
  آنحمل  بتن سازي ودر ی ـرل و  بازرسـکنت
 

               
  )سهامی خاص (  اـوش آریـتازان جـرکت پیشـشو عضو هیئت مدیره مدیرعامل   -ش ـخـب روح  دـمیا            

                  
  :بازرسـی   مفهوم کنتـرل و             

    

  از قوانین بعد از ساخت ، بر اساس یکسري  و قبل ، هنگام  ، فرآینديم تایید هر بررسی ، تایید یا عد                   
  آیین نامه هاي داخلی و بین المللی مصوب حکومتی که بر اساس کوله باري از علوم،ملی ، مقررات                    
   .تجارب به دست آمده باشد  و طمرتب                    
   مورد قررات ملی ساختمان ، از جمله قوانین وآیین نامه هاي مصوبی است که در ساخت و ساز بایدم                   
  .      توجه قرار گیرد                    

   صحیحشاهد عدم اجراي  ،، و عدم درك صحیح از قوانین مستندات  ،با توجه به شواهد متاسفانه اما                   
  :هستیم که توجه به موارد زیر تا حدودي راهگشا خواهد بود ساختمان ملی مقررات                    

  :آماده بتن  تولیدکارگاه ها یا کارخانه هاي 
  

  
  

  .باشند و تحقیقات صنعتی ایران باید داراي مجوز از اداره استاندارد آماده تولیدکنندگان بتن  .1

 ) کیفیلهاي رعایت حداق= استاندارد ( 

 به این نکته  داشتن نشان استاندارد براي واحدهاي تولید بتن آماده اجباري می باشد ولی بایدهرچند 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  مورد نیاز مشتري را دارا  توجه کرد که واحد تولیدکننده باید داراي نشان استاندارد تا رده مقاومتی       
  واحدهایی باید از  کنیدتهیه  C35مقاومتی به عنوان مثال اگر شما می خواهید بتنی با رده.  باشد       
 .، بتن آماده بخرید باالتر هستند وC35 که داراي نشان استاندارد تا رده مقاومتی       

 

 .تمامی دستگاه هاي تولید بتن باید کالیبره شده و داراي گواهی سالمت باشند  .2
 

 واحد حجم و یا در  ریزي ، مقدار بتن مصرفی خود راشما می توانید با محاسبه حجم فضاي بتن  .3
  سراسر کشور تولید می شود به طور کلی بتنی که در. صورت وزنی به تولید کننده اعالم نمائیدبه 

  صورتیکه محاسبه شما در در.  کیلوگرم بر متر مکعب می باشد 2300وزن حجمی حدود  داراي
  وزن خالص بتن در  مبا حج می توانید ،  تعیین حجم فضاي مورد نظر براي بتن ریزي دقیق باشد       

  ،   2300و تقسیم آن بر  باسکول با استفاده از وزن خالص ذکر شده در برگ  -واحد کیلوگرم 
  واحد   باسکول نموده و همچنین دقت  مقدار حجم بتن تحویلی را در واحد متر مکعب محاسبه

  .نمائید نیز کنترل را   مادهآبتن  تولید کننده 
  

   - ریزدانه   -یگر از آزمونهایی است که می تواند درصد درشت دانه آزمون بتن شسته نیز یکی د .4
  این روش تخمین   با خریداري شده را  )داخل میکسر (  آماده وآب مصرفی موجود در بتن سیمان

  .زد 
  

 .بتنهاي تولیدي خود به خریدار می باشد معتبر تولیدکننده بتن موظف به ارائه نتایج مقاومت فشاري  .5
  آنها اشاره باشد که در ادامه به تفصیل به  یملداراي مشخصات کاباید ایج آزمونهاي مقاومت فشاري بتن اوراق نت( 

  . )خواهد شد 
  

  بر متر مکعب   کیلوگرم  200بتن آماده را با عیار به عنوان مثال  متاسفانه دیده می شود که دالالن ، 
  کیلوگرم  بر متر   350"با عیار باالتر ، مثال   ، واقعی غیرو مهر فاکتور   -سربرگ  با   و خریداري 

  می فروشند که متر مکعب واقعی  رم برکیلوگ 350تر نسبت به بتن با عیارقیمت پایین   با و  مکعب 
  .به عمل آید  توسط مشتريباید در این خصوص دقت الزم 

  

 .باشد   55و نشریه  مقررات ملی ساختمان  9 نحوه نگهداري مصالح تولید بتن باید مطابق با مبحث  .6
 

  مربوط يباید کنترل شود و نتایج آزمونها کننده ها و غیره  روان - آب  - سیمان -ماسه  -کیفیت شن .7
  .خریدار ارائه شود کدام به هربه        
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  :حمل بتن اختالط و نحوه 
  

  
  

  
  

 کارخانه هاي بتن آماده .  حمل بتن آماده استوسایل  یکی از  )تراك میکسر (  کامیون مخلوط کن .1
  : معموالً به دو گروه تقسیم می شوند

   . برخی کارخانه ها فقط عملیات پیمانه کردن را انجام می دهند •
  .  ، عمل مخلوط کردن را نیز انجام می دهند از کارخانه ها غیر از عملیات پیمانه کردن برخی دیگر •

  مصالح بتن به درون کامیون مخلوط مقادیر معینمصالح پیمانه شده و  ، ، در کارخانه به عبارت دیگر
  ، قبل از تخلیه بتن در دیگ کامیون مخلوط کن در حین حمل ،، اما عمل اختالط  کن ریخته می شود 
  .شود و آب مخلوط در حین حمل و یا در محل کارگاه به مخلوط خشک اضافه می  صورت می گیرد  
  ، بتن آماده اما در گروه دوم کارخانه ها .گفته می شودزپیمانه خشک نی ، بر همین اساس به این روش 
  .می شود مخلوط کن ریخت کامیونبه درون دیگ  شده 
 

 ا سرعت به هم زدنبدور کند .  دیگ کامیون مخلوط کن داراي دو سرعت دوران کند و تند می باشد .1
  . دور در دقیقه است 13تا   7دور در دقیقه و دور تند یا سرعت اختالط   5تا   2 
  

   :شوددر هنگام استفاده از کامیون مخلوط کن ، موارد زیر باید رعایت  •
  دور با سرعت 100تا   70از زمانی که آب به مخلوط خشک بتن افزوده می شود  تعداد دوران  )الف
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  در هنگام اگر بتن آماده در داخل دیگ حمل شود و بخواهیم .  تند براي اختالط اولیه کافی است 
  سرعت کند بتن را به هم  با  دور  40تا   30، کافی است  همگنی را مجدداً به دست آوریم ، تخلیه
  . بزنیم 

  ،  ، به این ترتیب شودمحدود می  )شامل دور کند و تند  (دور  300حداکثر تعداد دوران دیگ به 
  از زمان بارگیري تا تخلیه ،  ) ردو س  به غیر از بتن ریزي در هواي گرم (مدت حمل در شرایط عادي 

  .ساعت محدود می شود 1/ 5 تا  1به 
  و بقیهتند باید سرعت مخلوط کردن  دور   100دور چرخش دیگ فقط حداکثر   300از   اما 
  ، زیرا زمان طوالنی حمل و یا تعداد چرخش زیاد دیگ  شود هبه هم زدکند باید با سرعت  

  نه ها و بدنه دیگ و همچنین کاهش مقاومت و دوام بتن، سایش سنگدا کاهش اسالمپ باعث
   .شودمی  
  

  ، در مواردي که مدت انتقال بتن طوالنی است و یا احتمال وجود ترافیک سنگین وجود دارد )ب
  و آب مخلوط در کارگاه به سایر مصالح اضافه بهتر است از روش مخلوط خشک استفاده شود  
  نیاز به نظارت  و شودل دقیق مقدار آب با اشکال روبه رو می ، کنتر هرچند در این حالت. شود  
  .دقیق است تا آب مخلوط به مقدار تعیین شده افزوده شود 
 

ü استفاده از کامیون مخلوط کن براي بتن هاي زیر توصیه نمی شود :  
 میلیمتر   40اسالمپ کمتر از   با  بتن 

 ر میلیمت  50بتن با حداکثر اندازه سنگدانه بیش از 
  )فوق روان کننده بدون استفاده از مواد افزودنی روان کننده یا  ( 0/ 4بتن با نسبت آب به سیمان کمتر از 

  ، زیرا توزیع ذرات شود در روش پیمانه خشک نباید از میکروسیلیس به صورت پودر استفاده 
  .د میکروسیلیس در مخلوط به صورت یکنواخت انجام نمی شو

  

  ، حجم بتن ساخته استفاده شود ) پیمانه خشک (خلوط کن براي اختالط اولیه اگر از کامیون م )ت
  ، با کامیون مخلوط کن به عنوان مثال .شود به دو سوم ظرفیت اسمی دیگ محدود شده در آن باید  
  .، مخلوط کرد متر مکعب بتن به روش پیمانه خشک را 4متر مکعب می توان   6با ظرفیت اسمی  
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  : آزمونهاي مقاومت فشاري بتن نتایج
  

  

  
  

  :مقاومت فشاري بتن باید داراي مشخصات زیر باشد آزمون  )شیتهاي ( نتایج 
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  :  ) ژئوتکنیک  شرکتهاي  و تولید بتن  کارخانه هايآزمایشگاه هاي (  زمایشگاهیشرایط آ
  

 نحوه صحت کالیبراسیون جک(  .باید کالیبره باشند  )آزمون مقاومت فشاري بتن ( جکهاي بتن شکن  .1

  ) .داراي برچسب و تاریخ کالیبراسیون و داراي اوراق گواهی سالمت از اداره استاندارد : بتن شکن  
 

 باید استاندارد نحوه نگهداري نمونه هاي مکعبی یا استوانه اي بتن در استخر نگهداري نمونه هاي .2
 .آن بازدید شود از  "بتنی توسط تولیدکننده مشخص شده باشد و حتما 

 نحوه وزن کردن نمونه ها .ترازوهاي اوزان نمونه هاي مصالح و بتن باید داراي گواهی سالمت باشد  .3
 .نیز باید درست انجام شود  

 . خیلی با یکدیگر متفاوت باشند نباید ) ارتفاع   -عرض  -طول(  تازهابعاد قالبهاي نمونه گیري از بتن  .4
   سرکجی "اصطالحا( شکن قرار می گیرند به دلیل تفاوت مذکور  زیرا زمانیکه زیر فک جک بتن

  روند اجراي سالم یک پروژه ایج مقاومت فشاري نمونه گذاشته  و تاثیر فاحشی بر نت )قالبها سطح 
  .را خدشه دار کند 

 . تعداد ضربه هاي وارد به بتنهاي داخل قالب نمونه گیري در سه الیه  و طبق استاندارد انجام شود .5
 .انجام شود  استانداردحوه نمونه گیري جهت تشخیص میزان روانی بتن باید با دقت و طبق ن .6
 .انجام شود مقررات ملی ساختمان  9میزان حد پذیرش روانی بتن باید طبق جدول مبحث  .7

 .انجام شود مقررات ملی ساختمان  9نمونه ها باید طبق جدول مبحث از میزان برداشت  .8
  وسیله اي که پاکیزه باشداز میکسر و بدون تماس هیچ وسیله اي به درون  "باید مستقیماها نمونه  .9

   .انجام شود آزمون روانی بتن  ونمونه گیري  و  ریخته شده 
 روزه 42 یا   28  نمونه  2  – روزه  11یا   7نمونه   2( . عدد می باشد   5شامل حداقل هر سري نمونه گیري  .10

 ) روزه 90یا  نمونه شاهدیک   و  

  مستقیم تابش -محیط بسته و عاري از گرد و غبار ( . نحوه نگهداري نمونه ها باید طبق استاندارد باشد  .11

 ) . . .باران و برف   - آفتاب  

 اضافه  ، به بتن ارسالی به پروژه ممنوع است و در صورت پایین بودن روانی بتن، ب آاضافه کردن  .12
  آزمایشگاه حق هیچگونه دخالت . نظارت انجام شود به بتن با دستور کتبی دستگاه کردن دوغاب 
  .نخواهد داشت ضدیخ و غیره   -و موارد مشابه مانند اضافه کردن روان کننده  در این خصوص
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