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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  سسـة مؤ مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 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
 اتمؤسسـ  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 توليـدي،  شرايط 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  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، صصي،تخ و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايـران  )رسمي( ملي ندارداستا عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي داردهايياستان

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

 كـدكس  كميسـيون  4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 
 هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، رفتهايپيش آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  اتمالحظـ  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فـردي  ايمني و سالمت حفظ كنندگان،
ـ  وارداتـي،  اقـالم  يـا  / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنـين  . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و ادراتيص كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات
 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش سايلو )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت
 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مـي  ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )جيواسـن ( كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظـايف  ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

  

                                                 
 ايرانصنعتيتحقيقاتواستانداردموسسة *

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 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
  »راهنماي نگارش مشخصات فني :قسمت اول – بتن «

  
 نمايندگييا / سمت و  :رئيس

  تدين، محسن
  )دسي عمراندكتراي مهن(
  

 دانشگاه بوعلي سينا وعضو هيأت علمي 
  انجمن بتن ايران رييس هيأت مديره

    :اندبير
  آباد، نسرينزاده كريمحسن

  )شيمي كارشناس(
  

  عباسي رزگله، محمد حسين
  )سراميك- مهندسي مواد كارشناس(
 

  المللي پژواك پاديرشركت بينكارشناس 
  
  

كارشناس اداره كل نظارت بر اجراي 
سازمان استاندارد و تحقيقات ستاندارد ا

 صنعتي ايران

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  مصطفي، احمدوند

  )مهندسي عمرانكارشناس ارشد (
  

  اشكوب، اشكان
  )مهندسي عمران كارشناس(
  

  اكبرپور، عباس
  )دكتراي مهندسي عمران(
  
  
  

  بيات، غالمرضا
  )مهندسي ساختمان كارشناس(
  
  

  هديتواليي، م
  )مهندسي شيمي معدني كارشناس(
  

  خطيبي طالقاني، جاويد 
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  
  

  مركز تحقيقات بتنمديرعامل 
  
  

شركت آزمايشگاه تحقيق و توسعه و مدير 
  چينآرمه

  

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
هران جنوب و عضو هيأت مديره سازمان ت

نظام مهندسي ساختمان استان تهران و 
  مركز تحقيقات بتن نماينده 

  
انجمن صنفي توليدكنندگان بتن نماينده 

و مديرعامل  آماده و قطعات بتني ايران
  شركت طينا بتن

  
و تحقيقات اداره كل استاندارد كارشناس 

  قمصنعتي استان 
  

كنترل كيفيت مدير تحقيق و توسعه و 
  تحقيقاتي ايران فريمكو-مجتمع توليدي
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  رحمتي، عليرضا
  )مهندسي عمرانكارشناس ارشد (
  

  رييس قاسمي، اميرمازيار
  )مهندسي عمرانكارشناس ارشد (
  

  وند، محمدزيني
  )شيمي كارشناس(
  

  ساكنيان، رهبر
  )مهندسي عمران كارشناس(
  

  جعفر  سبحاني،
  )دكتراي مهندسي عمران(
  

  سياوش، محمد
  )مهندسي عمران كارشناس(
  

  عباسي، محمدرضا
  )مهندسي عمرانكارشناس ارشد (
  

  غفاري مقدم، فريد
  )مهندسي عمرانكارشناس ارشد (
  

  حسين, فروتن مهر
  )مهندسي عمران كارشناس(
  
  

  گلبخش، محمدحسين
  )مهندسي عمران كارشناس(
  

  گنجي، مجتبي
  )مكانيك سنگس ارشد كارشنا(
  

  مجتبوي، سيدعليرضا
  )سراميك- مهندسي مواد كارشناس(
  
  

مجتمع مدير تحقيق و توسعه و آزمايشگاه 
  توليدي، تحقيقاتي و آموزشي پاكدشت بتن

  
مركز تحقيقات مسئول آزمايشگاه بتن 

  ساختمان و مسكن
  

كارشناس گروه پژوهشي ساختماني و معدني 
  پژوهشگاه استاندارد

  
يت شركت مدير آزمايشگاه و كنترل كيف

  تيغاب
  

مركز تحقيقات قائم مقام بخش بتن 
  ساختمان و مسكن

  
اداره كل استاندارد و تحقيقات كارشناس 

  صنعتي استان گيالن
  

  مركز آموزش عالي انقالب اسالميمدرس 
  
  

  شركت مهندسي سپاسدنماينده 
  
  

انجمن صنفي رييس هيأت مديره 
توليدكنندگان بتن آماده و قطعات بتني 

  يرعامل شركت فهاب بتنو مد ايران
  

اداره كل استاندارد و تحقيقات كارشناس 
  صنعتي استان يزد

  
انجمن صنفي توليدكنندگان شن مشاور فني 

  و ماسه استان تهران
  

كارشناس اداره كل نظارت بر اجراي 
سازمان استاندارد و تحقيقات استاندارد 

  صنعتي ايران
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  حسنمحرري، 
  )مهندسي عمران كارشناس(
  

  وزين رام، فرشاد
  )دكتراي مهندسي عمران(

اداره كل استاندارد و تحقيقات كارشناس 
  ي استان فارسصنعت

  
و  دانشگاه شهيد عباسپور عضو هيأت علمي

  مركز تحقيقات بتن نماينده 
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  فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ج استاندارد مؤسسة با آشنايي

  د  استاندارد تدوين فني كميسيون
  ح  گفتارپيش

  ط  مقدمه
  1  هدف و دامنه كاربرد      1
  1  مراجع الزامي      2
  2  حات و تعاريفاصطال      3
  8  هاي اختصارينمادها و واژه      4
  9  مشخصات بتن      5
  14  تبادل اطالعات      6

  15  هاي شرايط رويارويي، رواني و مقاومتراهنمايي در مورد رده) اطالعاتي( پيوست الف
  20  هاي طراحي عملكردي مرتبط با دوامروش) اطالعاتي( پيوست ب
  23  آزمون شناسايي براي مقاومت فشاري) الزامي( پيوست پ
  25  نامهكتاب) اطالعاتي( پيوست ت
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  گفتارپيش

 مربوط هايكميسيون در آن نويسپيش كه »راهنماي نگارش مشخصات فني :قسمت اول –بتن «  ستانداردا

 و شصـت و هشـتمين   دويسـت  در و شـده  تـدوين  و تهيه ايران تحقيقات صنعتي و استانداردسازمان توسط 

 مـورد  7/11/1388 مورخ هاي ساختمانياستاندارد مهندسي ساختمان، مصالح و فرآورده ملي كميتة اجالس

 و اسـتاندارد  مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك ،است گرفته قرار تصويب
   .شودمنتشر مي ايران ملي ستانداردا عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي
اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنابراين،  . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين يتهيه براي كه خذيأبع و ممن
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  مقدمه
اين استاندارد در . اين استاندارد اصولي را به منظور تجديد نظر كردن استانداردهاي ملي مرتبط ارائه مي دهد

كاربرد در محل را  يتطور ضميمه در استانداردهاي ملي قابلها بهاي كه ويژگي آن پروژههاي ويژهمورد پروژه
  .رودكار ميبه دارند نيز

اين استاندارد تحت شرايط آب و هوايي مختلف، سطوح گوناگون حفاظت و تحت شرايط مرسوم و تجربي 
هاي معمولي و تكرار كه اين استاندارد بيشتر موقعيتبراي آن در نتيجه. شوداي تثبيت شده اعمال ميمنطقه

  . گيردبر مي شونده را شامل شود انواعي از بتن با مشخصات متفاوت را در
تواند ضروري باشد و هرگونه الزام تكميلي يا كار بردن بتن خاص، وجود قوانين اضافي و جانبي ميبراي به

مرتبط  1اين استاندارد با مالحظه جزييات روش عملكردي. تواند در مشخصات پروژه مشخص شودجانبي مي
  .، تدوين شده است2هاي دوام بتنبا ويژگي

هستند، را  مربوطدهنده اصلي كه مطابق استانداردهاي وانين مورد استفاده در مواد تشكيلاين استاندارد ق
  .كنديكسان مي

اي يا ملي ، منطقهجهانيها تا كنون منتشر نشده است استانداردهاي آن اي موادي كه استانداردهاي مليبر
ندهاي صنعتي، مواد بازيافتي و مانند يآهاي جانبي فرآوردهبه طور خاص براي فر. شوداعمال ميساير كشورها 

در دسترس هستند اين استانداردهاي ملي تا وقتي كه براي اين مواد . آن، تجربيات محلي مبنا خواهد بود
 مربوطكند بلكه اين موارد را به استانداردهاي ها فراهم نمياستاندارد قوانين خاصي را براي استفاده از آن

  . دهدارجاع مي
گيرد كه بعد از اين به عنوان مي بر رد هر دو طرف را در سفارش دادن و تأمين كردن بتن دراين استاندا

هاي توانند شامل بخشمي طرفاين دو  ،در عمل. شوندكننده ناميده ميو تأميني مشخصات نويسنده
تري، هاي گوناگون طراحي و فرايند ساخت مثل مشبراي مشخص كردن الزامات در حالت: مختلفي باشند

بتن كه هركدام از اين موارد انتظار دارد تا الزامات مشخص شده پيمانكار و پيمانكار جزء ، 3متره برآوردطراح، 
كننده نهايي كه به تأمينكند تا اينمتوالي برآورده ي الزامات مربوط به  قسمت بعدي را به صورت بعالوه
  . برسد

ها، در برخي حالت. بتن تعريف شده استمشخصات عنوان  تحت انطباق نهايي، الزاماتدر اين استاندارد، 
، )كنداي كه طراحي، توليد، و اجرا ميسازنده: مثال(كننده از يك بخش هستند و تأميني مشخصات نويسنده

اين استاندارد قوانيني را براي تبادل . خواهد بودي مشخصات نويسندهدر حالت بتن آماده، خريدار همان 
  .دهدارائه ميفين طراطالعات بين 

                                                 
1 - Performance-related approach 
2 - Specification of durability  
3 - Quantity Surveyor 



  

  راهنماي نگارش مشخصات فني :قسمت اول –بتن 

  و دامنه كاربرد هدف   1
هاي بتن و ارائه راهنمايي براي تبادل اطالعات بين تعيين الزاماتي براي ويژگي استانداردهدف از تدوين اين 

  .كننده استو تأميني مشخصات نويسنده
هاي فرآوردهساخته و هاي پيشريختني، ساختمان جا هاي درسازهاين استاندارد براي بتن مورد مصرف در 

  .كاربرد دارد يهاي عمرانها و سازهساختمان ،ساختهپيش
هاي وردهآشده در كارخانه براي فر مخلوطبتن بتن آماده يا  يا )كارگاه(شده در محل تواند مخلوطبتن مي

  .ساخته باشدبتني پيش
و نيز بتن با  اكم شده با درصد هواي غيرعمدي قابل قبول بجز حباب هواي عمديمتر اين استاندارد براي بتن

  .وزن معمولي، سنگين و سبك كاربرد دارد
  :در موارد زير كاربرد ندارداين استاندارد 

 متر؛ميلي 75/4 تاحداكثر  بتن با اندازه سنگدانه -

 ؛ 1)گازي( بتن هوادار -

 ؛ 2)كفي(اسفنجي بتن  -

 ؛)، بتن متخلخلبتن بدون سنگدانه ريز(بتن با ساختار باز  -

 ؛كيلوگرم بر مترمكعب 800تر از كمچگالي بتن با  -

 .بتن ديرگداز -

  .گيردنمي بر بتن را در تحويلحين توليد و  اين استاندارد الزامات بهداشتي و ايمني براي حفاظت كارگران در

  مراجع الزامي  2
. ها ارجاع داده شده استن استاندارد ملي ايران به آنمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اي

  .شودترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميبدين
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصالحيه

ها ارجاع داده شده است، همواره آخرين يخ انتشار به آندر مورد مداركي كه بدون ذكر تار. موردنظر نيست
  .ها موردنظر استهاي بعدي آنتجديدنظر و اصالحيه

  :استفاده از مرجع زير براي اين استاندارد اجباري است
  دهنده، توليد و انطباق بتنمشخصات مواد تشكيل :قسمت دوم - بتن: ....... استاندارد ملي ايران شماره    1- 2
  الزامات –سيستم مديريت كيفيت  :9001استاندارد ملي ايران ايزو شماره    2- 2
  گيري يون سولفاتروش اندازه –آب و فاضالب :  2353استاندارد ملي ايران شماره    3- 2

                                                 
1 - Aerated Concrete 
2 - Foamed Concrete 



  

دستورالعمل تجزيه هاي آزمايشگاهي نمونه : 467شماره  نشريه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور  4- 2
  هاي خاك و آب 

به روش طيف : قسمت اول –گيري آمونيم اندازه –كيفيت آب  : 8913- 1استاندارد ملي ايران شماره    5- 2
  سنجي دستي

به روش طيف : قسمت اول –گيري آمونيم اندازه –كيفيت آب  : 8913-2استاندارد ملي ايران شماره    6- 2
  سنجي خودكار

  روش اندازه گيري يون كلسيم و منيزيم –ب آب و فاضال:  2355استاندارد ملي ايران شماره    2-7
روش - تعيين رواني به روش اسالمپ - قسمت دوم-بتن تازه:  3203-2استاندارد ملي ايران شماره   2-8

  آزمون
  روش آزمون-گيري جريان اسالمپ بتن خود تراكم اندازه-بتن:  11270استاندارد ملي ايران شماره   2-9
  برداري از بتن تازهروش نمونه –بتن  : 3201ي ارهاستاندارد ملي ايران شم  2-10
  براي آزمون مقاومت فشاري هاساخت و عمل آوري آزمونه:  3205استاندارد ملي ايران شماره   2-11
  هاي بتنآزمونه تعيين مقاومت فشاري : 3206استاندارد ملي ايران شماره  2-12

2-13 prEN 13577: Water quality –Determination of aggressive carbon dioxide content 
2-14 EN 196-2 : Methods of testing cement – Part 2: Chemical analysis of cement 
2-15 DIN 4030-2 : Assessment of water, soil and gases for their aggressiveness to concrete –

Part 2: Collection and examination of water and soil samples 
2-16 ISO 1920-2 : Testing of concrete — Part 2: Properties of fresh concrete 
 

   اصطالحات و تعاريف  3
  :روداصطالحات و تعاريف زير به كار مي ،در اين استاندارد

3-1    
  آب كل

ي آب عالوهها بهها موجود بوده و آب روي سطح سنگدانهي آبي كه قبالً در سنگدانهعالوهشده بهآب اضافه
، رگونه يخ اضافه شده يا بخار آبه ي دوغابي و آب ناشي ازكاربرده شدهبههاي مكملها و موجود در افزودني

  .دهددر مجموع آب كل بتن را تشكيل مي
3-2    

  )مؤثر(آب آزاد 
  .دهدآب آزاد در بتن را تشكيل مي هاشده توسط سنگدانهزه و آب جذبتفاوت بين آب كلي موجود در بتن تا

3-3    
  انطباقآزمون 
  .شودي مشخصات بتن انجام ميهابا برخي از جنبه منظور بررسي تطابق بتنبه ي كهآزمون



  

3-4    
  آزمون شناسايي

 ،شده از يك يا چند پيمانه با كل بتن مورد بررسيبتن انتخاب تطابق يا عدم تطابقبراي تعيين كه آزموني 
  .شودانجام مي

3-5    
  انطباقارزيابي 

يافته نظامبررسي در خصوص ميزان برآورده شدن الزامات مشخص شده براي يك فرآورده، كه به صورت 
  .شودانجام مي

3-6   
  كنندهاستفاده

  .كندمي استفاده از بتن تازه  ي كهشخص يا سازمان
3-7    

  افزودني
الح خصوصيات بتن تازه در مقادير كم برحسب وزن سيمان براي اص ،در حين فرايند اختالط بتن ي كهمواد

  .شوديا سخت شده اضافه مي
3-8   

  بتن
ها و همراه با يا بدون اضافه كردن افزودني ،آب ،درشت و ريز هايسيمان، سنگدانه كردنمخلوط اي كه ازماده

  .يابد، تشكيل شده استسيمان رشد ميهايش با هيدراته شدن ها كه ويژگيمكمل

در . ندكنعنوان سنگدانه درشت تعيين ميمتر را  به ميلي 75/4تر از هاي بزرگالمللي سنگدانهاستانداردهاي بين -يادآوري
  . شودمتر توصيه نميميلي 38تر از هاي درشتهاي با كاربرد معمولي، استفاده از سنگدانهبتن

3-9   
  بتن آماده

كه خريدار است در كارگاه نويسنده مشخصات كننده به بتني كه در حالت خميري تازه توسط تأمين
  .شودساختماني تحويل داده مي

3-10   
  بتن تازه

  .اي كه هنوز قابليت تراكم با روش انتخابي را داردشدهبتن كامالً مخلوط



  

3-11   
  بتن تجويزي

كننده است و مسئوليت تهيه ي مصرفي در آن برعهده تأميندهندهبتني كه تركيب و انتخاب مواد تشكيل
  .ي اوستشده نيز  بر عهدهبتن با تركيب مشخص

3-12   
  بتن سبك

تر كيلوگرم بر متر مكعب كم 800ك شدن در گرمخانه، از بتني كه چگالي حالت سخت شده آن پس از خش
  .تر نباشدكيلوگرم بر متر مكعب بيش 2000و از 

  . شودها توليد ميعنوان تمام يا بخشي از كل سنگدانههاي سبك، بهاين نوع بتن با استفاده از سنگدانه - يادآوري

3-13   
  بتن سخت شده

  .اش رسيده استاصليبتني كه در حالت جامد است و به مقاومت 
3-14   

  بتن سنگين
 مكعبكيلوگرم بر متر  2600از  در گرمخانه  چگالي حالت سخت شده آن پس از خشك شدنبتني كه 

   .باشد تربيش
3-15   

  بتن طراحي شده
ترين مقاومت مشخصه، خواص مورد نياز ديگر و مشخصات اضافي براي آن تعيين شده است و بتني كه كم

  .ن مسئوليت تهيه بتن برطبق اين الزامات را برعهده داردكننده بتتأمين

3-16   
  شده در كارگاهبتن مخلوط 

  .بتني كه در كارگاه ساختماني توليد شده است
3-17   

  بتن معمولي
كيلوگرم بر متر مكعب  2000بتني كه چگالي حالت سخت شده آن پس از خشك شدن در گرمخانه،  از 

  .كيلوگرم بر متر مكعب باشد 2600با  تر يا مساويتر بوده و كمبيش



  

3-18   
  ترين اندازه سنگدانهبزرگ
  .اي كه در بتن به كار برده شده استترين اندازه سنگدانهبزرگ

ترين اندازه اسمي تواند بر روي الك متناظر با بزرگي سنگدانه ميحداكثر پنج درصد وزن مخلوط درهم شده -يادآوري
  . سنگدانه باقي بماند

3-19   
  پيمانه

كن يا مقدار تخليه شده در مدت يك دقيقه مقدار بتن تازه توليد شده در يك مرحله از عمليات يك مخلوط
  . را پيمانه گويند كن پيوسته يا مقدار بتن حمل شده در يك وسيله نقليهاز يك مخلوط

- تواند بهشود ميي موتوري حمل ميقليهبراي انجام آزمون در كارگاه، بتني كه به عنوان يك بار در يك وسيله ن -يادآوري

  . عنوان يك پيمانه درنظر گرفته شود

3-20   
  كنندهتأمين

  ؛است ي بتن آمادهكنندهتأمينذيصالحي كه شخص يا سازمان 
3-21   

  تأييد
  .شده را نشان دهدشدن الزامات مشخصتصديق از طريق بررسي مدرك عيني كه برآورده

3-22   
  تحويل

  .تازه توسط توليدكننده را فرايند تحويل گويند ند حمل بتنفراي
3-23   

  توليدكننده
  .كندشخص يا سازماني كه بتن آماده توليد مي

براي تميز قائل شدن بين طرفين فني و تجاري استفاده  »كنندهتأمين«و  »توليدكننده« هايدر اين استاندارد، واژه - يادآوري
  .كننده يكسانندمينبراي بتن آماده توليدكننده و تأ. شودمي



  

3-24   
  1حباب هواي داده شده

طور عمدي ميكرون، به شكل كره يا شبيه آن، كه به 300ميكرون تا  10هاي ميكروسكوپي هوا با قطر حباب
  .هاي حباب هوازا در حين اختالط بتن ايجاد شده استو معموالً با استفاده از افزودني

3-25   
  سازگاري كلي 

  .مناسب است هااده در برخي از بتنبراي استفموادي كه 
3-26   

  سازگاري ويژه
  .ي مناسب استمشخص براي استفاده در بتنموادي كه 

3-27   
  سبكدانه 
 2000تر يا مساوي اي خشك شده در گرمخانه كوچكدانه چگالياي كه كاني اصلي آن داراي سنگدانه

شده در رم و غير متراكم آن در حالت خشكاي ذرات نتوده چگاليكه ، يا ايناستكيلوگرم بر متر مكعب 
  .كيلوگرم بر متر مكعب باشد 1200تر يا مساوي گرمخانه كوچك

3-28   
  سنگدانه

  .مناسب استكاربردن در بتن براي بهكه اي مواد معدني دانه

بتن بازيافت مثل سنگدانه  كاررفته در ساختمانتوانند طبيعي، مصنوعي يا بازيافتي از مواد قبالً بهها ميسنگدانه - 1يادآوري
  .باشد شده تحت شرايط كنترل شده

 و مطابقت با استاندارد ملي مربوط يا استانداردهاي معتبر جهاني هاي بازيافتي منوط به تدويناستفاده از سنگدانه -2يادآوري
  .است

3-29   
  سنگدانه سنگين

كيلوگرم بر متر  3000تر از رمخانه بيشخشك شده در گاي دانه چگالياي كه كاني اصلي آن داراي سنگدانه
  .است مكعب

                                                 
1 - Entrained air 



  

3-30   
  سنگدانه معمولي

كيلوگرم بر  2000تر از شده در گرمخانه بيشاي كامالً خشكدانه چگالي اي كه كاني اصلي آن دارايسنگدانه
  .كيلوگرم بر متر مكعب است 3000تر از متر مكعب و كم

3-31   
  سيمان

-كه هنگام اختالط با آب، خميري را تشكيل ميطوريچسبنده هيدروليكي؛ به مواد غيرآلي معدني بسيار ريز

شود و بعد و فرايندهاي مرتبط با آن گيرش پيدا كرده و سخت مي هاي هيدراته شدنكه در اثر واكنش دهد
  . كنداز سخت شدن، استحكام و پايداري خود را حتي در زير آب نيز حفظ مي

3-32   
  عوامل محيطي

ميايي و فيزيكي موجود در محيط كه منجر به ايجاد اثراتي بر روي بتن يا ميلگرد و يا فلز مدفون عوامل شي
  .شودشود و در طراحي بارهاي ساختمان در نظر گرفته نميدر بتن مي

3-33   
  ساختهي بتني پيشقطعه

-رآورده بتني پيشآوري شده در محلي غير از محل نهايي استفاده از آن را فدهي و عملقطعات بتني جاي

  .گويندساخته مي
3-34   

  كارگاه 
  كارگاه ساختماني

هاي اطراف و نزديك به ساختمان كه براي نصب شود و شامل زمينمحلي كه در آن كار ساختماني انجام مي
  .باشداستفاده شده است مي 1يك كارگاه توليدي

3-35   
  شدهمخلوط بتن تجويزي استاندارد

  .استاندارد معتبر با توجه به محل كاربرد بتن، داده شده استبتني كه تركيب آن در 

                                                 
1 - Batching plant 



  

3-36   
  مشخصات بتن

  .گيردهمه استانداردهايي كه الزامات فني ضروري براي توليد و حمل بتن را در بر مي

3-37   
  مقاومت مشخصه 

ر ممكن گيري شده براي رده بتن مورد نظهاي اندازهمقاومتي است كه حداكثر پنج درصد تمامي مقاومت
  . تر از آن باشداست كم

3-38   
  ) پودري معدني افزودني(  1مكمل

-به در بتن هاي خاصهاي معين يا رسيدن به ويژگيبه منظور بهبود ويژگي كه يامواد بسيار ريز يا نرم شده

  .شودكاربرده مي

  :ها سروكار دارداين استاندارد با دو نوع از مكمل - يادآوري
   ؛تقريباً خنثي هايمكمل :نوع يك -
   ).مثل سرباره(به صورت پوزوالني يا داراي خاصيت هيدروليكي هاي مكمل: نوع دو -

3-39   
  نسبت آب به سيمان

  ني آب آزاد به سيمان در بتن تازهنسبت وز
3-40   

  2)كنندهمشخص(ي مشخصات نويسنده
  .كندقطعه تعيين ميكه مشخصات بتن تازه را براي اجرا يا ساخت يك  شخص يا سازمان ذيصالحي

3-41    
  هواي محبوس

  .اندطور عمدي ايجاد نشدهموجود در بتن كه به )هواي(هاي خلل و فرج

  هاي اختصارينمادها و واژه  4
Dmax  ي اسمي سنگدانه؛ترين اندازهبزرگ  

X0  تهاجم؛ خوردگي يا بدون خطري رويارويي رده  
XC  ؛ه شدنگي ناشي از كربناتي خطر خورددهندهنشانهاي رويارويي رده  

                                                 
1 - addition  
2 -Specifier 



  

XD  آب دريا؛ جزهايي بهناشي از آب خطر خوردگي كلريديي دهندهنشانهاي رويارويي رده  
XS  آب دريا؛ناشي از ي خطر خوردگي كلريدي دهندهنشانهاي رويارويي رده  
XF  ؛شدگيذوبزدن ويخخطر  هاي رويارويي برايرده  
XA  شيميايي؛ تهاجمراي هاي رويارويي برده  
S1  تاS5  المپ؛برحسب اسبتن  )رواني(قوام هاي رده  
F1  تاF6  ؛1شدگيپخش برحسب قطر بتن )رواني(قوام هاي رده  

SF1  تاSF5  اسالمپ؛ جريان برحسب قطر بتن هاي رده  
C  اري براي بتن معمولي و بتن سنگين؛هاي مقاومت فشرده  

LC  سبك؛  هاي مقاومت فشاري براي بتنرده  
fck  ؛متر مربعمقاومت مشخصه بتن، برحسب نيوتن بر ميلي  

fcm   ميانگينn متر مربع، برحسب نيوتن بر ميليبتن گيري مقاومت فشارياندازه.  

  بتنمشخصات   5
  كليات  1- 5

منطبق باشند و درصورت نبودن استاندارد ملي  مربوطي بتن بايد با استانداردهاي ملي دهندهمواد تشكيل
ي ديگر با شرايط مشابه هاي ملي كشورهااي يا استانداردو يا منطقه جهانيتوان از استانداردهاي مرتبط مي
  .استفاده كرد كشور ايران

هاي و يا محدوديت خواصبتن آورده شود، اين الزامات تمام مشخصات ي الزامات مربوط به بتن بايد در همه
اضافي  اصالحي عمليات آوري يا ساير، تراكم، عملدهيو جاي از تحويل، ريختنپس  براي حمل،كه مخلوط 

  .گيردباشد را در بر ميمي
براي  هاي انتخاب شده و مشخصيشود كه روشرآورده ميدرصورتي بمورد نياز بتن در سازه  مشخصات

دهي، تراكم، و جاي ، ريختنحملبنابراين، الزامات . اعمال شودهنگام به كارگيري آن اجراي بتن تازه در 
به . (نيز در نظر گرفته شوند اضافي بايد قبل از مشخص كردن بتن آوري و عمليات اصالحيعمل

اگر تمام اين  .نداوابسته ديگريكبه بسياري از اين الزامات  ).مراجعه شود استانداردهاي مرتبط با اجراي كار
ضريب هاي استاندارد، با مونهآزو سازه بتن موجود در  مشخصاتبين ، هرگونه اختالف برآورده شوندالزامات 

  .شودمي ي كافي پوشش دادهبه كار رفته براي بتن به اندازهي ايمني جزي
  :زير بايد درنظر گرفته شوندمالحظات  ،بتن مشخصاتي هنگام تهيه

  شده؛بتن تازه و سخت كاربرد -
 آوري؛شرايط عمل -

 ؛)از نظر گرمازايي(ابعاد سازه  -

 ؛)2-طبق بند الف(رويارويي سازه با محيطشرايط  -

                                                 
1 - Flow 



  

 ؛سطح پرداخت شده نمايان بتنسنگدانه يا الزامات مرتبط با  -

براي مثال يا حداقل مقطع عرضي،  هاي فوالديميلگرد ش بتني رويتمام الزامات مرتبط با پوش -
 اندازه سنگدانه؛ترين بزرگ

- مشخصويي رويارهاي نامناسب بودن ردهبه كارگيري اجزاي بتن، براي مثال هرگونه محدوديت در  -

 شده؛

اين هايي براي برآوردن ها يا راهنماييمحل بايد شامل توصيهآن و يا مقررات معتبر در  هاي ملينامهآيين
ها به طور مشخص ذكر در هر حال، اين موارد فقط در صورتي الزامي هستند كه در ويژگي. باشندمالحظات 
  .شده باشند

و  هاميلگردي بين ، فاصلهميلگردبتني روي  پوشش ا درنظر گرفتن، بايد ب Dmaxترين اندازه سنگدانه، بزرگ
  .انتخاب شودترين بعد مقطع كم

، بتن ) 2-5طبق بند (بتن طراحي شده تهيه نسبت اجزاي آن يعني بتن از نظر مخلوط نوع مشخص كردن 
  .باشدالزامي مي است) 4-5طبق بند (و يا بتن تجويزي استاندارد شده ) 3-5طبق بند (تجويزي 

  .تواند براي مشخصات بتن به كار گرفته شودمي 3-بندي بند الفرده
زدن پوسته شدن بتن در آزمون يخعوامل مرتبط با عملكرد مثل برمبناي تواند بتن ميالزامات مربوط به دوام 

به كارگيري روش مشخص كردن عملكرد مرتبط با دوام راهنمايي الزم در مورد . دشدگي مشخص شوذوبو 
  .است در پيوست ب آمده

  .، قبل از تحويل بايد مشخص شودصنوعي بتنالزامات مرتبط با سرمايش يا گرمايش م

باشد، بنابراين اگر مشخصاتي در مورد عملكرد رويكرد نوين در نوشتن مشخصات فني بتن، توجه به عملكرد آن مي -يادآوري
ويزي كه دستيابي به اين عملكرد را ممكن است فراهم نمايد بتن تازه يا سخت شده در نظر گرفته شود، تعيين ضوابط تج

بيني نشود يا امكان مشخص كردن آن در حال حاضر فراهم نباشد ضرورت ندارد؛ اما در صورتي كه مشخصات عملكردي پيش
  . تعيين ضوابط تجويزي خاص ضرورت دارد

  

  طراحي شدهمشخصات مخلوط بتن   2- 5
  كليات  2-1- 5

  :طراحي شده بايد شامل موارد زير باشدبتن مشخصات مخلوط 
  ؛2- 2- 5الزامات اصلي داده شده در بند  - الف
  درصورت نياز؛ 3- 2- 5داده شده در بند  تكميليالزامات  -ب
  الزامات اصلي  2-2- 5

  :بايد شامل موارد زير باشد مشخصات
  ؛1-2استاندارد بند براي انطباق با  الزام - الف
  ص نشده باشد به بند پ مراجعه كنيد؛ مشخرده مقاومت فشاري، اگر  -ب
  ترين نسبت آب به سيمان؛بيش مثل محدودكنندهبتن يا مقادير ويژگي  -پ



  

  ترين اندازه سنگدانه؛بزرگ -ت
  ترين مقدار كلريد؛بيش -ث
  ؛اجزاي بتن با تناسب ويژهمشخص نشده باشد،  براي بتنويژگي خاصي وقتي كه  -ج

  ).مراجعه شود 1-5به يادآوري بند ( ترين امكان انتخاب را داشته باشدبيش، است توليدكننده بهتر -1 يادآوري

  .شده است داده 1-2استاندارد بند   3-1-6بند در ها مكملالزامات مربوط به  -2 يادآوري

 داده 1-2استاندارد بند  2-1-6بند سنگدانه در  -الزامات مربوط به جلوگيري از خسارات ناشي از واكنش قليايي -3يادآوري 
  .شده است

 كار نداشته باشد، روش بهصادره توسط نهاد ثالث و ذيصالح را ي بتن گواهي كيفيت وقتي كه توليدكننده -چ
  بايد مشخص باشد؛) 1-2استاندارد بند  4- 9طبق بند ( بتن مقاومتانطباق  برده شده براي ارزيابي

   ؛هدف وزن مخصوص -ح
  )شده در كارگاهبراي بتن آماده و بتن مخلوطفقط ( هدف )رواني(قوام يا مقدار  )رواني(قوام ي رده -خ

ميزان  ،بتني مشخصات نويسندهبراي بتن آماده، ضروري است كه  هدف )رواني(قوام كردن مقدار قبل از مشخص -4يادآوري
تا جايي كه ممكن  رادهد ن كه پس از تحويل رخ ميكردن و مانند آبتن در حين انتقال و پمپ )رواني(قوام از دست رفتن 

  .در نظر بگيرد است

  تكميليالزامات   2-3- 5
و مقررات  تكميليالزامات بتن طراحي شده بايد شامل در صورت نياز مشخصات مخلوط عالو بر الزامات اصلي 

  :دزير باش
-ي مواد تشكيلبازهتري در مورد هاي بيش، محدوديتشودگرفته مياز بتن به كار ويژگي وقتي كه يك  - الف

  ؛ي مجازدهنده
  مقدار هوا؛ ترينمانند كم، شدگيذوبدر برابر يخ زدن و پايايي بتن مورد نياز براي  خصوصيات -ب

اتالف ميزان  ،ي مشخصاتنويسندهمقدار هوا در هنگام تحويل، ضروري است كه ترين كمكردن قبل از مشخص -يادآوري
  .در نظر بگيرد ،تا جايي كه ممكن استآن را و مانند  دهي، تراكمجايكردن، و پمپ حملهواي بتن را در حين 

  .مغايرت داشته باشد 1-2استاندارد بند  4-2-6دماي بتن تازه، وقتي كه با بند  الزاماتي درمورد -پ
  رشد مقاومت؛ -ت
  ؛هيدراته شدنمازايي ناشي از گرافزايش  -ج
  ؛ 1به تأخير افتاده شدگيسفت -چ
  برابر نفوذ آب؛ ت درممقاو -ح
  برابر سايش؛ مقاومت در -خ
  ؛2)دو نيم شدن(شكافتيكششي  مقاومت -د

                                                 
1 - Retarded Stiffenning 
2 - Tensile Splitting Strength 



  

  ؛)دهي بتنو جاي براي ريختن خاصويژه و يا روش  بط با پرداختمانند الزامات مرت(الزامات فني ديگر  -ذ
  ).شدهبتن طراحيوط مخلبراي توصيه شده (از مراجع ذيصالح  الزام درخصوص داشتن گواهي معتبر -ر
  بتن تجويزي مشخصات  3- 5
  كليات  3-1- 5

 در. را ثبت كندمورد نظر عملكرد براي شده هاي مشخصبايد اطالعات مربوط به نسبتي مشخصات نويسنده
  .به دست آيد 1- 2استاندارد بند صورت نياز، اين اطالعات بايد از طريق آزمون اوليه طبق 

يا  حاصل شود سنگدانه -حداقل زيان ناشي از واكنش قليايي ايي باشد كههنسبتبايد شامل  مشخصاتاين 
ايجاد  سنگدانه -كردن خسارت ناشي از واكنش قلياييدرخصوص حداقل ي بتنكنندهالزاماتي را براي تأمين

  .كند

  :بتن تجويزي بايد شامل موارد زير باشد مشخصات
  ؛2- 3- 5الزامات اصلي داده شده در بند  - الف
  ، درصورت نياز؛3- 3- 5داده شده در بند  تكميليامات الز -ب
  الزامات اصلي  3-2- 5
  :بتن تجويزي بايد شامل موارد زير باشد مشخصات  3-2-1- 5

  ؛1- 2استاندارد بند نطباق با ا مبني بر الزام - الف
  ؛مناسب براي بتندهنده مواد تشكيل -ب
كردن رده مقاومتي مشخص ،شودفاده مينوع سيمان، وقتي كه سيمان با رده مقاومتي خاصي است -پ

  سيمان؛
  ؛هدفمقدار سيمان  -ت
- 5و4- 2- 3-5طبق بندهاي(هدف  )رواني(قوام يا مقدار  )رواني(قوام  ردهيا هدف  نسبت آب به سيمان -ث
3 -2 -5(  
 ترينترين مقدار كلريد سنگدانه؛ و براي بتن سبك يا بتن سنگين بيشو بيشسنگدانه بندي طبقه و نوع -ج

  سنگدانه؛چگالي ترين مقدار يا كم
   شده؛مخلوطريز و درشت هاي بندي سنگدانهدانهمحدوديت ي سنگدانه و ترين اندازهبزرگ -چ
  ؛در صورت نياز، مكملنوع و مقدار افزودني يا  -ح
و  مواداين محل تهيه ، استفاده شود مكمل افزودني ياخاص از  مشخصاتبه  دستيابيبه منظور اگر  -خ

  ؛)يادآوري را ببينيد(سيمان بايد ذكر شود 
  .ي مصرفي قيد شودتواند تعيين شود و در پي آن الزم است صرفاً نام كلي مادهمشخصات موردنياز معموالً مي -يادآوري

را  2-2استاندارد بند الزامات كه توليدكننده اين مبني بركردن يك الزام شخصدر صورت نياز، م  3-2-2- 5
   .كند، بايد مورد توجه قرار گيردمي دهي معتبري برآوربنا به گواه



  

هاي استفاده از نسبت. دحسب كيلوگرم بر متر مكعب داده شودهنده بايد برمقدار مواد تشكيل  3-2-3- 5
بخش ضروري الزامات انطباق را  ،هاي بتننسبت تشخيص مقادير. نامناسب است 1:2:4مثل  حجمي اسمي

  .دهدتشكيل مي
نبايد مقدار معيني براي  ،دشده باش مشخص هدف )رواني(قوام اگر نسبت آب به سيمان و   3-2-4- 5

  . سيمان مشخص شود، بلكه بايد حداقل مقدار سيمان قيد شود
از  02/0شود بايد حداقل به ميزان مشخص مي ،هدفمقداري كه براي نسبت آب به سيمان   3-2-5- 5

مناسب مشخص شده بايد براي روش ريختن و تراكم مورد نظر  )رواني(قوام  .باشد تركمباالترين مقدار مجاز 
  . باشد

  تكميليالزامات   3-3- 5
بتن تجويزي درصورت نياز بايد شامل هركدام از الزامات  مشخصات،  2-3- 5عالو بر الزامات اصلي طبق بند 

  :دشروط و قيود زير باشو  تكميلي
  ها؛ آن ي اجزاي بتن يا برخي ازي همهمحل تهيه - الف
  ها، مثل نسبت سنگدانه ريز؛براي سنگدانه تكميليالزامات  -ب
مغايرت  1-2استاندارد بند  4-2- 6دماي بتن تازه، وقتي كه با حد داده شده در بند  مورد الزاماتي در -پ

  .داشته باشد
  ؛سنگدانه - منظور جلوگيري از خسارت ناشي از واكنش قلياييالزاماتي به -ت
  ني ديگر؛الزامات ف -ث
  .از مراجع ذيصالحي گواهي معتبر الزام درخصوص ارائه -ج

  شده بتن تجويزي استاندارد مشخصات  4- 5

  كليات  4-1- 5
  :شده بايد شامل موارد زير باشد بتن تجويزي استاندارد مشخصات

  ؛2- 4- 5الزامات اصلي داده شده در بند  - الف
  نياز؛ درصورت 3- 4- 5داده شده در بند  تكميليالزامات  -ب

  الزامات اصلي  4-2- 5
  :بايد شامل موارد زير باشد بتن تجويزي استانداردشده مشخصات  1- 4-2- 5

  ؛)مراجعه شوديادآوري زير به ( 1-2استاندارد بند الزام براي انطباق با  - الف
  .نيدرا ببي 2-2-4- 5بند بودن بتن، مسلح يا مسلح  غير ،مورد نياز بتن تجويزي استانداردشدهويژگي  -ب
  ترين اندازه سنگدانه؛بزرگ -پ
  ؛)رواني(قوام ي رده -ت



  

بندي عنوان بتن مسلح طبقهبايد به ،باشد مدفون در بتندرصورتي كه بتن شامل هرگونه فلز   2- 4-2- 5
  .شود

  تكميليالزامات   4-3- 5
بايد شامل  بتن تجويزي استانداردشده، درصورت نياز مشخصات،  2- 4-5عالو بر الزامات اصلي طبق بند 

  :زير باشند قيود و شروطو  تكميليهركدام از الزامات 
  هاي بتن كشور؛ نامهمقررات ملي يا آيينهاي مجاز طبق هرگونه محدوديت در مورد انواع سيمان - الف
  .هاي بتن كشورنامهمقررات ملي يا آيين مجاز طبق هايهرگونه محدوديت در مورد انواع سنگدانه -ب

  عاتتبادل اطال  6
  كنندهبتن به تأميني مشخصات نويسندهطرف شده از اطالعات ارائه  6-1

بتن باشد و در  مقدار و بايد شامل تاريخ تحويل، زمان كنندهو تأميني مشخصات نويسندهبين  ينامهتوافق
  :باشدصورت نياز شامل اطالعات زير نيز 

  ؛حمل بتن دركارگاهروش  - الف
  ؛بتن دهيجاي و براي ريختن روش خاص -ب
  ؛ي مورد نظرناخالص وسيله، اندازه، ارتفاع يا وزن )زدن يا بدون آنبا امكان هم(ي تحويل بتن نوع وسيله -پ
  ؛ي بتندهندهاجزاي تشكيل يمحل تهيه -ت
  بتن؛ سطح و پرداختدهي ريختن و جايمورد نظر براي روش  -ث
پيوست پ را ( اي تصادفي محدود نيستهاي نقطهازرسيشك يا بموارد بروز به  شناساييوقتي كه آزمون  -ج

  .، بايد مشخص شودمورد نيازي هااي ارزيابي و نيز تعداد آزمونو حجم بتن مورد نياز بر ، نوع آزمون)ببينيد
پيوست پ را (، فاقد گواهي معتبر از مراجع ذيصالح براي انجام آزمون شناساييك آزمايشگاه استفاده از ي -چ

  ).ببينيد

  ي مشخصاتنويسندهي بتن به كنندهتأمينطرف شده از اطالعات ارائه  6-2
آوري بتن تازه و نيز ريزي و عملبتنبراي  ممكن است به اطالعاتي در مورد تركيب بتني مشخصات نويسنده

  :ارائه شوداطالعات زير بايد  ،بنا به درخواست. براي تخمين رشد مقاومت نياز داشته باشد
  و رده مقاومتي سيمان و نوع سنگدانه؛نوع  - الف
  ؛مصرفدر صورت  هامكملها و همچنين نوع و مقدار تقريبي نوع افزودني -ب
  شده؛مخلوط بتن طراحي براي هدف  نسبت آب به سيمان -پ
  ؛هاي اوليهترل توليد و يا آزمونهاي كنهاي قبلي بر روي بتن، مثل نتايج آزموننتايج مربوط به آزمون -ت
  مقاومت؛كمي  رشدچگونگي  -ث
  .مراجعه شود 1- 2استاندارد بند  بههاي ريز و سبك، روش تعيين جذب آب سنگدانه -ج

بتن تازه تهديد كند مطلع  تواند سالمتي او را در حين انتقالكننده بايد كاربر را از خطراتي كه ميتأمين
  .سازد



  

  پيوست الف
  )اطالعاتي(

  و  مقاومت )رواني(قوام ،  رويارويي شرايط هايردهراهنمايي در مورد 
  كليات   1-الف

. ه شودآورد هاي بتن كشورنامهيا آيين مليمقررات مقادير مناسب بايد در  مشخص كردنمورد راهنمايي در 
-تفاوتبايد  ،براي يك محل الزامات تهيه شده تغييرقبل از وجود نداشته باشد،  كه چنين مقاديريدرصورتي

  . نظر گرفته شود در) زدن و مانند آنشدت يخشدن، هاي تر و خشكدما، دوره مانند( شرايط محيطي هاي

  هاي شرايط روياروييرده   2-الف
  .است بندي شدهطبقه 1-دول الفدر ج روياروييشرايط هاي ردهعوامل محيطي تحت عنوان 

  
 ادامه–1جدول الف

  وع شرايط و محل آناز امكان وقي يهانمونه محيطتشريح رده   عنوان رده
بدون هرگونه خطر خوردگي  -1

  يا تهاجم
X0  غير مسلح و فاقد براي بتن

تمام : ميلگرد يا فلز مدفون
شرايط رويارويي بجز مواردي كه 

شدگي، زدن و ذوبداراي يخ
ي شيميايي سايش يا حمله

  .باشدمي

  

مسلح يا داراي فلز براي بتن 
  بسيار خشك محيط :مدفون

  با رطوبت هواي بسياركم اخل ساختمانبتن د -

كربناته خوردگي ناشي از  -2
  شدن

مسلح يا داراي فلز مدفون بتن (
  الف)در معرض هوا و رطوبت

XC1  با رطوبت هواي كم بتن داخل ساختمان -  مرطوب هموارهخشك يا  
  همواره غرقاببتن  -

XC2  ،ر تماس با آب سطوح بتني كه براي دوره طوالني د -  خشك به ندرتمرطوب
  است 

  هاشالودهبسياري از  -
XC3  متوسطرطوبت  

  درپيپي و خشك شدن تر
  با رطوبت هواي متوسط يا زياد ل ساختمانبتن داخ -
در تماس با آب كه براي دوره طوالني سطوح بتني  -

  ) XC2تر از حالت كم(نيست 
  باراني نمايان به دور از بتنسطوح  -

 از ناشيكلريدي خوردگي  -3
  هايي به جز آب دريا آب

مدفون  فلز داراي يامسلح بتن (
كه در معرض تماس با آب 

هاي و يا نمك حاوي كلريدها

XD1 سطوح بتني در معرض كلريدهاي موجود در هوا -  رطوبت متوسط  
XD2  ،استخرهاي شنا -  خشك به ندرتمرطوب  

  هاي صنعتي حاوي كلريدهابتن در معرض آب -
XD3 حاوي  آب معرض پاشش در هايي از پل كهقسمت -  درپيپي شدنتر و خشك

  است كلريدها

 هاي شرايط روياروييرده – 1جدول الف



  

 ادامه–1جدول الف

  وع شرايط و محل آناز امكان وقي يهانمونه محيطتشريح رده   عنوان رده
از منابعي غير از آب دريا  زدايخ

  )است
  رو و خيابانهاي پيادهرويه -
  گاه خودروهاي كف توقفدال -

ناشي از كلريدي خوردگي  -4
  آب دريا

بتن مسلح يا داراي فلز مدفون (
كلريدهاي آب كه در معرض 

لريدهاي موجود در هوا كدريا يا 
  )باشد آب درياناشي از 

XS1  درمعرض نمك موجود در هوا اما
  تماس مستقيم با آب دريا بدون

  هاي نزديك به ساحل زهسا -

XS2 هاي درياييزهاز سا هاييبخش -  همواره غرقاب  
XS3  در معرض جزر و مد يا پاشش

  آب دريا يا باالي سطح آب دريا
  هاي درياييهايي از سازهبخش -

- ذوبزدن و يخ هايچرخه -5

  شدن
خطر جدي بتن در معرض (

شدن ذوبزدن و هاي يخچرخه
  ).در حالت مرطوب قرار دارد

XF1 زدنسطوح بتني عمودي در معرض باران و يخ -  زداهاي يخغير اشباع، بدون نمك  
XF2  كه در  يه فني راههاي ابنسازهسطوح بتني عمودي  -  زدايخ هايبا نمك ،اشباعغير

  است زدايخ هاينمكزدن و معرض يخ
XF3 زدنسطوح بتني افقي در معرض باران و يخ - زدايخ هاينمك، بدون اشباع  
XF4 يا آب  زداهاي يخبا نمك، اشباع

  دريا
  زدايخ هاينمكمعرض سطح راه درو هاي پل عرشه -
 هاينمكبتني در معرض پاشش مستقيم  سطوح -

 زدنا و يخزديخ

هاي دريايي در معرض ازهي جزر و مدي سناحيه -
  زدنيخ

  شيميايي تهاجم -6
تهاجم شيميايي بتن در معرض (

زميني و آب زير از طريق خاك
  ب،پ)2-جدول الفطبق 

XA1 اندك(ماليم شيميايي  تهاجم( ،
  2-طبق جدول الف

  

XA2  طبق متوسطشيميايي تهاجم ،
  2-جدول الف

  

XA3  طبق شديدشيميايي تهاجم ،
  2-جدول الف

  

 يمحيطشرايط بندي با توجه به رده ،در بسياري از حاالت. پوشش بتني روي ميلگرد يا فلز مدفون بستگي دارد به يشرايط رطوبت-الف
تواند بندي ميهشود و ممكن است كافي به نظر برسد، به هر حال اگر مانعي بين بتن و محيط مجاور وجود داشته باشد، اين رداعمال مي

   .كاربردي نداشته باشد
  :شودملي بدان اشاره ميها يا مقررات نامهآييندر موارد زير نياز به مطالعات خاص وجود دارد، يا در  -ب
  ؛2-خارج از حدود مندرج در جدول الفمقادير  -
  ؛ساير عوامل شيميايي مهاجم -
  ؛شيميايي آلوده به مواديا آب  خاك -
  ؛2-شيميايي مندرج در جدول الفبه همراه مواد ب آ زيادسرعت  -
  .گيردمورد استفاده قرار ميبتن  به كارگيريدر محل  معتبربندي ردهدارد، بنابراين بستگي جغرافيايي  موقعيتبندي آب دريا به هرد -پ



  

  

 زمينيهاي رويارويي با تهاجم شيميايي ناشي از خاك و آب زيرمقادير حدي براي رده –2جدول الف123

  ي شيميايينوع حمله  روش آزمون مرجع  عامل  محيط
  XA1 XA2  XA3 واحد نشانه شيميايي

  آب زيرزميني

SO4
2- mg/l  200  3-2بند طبق استاندارد≥  

  ≥600و 
600>  

  ≥3000و 
3000>  

  ≥6000و 

PH  -   5/6  4-2طبق استاندارد بند≤ 

  ≤5/5و 
5/5<  
  ≤5/4و 

5/4<  
  ≤0/4و 

CO2 )مهاجم( mg/l 15  13-2ق استاندارد بند طب≥  
  ≥40و 

40>  
  ≥100و 

100>  
  و تا حد اشباع

NH4
+ mg/l  15  6-2يا  5-2طبق استاندارد بند≥  

  ≥30و 
30>  

  ≥60و 
60>  

  ≥100و 

Mg2+  mg/l  300  7-2طبق استاندارد بند≥  
  ≥1000و 

1000>  
  ≥3000و 

3000>  
  و تا حد اشباع

  خاك

SO4
كل  الف-2

 محلول در اسيد
mg/kg 2000  ب14-2ستاندارد بند طبق ا≥  

  ≥3000 پو 
  <3000پ
  ≥12000و 

12000>  
  ≥24000و 

  15-2طبق استاندارد بند   ml/kg  اسيدي بودن
200>  
روش

Beaumann 
Gully 

  در عمل با آن مواجه نمي شويم

اند بندي شدهه سلسيوس ردهدرج 25تا درجه سلسيوس  5هاي شيميايي مهاجم با توجه به ماهيت خاك و آب زيرزميني در دماهاي بين محيط
  . را ساكن تلقي كردتوان آنقدر كم فرض شده است كه ميو سرعت آب آن

  .ي رويارويي خواهد بودي ردهبدترين شرايط براي هر يك از عوامل شيميايي، تعيين كننده
كه مطالعات يد در يك رده باالتر قرار داد، مگر آني مشابه شوند، شرايط محيطي را بااگر دو يا چند عامل مهاجم منجر به قرارگيري در يك رده
  .خاص نشان دهد كه نيازي به باالتر بردن رده وجود ندارد

  . تر انتقال يابندي پايينممكن است به رده  m/s  5-10تر از هاي رسي با نفوذپذيري كمخاك-الف
SO4گيري ي عصارهروش آزمون، نحوه -ب

تواند مورد گيري توسط آب ميهمچنين عصاره. بايد مشخص كندبه كمك اسيد كلريدريك را  -2
  . كه در اين رابطه تجربياتي موجود باشداستفاده قرار گيرد، مشروط بر اين

وجود داشته باشد، ) مكش نم مويينه(هاي تري و خشكي يا حركت نم مويينه ي چرخهوقتي خطر تجمع يون سولفات در بتن در نتيجه -پ
  .كاهش يابد  mg/kg2000بايد به  mg/kg3000مقدار 



  

  تهيه مشخصات فنيشده براي  توصيههاي رده   3-الف

  )رواني(قوام هاي رده  1-3-الف
 )رواني(قوام هاي رده. مشخص شودهدف هاي داده شده در زير يا با يك مقدار بايد با يكي از رده )رواني(قوام 

داده  5-تا الف 3- در جداول الفاه مقدار هدف متناظر اسالمپ به  همر و جريانشدگي پخشبراي اسالمپ، 
قوام كردن براي مشخص. ها آورده شده استحدود قابل قبول براي اين رده 1- 2استاندارد بند در . شده است

مورد استفاده قرار است بي و مانند آن ممكن پذيري، زمان ويي تراكمهاي ديگري مثل درجه، روش)رواني(
آزمون  .هاي مورد قبول بايد مشخص شوندو رواداريهدف  ن موارد روش آزمون، مقداركه در اي ،گيرند

و آزمون جريان اسالمپ  16-2شدگي طبق استاندارد بند و آزمون پخش 8- 2اسالمپ طبق استاندارد بند 
  .شودانجام مي 9-2طبق استاندارد بند 

 هاي اسالمپرده–3جدول الف

  الفاسالمپ هدف ي اسالمپرده
mm 

S125  ب  
S2 70  
S3 125  
S4 185  
S5250  ب  

تر و يا باالتري وجود دارد، اين اعداد مقدار متوسطوقتي كه حدود پايين-الف
  .محدوده است

ها روش آزمون به كاربرده شده ممكن است فاقد حساسيت مطابق با اين رده - ب
 .باشد

 
 شدگيپخشهاي رده –4جدول الف

  الفدگي هدفشپخش شدگيي پخشرده
mm 

F1310  ب  
F2 380  
F3 450  
F4 520  
F5 590  
F6660 ب  

تر و يا باالتري وجود دارد، اين اعداد مقدار متوسطوقتي كه حدود پايين-الف
  .محدوده است

ها روش آزمون به كاربرده شده ممكن است فاقد حساسيت مطابق با اين رده - ب
 .باشد

  



  

 مپجريان اساليرده–5جدول الف

  الفجريان اسالمپ هدف ي جريان اسالمپرده
mm 

SF1 450  
SF2 550  
SF3 650  
SF4 750  

تر و يا باالتري وجود دارد، اين اعداد مقدار متوسطوقتي كه حدود پايين-الف
  .محدوده است

  هاي مقاومترده  2-3-الف
اگر براساس در حاالت خاص، . استآورده شده  6-شده در جدول شماره الفهاي مقاومت فشاري سفارشرده

  .استفاده كرد هايي بين اعداد داده شدهمقاومتتوان از شده باشد مي اجازه داده ،مربوطاستاندارد طراحي 
كه بعد از آن عددي كه  C  هاي مقاومت فشاري با استفاده از حرفبراي بتن معمولي و بتن سنگين، رده

اي با و يا استوانه mm300و ارتفاع  mm150 اي با قطراساس استوانه ي مورد نياز بربرابر با مقاومت مشخصه
، 1-2استاندارد بند  1- 3-6در هر حال طبق بند . شودنشان داده مي است، mm200و ارتفاع  mm100قطر 

از هاي مقاومتي ذكر شده مجهاي ديگر و نيز مكعب به عنوان مبناي انطباق با ردهبا اندازه استفاده از استوانه
  .است

شكل و . نياز داردانطباق هاي هايي با يك شكل و يك اندازه براي انجام آزمونتوليدكننده فقط به آزمونه
  .شودي بتن انتخاب و اظهار ميي مورد نظر توسط توليدكنندهي آزمونهاندازه
ا اين تفاوت كه براي بتن سبك نيز قابل اعمال است ب 6-هاي مقاومتي ارائه شده در جدول شماره الفرده

  .  25LCبيان شود، مثل  Lبراي بتن سبك عالمت مشخصه بايد با حرف 
 هاي مقاومت فشاري سفارش شده براي بتنرده–6جدول الف

 مورد نياز اي استوانهي مقاومت مشخصه  ي مقاومتيرده
N/mm2 

8C 8  
12C  12  
16C  16  
20C  20  
25C  25  
30C  30  
35C  35  
40C  40  
45C  45  
50C  50  
55C  55  



  

  پيوست ب
  )الزامي(

  مرتبط با دوامعملكردي هاي طراحي روش
  مقدمه   1-ب

هاي عملكردي مرتبط با دوام اي در طراحياز آنجايي كه رويكرد مطرح شده در اين پيوست از اصول ويژه
  .ها توجه به اين اصول اهميت خاصي داردبرخوردار است، در طراحي سازه

دوام  عملكردي مرتبط باهاي طراحي روشاصول و رويكرد براي  جزيياتاي از خالصه اين پيوست  1- 1-ب
  . دهداشاره شده است را ارائه مي 1- 5كه در بند 

اتحاديه  ه توسطك  ١»برداريبهره اساس عمر نامه طراحي برآيين«توان به تر ميبراي اطالع بيش  2- 1-ب
 طراحي بر مختلف برايرويكرد در اين مدل چهار  .مراجعه كرد ،است منتشر شده fib(2( ايبتن سازه جهاني

  :رائه شده استا برداريبهره اساس عمر
 ؛ 3رويكرد طراحي بر اساس احتماالت كلي -

 ؛4ايمني جزييرويكرد طراحي بر اساس ضرايب  -

 ؛5رويكرد طراحي بر اساس فرض بر كفايت -

  .6خرابياز رويكرد طراحي بر اساس جلوگيري  -

  : قابل مالحظه شامل موارد زير است خرابيهاي وكارساز  3- 1-ب
  ؛بتن كربناته شدنناشي از ميلگرد خوردگي  -
 ناشي از كلريد؛ميلگرد خوردگي  -

 زدا؛يخ ماده وجود بدون گيشدذوبزدن و يخ -

 .زدايخ ماده وجود با شدگيذوبزدن و يخ -

  تعاريف 2-ب
عناصر  مفيد، عمر خرابيمرتبط با  وكارهايسازتمام  ،در يك روش كميعملكرد روش طراحي مرتبط با 

  . دهدمورد توجه قرار مي ،كنندكاري را مشخص مير اي و معيارهايي كه نهايت عمسازه
هاي و نيز داده شرايط محيطي محليدستاوردهاي حاصل از تجربياتي در اساس  چنين روشي ممكن است بر

هاي كاربردن مدلمرتبط و يا براساس به وكارهايسازتعيين شده براي  عملكرديآزمون هاي حاصل از روش
  . بنا شده باشد ،بينيمعين پيش

                                                 
1 - Model Code for Service Limit Design (MC-SLD) 
2 - International Federation for Structural Concrete 
3 - Full-probabilistic design approach 
4 - Partial-factor design approach 
5 - Deemed-to-satisfy design approach 
6 - Avoidance-of-deterioration design approach 



  

  و كاربردي راهنمايي عمومي 3-ب
-واكنش قليايي: د، مثلبهترين كاربرد را دار يروش تجويز ،رخي از عوامل مهاجمدر مورد ب 1-3-ب

  ؛سولفاتي يا سايش تهاجمي، سيليس
برابر خوردگي و پس  با مقاومت در از ساير عوامل بيش با دوام،عملكردي مرتبط هاي طراحي روش 2-3-ب

تواند مناسب در موارد زير ميرويكرد اين . در ارتباط هستند شدگيذوبزدن و از آن با مقاومت دربرابر يخ
  :باشد

  تر باشد؛سال بيش 50ابل توجهي از طور قمورد نياز بهمفيد عمر  -
 تر براي آن الزامي است؛ اطمينان بيش دارا بودناست و  "ويژه"از نوع سازه  -

 ؛اندتعريف شدهيا  به خوبي  دارند،مشخصي تهاجم عوامل محيطي  -

 د؛ در جايي كه استانداردهاي روش كار مهارت بااليي را در نظر بگير -

 وجود داشته باشد؛ برنامه كاري داري با امكان به روزآوريديريت و نگهراهبرد م -

 ها وجود دارد؛ قصد ساخت آناي كه مشابه يا عناصر سازهي هاتعداد زيادي از سازه -

 ها وجود دارد؛ از آن استفادهانتظار مواد جديد يا متفاوتي كه  -

طباق با اين حدود پديدار شده ها در طراحي به كار گرفته شده اما انحرافي در انمحدوديتمقادير  -
  .است

  .طراحي، مواد و اجرا بستگي خواهد داشتدست آمده به تركيبي از سطح دوام به ،در عمل 3-3-ب
معماري بستگي داشته -ايسازه جزييات شكل اعضا و اي وسازهسامانه حساسيت مفهوم طراحي به  4-3-ب

  .دوام هستنداساس  برطراحي  هايروش و اين عوامل پارامترهاي مهم
پارامترهاي مهم  ،، سطوح كنترل و تضمين كيفيتكيفيت مهارتسازگاري مواد، روش ساخت،  5-3-ب

  .دوام هستند اساس برطراحي هاي روش
امكان استفاده از ساختمان در آينده، معيارهاي  عملكرد دوام مورد نياز بستگي به عمر مورد نياز، 6-3-ب

  .از شرايط محيطي خاص دارد برداري و عيوب ناشيدر طول مدت بهرهداري نگههاي ويژه حفاظتي برنامه
كار بردن تركيبات جايگزين از طريق بههاي راه حلاستفاده از  ،مورد نياز از عملكردبراي هر سطح  7-3-ب

  .پذير استامكان وت طراحي و مواد و عوامل ساخت و ساز متفا
ح باال بودن سط، براي ايجاد و برقراري قابليت اعتماد نسبت به روش طراحي وابسته به عملكرد 8-3-ب

  .مهم است شرايط محيطي محليدانش در مورد 

  دوامي مرتبط با هاي طراحي عملكردروش 4-ب
  :مهم است از قبل، حداقل اين مواردتعريف ، بندهاي ذيلزيرمندرج در هاي روش ي كردنبراي اجراي

  نوع سازه و شكل آن؛ -
 شرايط محيطي محلي؛ -

 ؛ساخت و سازكيفيت مورد انتظار  -

 .مورد نياز مفيدعمر  -



  

ها در مورد اين لي و كاربردي، اتخاذ برخي فرضيات و قضاوتبراي تبديل روش انتخابي به سطح عم
  .موضوعات معموالً الزامي خواهند شد

  :كار روند، شامل موارد زير استهايي كه ممكن است بعد از آن بهروش
هاي فعاليت در مورد ،روش انتخابي با استفاده از مقاديري كه بر اساس تجربيات درازمدتتشريح  1-4-ب

  .است هدست آمدمحلي به يمحيطشرايط  دانش جزيياتمحلي و نيز بر مبناي شناخت  صالحم اجرايي و
قابل ارتباط بوده و  ،اي كه با شرايط واقعيشدهو اثبات هاي تصويبهاي مبتني بر آزمونروش 2-4-ب

  .اندكرده برآوردهمعيارهاي عملكرد را 
ي شرايط يندههاي آزموني كه نمااز داده صلتنظيم شده حاهاي مبتني بر الگوهاي تحليلي روش 3-4-ب

  .هستندواقعي در عمل 
  .با دقت تعيين شوند ،منظور برآورده كردن سطح عملكرد مورد نيازدهنده بايد بهتركيب بتن و مواد تشكيل

  



  

  پيوست پ
  )الزامي(

  آزمون شناسايي براي مقاومت فشاري
  كليات   1-پ

براي ارزيابي ) 1-2استاندارد بند  3- 4-9طبق بند (نتخاب ب را حالتي كه توليدكننده ا در طرز كاراين 
در تأييد ي مشخصات نويسندهبتن و الزامات انطباق شرايط  تهيه شده است و طبق آن كار بردبه فرآورده
  .شودبرقرار مي) چ-1-6(بر اساس بند ها پيمانهانطباق 

تي مشخصي تعلق داشته باشد، آزمون ي مقاوموقتي كه حجم مشخصي از بتن مورد درخواست به رده
  )1-2استاندارد بند  3- 4-9بند  2طبق يادآوري.( شودشناسايي انجام مي

اين  ،كاربرده شودبه فرآوردهبراي ارزيابي ) 1-2استاندارد بند  2-4- 9طبق بند (در حالتي كه انتخاب الف 
  .طرز كار قابل كاربرد نيست

  برداري و طرح آزموننمونه   2-پ
كه آزمون شناسايي بايد انجام شود، حجم بخصوصي از بتن بايد مشخص شود، مثل بتن تهيه شده وقتي 

ديوارهاي يك طبقه از ساختمان و يا /هاها  يا ستوندال/براي هر طبقه از ساختمان يا تعدادي از تيرها
  .هاي مختلفهاي نظير هم از سازهقسمت
را  1-2استاندارد بند  4-جدول ث. (شودميانطباق مشمول آزمون  ي بخصوصيك آزمون بر روي يك پيمانه -يادآوري

  )ببينيد
  .هاي برداشته شده از يك حجم بخصوصي از بتن بايد تعيين شودتعداد نمونه

  .برداشته شوند 10-2بند هاي مختلف يا بهرهاي متفاوت مطابق با استاندارد ها بايد از پيمانهنمونه
  .آوري شوندساخته شده و عمل 11-2بند  نداردمطابق با استاها بايد آزمونه

  .تعيين شوند 12-2بند  مطابق با استانداردبايد ها مقاومت فشاري آزمونه
ي مجزا در سن ي ساخته شده از يك نمونهي آزمون برابر با ميانگين نتايج حاصل از دو يا چند آزمونهنتيجه

درصد نسبت به ميانگين است، از نتايج  15تر از بيش هاهنتايج آزمون ي تغييراتوقتي كه دامنه. يكسان است
دليل قابل قبولي براي توجيه ناديده گرفتن يك مقدار  ،اساس يك بررسي كه برنظر كرد؛ مگر آنبايد صرف

  .آزمون مشخص آشكار شود

  معيارهاي شناسايي براي مقاومت فشاري 3-پ
شود و براي تعيين ارزيابي مي 1- 2استاندارد بند  4-ثمطابق با جدول انطباق ي آزمون تكي براي يك نتيجه

ي آزمون نتيجه "n"ي مقاومتي مشخص است ميانگين ها از يك گروه با ردهي پيمانهكه بتن نمايندهاين
  . گيردمورد ارزيابي قرار مي 1-گسسته براساس جدول پ



  

هاي هاي مقاومت بر روي نمونهزمونآ آمده ازدستي بهيجهنت " n"براي  1-اگر معيار مندرج در جدول پ
 ستهاي پيمانهنمايندهي كه بتني نمونهشود كه فرض ميبرداشته شده از حجم مشخصي از بتن متقاعدكننده باشد، 

  .اتخاذ شده استي منطبق، مجموعهاز يك 
  

  معيارهاي شناسايي مقاومت فشاري-1جدول پ
تعداد نتايج آزمون مقاومت فشاري بر روي حجم 

  )n(شخصي از بتن م
  )fcm(نتيجه  nميانگين 

N/mm2  

 fck+α≤  4تا  2

 fck+β≤  6تا  4

كه در اين مقررات در محل استفاده از بتن معين شوند و درصورتيهاي بتن نامهملي يا آيينبايد بر اساس مقررات  βو  αمقادير 
  .شوددر نظر گرفته مي β = 2و  α= 1مقداري مشخص نشده باشد  هيچ
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