطابق با بند    (زماني كه توسط    توليدي در نظرگرفته مي شود و يا در         
    ظرفيـت پيمانـه و      كـه عمليـات سـاخت بـا        زماني. ، هركدام كه از ميزان كمتري برخوردار بود را داشته باشد          شده
  . شود مطابقت داشته باشد عمليات واحد توليدي بكارگرفته ميطور مستمر در  اي كه به شيوه



  

زمان اخـتالط تعيـين شـده       وسيله زمان سنج باشد كه اجازه ندهد پيمانه قبل از سپري شدن              ه مجهز ب  5-3-1-2
  .تخليه شود

   
  زي و كاميون مخلوط كن كن مرك اي عمليات اختالط مشترك در مخلوط بر5-3-2

اختالط اجزاي بتن به منظور كـاهش حجـم كـل آنهـا را قبـل از                  1واحد توليدي بايد توانايي جزئي    كن در    مخلوط
  .تخليه در كاميون مخلوط كن داشته باشد

   
  مشخصات برگه تحويل 5-4

  :برگه تحويل بايد شامل اطالعات زير باشد
               . نام شركت بتن آماده5-4-1
ر بيش از يـك واحـد       ، در صورتي كه عمليات د     گيري و توزين در آن انجام شده         نام واحدي كه عمل اندازه     5-4-2

  .انجام شده باشد
   .برگه 2 شماره زنجيره5-4-3

  . اسم يا شماره كاميون مخلوط كن5-4-4
  . نام پيمانكار يا ديگر خريداران5-4-5
   . پروژه نام و محل كارگاه5-4-6
  . تن بر اساس واژگان فني كه در دفترچه مشخصات كار آمده است نوع ب5-4-7
   . ميزان سيمان در هر متر مكعب بتن5-4-8
  . تاريخ5-4-9
  . كه پيمانه بارگيري شدهي  زمان5-4-10
نـام و نـام خـانوادگي        آب بيشتري كه بنا به خواسته دريافت كننده بتن اضافه شده همـراه بـا امـضا يـا                     5-4-11

   .دريافت كننده
  . ميزان و مقدار توزين شده، نوع و نام مواد افزودني5-4-12

  . هماهنگ شود5 بخش 1-3دارد بند  مشخصات برگه تحويل بايد مطابق استان:يادآوري
  
   كنترل كيفيت5-5
ـ مورد تاييد    ) مقيم  بتن آماده  بازرس(حد توليدي بايد حداقل يك مسئول كنترل كيفيت         در هر وا  1 -5-5 طـور   هب

  . باشد وظايف وي مطابق الزامات پيوست مييم در محل واحد توليدي حضور داشته باشد و شرح مستمر و مق

                                                 
1- Partially 
2- Serial 



  

اسالمپ بتن، وزن مخصوص بتن، حبـاب هـواي بـتن، دمـاي             ( آزمايشات كنترل كيفيت بتن تازه اختالط        5-5-2
ابق با بنـدهاي    مط) د طبق اين استاندار   هاي بتن  ه آزمون – تعيين مقاومت فشاري     داري بتن،  ه عمل آوري و نگ    بتن،

هاي معتبر   نداردهاي ملي مطابق با آيين نامه     درصورت عدم موجود بودن استا     و   3-8،  3-5،  3-4،  3-3،  3-2،  3-1
بـه طـور    جهاني در هر روز كاري و جهت كنترل نهايي الزامات اين استاندارد، توسط آزمايـشگاه داراي صـالحيت                   

  .داري شود هنگ پس از تاييد بازرس مقيم،ثبت و  ،انجاممرتب 

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  پيوست الف
  )الزامي(

   مقيموظايف بازرس بتن آماده
بازرس بايد با كليه استانداردهاي ملي مرتبط آشنايي كامل داشته باشد و درمواردي كه استاندارد ملي آن                  1-الف

  .ندكموجود نباشد مطابق با استانداردهاي معتبر جهاني عمل 
 نظارت مستمري جهت مطابقت واحد توليدي و كاركنان با ايمنـي، اسـتانداردهاي سـالمت و                  بازرس بايد  2-الف

  .ايمني كار در محل كار داشته باشند
همه فـضاي انبـار     . مصالح و آب داشته باشد     ، مناسبي از انبار همه مواد سيمان       بررسي  روزانه  بازرس بايد  3-الف

       بايـد در سـيلوهاي ضـد آب يـا     هـستند  راي خـواص سـيماني    داي كـه مـواد . گي باشـد بايد تميز و عاري از آلود   
 آماده  ، فضاي انبار سنگدانه بايد براي تفكيك و زهكشي آزاد مواد انباشته شده            .داري شود  ههاي مشابه آن نگ    سازه
 همچنين. داري سنگدانه درشرايط اشباع باشد     هفضاي انبار بهتر است مجهز با سيستم پاشيدن آب براي نگ          . باشد

. ، بايد آمـاده شـده باشـد   ها در حين توليد در طول زمستان      جلوگيري كردن از يخ زدن سنگدانه      براي محافظت و  
  .طور مناسب عايق بندي شده يا با حرارت دادن از يخ زدن محافظت شود هفضاي انبار افزودني بايد ب

ضروري با توليد بتن    ن مداخله غير  بدووسيله مشخصات مورد نياز پروژه       هها بايد ب    همه آزمايشات و بازرسي    4-الف
در طي اولين توليد بتن با مشخصات تغييـر يافتـه، بـازرس بايـد در زمـان توليـد حاضـر باشـد و                         . صورت پذيرد 

مشخصات نوع و مقدار مواد را بررسي كند و مطابقـت تناسـب طراحـي مخلـوط سـاخته و تحويـل داده شـده را                     
  .تصويب كند

در زمـان سـاخت بـتن در تمـامي مراحـل            بازرس بايد   شود،    ن دستي انجام مي   بتمخلوط كردن    اگر عمل توزين و   
در حـد رواداري مناسـب در    1ساخت بتن حضور داشته باشـد و بررسـي كنـد مقـادير مـصالح جهـت هـر پيمانـه            

                                                         .مشخصات پروژه باشد

 انجـام شـود و      6-3هاي ريز و درشت مطابق بند         بندي سنگدانه   ه آزمايشات دانه  بازرس بايد بررسي كند ك     5-الف
اتفاق بيافتد بايد فوراً اطـالع داده شـود يـا           ) انحراف(نتايج مطابق با استانداردهاي ملي مربوط باشد و اگر تغييري           

  .بايد با اجازه قبلي انجام شود
مقـادير  .  تعيـين شـده باشـد   7-3 درسـتي مطـابق بنـد       ها به   بازرس بايد بررسي كند كه رطوبت سنگدانه       6-الف

هـا بـه وسـيله        اگر مقدار رطوبـت سـنگدانه     . ها تنظيم شده باشد     مصالح پيمانه با توجه به رطوبت آزاد در سنگدانه        
  .هاي مطابق با اين استاندارد ملي بايد به طور روزانه هدايت شود گيري شده، آزمايش روش سريع اندازه

برداري شوند و نبايد فراتـر        هاي مخلوط كن تحت شرايط مطلوب بهره         نظارت كند كه كاميون     بايد  بازرس  7-الف
   .زدن بارگيري شوند از گنجايش خود براي مخلوط كردن و هم

                                                 
1- Batch 



  

تيغه ها و سرعت و تعداد چرخش ها، چسبيدگي بتن بر روي  هها همچنين بايد از جهت فرسودگي تيغ كاميون
  .ثبت شوندو  بازسي ،استاندارد، كنترلمطابق با اين ها  كاميونمخزن 
سنجي آنها را در طول دوره زماني مـشخص شـده در            ا و ديگر لوازم توزين و درستي وا        بازرس بايد ترازوه   8 -الف

  .متن اين استاندارد بررسي و كنترل كند
 اسب  jkg/s2/11) 15  اصلي اين است كه آب و سنگدانه با گنجايش حرارتي برابر           الزامات در هواي سرد     9 -الف
ـ  مات اصلي اين است كه سـامانه  الزا در هواي گرم  .  حرارت داده شده و توليد شود      )m376(براي هر   ) بخار راي اي ب

اي براي وزن مفيد و تحويل يـخ خـرد شـده بـه صـورت مخلـوط در                    ها و سامانه    ن سنگدانه كردآب پاشي و سرد     
  . باشدkg/m3 45تا  kg/m3 18محدوده 

       بايد بررسي كند كه تجهيـزات و لـوازم توليـد در برگـه تحويـل خريـدار مطـابق                     ،انه بازرس  براي هر پيم   10-الف
  :بايد اطالعات زير منعكس شده باشددر برگه تهيه شده . باشد 1-3بند 

  .بتنتوليد كننده  نام كارخانه *
   . شماره برگه زنجيره*
   . تاريخ*
   . شماره كاميون حامل بتن*
  . نام خريدار*
  .)مشخصات فني پروژه(حي بتن  طرا*
   .بتن ه  رد*
  . نوع و نامه مواد افزودني و ميزان و مقدار توزين شده*
   . مقدار بتن توزين شده*
   . زمان ساخت*
   . مقدار آب اضافه شده بوسيله دريافت كننده بتن و تحويل گيرنده اوليه*
  .ني كه ممكن است درحمل بتن اضافه شده باشدافزود مواد  مقدار آب اضافه شده در طول پيمانه  و يا مقدار*
  .وسيله خريدار يا مشخصات پروژه ههرگونه اطالعات اضافه شده مورد نياز ب* 
  . شوديدار هواحد نگبايگاني ر د ديبا،  مقيم اسناد و مدارك ثبت شده توسط بازرس11-الف
زارش  و گـ شودبازرس بازديد و بازرسي    توسط   بار در سال     4 به صورت مستمر و حداقل        بايد ،واحد توليد  12-الف

  .ارسال شوديا شركت رسمي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران آن براي 
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  16:  صفحه  

  


