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  پیشگفتار

و دیگر مراکـز آمـوزش عـالی و بـا     ) در مقطع کاردانی و کارشناسی(هدف از تألیف این مجموعه آشنایی دانشجویان دانشگاهها 

هـاي   هـاي اخیـر ایـران  زلزلـه     هاي بتنـی در زلزلـه   گسیختگی و خرابی تعداد زیادي از سازه. تکنولوژي بتن نگاشته شده است

روشنگر این واقعیت است که مهندسین به اندازه کافی  …بم  –قائنات  –بیرجند  –رودبار  –منجیل  –ویرانگري مانند طبس 

در نتیجه این ناآگاهی در ارتباط صحیح اجزاء بتن براي رسیدن به مخلوط مناسب و همچنـین اجـراي   . با بتن آشنا نمی باشند

دما و شرایط محیطـی بـه حسـاب     ،هوا ،ات آبرسد که گاهی اثر می به نظر. صحیح کارهاي بتنی دقت کافی صورت نمی گیرد

  .هاي بتنی به وجود نمی آید آورده نمی شود و لذا اطمینانی در مورد پایایی و دوام سازه

و در نظر است تا ) کیلوگرم 500سرانه هر نفر تقریبا (میلیون تن رسیده است  32هم اکنون تولید سالیانه سیمان در کشور به 

این میـزان تولیـد   ) کیلوگرم 1000سرانه هر نفر تقریبا (میلیون تن برسد  80ادي این میزان تولید به امه چهارم اقتصنپایان بر

شود نشانگر اهمیت بتن به عنـوان مصـالح سـاختمانی     می هاي بتنی مصرف سیمان که بخش عمده آن در تولید بتن و فرآورده

 –ماسـه   –شـن   –اردهاي مصالح ساختمانی از جملـه سـیمان   در این راستا اجباري شدن تعدادي از استاند. باشد می برتر قرن

هاي بتنی کمک فراوانی نموده است ولی متاسفانه هنوز تا رسیدن بـه مرحلـه    به بهبود کیفیت سیمان و فرآورده …بتن آماده 

ن راه رسـیدن  سریعتری. هاي تولید شده و مصرف شده در کشور فاصله زیادي وجود دارد بهره گیري کامل از کیفیت کامل بتن

از این روسـت کـه   . باشد می به این هدف ارتقاء سطح دانش و فرهنگ عمومی استفاده از بتن به عنوان مصالح ساختمانی ممتاز

 ICIگیرد و به عـالوه دو انجمـن بـزرگ بـتن      می تقریبا در تمامی دانشگاههاي کشور مسابقات متعددي در زمینه بتن صورت

هاي آینده اقدام  همه ساله به منظور آگاهی و آموزش و ترغیب مهندسین نسل) من بتن امریکاانج( ACIو ) انجمن بتن ایران(

نماید گرچه اذعان دارم که هنوز براي کم کردن فاصله خود با اسـتانداردهاي جهـانی در زمینـه     می برگزاري مسابقات متعددي

ات در زمینه بتن فعالیتهاي خوب و چشـمگیري در  تولید علم راه طوالنی در پیش داریم ولی در خصوص امر پژوهش و تحقیق

چند سال اخیر توسط اساتید و دانشجویان عالقه مند صورت گرفته است و دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی موفـق بـه کسـب    

  .هاي مناسبی در مسابقات کشوري و جهانی شده اند رتبه

علوم تحقیقات و فن آوري صـورت گرفتـه اسـت در هـر      نگارش این مجموعه بر اساس سر فصلهاي تعیین شده از طرف وزارت

آزمایش ابتدا شرح مختصري از نکات و مزایاي و اهمیت و کاربرد آزمایش داده شده و سپس روش آزمایش و استانداردهاي آن 
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ن و اسـتاندارد ملـی ایـرا   (ایـران   (BS)انگلستان  (ASTM , ACI)در این مجموعه به استانداردهاي آمریکا . قید شده است

  .توجه شده است) دت(دفتر امور فنی و تدوین معیارهاي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 
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  تقسیم بندي نمرات آزمایشگاه تکنولوژي بتن

امتحـان کتبـی    -1 .باشـد  مـی  گردد و شامل چهار قسـمت  می نمره محاسبه 20نمره درس آزمایشگاه تکنولوژي بتن بر مبناي 

 اي بین تمام دانشجویان آن ترم برقرار کار عملی که به صورت مسابقه -2) نمره 6(باشد  می و مسئلهپایان ترم که شامل سوال 

  :گزارش کار -3 )نمره 6( د شو می آئین نامه هر مسابقه در ابتداي هر ترم به اطالع دانشجویان رسانیده. گردد می

  .باشد می گزارش کار مطابق با الگوي ذیل

بت استانداردها و مقایسـه  ث –ثبت برداشتها و انجام محاسبات  –شرح آزمایش  –صالح مورد نظر وسایل و م –هدف  –مقدمه 

در نظـر   20هر آزمایش بر مبناي (باشد  می نتیجه گیري نمرات این قسمت به ترتیب ذیل –پاسخ به سواالت  –با استانداردها 

  )شود می گرفته

  .گردد می گزارش کار در سه فصل جداگانه نگارش

  فصل سوم بتن –ها  فصل دوم پرکننده –اول خمیر سیمان  فصل

اي کامل و جامع در مورد تمامی آزمایشات آن فصل و اهمیت و کاربرد آن و اسـتانداردهاي مختلـف    در ابتداي هر فصل مقدمه

  .دهد می نمره گزارش کار را به خود اختصاص 20نمره را از  6باید بیان نمود که  می کشورهاي مختلف در آن مورد را

  نمره 1هدف از انجام آزمایش و لوازم و مصالح مورد نیاز براي انجام آزمایش جمعا 

  نمره 2شرح آزمایش و عملیات انجام شده به ترتیب انجام عملیات 

ثبت نتایج و انجام محاسبات شامل کلیه پارامترهاي بدست آمده از آزمایش ونحوه و تحلیل و روابط مـورد اسـتفاده همـراه بـا     

  نمره 2 …نتی متر و درجه سانتی گراد ایا متر یا س kgیا  Nحاسبات و ذکر واحدهاي مورد استفاده شامل م

  نمره 1مقایسه اعداد بدست آمده با استانداردهاي داده شده در جزوه و علت خطا یا اشتباه و تفاوت نتایج 

  رهنم 3شود  می پاسخ به سواالت که در حین آزمایشات از دانشجویان پرسیده

نتیجه گیري با توجه به تعداد تمام آزمایشات صورت گرفته در هر فصل یک نتیجه گیري کلی در مورد مصالح مـورد آزمـایش   

  نمره 4 جمعاً

  نمره 1ذکر منابع و مراجع مورد استفاده در تدوین گزارش کار با ذکر شماره صفحه کتاب 

  )نمره 2( حضور غیاب و نظم در جلسه کالسی -4
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  .شجویان موظفند قبال آزمایش هر هفته را مطالعه نموده و اطالعاتی در مورد تئوري آزمایش داشته باشندکلیه دان -1

گیرد و هر گروه بایستی عملیات آزمایشی را به نحوه مناسـبی فـی مـابین     می عملیات آزمایشگاهی به صورت گروهی انجام -2

  .خود تقسیم نمایند

 -1باشـد   مـی  تکنولوژي بتن شامل سـه فصـل  . (باشد می از پایان هر فصل آزمایشیمهلت تحویل گزارش کار دو هفته پس  -3

در صورت برخورد با تعطیلـی اولـین روز پـس از تعطیلـی روز تحویـل      ) فصل بتن -3ها  فصل سنگدانه -2فصل خمیر سیمان 

  .گزارش کار خواهد بود

جلسات آزمایشگاهی دستور کار را به همـراه داشـته    در جلسات آزمایشگاه به صورت مرتب حضور داشته باشید و همراه در -4

  .درب آزمایشگاه در زمان شروع کالسها بسته خواهد شد .باشد

  .شود می نداشتن دقت علمی و عملی در آزمایشگاه در نظر گرفته –عدم مطالعه دستور کار  –حضور نامرتب 

  .زمایش لوازم آزمایش را تمیز و مرتب کنیددر هنگام استفاده از وسایل در حفظ آن بکوشید و پس از انجام آ -5
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  مقدمه

رسد لیکن با اندکی تامل وتوجه عمیق  مبحث تکنولوژي بتن براي اکثر اشخاص در ابتدا همانند دروس حفظ کردنی به نظر می

خـواص بـتن    تر به مطالب مختلف از جمله اجزاي متشکله بتن و نحوه تاثیر آنها روي یکدیگر و نهایتا روي خواص بتن تـازه و 

توان به بتنی با کارایی و پایایی مناسب دسـت   گردد که فقط با درك صحیح مبحث تکنولوژي بتن می سخت شده مشخص می

شوند و لذا الزم اسـت پاسـخ ایـن     نظر به کاربردي بودن این تکنولوژي سواالت و مشکالت عمدتا در حین کار مطرح می. یافت

و یـا بـه طـور     …تن و یا کنترل کنندگان کیفیت بتن در کارگاه و یا مهندسین ناظر سواالت توسط مسئولین آزمایشگاههاي ب

و استاندارد ملـی  ) آبا(مطالب این کتاب برگرفته شده از آئین نامه بتن ایران . هاي بتن پاسخ داده شود کلی توسط تکنولوژیست

  .باشد ایران می

آب و درصدي هوا  –ماسه  –شن  –لوط متناسبی از سیمان بتن سنگ دج ساختگی است که از درهم آمیختن و بهم زدن مخ

امروزه براي کسب کـارایی بهتـر و پایـایی بیشـتر از انـواع مـواد       (گردد تشکیل شده است  که خواسته یا ناخواسته وارد بتن می

  )گردد افزودنی بتن استفاده می

خمیـر  (فعل و انفعال شـیمیایی بـین سـیمان و آب     .دهد تشکیل می) ها پرکننده(هاي درشت و ریز  توده اصلی بتن را سنگدانه

گردد  ها به یکدیگر می ها را پوشانده باعث یکپارچه شدن و چسبیدن سنگدانه که به صورت غشاء غلیظ اطراف سنگدانه) سیمان

  .شود که سنگ حاصله بتن نامیده می

گـردد و   نامه بتن ایـران آزمایشـاتی انجـام مـی     به ترتیب در هر قسمت مطابق با آئین) آزمایشگاه تکنولوژي بتن(در این کتاب 

  .گردد اي در مورد هر کدام از آزمایشات بیان می مطالب گسترده

  .گردد بنابر مطالب گفته شده این کتاب به سه فصل کلی تبدیل می

  )مخلوط آب و سیمان(خمیر سیمان  -1فصل 

  )ریزدانه(و ماسه ) درشت دانه(ها مخلوط شن  پر کننده -2فصل 

  )خصوصیات بتن تازه و سخت شده(بتن  – 3 فصل

امروزه تولید  .آید با انتخاب تناسبات مختلفی از مصالح تشکیل دهنده بتن طیف وسیعی از مقاومتهاي مختلف بتن به دست می

گوناگونی از  صروشهاي مختلف نگهداري و عمل آوري بتن باعث کشف خوا –هاي خاص  انواع سنگدانه –انواع مختلف سیمان 
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در کنار خواص مکانیک مصالح مصرفی مهارت اجرا و نظارت دقیق عامل بسیار مهمی در کسب مقاومت بتن به . تن شده استب

  :آید عواملی که باعث مقبولیت عمومی در استفاده از بتن گردیده است عبارتند از شمار می

  )گیرد که میتواند به هر شکل دلخواهی درون قالب قرار(شکل خمیري قبل از گیرش  -1

  مقاومت خوب در برابر آتش سوزي و عوامل جوي -2

  دسترس بودن مصالح آن -3

  مقاومت فشاري خوب آن -4

برطـرف  ) بـتن آرمـه  (باشد که این ضعف توسـط میلگـرد    در مقابل مزایاي فوق عیب عمده بتن ضعف آن در مقابل کشش می

  .گردیده است
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  خمیر سیمان -فصل اول 

گـردد و   موجب سخت و محکم شدن بتن مـی . گردد صورت می) دوغاب سیمان(بین سیمان و آب در اثر واکنش شیمیایی که 

  .گردد به یکدیگر می) ها پرکننده(هاي شن و ماسه  باعث چسبندگی دانه

درصد حجم بـتن را   15الی  7دهد و حجم سیمان معموال  درصد کل حجم بتن را تشکیل می 35الی  20خمیر سیمان عموما 

  زیر فمطابق گرا دهد تشکیل می

  

  

  

  

  

  

  

رد که به آن هیدراتاسیون گویند و بـراي انجـام   یگ همانگونه که بیان شده بین سیمان و آب فعل و انفعال شیمیایی صورت می

بین (هیدرتاسیون مقدار آب محدودي الزم است لیکن آب مصرفی در ترکیب بتن همیشه مقداري به مراتب بزرگتر از آن است 

ین آب اضافی به منظور ایجاد کارایی الزم در بتن براي پر کردن کامل کلیه زوایـاي قالـب و گـرفتن دور کلیـه     ا) برابر 4الی  3

  .باشد میلگردهاي مسلح کننده بتن می

هاي مخلوط را اندود کند و اگر کمتر از  دوغاب سیمان دور تمام سنگدانهکه کمترین مقدار خمیر سیمان در بتن مقداري است 

گـردد و بیشـترین    مقاومت بـتن مـی  شدت هاي سنگها به یکدیگر نچسبیده و باعث کاهش  ان مصرف گردد دانهاین مقدار سیم

 هاي سنگی را اندود کـرده فضـاي خـالی اسـتخوان     باشد که عالوه بر اینکه دور دانه اي می مقدار خمیر سیمان در بتن به اندازه

خمیـر سـیمان مصـرف گـردد     ) مقدار ماکزیمم(تن بیش از مقدار فوق اگر چنانچه در ساختن ب. ها را نیز پر کند بندي سنگدانه

جنس گران قیمت و کم مقاومت سیمان جانشین جنس . شود یگذشته از اینکه به نسبت افزوده شدن سیمان تاب بتن زیاد نم

  .گردد گردد در نتیجه بتن گران تر و کم مقاومتر می ارزان قیمت و پر مقاومت سنگ می
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برخی از مزایاي کاهش نسبت آب به سیمان به شرح زیر . باشد وامل در کیفیت بتن نسبت آب به سیمان مییکی از مهمترین ع

  .باشد می

  افزایش مقاومت فشاري و مقاومت خمشی -1

  افزایش قابلیت آب بندي -2

  کاهش جذب آب بتن -3

  افزایش مقاومت نسبت به عوامل جوي -4

  هاي متوالی پیوستگی بهتر بین الیه -5

  چسبندگی بهتر میان فوالد و بتن -6

  )نشست(کاهش تغییرات حجمی در اثر خشک شدن  -7

هـاي   درشتی دانه –) بتن مپکارایی یا اسال(مقدار آب الزم براي ساختن بتن بستگی به عوامل متعددي دارد مانند غلظت بتن 

اسالمپ (به طور کلی هر چه بتن غلیظ تر رطوبت هوا در هنگام ساخت بتن  –گرما  –ها  زبري مصالح سنگدانه –مصالح سنگی 

ها صاف تر و شکلشان کروي تر باشد بـراي سـاختن    هاي سنگ درشت تر و هوا خنک تر و مطبوع تر و سطح دانه و دانه) کمتر

  .بتن آب کمتري نیاز است

  .گذارد ذکر این نکته در همینجا الزم است که سیمان به سه طریق بر روي مقاومت بتن اثر می

  دار سیمان در مخلوط بتنمق -1

  نوع سیمان -2

  کیفیت سیمان -3

  سیمان

سبز  باشد و به جهت اینکه سیمان پس از پختن به رنگ اي واقع در انگلستان می سیمان یک واژه یونانی است پرتلند نام جزیره

  .آید در تمام دنیا به نام سیمان پرتلند شناخته شده است جزیره پرتلند در می بیهش

و  سیمان پرتلند را به ثبت رسـاند ) سنگ کار و معمار و بناي شهر لیدز(میالدي شخصی به نام ژوزف آسپدین  1824در سال 

توسط ایزاك جانسون با حرات دادن مخلوط خـاك رس و سـنگ   ) سال بعد 21( 1845نخستین نمونه سیمان پرتلند در سال 
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نخستین سیمان پرتلند در . بات چسباننده پر قدرت تهیه شدز ذوب شدن و انجام واکنشهاي الزم براي تشکیل ترکیرآهک تا م

  .با بهره برداري از کارخانه سیمان ري در جنوب تهران تولید شد 1312سال بعد در سال  153ایران 

سـاختند و بـراي انـدود و رومـالی و بدنـه       البته در ایران زمین در زمان باستان با گرد آهک شکفته و گرد خاکستر ساروج مـی 

ساختند و کف درونی ساختمانها را با آن روکش  گردند با گرد آهک شکفته و گرد آجر مالت سرخ رنگی می رها مصرف میآبگی

 2600کردند کف قسمتهایی از کف تخت جمشید و کاخ شوش با این مالت سرخ رنگ روکش شده است و بعـد از گذشـت    می

ي درزگیـري سـاختمانهاي آبـی    اساختند و بر ده تخم مرغ مالتی میبعالوه با گرد آهک زنده و سفی. باشد سال هنوز پابرجا می

  .کردند ترك خورده و بند زدن ظروف چینی شکسته مصرف می) سازهاي هیدرولیکی(

  انواع سیمانها

. شود تا شرایط فیزیکی و شیمیایی معینی را بـراي هـدفهاي خـاص الزم اسـت بـرآورد نمایـد       انواع گوناگون سیمانها تولید می

  .اي معمولی در ایران به شرح زیر استسیمانه

  .مصارف عمومی دارد و براي هر کاري که مستلزم ویژگیهاي خاص نباشد مناسب است: 1سیمان پرتلند نوع 

گردد که اقدام احتیاطی براي جلوگیري از گزند سـولفاتها الزم باشـد همچنـین     در مواردي مصرف می :2سیمان پرتلند نوع 

بتن در مقابل سولفاتها و حفاظت میلگردهاي آرماتور در مقابل حمله نمکهاي کلر بـه طـور همزمـان     هنگامی که مسئله پایایی

  .گردد مطرح باشد استفاده می

رود که قالبها باید زودتر از موعـد بـاز    سیمانی با مقاومت زودرس است و معموال در مواردي به کار می :3سیمان پرتلند نوع 

  .شوند

سیمان با حرارت زایی کم است و در جایی که آهنگ تولید حرارت و مقدار حرارت تولید شده باید  یک :4سیمان پرتلند نوع 

  .گیرد حداقل باشند مورد استفاده قرار می

گیرند به کار  یک سیمان مقاوم در برابر سولفاتهاست و در بتنی که مورد حمله شدید سولفاتها قرار می :5سیمان پرتلند نوع 

نوع سیمان در محیطهایی که عالوه بر سولفاتها به امالح کلر هم آلوده باشند از لحـاظ حفاظـت میلگردهـا    مصرف این . رود می

  .نامناسب است
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خاکهـاي طبیعـی و مصـنوعی جـایگزین     (ها از آسیاب کردن و مخلـوط کـردن پوزالنهـا     این سیمان :سیمان پرتلند پوزالنی

گـردد کـه بـه تنهـایی      به مواد سیلیسی یا سیلیسی آلومینیومی اتـالق مـی  پوزوالنها . شود با سیمان پرتلند ساخته می) سیمان

خاصیت گیرش و سیمانی شدن را ندارند ولی به صورت ذرات ریز در مجاورت رطوبت با آهک آزاد شده از هیدراتاسیون سیمان 

درصـد متغیـر    40تـا   15دهند درصد جایگزینی پوزالنها بـین   و درجه حرارت محیط ترکیباتی با خاصیت سیمانی تشکیل می

 1باشد و در مقابل سولفاتها مقاومتی بهتـر از سـیمان پرتلنـد نـوع      کاربرد عمده این سیمانها در بتن ریزیهاي حجیم می .است

  .دارند

. آیـد  این سیمان از آسیاب و مخلوط کردن سیمان پرتلند و سرباره کوره آهنگذاري بـه دسـت مـی    :اي سیمان پرتلند روباره

  .درصد متغیر است 70تا  25مخلوط بین  درصد سرباره

  :به غیر از سیمانهاي معمول گفته شده سیمانهاي دیگري نیز وجود دارند مانند

  .است 1داراي مقاومت فشاري بیشتري در روزهاي نخست نسبت به سیمان پرتلند نوع  :سیمان پرتلند ممتاز

وه بر کسب مقاومت شدید در روزهاي اولیه داراي خاصیت این نوع سیمان عال :یا سیمان آلومینیومی) نسوز(سیمان برقی 

  .باشد این نوع سیمان در برابر اثر آب دریا و سولفاتهاي آب و زمین پایدار می. ویژه دیگري نیز هستند

اگر در مواد خام سیمان . شود سیمان پرتلند سفید مانند سیمان پرتلند معمولی ساخته می :سیمانهاي پرتلند سفید و رنگی

وزن کـل  ) در هـزار  8(درصـد   8/0شود حداکثر آهن در سیمان سفید  تلند آهن موجود نباشد رنگ سیمان پرتلند سفید میپر

  .باشد می

  .کنند درصد وزنش مواد معدنی با نرمه سنگهاي رنگی آسیاب می 10تا  5براي ساخت سیمانهاي رنگی به لینکر سیمان سفید 

  سیاه –اي  قهوه –زرد  –اضافه کردن اکسید آهن براي رنگ قرمز 

  قهوه اي –اضافه کردن اکسید منگنز براي رنگ سیاه 

  اضافه کردن اکسید کرم براي رنگ سبز

  اضافه کردن اکسید آبی کبالت براي رنگ آبی

  براي رنگ سیاه) دوده(اضافه کردن کربن 
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سبت به یخ زدن و ذوب شدن متوالی شوند ن هایی که با این نوع سیمان ساخته می بتندر  :)سیمان هوازا(سیمان حباب زا 

مـواد حبـاب زاي    .کننـد  هاي سنگی جلوگیري می مقاومت باالیی دارند و همچنین در بتنی که تازه ساخته شده از جدایی دانه

  ها لیگنوسولفونیت –هاي چوب  رزین –صابونهاي آنها  ومناسب عبارتند از اسیدهاي چرب 

این نـوع سـیمان در موقـع    . گردد شود ولی ریزتر آسیاب شده و دو بار پخته می میساخته  1مانند سیمان نوع  :سیمان ممتاز

  .کند هیدراته شدن گرماي بیشتري در روزهاي اولیه تولید می

که در برابر آب دریا بسیار مقاوم است و قادر است باالترین غلظت سولفاتها را در آب و خاك تحمل  :سیمانهاي سوپرسولفات

  .کند

  .و سولفات کلسیم است) سه کلسیم آلومینات( C3Aاین سیمان داراي مقدار زیادي  :ط شوندهسیمانهاي منبس

  .را نام برد...  سیمانهاي خمیري –سیمان پرتلند ضد آب  –سیمان چاه کنی از مهمترین انواع دیگر سیمانها می توان 

است آبی که از پودر نمودن توام کلینکر  ايسیمان پرتلند چسباننده  :ایرانملی سیمان پرتلند بر طبق تعریف استاندارد 

اي است مرکب که عمدا از  کلینکر فراورده. آید همراه با مقدار مناسبی سنگ گچ به منظور تنظیم زمان گیرش اولیه بدست می

دماي شیمیایی مواد آهکی و رسی در کوره سیمان تا  –سیلیکاتهاي کلسیم و آلومیناتها تشکیل شده است و از واکنش حرارتی 

  .آید معین بدست می

فرایند سخت شدن سیمان در مجاورت آب را هیدراتاسیون نامند محصول واکنش همانگونه که گفته شد سـیلیکاتهاي کلسـیم   

ذکر این نکته در همینجا الزم است که در مـواقعی  . آبدار است ترکیبات شیمیایی دیگر نظیر آلومیناتها نیز در این عمل موثرند

شود و بر روي سطح هر دانه سیمان محصـوالت حاصـل از هیدراتـه     مخلوط میشود واکنش شیمیایی آغاز می که سیمان با آب

ایـن  . کننـد  ها بـه یکـدیگر ارتبـاط پیـدا مـی      تمام دانهو آید که به سبب متصل شدن این محصوالت به یکدیگر  شدن پدید می

باشد و هر چه کسب مقاومت سریع تر باشد تولیـد گرمـا در    همواره با تولید حرارت همراه می) هیدراتاسیون(واکنش شیمیایی 

  .واحد زمان بیشتر خواهد شد

تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفـه تهیـه و    )ir.isiri.www(موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  -1

در تهیه و تدوین این استانداردها سعی شده است که ضمن توجه به شرایط . باشد می) رسمی(تدوین و نشر استانداردهاي ملی 
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موجود و نیازهاي جامعه حتی المقدور بین استانداردهاي ایران و استانداردهاي کشورهاي صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجـاد  

  .شود

موعه اصول و قـوانین فنـی و آئـین نامـه     مج 1374قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه  33در ماده  -2

نی و تدوین معیارهاي سـازمان مـدیریت و   فکنترل و اجراي آنها به نام مقررات ملی ساختمان و طبق شماره گذاري دفتر امور 

  .تدوین نموده است و رعایت این اصول را الزامی اعالم کرده است) دت(برنامه ریزي کشور 

و استانداردهاي دیگر کشورهاي صنعتی و پیشرفته شـرح داده  » )دت(استاندارد ملی ایران و «لذا در این کتاب هر دو آزمایش 

  .شده است و در تمام موارد شماره هاي استاندارد براي پی گیري و کنترل بیشتر درج گردیده است
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  ASTM C188-89بر اساس استاندارد  روش تعیین جرم حجمی سیمان 1آزمایش شماره 

  رم حجمی سیمانتعیین ج :هدف -1

بـراي تعیـین   . گـردد  جرم حجمی سیمان هیدرولیکی به عنوان جرم واحد حجم ذرات جامد تعریف مـی  :اهمیت و کاربرد -2

  .وزن مخصوص یک جسم باید حجم وزن معینی از آنرا پیدا کرد

ن مخصـوص ویـژه   آیـد از جملـه وز   در کلیه مصالح ساختمانی از جمله سیمان وزن مخصوص در حالتهاي مختلف بدست مـی 

gr/cm3.  ـ وزن مخصوص ویژه جسم جامد برابر است با وزن جسم جامد آن بخش حجـم جسـم جامـدش جسـم جامـد را       رب

نگهداري نموده تا کامال خشک شود جسـم جامـد خشـک    سانتی گراد درجه  105±5ساعت در گرمخانه در دماي  24حداقل 

تـوان وزن   می آوریم و از تقسیم وزن جسم جامد بر حجم آن می شده را وزن کنید و سپس حجم آنرا بدون فضاي خالی بدست

 200بایست از پودر رد شده از الـک   می در مورد سیمان یا مصالح دیگر ساختمانی پودر شده .مخصوص ویژه آنرا مشخص نمود

  .استفاده نمود

  .باشد می وزن مخصوص سیمان مطابق با استاندارد ایران به شرح ذیل

  gr/cm325/3-3مان پرتلند وزن مخصوص ویژه سی

  gr/cm3 25/1-1وزن فضایی کیسه نلرزیده 

  gr/cm38/1-5/1وزن فضایی سیمان لرزیده 

  gr/cm33/1-1وزن فضایی سیمان فله 

  gr/cm3 9/2-3وزن مخصوص ویژه سیمان پوزوالنی 

  :وسایل مصالح مورد نیاز -3

  گرم 1/0ترازو با دقت 

  قیف پایه بلند و کوتاه هر کدام یک عدد

  .سفید یا الکل یا هر مایع دیگري که مناسب باشد نفت

  نگهداري شده استسانتی گراد درجه  100±5ساعت در دماي  24که به مدت  200پودر سیمان رد شده از الک 
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در . نشـان داده شـده اسـت    1اي است که شکل و ابعاد آن در شکل  این وسیله بالن استانداردي با مقطع دایره –بالن لوشاتلیه 

  .شود ها مشاهده می فضاها و درجه بندي –ها  فاصله –ها  کل کلیه مشخصات بالن در ارتباط با نوشتهش

نفت سفید یا الکل یا بنزین یا هر مایع شیمیایی دیگر که بـر روي سـیمان واکـنش انجـام ندهـد و وزن حجمـی آن کمتـر از        

gr/cm362/0 باشد.  

  :شرح آزمایش -4

براي ریختن مایع از . ه بالن پرنمائیدقمیلی متر در سا 1تا  0اي بین عالمتهاي  مایع دیگري تا نقطه بالن را با نفت یا الکل یا هر

در ایـن موقـع   . چنانچه قسمت داخلی لوله آغشته شده باشد قسمت باالي لولـه را خشـک کنیـد   . قیف پایه بلند استفاده کنید

  (V0)ید مقدار مایع را در بالن را قرائت کنید و آنرا یادداشت نمائ

و تمـام سـیمان را بـا    ) مشخصات سیمان قبال ذکر شده اسـت ( (m1)گرم وزن نموده  1/0را با دقت ) 64گرم(مقداري سیمان 

توان از یک وسـیله   می باید دقت نمود که از مسدود شدن لوله بالن جلوگیري شود براي این منظوربریزید دقت در داخل بالن 

در پوش بالن را گذاشته و آنرا به صورت مایل تکـان  . ه تمام سیمان در داخل بالن ریخته شدپس از آنک. لرزاننده استفاده نمود

  .هاي سیمان خارج شود دهید یا به آهستگی در مسیر یک دایره افقی بچرخانید طوري که مطمئن شوید هواي بین دانه

  .و یادداشت کنید (V1)در این مرحله مجددا سطح مایع را قرائت نمائید 

  .وسیله آزمایش قبل از انجام آزمایش باید کامال تمیز و خشک باشد و تمام سیمان توزین شده در لوله ریخته شود -1تذکر 

  .به علت خاصیت موئینگی لوله باید روي قرائت اول و دوم دقت کافی را مبذول داشت -2تذکر 

الـی   7/17و محل آزمایش در خالل آزمـایش  و پودر سیمان و بالن ) …بنزین و  –نفت  –الکل (درجه حرارت مایع  -3تذکر 

  .درجه سانتی گراد باشد 3/23

  :محاسبات -5

 =
− 01
1
VV

m =وزن مخصوص ویژه سیمان  

  سواالت

 جرم
 حجم



 15

درجه نگهداري نمود و چرا باید سیمان را با الک  105±5ساعت در دماي  24چرا باید سیمان مورد آزمایش را قبل از آزمایش 

  .نمودالک  200شماره 
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 C204-89 و 109دت  و  390بر اساس استاندارد ملی ایـران شـماره    روش تعیین درجه نرمی سیمان 2آزمایش شماره 

ASTM  و DIN-1164-85  

  تعیین درجه نرمی سیمان پرتلند: هدف -1

کـه ذرات سـیمان    هـر قـدر  . باشـد  می هاي سیمان یکی از عوامل موثر بر میزان هیدراتاسیون ریزي دانه :اهمیت و کاربرد -2

هاي  بطور کلی دانه. گیرد می یابد و بنابراین روند کسب مقاومت و گیرش زودتر انجام می ریزتر باشد میزان هیدرتاسیون افزایش

میکرون نیز  10هاي ریزتر از  کنند و لی براي تامین درجه خمیري الزم به دانه می میکرون مقاومت سیمان را تامین 24الی  10

. باشـد  مـی  میکـرون  10هـاي کـوچکتر از    نفوذناپذیري و اخذ مقاومت زیاد و سریع بتن دانه –را عامل پالستیکی نیاز هست زی

  .شود میکرون کوچکتر باشد زیرا سب گیرش بسیار سریع و احتماال گیرش کاذب می 5ها نباید از  همچنین ابعاد دانه

به علت کاهش زمان (یابد  می سیون تنها در واحد زمان افزایشذکر این نکته در همینجا ضروري است که تولید حرارت هیدراتا

ولی کل حرارت هیدراتاسیون تولیدي از زمان اختالط به بعد تغییري نمی یابد از این رو چنانچه مقاومت نهایی خمیـر  ) گیرش

قابل ذکر . یمان نمی باشدباشد ولی مهمتر از ترکیب شیمیایی س می یا بتن مد نظر باشد نرمی سیمان یکی از عوامل بسیار مهم

 سیمان مصرف گچ زیادتر و کـاهش سـریعتر کـارایی بـتن    و آسیاب نمودن زمان است که افزایش ریزي سیمان باعث افزایش 

شود و سرعت واکنش شـیمیایی آب و سـیمان بـه ریـزي سـیمان       هاي آن آغاز می دانه سطحهیدراتاسیون سیمان از . گردد می

 1/0هاي بزرگتر از  عمال دانه. ون سریع و افزایش مقاومت سریع سیمانی با ریزي باال مورد نیاز استمربوط بوده و لذا هیدراتاسی

تواند به افزایش مقاومت  می میکرون پس از یک هفته 20هاي بزرگتر از  در آبگیري شرکت نکرده و دانهمیکرون  100میلی متر 

  .کمک کنند

  .گردید این آزمایش به دو روش انجام می

  تعیین درجه نرمی سیمان از طریق بتن باقی مانده سیمان بر روي الک -الف

  )نفوذپذیري(تعیین درجه نرمی سیمان از طریق دستگاه هوا تراوي  -ب

  .دهیم و سپس به طریقه دوم می ابتدا به روش اول آزمایش را شرح

  :وسایل آزمایش -3
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  ASTMدر سیستم  177میکرون شماره  90الک 

  رمگ/ 01ترازو با دقت 

  )شیکر(دستگاه لرزاننده 

  .درجه سلسیوس باشد 105±5اون دستگاه گرم کن که قادر به تولید گرما یکنواخت تا 

  .باشد می گرم سیمان 00/100براي هر بار آزمایش نیاز به : نمونه برداري -4

بـراي  . استفاده می گردد میکرونی 90این روش آزمایش کامال اختیاري است و براي این منظور از الکهاي : روش آزمایش -5

نمایم سیمان  می درجه سانتی گراد قرار داده ایم توزین 105±5گرم سیمان را که در اون در دماي  00/100انجام این آزمایش 

همراه (میکرونی  90کنیم و سپس تمام آنرا در داخل الک  می را در محیط خشک و بدور از رطوبت تا درجه حرارت اتاق خنک

  .کنیم می دقیقه مطابق شرح زیر الک 25و سپس آنرا به مدت ریخته ) رببا زیر الک ود

دارند و سـپس بـه وسـیله     می گردد که با یک دست الک را محکم و به صورت کمی مایل نگه می الک کردن بدین طریق انجام

بـار یکدفعـه    25د و بعد از هر بار در دقیقه تکرار کنی 125هایی به الک وارد نموده و این ضربات را به میزان  دست دیگر ضربه

دقیقـه یـک بـار     20تـا   10درجه چند ضربه مالیم به قید الک بزنید بعد از هر  90آنرا به صورت افقی نگه دارید و با گرداندن 

دقیقه الک کردن باقیمانده روي الک را با  25بعد از . هاي الک پاك کنید سطح زیرین الک را با برس نرم براي باز کردن چشمه

  .ج کردن و ضربه زدن روي ظرفی جمع آوري و توزین کنیدک

 1/0دقیقه الک کردن کمتـر از   2پس از خاتمه کار الک کردن باقی مانده را مجددا الک کنید تا اینکه مطمئن شوید در عرض 

  .گذرد می گرم از آن الک

  .تقریب گزارش شود 5/0وزن باقی مانده روي الک برحسب درصد وزنی زبري وتا حدود 

 1نتیجه آزمایش دوم نباید بـیش از  . گرم سیمان تجدید کنید 00/100براي کنترل صحت آزمایش یک بار دیگر آزمایش را با 

براي سومین بار آزمایش را تکرار کنیـد و متوسـط   بود در صورت اختالف بیشتر . درصد با نتیجه آزمایش اول فرق داشته باشد

  .نتیجه سه آزمایش را گزارش کنید

  .گردد می ت درصد نرمی سیمان به صورت زیر محاسبهمحاسبا
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Z 100        درصد وزنی زبري سیمان×=
W
RZ 

R  نی میکرو 90وزن باقی مانده سیمان روي الکgr     N=100-Z  

W  وزن کل نمونه اولیه سیمانgr 

N درصد وزنی نرمی سیمان  

  بلن) نفوذپذیري(اوي تعیین درجه نرمی سیمان پرتلند از طریق دستگاه هواتر -ب

  .باشد می منظور از این آزمایش تعیین سطح مخصوص سیمان -هدف

هاي موجـود در واحـد وزن بنـابراین واحـد سـطح       سطح مخصوص سیمان عبارت است از سطح جانبی دانه: اهمیت و کاربرد

  .باشد می مخصوص سانتی متر مربع بر گرم

  .باشد می مقادیر تقریبی سطح مخصوص سیمانها به قرار زیر

  cm2/gr4500سیمانهاي ریزدانه حدود 

  cm2/gr3000سیمانها با دانه حدود 

  cm2/gr2000سیمانهاي درشت دانه حدود 

و سیمان پرتلند نوع  cm2/gr2600برابر  5و  4و  2و  1مطابق استاندارد ایران سطح مخصوص کلیه سیمانها پرتلند شامل نوع 

  .باشد می cm2/gr4000تقریبا  3

نه که قبال هم بیان شد سیمانهاي ریزدانه داراي گیرش سریع بوده این نوع سیمان تاب مقاومت فشاري آن به ویـژه در  همانگو

معموال مواد اولیه و درصد اختالط سیمانهاي  .باشد می روزهاي نخست پس از گیرش سیمان از انواع دیگر سیمان پرتلند بیشتر

و اینکه آن را ریزتر  گیرد می است تنها در ساخت آن دقت بیشتري صورت 1ند نوع ریزدانه سیمانهاي ممتاز مانند سیمان پرتل

  .پزند می کنند و در بعضی موارد بعد از آسیاب کردن دوباره می آسیاب

ها که الیه کاغـذي در شـرایط مناسـب     نگهداري سیمان فله فقط در سیلو مجاز است نگه داري و ذخیره سازي نباید در کیسه

یابـد و   می درصد کاهش 20ماه تجاوز کند در صورت تجاوز مقاومت سیمان حدود  3ه و در سیلوهاي مناسب از هغت 6بیش از 

هاي یاد شده سیمان بایـد   رت تجاوز از مهلتودر ص. یابد می سانتی متر مربع بر گرم کاهش 2000سطح مخصوص آنها حدود 
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ملـی ایـران   به طور کلی رعایت شـرایط اسـتاندارد   . می شود مصرفاي  در قسمتهاي غیر سازهیا قبل از مصرف آزمایش شود و 

  )آئین نامه کاربرد حفاظت و انبار کردن سیمان در کارگاه ساختمان(الزامی است   2761شماره 

  :وسایل آزمایش

  گرم/ 01ترازو با دقت 

  زمان سنج –دماسنج 

  دستگاه بلن

گیرد و نرمی سیمان پرتلند  می انجام (Blaine)به دستگاه بلن  موسوم) نفوذ هوا(این روش آزمون به وسیله دستگاه هواتراوي 

  .کند می را به طریق سطح مخصوص آن یعنی مجموع سطح اشغالی بر حسب سانتی متر مربع بر یک گرم سیمان تعیین

  شرح دستگاه بلن

عینی تهیه شـده باشـد   ان یک بستر سیمان که با تخلخل میدستگاه بلن شامل وسیله کشش یک مقدار معینی هواست که از م

هاي سیمان رابطه دارد و مبـین میـزان جریـان هـوا در      اندازه حفرها در بستر سیمان با تخلخل معین با اندازه دانه. عبور نماید

  .نشان داده شده است داراي قسمتهاي مختلف زیر است 1داخل بستر است این دستگاه چنانچه در شکل 

  :)سلول(استوانه تراوایی 

سـطح  .باشـد  مـی  سانتی متر 27/1±1/0شود و قطر داخلی آن  ه معموال از شیشه یا فلز سخت و ضد زنگ ساخته میاین استوان

میلی متر در خود  1-2/1فوقانی محفظه نسبت به محور استوانه باید یک زاویه قائمه تشکیل دهد ضمنا یک برآمدگی به عرض 

 بـراي نگهـداري صـفحه مشـبک منظـور     ) سانتی متر سطح فوقـانی  5±5/1(ساختمان محفظه و یا در داخل استوانه دورا دور 

  .کنند می

  :صفحه مشبک

سوراخ به قطر حـداکثر یـک    40الی  30میلی متر و تعداد  9/0±1/0صفحه باید از فلز ضد زنگ ساخته شود و داراي ضخامت 

در  یصـفحه بایـد بـه خـوب    . شـد به طوري که فواصل آنها به طور مساوي روي صفحه مشبک تقسیم گردیده با. میلی متر باشد

  .داخل محفظه قرار گیرد و به آسانی در داخل استوانه جاي گیرد
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  :)پیستون(سمبه 

میلی متري پر کند کف سمبه باید  1/0سمبه باید از المینات فنولیک ساخته شده باشد و داخل استوانه را با یک فاصله حداکر 

ج هواي اضافی باید از مرکز و یا یکی از طرفین سمبه تامین شود قسـمت  خرو. درجه باشد 90لبه تیز و نسبت به محور سمبه 

 شود و کالهک سمبه به بـاالي اسـتوانه   باالي سمبه باید داراي کالهک باشد به طوري که وقتی سمبه کامال داخل استوانه می

  .سانتی متري کف سمبه و قسمت باالي صفحه مشبک باقی بماند 5/1±1/0چسبد یک فاصله  می

  :ذ صافیکاغ

کاغذ صافی باید مدور و داراي لبه نرم و قطري برابر قطر داخلی محفظه ) Bدرجه  1نوع (کاغذ صافی باید از نوع متوسط باشد 

شـکلی برابـر مشخصـات      uلولـه  : )لوله مانومتریک(لوله فشار سنج . باشد براي هر آزمایش باید از کاغذ صافی نو استفاده شود

  .باشد می داده شده در شکل

باید کامال آبندي شـود  . گیرد می روي آن قرار) سلول(میلی متر و در قسمت باالي لوله که استوانه تراوایی  9قطر خارجی لوله 

 5/12اي در فاصـله   شود باید با یک خط نشـانه  شکل که به استوانه مربوط می Uقسمتی از لوله . که هوا نتواند از آن عبور کند

سانتی متري همین خط فاصـله برابـر    11و  7و  5/1یر خروجی هوا ساخته شود و ضمنا فواصل سانتی متري زیر ش 5/14الی 

  .گردد می شکل با خط نشانه مشخص

یک شیر  Uسانتی متري لوله  5سانتی متر باشد در فاصله حداکثر  5/30تا  25طول لوله فشارسنج از کف تا زیر شیر هوا باید 

  .اي باید به خوبی مستقر شود و کامال به شکل عمودي قرار گیرد روي پایه Uآبندي شده باید نصب شود و خود لوله 

  :محلول فشارسنج

شکل باید تا پائین ترین خط نشانه با محلول غیر فواري پر شـود کـه رطوبـت را جـذب نکنـد و داراي نـاروایی و وزن        Uلوله 

یا هر نـوع روغـن    –دي کربوکسیالت  –بنزن  2 دي بوتیل –بنزن  1دي بوتیل  –مخصوص کم باشد مانند دي بوتیل فتاالت 

  معدنی سبک

  :زمان سنج

  .ثانیه و یا کمتر باشد 5/0زمان سنج باید داراي دکمه قطع و وصل باشد و دقت خواندن آن تا نزدیک 
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  :)سلول(حجم استوانه تراوایی 

  .کردن جیوه انجام شود باید به وسیله جانشین) سلول(حجم بستر فشرده شده سیمان در داخل استوانه تراوایی 

  .به وسیله جیوه اندازه گیري شده است Cm3812/1. گیرد می حجم سلول که در این آزمایشگاه مورد استفاده قرار

  :تهیه نمونه

سانتی متر مکعب بریزید و براي مـدت دو دقیقـه آنـرا بـه      100نمونه سیمان مورد آزمایش را در یک شیشه درب دار کوچک 

  .ا ذرات به هم چسبیده آن از یکدیگر باز شودشدت به هم بزنید ت

  :وزن نمونه

 5/0±/005رود مقداري است که یک بستر سیمان با تخلخـل   می مقدار سیمان استاندارد که براي میزان کردن دستگاه به کار

  .گردد می تشکیل دهد و به طریقه زیر محاسبه

)e(v.W −ρ= 1  

W ر حسب گرموزن نمونه الزم براي آزمایش ب 

ρ  = براي سیمان پرتلند (نمونه آزمونه ) وزن مخصوص نسبی(تکاشف نسبیgr/cm325/3-3( 

V  بستر سیمان) استوانه تراوایی(حجم  

در این آزمایش سطح مخصوص سیمان از روي زمان عبور حجم ثابتی از هوا تحت فشار معین و درجه حرارت : شرح آزمایش

  .گردد می مان در شرایط مشخص محاسبهمعلوم از میان قشر فشرده شده سی

در محل خودش قرار گیرد یک کاغذ صافی در داخل محفظه بگذارید و ) استوانه تراوایی(ابتدا صفحه مشبک را در داخل سلول 

گـرم  /  01بدست آمده را بـا دقـت    1اد آنرا روي صفحه مشبک فشار دهید مقدار معین سیمان وزن شده از رابطه دبا کمک م

یـک کاغـذ   . زنید صـاف کنیـد   می هاي مالیمی که به محفظه ده است در محفظه بریزید آنگاه سطح سیمان را با ضربهتوزین ش

صافی روي سطح سیمان قرار دهید و سمبه را داخل کنید تا آنجایی که کالهک آن به سطح اسـتوانه برسـد بسـتر سـیمان را     

شـکل قـرار    Uرا روي لولـه  ) سـلول (محفظه تراوایی  .خارج کنید کامال فشار دهید و سپس سمبه را به آرامی از بستر سیمان
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براي اطمینان از این امر سطح تماس لوله مانومتریک (دهید و مطمئن گردید که محفظه روي لوله به خوبی آبندي شده است 

  ).شودو جداره خارجی سلول را با روغن کمی چرب کنید دقت کنید به کاغذ صافی و بستر سیمان اختاللی وارد ن

شکل را به آهستگی تخلیه کنید به طوري که محلول به باالترین نشانه لوله برسـد در ایـن    Uهواي موجود در یک بازوي لوله 

رسید آن را بـه کـار اندازیـد و    ) از باال(سنج به نشانه دوم لوله  یعموقع شیر را ببندید و زمان سنج را حاضر کنید و همینکه ما

ـ  شکل رسید آنرا متوقف سازید و فاص Uوله زمانی که به نشانه سوم ل ثانیـه بدسـت    5/0ا دقـت  له زمانی بین این دو نشـانه را ب

  .مشخص نمائید) سانتی گراد(درجه حرارت محیط آزمایشگاه را با دماسنج برحسب درجه سیلسیوس  .آورید

  .باید با دقت عمل نمود 3و  2تذکر به علت خاصیت موئینگی در داخل لوله مانومتریک در موقع قرائت بین دو نقطه 

  .آید سطح مخصوص سیمان از رابطه زیر بدست می

nTee
TeneS

S
ss

ssss

3

3

1
1

)(
)(

−
−

=
ρ
ρ  

S سطح مخصوص برحسب سانتی متر مربع بر گرم براي نمونه مورد آزمایش 

Ss سطح مخصوص بر حسب سانتی متر مربع بر گرم از نمونه استاندارد براي میزان کردن دستگاه 

T ازه گیري شده در لوله مانومتریک بر حسب ثانیه براي نمونه آزمایشیفاصله زمانی اند 

Ts فاصله زمانی اندازه گیري شده در لوله مانومتریک برحسب ثانیه براي نمونه استاندارد براي میزان کردن دستگاه 

e  باشد می 5/0±/005تخلخل بستر نمونه مورد آزمایش که در اینجا برابر.  

es یمان استاندارد براي میزان کردن دستگاهتخلخل بستر نمونه س 

ρ  نمونه مورد آزمایش) وزن مخصوص نسبی(تکاشف نسبی  

ρs  نمونه سیمان استاندارد براي میزان کردن دستگاه) تکاشف(وزن مخصوص نسبی  

n  هوا بر حسب پواز ) لزجت دینامیکی(نارواییpoises براي نمونه مورد آزمایش  

ns  هوا بر حسب پواز ) لزجت دینامیکی(نارواییpoises در دماي آزمایش نمونه استاندارد براي میزان کردن دستگاه  

  .چنانچه رابطه را ساده نمایم به صورت زیر خواهد بود
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را  21تـوان ضـریب    مـی  درجه انجام گرفته است و به جاي قسمت اول فرمـول  25در این آزمایشگاه نمونه استاندارد در دماي 

  .جایگزین نمود
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  .باشد می بر حسب پواز بر طبق جدول زیر) ناروایی(لزجت دینامیکی هوا 

  لزجت دینامیکی  درجه حرارت

16  0001788  

18  0001798  

20  0001808/  

22  0001818/  

24  0001828  

26  0001837/  

28  0001847/  

30  0001857/  

32  0001867/  

34  0001876/  

بار انجام داده و سطح مخصوص عبارت است از حد متوسط نتیجه دو آزمـایش و ایـن دو آزمـایش بـا      2این آزمایش را حداقل 

  .درصد نسبت به یکدیگر قابل قبول است 2اختالف 

  سواالت

  .روشهاي دیگري که بتوان اندازه ریزي ذرات را مشخص کرد را شرح مختصري دهید -1

  .نمونه دو رنگ شده است) سلول(وردن نمونه از استوانه چرا بعد از بیرون آ -2
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-187 و 116دت  و  319استاندارد ملی ایران شماره بر اساس  روش تعیین غلظت خمیر نرمال سیمان 3آزمایش شماره 

86 ASTM  C  

  ن مقدار آب الزم جهت تهیه خمیر سیمان با غلظت نرمالیتعی :هدف -1

ب خمیر نمی تواند اختیاري انتخاب گردد و از طرفی براي آنکه بتوان نتایج آزمایش زمـان  چون میزان آ :اهمیت و کاربرد -2

هاي ناشناخته سیمان را با یکدیگر مقایسه نمود از این جهت الزم اسـت میـزان روانـی     گیرش یا سالمت انواع سیمانها یا نمونه

در صورت عدم جوابگویی با شرایط مطلوب و استاندارد مورد ارزیابی قرار گیرد که  یخمیر مورد آزمایش بوسیله ضابطه مشخص

  .که در زیر آمده، غلظت آن تغییر داده شود تا شرایط مورد نظر حاصل گردد

همچنین براي تعیین زمانهاي گیرش اولیه و نهایی و نیز آزمایش سالمت سیمان الزم است خمیر سـیمانی بـا غلظـت کنتـرل     

  .شده به کار برده شود

میلـی متـري از کـف     6±1ثانیه با نفوذ در خمیر سیمان در فاصـله   30د ایران چنانچه میله آب سنج در مدت مطابق استاندار

ثانیه  30چنانچه میله آب سنج در مدت  ASTMدر این صورت غلظت خمیر، نرمال است، بر طبق استاندارد . قالب قرار گیرد

 26-33ضمنا مقـدار آب خمیـر نرمـال عمومـا بـین      . ل استمیلی متر کف قالب قرار گیرد غلظت خمیر نرما 10±1در فاصله 

  .باشد می درصد وزن سیمان خشک

  :وسایل آزمایش -3

  گرم یا کمتر 1/0کیلوگرم با دقت  1حداقل ظرفیت  –ترازو 

  میلی متر 200حداقل ظرفیت  –استوانه مدرج 

  :این دستگاه مطابق شکل زیر تشکیل شده از –دستگاه ویکات 

میلی متـر و   13/1±05/0قرار گرفته یک سر آن داراي سوزن متحرك به قطر  (B)بر روي آن میله تحرك  که (D)پایه ) الف

باشد که بـه میلـه آب    می میلی متر 10±05/0میلی متري داراي قطر  50میلی متر و سر دیگر این میله در طول  50به طول 

داراي  (B)میلـه متحـرك   . رود مـی  ل سیمان بکـار معروف است و جهت آزمایش تعیین غلظت خمیر نرما) Gغوطه ور (سنج 

نسـبت بـه پایـه و     (B)حرکت قـائم میلـه     رود می باال و پایین (D)اي است که بر روي یک صفحه مدرج متصل به پایه  عقربه
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باشد، وزن کلی قسمت متحرك دسـتگاه ویکـات در    می توسط پیچ جداگانه قابل کنترل (B)حرکت قائم عقربه نسبت به میله 

، وزن )سر دیگر میله بصورت میله آب سـنج سـاخته شـده اسـت    (گرم باشد  300±1بایستی  Cن زوقع استفاده همراه با سوم

  .گرم باشد 9±5/0باید  Cسوزن 

 میلی متر که بر روي صفحه غیر متخلخل قرار 40میلی متر و ارتفاع  80قالب ویکات از یک استوانه شکافدار با قطر داخلی ) ب

باشد و بوسیله حلقه قیـدي شـکاف اسـتوانه کـامال      می شده است، جدار خارجی استوانه داراي شیب دو درجه گیرد تشکیل می

  .شود بسته می

  

  :روش آزمایش -4

وزن سیمان آب مناسب براي اخـتالط تـوزین    25%گرم سیمان از نوع سیمان مورد نظر نمونه برداري کرده حدود  500مقدار 

  .نمایید

وي صفحه دستگاه قرار داده و عقربه متحرك روي صفحه مدرج دستگاه را روي عدد صفر پایین تنظیم را ر (G)میله آب سنج 

  .را از صفحه دستگاه بوسیله عقربه تعیین نمود (G)توان فاصله سر میله  می در این صورت  کرده

و پس از اینکه آب بـا سـیمان   آب توزین شده را همراه با نمونه سیمان در یک ظرف با فضاي کافی، توسط یک قاشق بهم زده 

توسط دستکش الستیکی به خوبی مالش داده و پس از کسب روانی آن را ) بطوریکه آب به صورت آزاد دیده نشود(مخلوط شد 

توجه داشته باشید . بار از یک دست به دست دیگر پرتاب نمایید 6سانتیمتري،  15اي درآورده و در فاصله تقریبا  به شکل گلوله

  .دقیقه بیشتر شود  4±4/1خمیر از لحاظ افزودن آب به سیمان تا آغاز ریختن خمیر در قالب نباید از   زمان تهیه

پس از تهیه خمیر سیمان، آن را به آرامی وارد قالبی که در دست دیگر قرار دارد نموده بطوریکه هیچگونه فشـاري بـه خمیـر    

لی با سرعت عمل بر روي صفحه کامال صاف قرار داده، بعد از تماس سیمان وارد نگردد، سپس قالب را از طرف دیگر به آرامی و

تمام ایـن کارهـا بایـد    . قالب با صفحه صاف قسمت اضافی خمیر را بریده و توسط ماله سطح آن را یکسان با سطح قالب نمایید

  .ثانیه انجام شود 30حداکثر در مدت 

قرار دهید و سپس به آرامی سر میله آب سـنج را   (G)یله آب سنج قالب خمیردار را که بر روي صفحه صاف قرار داد در زیر م

میلـی متـر را روي    40در این حالت عقربه بایستی عـدد  (در تراز سطح خمیر قرار داده و بوسیله پیچ مربوطه آنرا محکم کنید 
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اید موقعیـت آن را قرائـت و   کند که ب می در خمیر نفوذ (G)ثانیه میله  30، با باز کردن پیچ به مدت  )صفحه مدرج نشان دهد

ثانیه  30اگر میله پس از آزاد شدن در مدت . هنگام آزمایش نباید هیچ لرزشی در دستگاه آزمایش ایجاد شود. یادداشت نمایید

در غیـر اینصـورت بـراي رسـیدن بـه چنـین       . میلی متري کف قالب قرار گیرد، غلظت خمیر نرمال بوده است 7تا  5در فاصله 

  .ست خمیرهاي جدید سیمان با درصدهاي مختلف آب ساخته شوند تا این شرایط اثبات گرددمخلوطی الزم ا

  .ظروف و دیگر وسایل آزمایش باید کامال تمیز و خشک باشند و تمام آب توزین شده با سیمان مخلوط گردد -1تذکر 

  .یردعمل نفوذ میله در خمیر در فاصله زمانی کمی پس از وارد کردن خمیر در قالب صورت گ

  .تقریبا در وسط قالب به داخل خمیر سیمان نفوذ داده شود (G)میله 

  .درجه سانتیگراد باشد 3/23تا  7/17درجه حرارت سیمان، آب و اطاق آزمایش در خالل تهیه خمیر و پر کردن قالب بایستی 

در این صـورت میـزان آب بـه کـار     مطابق استاندارد بدست آید  (G)چنانچه با تکرار آزمایش مقدار نفوذ میله  :محاسبات -5

  :تواند مبناي محاسبه خمیر نرمال قرار گیرد می رفته جهت تولید این خمیر

Wc
Wwgc =  

  :در حالیکه

gc - غلظت خمیر نرمال  

Ww - وزن آب در مخلوط  

Wc -  وزن سیمان در مخلوط  

میلـی   5مقدار  نظیر فاصله » فاصله میله از کف قالب« بر حسب) غلظت خمیر(در غیر اینصورت بوسیله رسم منحنی تغییرات 

آید که برابر غلظت نرمال خمیر سیمان است توجه شود که براي رسم منحنـی، آزمـایش بایسـتی حـداقل سـه       متر بدست می

  .مرتبه تکرار گردد

  .منحنی روي کاغذ میلی متري رسم شود تا بتوان دقیقا غلظت نرمالی را بدست آورد -2تذکر 

  تسواال

  .دقیقه مالش داد 4±4/1چرا باید خمیر سیمان را به مدت  -1
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 ASTMمیلـی متـر و اسـتاندارد     6±1علت تفاوت در مقدار فرو رفتن میله آب سنج در خمیر نرمال در اسـتاندارد ایـران    -2

  میلی متر در چیست؟) 10±1(آمریکا 
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دت  و  392بر اساس استاندارد ملی ایران شماره  روش تعیین زمان گیرش اولیه و نهایی خمیر سیمان 4آزمایش شماره 

  ASTM  C 82-191 و 113

  تعیین زمان شروع گیرش خمیر سیمان و تغییر وضعیت آن به حالت جامد :هدف -1

باشد که از ایـن بعـد رشـد     می زمان گیرش اولیه مدت زمان سپري شده از لحظه اختالط آب و سیمان :اهمیت و کاربرد -2

با توجه بـه ایـن کـه غلظـت     . گذارد می اي است که روانی خمیر رو به کاهش از هیدارسیون سیمان به اندازه کریستالهاي ناشی

گـذارد،   مـی  در سرعت گیرش سیمان و به عبارتی در سرعت کاهش روانـی خمیـر تـاثیر   ) میزان آب نسبت به سیمان(مخلوط 

صورت گیرد تا اینکه نتایج ایـن آزمـایش بـراي    ) نرمالغلظت (آزمایش تعیین زمان گیرش اولیه بایستی با مقدار آب مشخص 

هاي مختلف سیمان پرتلند قابل مقایسه با یکدیگر بوده و یا بتوان این آزمایش را براي یک نمونه سیمان مشخص نسـبت   نمونه

قبـل از زمـان    در ارتباط با اهمیت این آزمایش، با توجـه بـه اینکـه   . اي آن محک زد به مقادیر قید شده در مشخصات کارخانه

گیرش اولیه، میزان گیرش سیمان غیر قابل مالحظه است پس کلیه عملیات ساخت، حمـل، ریخـتن، تـراکم و پرداخـت بـتن      

بایستی در این محدوده زمانی صورت گیرد، در غیر این صورت هرگونه حرکت بتن در زمانی که بتن در حال سخت شدن است 

گردد، این موضوع در مواقعی که فاصله بین محل ساخت و مصرف بتن زیاد است  یم باعث کاهش پایایی و مقاومت فشاري بتن

گردد حائز اهمیت است در هر صورت بایستی قبل از زمان گیرش اولیه بتن  می و یا اینکه عملیات بتن ریزي با مشکالتی روبرو

به عنوان مثال زمان گیرش . ن پرتلند استسیمازمان گیرش انواع کاربرد این آزمایش شناسایی . در محل نهایی خود قرار گیرد

باشد، که مسلم بایسـتی بـراي آن نمونـه نخسـت      می اولیه سیمان دیرگیر بیش از سیمان زودگیر یا معمولی در شرایط یکسان

همچنین این آزمایش جهت بررسی کیفیت سیمانهاي مصرفی در . انجام گیرد) 3آزمایش شماره (آزمایش تعیین غلظت نرمال 

زمان گیرش نهایی مدت . باشند می قابل استفاده است زیرا سیمانهاي فاسد شده داراي زمان گیرش بیش از حد متعارف کارگاه

بنـابراین زمـان گیـرش    . رود می زمان سپري شده از لحظه اختالط آب و سیمان تا زمانی است که کارایی خمیر به کلی از بین

  .ایی هیدراسیون سیمان و خاتمه عملیات گیرش سیمان تلقی گرددتواند به عنوان زمان شروع عملیات نه می نهایی

تواند جهت تعیین حد زمانی عملیات پرداخت و مالـه کـاري نمـاي     می زمان گیرش نهایی داراي کاربرد وسیعی نمی باشد ولی

  .ظاهري بتن قابل استفاده باشد
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باشـد بـراي آزمـایش     مـی  )8(زمـایش شـماره   آ 1این دستگاه که طبق شکل شـماره   –دستگاه ویکات  :وسایل آزمایش -3

  .شرح داده شده است 3دهنده آن در آزمایش شماره تشکیل شده اجزاء ضروري است و 

  .گرم یا کمتر 1/0کیلوگرم با دقت  1حداقل ظرفیت  –ترازو 

  .میلی لیتر 200حداقل ظرفیت  –استوانه مدرج 

و  7/17در حین تهیه خمیر سیمان و قالب گیـري بایسـتی بـین    درجه حرارت سیمان، آب و اتاق آزمایش  :دما و رطوبت -4

شود بایستی در تمـام مـدت آزمـایش در حـرارت      درجه سانتی گراد باشد، آنگاه قالب سیمانی که براي آزمایش تهیه می 3/23

شـد نگهـداري   درصد رطوبت نسبی باشد و از جریان هوا دور با 90درجه سانتی گراد و در فضایی که داراي حداقل  1/1±9/18

  .شود

آزمـایش  (گرم سیمان از نوع استفاده شده در آزمایش غلظت خمیر نرمـال   500مقدار : تهیه سیمان وآب :روش آزمایش -5

بهتر است نمونـه سـیمان قبـل از    . نمونه برداري کرده و مقدار آبی مطابق غلظت نرمال آزمایش مذکور توزین نمایید) 3شماره 

عبور داده شود تـا از عـاري بـودن سـنگ ریـزه یـا کلوخـه         ASTMدر سیستم  16الک شماره ر میلیمت 18/1توزین، از الک 

  .اطمینان حاصل شود

روي صـفحه   Cوصـل شـده، آنگـاه در حالیکـه سـوزن       Bبه میله  Cبراي این منظور الزم است سوزن : تنظیم دستگاه ویکات

را از روي  Cتـوان فاصـله سـر سـوزن      مـی  در این صورت دستگاه قرار دارد، عقربه متحرك روي عدد صفر پایین تنظیم گردد،

  .بوسیله عقربه تعیین نمود) کف قالب حاوي نمونه(ه  دستگا

شود، زمان تهیه خمیـر از لحظـه    می آب توزین شده در یک ظرفی با فضاي کافی، با نمونه سیمان مخلوط: تهیه خمیر سیمان

دقیقه باشد و عمل تهیه خمیر باید قبل از شروع عالئم  4±4/1لب باید غاز ریختن خمیر در قا افزودن آب به سیمان خشک تا آ

ظرف و دیگر وسائل مورد استفاده بایستی کامال تمیز و خشک بوده و تمام آب توزین شده با سیمان مخلوط . گیرش پایان یابد

  .گردد

گیـرد بایـد    مـی  غیر متخلخلی قـرار پس از تهیه خمیر سیمان، قالب ویکات در حالیکه روي صفحه : قالب گیري خمیر سیمان

هـاي اضـافی خمیـر     بوسیله خمیر سیمان پر شود، قالب را باید یک باره با خمیر پر کرد و سطح قالب باید به سرعت از قمست
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گـرم   213پاك گردد، براي پر کردن قالب تنها دست کارگر و ماله مخصوص تهیه خمیر باید به کار رود و ماله به وزن تقریبی 

اي بـه چشـم    گردد به طوري که روي سـطح خمیـر حفـره    می توسط ماله سطح خمیر کامال هم سطح قالب شده و صاف. باشد

  .الزم است توجه شود که طی عملیات بریدن و صاف کردن، خمیر سیمان فشرده نشود. نخورد

ی سر سوزن را در تراز سـطح  تعیین زمان گیرش اولیه قالب خمیر را روي صفحه دستگاه زیر سوزن قرار دهید و سپس به آرام

میلـی متـر را روي صـفحه مـدرج      40در این حالت عقربه بایستی عدد (خمیر قرار داده و بوسیله پیچ مربوط آنرا محکم کنید 

دقیقه، بـا بیـرون آوردن نمونـه از     30شود، پس از  می ، آنگاه دستگاه همراه با نمونه در داخل اتاق رطوبت قرار داده)نشان دهد

ثانیه در داخل خمیر نفوذ کنـد   30سوزن در مدت . را باز کرده تا سوزن در آن نفوذ کند (B)وبت پیچ نگهدارنده میله اتاق رط

میلـی   15سـوزن بایـد در فاصـله     ASTMدر استاندارد (. میلی متري کف قالب متوقف گردد 5فاصله  و فاصله سر سوزن در

دقیقه تکرار گردد، در فواصل  15عمل نفوذ سوزن در خمیر بایستی هر  بنابراین در صورت لزوم .)متري کف قالب متوقف گردد

زمانی نمونه در اتاق رطوبت بایستی نگهداري گردد، در صورتیکه نتوان مستقیما شرط آزمایش را ارضاء کرد الزم اسـت تکـرار   

میلی متر  5میلی متر و کمتر از  5اي باشد که سوزن در فاصله بیش از  نفوذ سوزن در خمیر سیمان در زمانهاي متوالی به گونه

هاي نفوذ دیگر باشد و  اي با محل قرار گیرد نکته قابل توجه آن است که محل نفوذ سوزن در خمیر سیمان داراي حداقل فاصله

  .اي با لب قالب داشته باشد همچنین حداقل فاصله

ه فلزي توخالی ا سـتفاده شـود سـیمان وقتـی     با ضمیم (F)از سوزن  (C)براي تعیین زمان گیرش نهایی باید به جاي سوزن 

را در تراز خمیر سیمان روي قالب قرار داده و بوسیله باز کردن پـیچ آنـرا روي    (F)گیرد که اگر سوزن  می بطور نهایی خود را

گر بـر  خمیر فرود آوریم فقط اثر کمی بر روي سیمان بگذارد در حالی که ضمیمه فلزي آن هیچ اثري بر روي سیمان نگذارد، ا

با توجه به . روي سطح فوقانی آزمودنی کف درست شده باشد باید سطح زیرین آن را براي تعیین زمان گیرش نهایی به کار برد

مدت زمان بعد از اخـتالط آب و  (ساعت است  10ی براي سیمانهاي معمولی و زود سخت شونده حدود یاینکه زمان گیرش نها

  .ی آزمایش جهت تعیین زمان گیرش نهایی انجام گیرد تا شرط مذکور اثبات گرددلذا در زمانهاي متوالی بایست) سیمان

میلی متري از کف قالب متوقف شود در ایـن   5چنانچه با تکرار نفوذ سوزن در خمیر سیمان، سوزن در فاصله  :محاسبات -6

شود، در غیر این صورت به وسیله  می صورت مدت زمان از اختالط تا اثبات شرط آزمایش به عنوان زمان گیرش اولیه محسوب

میلی متر از  5و بدست آوردن زمان نفوذ نظیر فاصله » فاصله سوزن از کف قالب«بر حسب » زمان نفوذ«رسم منحنی تغییرات 
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توجه شود که براي این منظور الزم است عمـل نفـوذ حـداقل سـه مرتبـه در      . گردد می روي منحنی، زمان گیرش اولیه تعیین

  .میلی متر باشد 5معین تکرار گردد طوریکه مقادیر فاصله سوزن از کف قالب،کمتر و بیشتر از فواصل زمانی 

  .ثبت نمایید) 1(نتایج آزمایش را در جدول -1تذکر 

  .منحنی روي کاغذ میلی متري رسم شود تا زمان گیرش اولیه بطور دقیق تر بدست آید

ان مدت زمان سپري شده از اختالط آب و سیم  مرتبه آزمایش

  )دقیقه(

  )میلی متر(از کف قالب ویکات  Cفاصله سوزن 

1  

2  

3  

    

  سواالت

  .چنانچه زمان گیرش اولیه با استاندارد آن مطابقت نداشت علت را بیان کنید
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 و 123دت  و 391بر اساس استاندارد ملی ایران شـماره   )سالمت سیمان(روش تعیین انبساط سیمان  5آزمایش شماره 

ASTM  C151-84  

  سالمت سیمان: هدف -1

شـود معمـوال عـدم     سالمت سیمان به ثبات حجم خمیر سیمان سخت شده بعد از گیـرش اطـالق مـی    :اهمیت و کاربرد -2

سالمت سیمان یا انبساط مخرب معوق به علت مقادیر بیش از اندازه آهک آزاد خوب پخته نشده است در این صورت در خمیر 

دهد اگر مواد خام تغذیه شده بداخل کوره حـاوي مقـداري آهـک     می می زیادي رخسیمان پس از حصول گیرش تغییرات حج

  .تواند با اکسیدهاي اسیدي ترکیب شود باشد مقدار اضافی به حالت آزاد باقی خواهد ماند می بیش از آنچه

 ید کلسـیم پیـدا  آهک آزاد که در کلینکر موجود است به آرامی هیدراته شده و حجمی به مراتب بیشـتر از حجـم اولیـه اکسـ    

اي پیـدا نکنـد علـت ایـن      کند و این نکته مهم است که خمیر سیمان پس گیرش اولیه و سخت شدن تغییـر حجـم عمـده    می

کند چنین  می پیدا) در محلی که امکان این انبساط نیست(محدودیت خرابی و ترکی است که خمیر سیمان در صورت انبساط 

سیمانی که خاصیت چنـین انبسـاطی را   . باشد می آهک و منیزیم آزاد و سولفات کلسیم انبساطی غالبا ناشی از فعل و انفعاالت

م است و همانگونه که در ابتدا بیان شد آهک آزاد که در کلینکر موجـود اسـت بـه آرامـی هیدراتـه شـده و       سالنا یدارد سیمان

یه شیمیایی نمی تـوان مقـدار آهـک آزاد را    کند و با روشهاي تجز می حجمی به مراتب بیشتر از حجم اولیه اکسید کلسیم پیدا

زمان که (تولید شده از هیدراتاسیون سیلیکاتها  Ca(OH)2هیدراته نشده و  CaOتعیین نمود و این بدان علت است که بین 

عمل کرده و بـا   Cao بیهنمی توان تفاوتی قائل شد دومین مورد اینکه اکسید منیزیم در مجاورت آب ش) در مجاورت هواست

 سـومین عامـل انبسـاط سـولفات کلسـیم     . آنـدازد  ستالی شدن حجم بیشتري را اشغال و سالمت سیمان را به مخاطره میکری

  .کند می ترکیب نشده سیمان را خراب C3Aباشد که با تشکیل سولفوآلومینات کلسیم از گچ اضافی که با  می

  .گیرد می این آزمایش در استاندارد ایران به دو روش صورت

  لوشاتلیه روش -الف

  روش اتوکالو -ب

  .دهیم می ابتدا روش اول و سپس روش دوم را شرح
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  :مصالح و وسایل مورد نیاز -3

  پودر سیمان

  cc1مزور با دقت  –گرم  1/0ترازو با دقت 

رنج شود عبارت است از یک استوانه شکاف دار از جنس فلز ب دستگاه لوشاتلیه همانگونه که در شکل دیده می - انبرك لوشاتلیه

میلـی   30میلی متر و ارتفاع آن نیز  30میلی متر باشد و قطر داخلی این استوانه  5/0و یا فلز مناسب دیگري که ضخامت آن 

در دو سمت شکاف دو سوزن عقربه مانند نـوك  ) گردد می و در طی آزمایش از این استوانه به جاي قالب استفاده(باشد  می متر

  .میلی متر خواهد بود 165وك این سوزنها تا مرکز استوانه قرار دارد و فاصله دون (AA)تیز 

نمایم و سپس با توجه به نتایج بدسـت آمـده از    می گرم وزن 1/0گرم سیمان را با ترازو با دقت  200ابتدا : شرح آزمایش -4

  .کنیم می خمیر نرمال را تهیه 3آزمایش شماره 

و رفتن میله ویکات در اخل خمیر و دستگاه ویکات در آزمایش شـماره  نحوه ساخت خمیر نرمال سیمان و میزان استاندارد فر(

  )شرح داده شده است 3

اي قرار دهید و آنرا از خمیر سـیمان اسـتانداردي    براي تعیین انبساط سیمان پرتلند استوانه لوشاتلیه را روي یک صفحه شیشه

  .که تهیه نموده اید پر کنید) نرمالی(

  )شود که شکاف استوانه بسته باشد در استوانه باید دقت هنگام پر کردن خمیر 1تذکر (

یک (اي پوشاند و روي آن وزنه کوچکی قرار داد  را باید با یک صفحه شیشه) صفحه فوقانی انبرك لوشاتلیه(طرف دیگر استوانه 

ساعت نگهداري  24 درجه سانتی گراد باشد به مدت 9/18±1/1و فورا آن را در داخل محفظه آبی که داراي حرارت ) کیلوگرم

میلی متـر انـدازه گیـري نمـود و در     / 02ساعت فاصله سوزن دو سر انبرك لوشاتلیه را با کولیس بادقت  24پس از طی . نمود

دقیقه آنرا بـه نقطـه جـوش     30الی  25مرحله بعد مجددا قالب را در زیر آب با همان درجه حرارت مذکور قرار داد و در مدت 

با درجه حرارت محیط یکنواخـت  (را یک ساعت ادامه داد بعدا آنرا خارج کرده و گذاشت تا سرد شود رسانید و عمل جوشاندن 

  ).گردد

  .ها را اندازه گیري کرد و اختالف دو بار اندازه گیري معرف انبساط سیمان است و مجددا براي دومین مرتبه فاصله دو سر سوزن
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  سیله اتوکالوتعیین پایداري خمیر سیمان پرتلند به و –روش دوم 

  :وسایل و مصالح آزمایش -3

  پودر سیمان

  cc1مزور با دقت  –گرم  1/0ترازو با دقت 

  سانتی متر 4×4×16قالب خمشی مالت نرمال به ابعاد 

  سانتی متر 15الی  10کاردك به عرض 

باید با دستگاه خودکـار کنتـرل    اتوکالو. باشد می اتوکالو شامل دستگاه تهیه بخار با فشار زیاد و مجهز به حرارت سنج: اتوکالو

در شرایطی که به کار بردن سـوپاپ ا طمینـان مجـاز نیسـت     . مجهز باشد 22±5%فشار بخار و سوپاپ اطمینان با تحمل فشار 

دستگاه باید به شیر اطمینان مجهز باشد و ضمنا دستگاه باید براي خروج هوا در لحظات اولیه گـرم شـدن و همچنـین خـارج     

 42میلی متر و از صفر تـا   112فشار سنج باید داراي قطر . ی هنگام خنک کردن داراي یک شیر هوا نیز باشدکردن بخار اضاف

اتمسفر خطاي عقربه  42در فشار . اتمسفر باشد 35/0اتمسفر تقسیم بندي شده باشد و فواصل هر تقسیم بندي نباید بیشتر از 

آب و قالبهـاي  (گاه گرم کننده باید طوري باشد که با داشتن حداکثر بار قدرت دست. اتمسفر باشد 2/0فشارسنج نباید زیادتر از 

اتمسـفر   21شـود بـه    دقیقه از زمانی که دستگاه روشن می 75تا  45فشار بخار ایجاد شده در اتوکالو بتواند در مدت ) سیمان

  .برسد

 21±7/0ساعت نگاه دارد و فشار بخـار   3ت اتمسفر را حداقل در مد 1±7/0دستگاه کنترل فشار باید قادر باشد که فشار بخار 

  .باشد می درجه سانتی گراد 7/215±7/1اتمسفر داراي حرارت 

بعـد از  (اتمسـفر برسـاند    7/0سـاعت بـه کمتـر از     5/1اتمسفر را در مدت  21اتوکالو باید طوري ساخته شود که بتواند فشار 

  )خاموش کردن دستگاه

  .از روشهاي زیرا را مد نظر قرار داد جهت تغییرات اندازه گیري طول باید یکی

  .وسیله موثري براي تماس با پیچهاي شاخص که در داخل قالبهاي سیمان تعبیه شده به منظور اندازه گیري طول -1

  .میلی متر را نشان دهد/ 0025اي دقیق یا وسیله اندازه گیري مدرج دیگري که بتواند تا  میکرومتر صفحه -2
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  .که به اندازه کافی مدرج باشد تا بتواند تغییرات کوچک طولی قالب را نشان دهد دستگاه اندازه گیري -3

. درجـه سـانتی گـراد باشـد     5/27و بیشـتر از   20حرارت اتاق آزمایش و وسایل و قالب و مواد خشک نباید کمتـر از   -1تذکر 

  .تغییر کند درجه ±7/1درجه سانتی گراد بیش از  23حرارت آب اختالط و محفظه مرطوب نباید در 

محفظه مرطوب باید طوري ساخته شود که امکانات الزم براي . درصد باشد 50رطوبت نسبی آزمایشگاه نباید کمتر از  -2تذکر 

  .درصد نباشد فراهم کند 90نگهداري قالبها در رطوبت نسبی که کمتر از 

د و بعدا پیچهاي شاخص به وسیله موم مخصـوص  ابتدا قالبها را باید با یک الیه نازك روغن معدنی آغشته نمو: شرح آزمایش

  .در جاي خود نصب گردند و باید دقت شود پیچها عاري از روغن و تمیز باشد

مشخص گردید بـه   3گرم وزن نموده و با آب نرمال که در آزمایش شماره  1/0گرم پودر سیمان را با ترازو با دقت  100مقدار 

  )3رالعمل داده شده در آزمایش شماره مطابق دستو(دقیقه مالش داده  4±4/1مدت 

گرم از خمیر سیمان را وزن کنید و به طور مسـاوي در سـطح هـر قالـب      310براي هر خانه قالب  –پر کردن قالبهاي سیمان 

عمل ضربه زدن باید در هر دو . دارد فشرده کنید گرم وزن 700ضربه مالت کوب که  20بریزید خمیر سیمان را در هر خانه با 

ضربه دیگـر آنـرا    20گرم خمیر سیمان را وزن کنید و با  310ها انجام گیرد بعد از فشردن طبقه اول مجددا  دیواره قالبطرف 

بار حرکت یک کاردك یا خط کش فلزي صاف کنید بعـدا   3تا  2بعدا کالهک قالب را بردارید و سطح قالبها را با . فشرده کنید

رطوب باشد قرار دهید و بعد از دو ساعت سطح قالبها را با خط کش صاف کنید و بعـد  اي که داراي هواي م قالبها را در محفظه

ساعت در داخل قالب در محفظه و اتاق مرطـوب   20قالبها را در یک سطح افقی در محفظه هواي مرطوب قرار دهید و حداقل 

  .ا اتاق مرطوب نگهداري کردیمحفظه  ساعت از قالب خارج شد باید آنرا تا موقع آزمایش در 24نگهداشت و چنانچه پیش از 

و نمائیـد  ساعت که از پر کردن قالبها گذشت آنها را از محلظه مرطوب خارج کنید و فورا طـول آن را انـدازه گیـري     24بعد از 

شـده  بالفاصله آنرا در اتوکالو روي پایه مخصوص خود در حرارت اتاق قرار دهید به طوري که تمام سطوح قالبها با بخار اشباع 

درجه سانتی گراد داشته باشـد کـه بتوانـد در تمـام      5/27الی  20تماس حاصل کند اتوکالو باید به اندازه کافی آب با حرارت 

براي خروج ) درصد حجم اتوکالو باید به وسیله آب اشغال شود10الی  7معموال (طول آزمایش بخار اشباع شده کافی تهیه کند 

ردن باید شیر هوا باز باشد تا موقعی که بخار شروع به خارج شدن کند در این موقع شیر هـوا را  هوا از اتوکالو در ابتداي گرم ک

دقیقه پس از  75تا  45. اتمسفر برسد 22ببندید و در درجه حرارت اتوکالو را تا آن اندازه باال ببرید تا عقربه فشارسنج بخار به
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ساعت دستگاه حرارتی  3ساعت نگه دارید بعد از گذشت  3و آنرا براي اتمسفر برساند  22±7/0را به  رروشن کردن اتوکالو فشا

بعـد از  . اتمسفر برسـد  7/0ساعت به کمتر از  24اتوکالو را خاموش کنید و اتوکالو را طوري سرد کنید که فشار بخار در مدت 

اتوکالو را باز کنید و فورا قالبها را ساعت هرگونه فشار داخلی اتوکالو را با باز کردن شیر هوا از میان ببرید و سپس  24گذشت 

درجه باشد قرار دهید و به وسیله آب سرد اطـراف ظـرف قالبهـا را سـرد کنیـد بـه        90خارج کنید و در آبی که داراي حرارت 

دقیقه این  15درجه سانتی گراد کمتر شود و سعی کنید در مدت  23دقیقه حرارت آب محتوي قالبها از  15طوري که پس از 

  .درجه را ثابت نگه دارید سپس قالبها را خارج کنید و خشک کنید و آنها را دوباره اندازه بگیرد 23 حرارت

افزایش طول . درصد باید گزارش شود 01/0اختالف اندازه گیري قبل و بعد از قرار گرفتن در اتوکالو بر مبناي درصد با تقریب 

  .طول با عالمت منفی مشخص گردد و بر مبناي درجه منعکس گردد باید به عنوان انبساط حجم اتوکالو گزارش شود و کاهش

  سواالت

  .آزمایش را انجام داده و با استاندارد مقایسه نمائید و نسبت به وضعیت سیمان اظهار نظر فرمائید



 38

  سنگدانه ها – 2فصل 

. آنها از اهمیت خاصـی برخـوردار اسـت   از این رو کیفیت . دهند می حجم آنرا تشکیل 4/3ها در بتن تقریبا  سنگدانه: ها سنگدانه

گیـرد   مـی  ها نه تنها در مقاومت بتن بسیار موثرند بلکه دوام وپایداري بتن نیز تا حدود زیادي تحت اثر این ماده قـرار  سنگدانه

بزرگـی  شوند و حجم  می باشند که در خمیري از سیمان پخش می ها مواد بی اثر و غیر قابل انبساط شد سنگدانه می ابتدا تصور

حرارتی و گاهی اوقات شیمیایی آنهـا در   –ها بی اثر نیستند و خواص فیزیکی  اما در حقیقت سنگدانه. آورند از بتن را پدید می

باشد از نقطه نظر اقتصادي  می به عنوان مثال پایداري حجمی و دوام بتن تا حدودي از این مصالح. گذارد می عملکرد بتن تاثیر

 ها در بتن با صرفه خواهد بود و از نظر اقتصادي سـعی در کـم کـردن مقـدار سـیمان سـودمند       دانهمصرف هر چه بیشتر سنگ

هاي سـنگی   باشد البته با توجه به خواص خواسته شده بتن چه هنگامی که تازه است و چه بعد از سفت و سخت شدن دانه می

بنابراین بسیاري از . شود سنگهاي مادر تشکیل می طبیعی معموال بوسیله هوازدگی و فرسایش و یا بطور مصنوعی با خرد کردن

 –و مشخصـات از نظـر سـنگ شناسـی      –طبقه بندي  –هاي تشکیل دهنده  ها نظیر ترکیبات شیمیایی وکانی خواص سنگدانه

رنگ و بسیاري خصوصیات دیگر بستگی به سـنگ   –تخلخل  –پایداري فیزیکی و شیمیایی  –مقاومت  –سختی  –توده ویژه 

ها  ها وجود دارد که در سنگ مادر نیست مانند شکل و اندازه دانه دیگري در سنگدانهخصوصیات عالوه بر این خواص . ردمادر دا

  .توان از این گونه خواص نام برد می را –بافت سطحی  –

هـا   ند کـانی شـو  می شوند بعضی از سنگها از یک نوع و بعضی دیگر از چند نوع کانی تشکیل می ها حاصل سنگها از تجمع کانی

هاي تشکیل دهنده  کانی. مواد جامد، طبیعی، معموال متبلور، غیر آلی و همگن هستند که ترکیب شیمیایی نسبتا ثابتی را دارند

دگرگـونی   -3رسـوبی   -2ماگمـایی   -1هاي سنگ ساز بر حسب انواع سنگها به سه گـروه کانیهـاي    سنگها یا به اصطالح کانی

  .شوند می تشکیل

کانی در سنگهاي پوسته زمین فراوان هستند و آنها  24نوع کانی در طبیعت شناخته شده است که تنها  3000از تاکنون بیش 

  .درجه تقسیم بندي کرده اند 10ها را بر حسب سختی به  کانی. نامند می را کانی سنگ ساز

  کلوریت –چینی خاك  –گرافیت  –شود مانند تالک  کانی با سختی یک که با فشار انگشت شست سائیده می

  طال –نمک بلوري  –پنبه کوهی  –گچ  –سنگ  –کانی با سختی دوکه میشود با ناخن آنها را خراش داد مانند گوگرد 

  گچین –دلومیت  –شود مانند سنگ آهک  کانی با سختی سه که با فوالد به آسانی خراشانده می
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  فلواریت –شود مانند منیزیت  کانی با سختی چهار با فوالد خراشیده می

  من یتیت کرومیت –دارد مانند لیمونیت  می کانی با سختی پنج با فوالد به سختی خراش بر

  سنگ آتش زنه –شاه مقصود  –هماتیت  –شود مانند فلدسپات  کانی با سختی شش با شیشه خراشیده می

  تورمالین –گرانیت  –دهند مانند در کوهی  می کانی با سختی هفت شیشه را خراش

  دهند مانند توپار و لعل می سختی هشت که کانیهاي سیلیکاتی و سیلیسی را خراش کانی با

  دهند مانند یاقوت می کانی با سختی نه که کانیهاي سیلیسی را به آسانی خراش

  دهد مانند الماس می کانی با سختی ده که تمام انواع کانیها را خراش

  .دگرگونی تقسیم شده اند -3رسوبی و  -2ماگمایی  -1 همانگونه که قبال نیز ذکر گردید کانیها به سه گروه

سنگهاي آذرین از انجمـاد مـواد مـذاب    . که از درون زمین به روي زمین رانده شده اند) کانیهاي ماگمایی(سنگهاي آذرین  -1

ترکیبـات  . آینـد  آیند مواد مذاب که خود از ذوب سنگهاي پوسته و یـا گوشـته زمـین بـه وجـود مـی       درونی زمین به وجود می

بعضـی  ) ماگمـاي اسـیدي  (ترکیبات شیمیایی ماگما متنوع است بعضی سیلیس زیاد . شوند می سیلیکاتی دارند و ماگما نامیده

درجه سانتی  7000دماي ماگما بیش از ) ماگماي بازي(سیلیس کمتر و در مقابل عناصر آهن منیزیم و کلسیم بیشتري دارند 

دهنـد و در ایـن حالـت بـه آن      می زمین رسیده باشد بیشتر گازهاي خود را از دست گراد است سنگهاي ماگمایی که به سطح

  .گردند می به سه دسته تقسیم) گدازه(گویند بسته به سرعت سرد شدن این ماگما  می گدازه

) جسمی است که مولکولهایش منظم شـده باشـد   crystalبلور (سنگهاي بلوري همه کانیهاي سازنده سنگ بلوري هستند  -1

هاي درونی زمین و به کندي سرد شده است و زمان کافی براي آرایش بلوري را داشته است ماننـد   ماگماي این سنگها در الیه

  زینیت -دیوریت  –گرانیت 

در این نوع سـنگها  . هاي کانی بلوري در خمیر ریزدانه یا خمیر بلور نشده جا دارند سنگهاي بلور دانه در این نوع سنگها دانه -2

ا در حال سرد شدن و بستن و بلوري شدن بوده که به جاي سرد جابجا شده است و در جاي تازه افت گرما زیـاد بـوده از   ماگم

این رو بخشی از ماگما که بلوري نشده بود زود سرد شده و به شکل خمیر ریزدانه یا خمیر غیر بلوري تبدیل شده است در این 

 –پرفیردیوریـت   –جنسـند و شـکل آنهـا دوگونـه اسـت ماننـد پرفیرگرانیـت        هاي بلوري و سنگ خمیري از یک  سنگها کانی

  .پرفیرزینیت
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سنگهاي بلوري نشده در این نوع سنگها ماگما از درون زمین مستقیما به روي زمین ریخته شده است این نوع سنگها چون  -3

  بازالتیهاي بلوري ریز هستند مانند سنگهاي  زود سرد شده اند بلوري نشده و داراي کانی

) کفسـنگ (کف سنگ به صورت  شود در اثر متصاعد شدن گازها تولید مورد فوق ماگما زمانی که به بیرون ریخته می 3به جز 

  .پوکه سنگ طبیعی درآمده

هاي محلول یا شناور در آب دریا یا گرد و غبار آتشفشـان و   در روي زمین از ته نشین شدن جسم) ته نشسته(سنگهاي رسوبی 

سـنگهاي بـه   . شوند می هاي پائینی زمین به سنگهاي رسوبی تبدیل هاي باالیی و حرارت الیه وي یکدیگر و فشار الیهبر ر …یا 

  .باشند می نماي ساختمان اکثر از این دسته سنگها –آسفالت  –کار رفته در بتن 

که در زیـر فشـار زیـاد و یـا     ) بیرسو(باشد یا ته نشسته است  می سنگهاي دگرگونی این سنگها، ریشه اصلی این سنگها آذرین

 گرماي زیاد و یا هر دو با هم دگرگون شده اند سنگهاي آذرین دگرگون شده را ارتو و سنگهاي رسوبی دگرگـون شـده را پـارا   

  .نامند می

 در اسـتاندارد ) 75/4میلـی متـر    75/4( 4رود متفاوت است معمـوال الـک شـماره     می هاي سنگی که در بتن به کار اندازه دانه

ASTM  بـه طـور   ) البته این تقسیم بندي نیز گاهی تغییرات جزیی دارد(به عنوان حد فاصل شن و ماسه شناخته شده است

حد پائین ماسه عمومـا  . نامند می میلی متر را ماسه 75/4هاي کوچکتر از  میلی متر را شن و دانه 75/4هاي درشتر از  کلی دانه

2(میلی متر  g5/37االي شن عموما و حد ب) 200الک شماره (میلی متر / 075
  .باشد می )اینچ  11

گرد گوشـه بـودن   . سنگها از لحاظ شکل و بافت ظاهري در رابطه با خواص بتن تازه و سخت شده از اهمیت باالیی برخوردارند

هاي هم اندازه بـه   ر درجه تراکم دانهاز طرف دیگ .باشد می سنگ و یا تیز گوشه بودن سنگها براي پی بردن به خواص بتن مهم

  .شکل آنها وابسته است

اي بر میزان آب الزم یک مخلوط دارد به عبارت علمی تر هنگامی که  ها تاثیر عمده از طرف دیگر شکل و بافت سطحی سنگدانه

  .هاي متراکم شده بیشتر باشد آب زیادتري مورد نیاز است تخلخل و فضاي خالی بین دانه

اي دارند به خصوص در بتنها بـا مقاومـت    هاي سنگی در مقاومت بتن تاثیر قابل مالحظه شکل و بافت سطحی دانه به طور کلی

هـا سـبب بـاال بـودن      گیرد بافـت زبرتـر و خشـن تـر دانـه      می باال که مقاومت خمشی بیش از مقاومت کششی تحت تاثیر قرار
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هاي تیز گوشه پیوستگی را  ورد همینطور سطح جانبی بزرگتر دانهآ چسبندگی و پیوستگی بین آنها و خمیر سیمان را فراهم می

داشته آنها ها طوري باشد که دوغاب سیمان نتواند نفوذي از سطح آنها به داخل  به طور کلی اگر بافت سنگدانه. دهد می افزایش

اي نـاهمگن باشـند پیوسـتگی    هاي نرمتر و متخلخل تر که حاوي کانیه باشد پیوستگی مطلوب حاصل نخواهد شد بنابراین دانه

هاي جدا شده از خمیر سیمان در نمونه بتنی  کنند به طور کلی پیوستگی خوب زمانی است عالوه بر دانه می قابل توجهی ایجاد

 نـه هـاي شکسـته در نمو   هاي سنگی نیز از میان شکسته شده باشند البته باید توجه داشت که اگر دانه شکسته شده تعداد دانه

هاي ضعیف در بتن باشد واضح است که مقاومت فشـاري   شده زیاد باشند ممکن است نشان دهند وجود سنگدانه بتنی شکسته

هـا   بایستی توجه داشت که مقاومت الزم براي سنگدانه. ها بیشتر گردد اي از مقاومت سنگدانه بتن نمی تواند بطور قابل مالحظه

است که تنشهاي وارده بر سطح تماس یک دانه ممکن اسـت بسـیار بـاالتر از    باید از مقاومت بتن باالتر باشد و این به علت آن 

ها با مقاومت و مدول االستیسیته متوسط یا پائین از نطقه نظر سـالمت   تنش فشاري وارد شده باشد اما از طرف دیگر سنگدانه

اي کمتري در خمیر سیمان به علت ها به علت تراکم پذیري سبب ایجاد تنشه بتن ممکن است با ارزش باشند این نوع سنگدانه

هاي سخت ممکن اسـت سـبب بـروز ترکهـایی در خمیـر       حال آنکه سنگدانه. تغییرات حجمی ناشی از رطوبت و حرارت شوند

  .سیمان اطراف خود شوند

کـار   شـود کـه بـه ازاي یـک میـزان      مقاومت باال زمانی حاصل می. دانه بندي به جهت تاثیر در کارایی بتن اهمیت زیادي دارد

معقول حداکثر تراکم در مخلوط بدست آید که این تنها با ساختن یک مخلوط با کارایی کافی میسر اسـت در واقـع بـه علـت     

هـا کـه تعیـین     اندرکنش تاثیر عوامل موثر بر کارایی، دانه بندي ایده آلی وجود ندارد این فاکتورها شامل سطح مخصوص دانـه 

ها و  تمایل به جدایی در دانه –شوند  می ها اشغال حجم نسبی که توسط دانه –هاست  دانهکننده میزان آب الزم براي تر نمودن 

  .باشد می میزان درصد ریزدانه در مخلوط

دانه بندي مصالح سنگی یعنی انتخاب مناسب از شن و ماسه بقطرهاي مختلف بطوریکه از مخلوط و تراکم آنها یـک اسـتخوان   

  .ود و یا بیشترین وزن فضایی را بدست آوردبندي با کمترین فضاي خالی حاصل ش

شناخت دانه بندي و تعیین دانه بندي مناسب در مورد کارهاي ساختمانی بخصوص در ساختن بتن حائز اهمیت فراوان اسـت  

زیرا در مقدار آب و سیمان و نسبت آنها هر چقدر هم دقت شود ولی داراي یک دانه بندي مناسب نباشد مقاومت چنین بتنـی  
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توان یک دانه بنـدي   می …ها  شکل ظاهري سنگدانه -درشت ترین دانه سنگی  –نخواهد بود از اینرو بر حسب نوع کار  خوب

  غیر پیوسته -2پیوسته  -1. شود به طور کلی مصالح سنگی به دو نوع دانه بندي می. آل را بدست آورد ایده

ها فضاي بین درشـت   ریز و درشت وجود دارد و ریز دانههاي زه اندا ههاي هم در دانه بندي پیوسته که بیشتر معمول است دانه

موجـود   دانه هـا در دانه بندي غیر پیوسته یک یا چند اندازه از سـنگ . کند و استخوان بندي توپري تشکیل شود می ها را پر دانه

  .شوند می ها هر یک جداگانه دانه بندي ها و یا درشت دانه نمی باشد و ریز دانه

لح سنگی گرد گوشه با دانه بندي پیوسته مصرف شود و در دانه بنـدي سـنگهاي شکسـته از دانـه بنـدي غیـر       بهترا ست مصا

  .پیوسته استفاده شود

هاي تیز بسیار مناسب است ولی مخارج بیشتري نسبت بـه شـن و    شن و ماسه شکسته براي بتن سازي به سبب داشتن گوشه

در نتیجـه مقاومـت بـتن بـا شـن و ماسـه شکسـته بیشـتر از شـن وماسـه           ) از لحاظ مصرف سیمان(اي دارد  اي رودخانه ماسه

اي اسـت بـه طـور کلـی      هاي سنگی رودخانـه  هاي ساخته شده با دانه اي است ولی داراي کارایی کمتري نسبت به بتن رودخانه

  .قیمت تمام شده بتن و مقاومت بتن به چگونگی دانه بندي مصالح بستگی دارد

هـاي مـورد    سـنگدانه . سایش از مهمترین خواص مکانیکی سنگها محسوب میشود –ضربه  –برابر فشار ها در  مقاومت سنگدانه

هـاي   حداقل سختی سنگدانه. مصرف در بتن باید داراي مقاومت فشاري بیشتري نسبت به مقاومت فشاري بتن مورد نظر باشد

  .باشد 3مورد مصرف در بتن باید برابر 
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  ASTM  و 206دت  و 302بر اساس استاندارد ملی ایران شماره  شن به وسیله الک روش دانه بندي 6آزمایش شماره 

C 136-848  

هاي گونـاگون جهـت مقایسـه و تطبیـق بـا       هاي سنگی در اندازه تعیین اندازه بزرگترین دانه شن و نحوه توزیع دانه :هدف -1

  .منحنی استاندارد

ها، همچنین روي مقادیر مورد نیـاز سـیمان و    دانه، روي مقادیر نسبی دانهدانه بندي و بزرگترین اندازه  :اهمیت و کاربرد -2

تواند روي  می گذارند و هر گونه تغییراتی در دانه بندي می آب، کارایی، اقتصادي بودن، تخلخل، آبرفتگی، دوام و پوکی بتن اثر

  .یکنواختی بتن در هر بار بتن سازي تاثیر گذارد

هاي شن تابع عوامل گوناگونی است که نسبت به شرایط عملـی کـار از محـدودیتی کـه از طـرف       نهاستفاده از حداکثر اندازه دا

  .گردد می استاندارد ملی ایران تعیین گردیده برخوردار

  .هاي درشت نباید از هیچیک از مقادیر زیر بیشتر باشد طبقه آئین نامه بتن ایران بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه

  .ین بعد داخلی قالب بتنیک پنجم کوچکتر) الف

  .سه چهارم حداقل فاصله آزاد بین میلگردها) ب

  .یک سوم ضخامت دال) پ

  .سه چهارم پوشش روي میلگردها) ت

هـا بـا مشخصـات الزم بـراي      توان از نتایج آزمایش به منظور تطبیق توزیع انـدازه دانـه   می از مواد دیگر کاربرد دانه بندي شن،

هاي مختلف و مخلوطهایی که در آنهـا   اطالعات الزم براي کنترل و تصحیح دانه بندي سنگدانه مصالح سنگی و همچنین تهیه

  .می گیردرود را نام برد و همچنین براي تعمیم رابطه بین تخلخل و تراکم نیز مورد استفاده قرار  می مصالح سنگی به کار

ین منحنی بـا منحنـی اسـتاندارد شـن مقایسـه گـردد و       با انجام آزمایش دانه بندي و رسم منحنی دانه بندي شن الزم است ا

  .افزایش و کاهش احتمالی آن معین شود تا براي تصحیح آن اقدامات الزم انجام گردد

 هاي فلزي ساخته شده انـد و یـا غربالهـایی بـا سـوراخ گـرد       عمل دانه بندي به وسیله غربالها با سوراخ چهارگوش که از رشته

  .گیرد می باشند انجام می
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10=259/1بعاد سوراخهاي غربالهایی با سوراخ گرد با یک تصاعد هندسی با قدر نسبت ا رونـد و بـراي سـاده کـردن      می باال 10

واضح است که قطر سوراخ یک غربال با سوراخ گرد قابل مطابقت با ضلع سوراخ یک غربال . گرفته اند 25/1عمل این ضریب را 

آزمایشـهاي  . دهـد  می هاي قدري درشت تر را ست زیرا یک سوراخ مربع برحسب قطرش اجازه عبور دانهبا سوراخ چهارگوش نی

وقتـی معـادل    dو الک کردن با غربال سوراخ گرد بـه قطـر    aمتعدد نشان داده اند که الک کردن با غربال چهارگوش به ضلع 

 25/1پس قطر یا ضـلع سـوراخهاي غربـال بـا نسـبت      همان قدر نسبت انتخابی  25/1باشد و  a25/1=dباشند که  می همدیگر

برابر ضلع  25/1شوند و ضمنا در مقابل هر غربال با سوراخ چهارگوش یک غربال با سوراخ گرد وجود دارد که قطرش  می بزرگتر

  .باشد می غربال با سوراخ چهارگوش

مدول . باشد می قطر و یا ضلع سوراخ غربالشوند و هر مدول نشان دهنده  می غربالها به وسیله عددي موسوم به مدول مشخص

. کنـد  مـی  برابر لگاریتم قطر سوراخ به میکرون را معـین  10یک غربال عبارت است از نزدیکترین عدد کامل به رقمی است که 

ت و در اس 2برابر  100لگاریتم عدد . کنم می میکرونی را بدانیم به این ترتیب عمل 100مثال اگر بخواهیم مدول مربوط به الک 

الکهـاي مختلـف بـر حسـب اسـتانداردهاي       1در جـدول  . باشـد  می میکرونی 100مدول الک  20و بنابراین  10×2=20نتیجه 

  .مشخص شده است (AFNOR)و فرانسه  (ASTM)آمریکا  – (BS) تانانگلس

 ها به دو گونه نامگـذاري در این دو سیستم غربال) انگلستان( BSو ) آمریکا( ASTMدر سیستم دانه بندي بر طبق استاندارد 

  .شوند می

یعنی اینکه ضلع  2/1الک مثال اینچ نامگذاري مستقیما با اندازه سوراخ متناسب است به عنوان  16/5غربالها با سوراخ بزرگ تا 

  .اینچ است 2/1هر سوراخ 

باشـد بـه عنـوان     می ینچ طولنامگذاري بر حسب تعداد سوراخ در هر ا) اینچ 16/5کوچکتر از (براي غربالهاي با سوراخ کوچک 

  .سوراخ وجود دارد 30یعنی اینکه در هر اینچ طول  30مثال الک 
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    AFNORاستاندارد فرانسه   ASTMاستاندارد آمریکا   استاندارد انگلیس

شماره 

  اکر
  اینچ

شماره 

  الک

میلی 

  متر
  اینچ

شماره 

  الک
  مدول

قطر 

سوراخ 

dmm 

ضلع 

سوراخ 

amm  

  نوع مصالح

-  -  

قلوه سن
گ

گ و تکه سن
  

100  4  4  50  100  -  

  درشت دانه

گ براي مصالح تیز گوشه
گ براي مصالح گرد گوشه و تکه سن

قلوه سن
  

3  3  2/76  5/2  3  49  80  -  

2
12  5/2  5/63  5/2  5/2  48  63  -  

-  -  8/50  2  2  47  50  -  

  متوسط دانه

2
شن درشت  5/1  11

  1/38  5/1  5/1  46  40  -  

-  -  -  -  -  45  375  -  
  ریزدانه

-  -  4/25  1  1  44  25  -  

4/3  75/0  

شن متوسط
  

05/19  4/3  4/3  43  20  -  
  درشت

شن
  

-  -  -  -  -  42  16  -  

2/1  5/0  7/12  2/1  2/1  41  5/12  -  

  متوسط
8/3  

375/

0  
51/9  8/3  8/3  40  10  -  

16/5  
312/

0  

شن ریز
  0/8  

312/

0  
16/5  39  8  -  

  ریز

16/3  187/75/4  187/4  38  3/6  5  
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0  0  

-  -  

ماسه درشت
  

0/4  
157/

0  
5  37  5  4  

  درشت

5  
132/

0  
36/3  

132/

0  
6  36  4  15/3  

ماسه
  

6  
1107

/  
83/2  

111/

0  
7  35  15/3  5/2  

7  
0949

/  
38/2  

0937

/  
8  -  -  -  

8  
0810

/  

ماسه متوسط
  

00/2  
0787

/  
10  34  5/2  0/2  

10  0666/  68/1  0661/  12  33  2  6/1  

12  
0553

/  
41/1  

0555

/  
14  -  -  -  

14  
0474

/  
19/1  0469/  16  32  6/1  25/1  

  متوسط
16  

0395

/  
0/1  

0394

/  
18  31  25/1  0/1  

18  0336/  841/0  
0331

/  
20  30  0/1  8/0  

ریزه 0275  22
  707/  027325  -  -  -  
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/  /  

25  0236/  595/  
0234

/  
30  29  8/0  63/0  

30  
0197

/  
500/0  

0197

/  
35  28  63/0  5/0  

35  0166/  420/0  0165/  40  27  5/0  4/0  

44  
0139

/  
354/0  

0139

/  
45  -  -  -  

52  0116/  297/0  
0117

/0  
50  26  4/0  315/0  

60  
0099

/  

ماسه بسیار ریز
  

250/0  
0093

/  
60  25  315/0  25/0  

72  
0083

/  
210/0  

0083

/  
70  24  25/0  2/0  

85  
0070

/  
177/0  

0070

/  
80  23  2/0  16/0  

  ریز
100  0060/  149/0  

0059

/  
100  -  -  -  

120  
0049

/  
125/0  

0049

/  
120  22  16/0  125/0  

150  0041105/  0041140  21  125/0  1/0  
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/  /  

170  
0035

/  
088/  

0035

/  
170  20  1/0  08/  

200  003/  074/  
0029

/  
200  19  08/0  07/0  

  

 –ها هنگام الک کردن، به بیرون پرتاب نشـوند   الکها باید طوري روي هم چیده شوند تا سنگدانه –الکها  :وسایل آزمایش -3

 .اندازه آنها از باال به پایین باید بترتیب زیر باشند
″

−′′−
″

−
″

−
″

− 2
1114

3
2
1

8
348,  

  و زیر الک و درب

  دستگاه تقسیم کن

  گرم 5/0ترازو با دقت 

ها در روي الک به باال و پایین پریده  ید بصورت قائم و افقی به الک منتقل شود بطوریکه دانهلرزش با –لرزاننده مکانیکی الکها 

  .و بغلطند تا در جهات مختلف روي سطح الک قرار بگیرند

  .باشد Co5±100کوره باید قادر به تولید دماي یکنواخت  –کوره 

هـا از ظـرف بیـرون     اشته شود بطوریکه هنگام برداشت دانـه نمونه باید از ارتفاع متوسط توده شن برد) الف :نمونه برداري -4

  .ها، نماینده کل دپوي شن باشد نریزد و باید از لحاظ توزیع دانه

  .باشد» 1«ها مطابق جدول  مقدار تقریبی نمونه برداشتی از دپو، بر حسب اندازه بزرگترین دانه) ب
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  [mm]اندازه بزرگترین دانه ها   [gr]مقدار تقریبی نمونه شن 

500  5  

1500  5/9  

2000  5/12  

3000  0/19  

4000  0/25  

6000  0/38  

8000  0/50  

13000  0/75  

  »1جدول «

  آئین نامه بتن ایران آبا -4-4-3بند  2بر طبق تبصره 

  

میلی متر در ساخت قطعات بتن آرمه توصیه نمی شود ولـی در هـر صـورت انـدازه      38هاي درشت تر از  به کار بردن سنگدانه

  .میلی متر تجاوز کند 63ها نباید از  سنگدانه

نمونه برداشت شده از دپو بوسیله دستگاه تقسیم کن مجزا شود این عمل بدفعات تا کسـب میـزان مـورد     :روش آزمایش -5

  .نیاز نمونه آزمایش انجام داده شود

  .از تقسیم کن عبور دادنیاز آزمایش برداشته شود و آن را مورد کوشش شود حداقل دو برابر مقدار  :1تذکر 

  .خشک کنید Co5±110نمونه آزمایش را تا دماي 

بچینید و نمونه را روي الک باالیی بریزید و سپس روي دستگاه لرزاننده قـرار  ) به ترتیب اندازه الک(ها را مطابق بخش دو  الک

در دقیقه تنظیم نمایید و دستگاه را بـه  دور  150دور دستگاه را بر روي . دهید تا عمل الک کردن بصورت مکانیکی انجام گیرد

  .دقیقه بکار اندازید 10مدت 
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توان آزمـایش   می هاي زیاد دانه جمع شود و در صورت وجود دانه cm2بر روي هر الک نباید به ضخامت بیش از ) الف :2تذکر 

  .را در چند مرحله انجام داد

ا امکان قرار گرفتن در برابر سوراخهاي الک را تـا چنـدین مرتبـه داشـته     ه اي باشد تا تمامی دانه ها باید به اندازه مقدار دانه) ب

  .اي باشد که بافت الک تغییر شکل دائمی بدهد باشند همچنین در هیچ موردي نباید وزن مصالح روي الک به اندازه

د عمل لرزش را بطور دقیـق  دستگاه لرزاننده بطور آزاد بطوریکه هیچگونه تماس اضافی بجایی داشته باشد کار کند تا بتوان) پ

  .انجام دهد

شود که قبل از توزین مصالح باقیمانده  اگر عمل لرزاندن الکها بصورت مکانیکی انجام شود، براي اطمینان بیشتر توصیه می) ت

ا در الک هاي عبوري ر هر الک، با قرار دادن زیر الک و درپوش، مجددا آنرا توسط دست در جهات گوناگون بلرزانید و آنگاه دانه

  .بعدي ریخته به ترتیب تا آخرین الک ادامه دهید

هاي الک نیـز پـاك شـده باشـد در یـک ظـرف        هاي روي چشمه مقدار باقیمانده روي هر یک از الکها را بطوریکه تمام سنگدانه

  .ها از الک بیرون نریزد دقت شود که دانه. ریخته و وزن نمائید

هـا را همـراه بـا الـک وزن      توانید قبال الک را وزن نموده تا پس از عمل الک کردن دانه می در مورد الکهاي ریزتر) الف :3تذکر 

  .نموده تا دچار اشتباه وزن کردن نشوید

هاي الک از فشار بیمورد با وسایل غیر مجاز خودداري کـرده و حتـی االمکـان از برسـی      ها از چشمه براي خارج کردن دانه) ب

  .سیمی استفاده نشود

  .را در جدول منحنی دانه بندي شن یادداشت کنید miهاي هر یک از الکها  وزن دانه -1 :محاسبات -6

  .ها را حساب کنید درصد باقیمانده نسبت به کل وزن دانه -2

100
1

×=
∑

=

n

i
mi

mib  

  در جائیکه i –شمارنده الک 

  n -ها  تعداد الک
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  .درا محاسبه نمایی kدرصد باقیمانده انباشته الک شماره  -3

100
1

1 ×=
∑

∑

=

=
n

i

k

i
k

mi

mi
C  

  .مربوط به بزرگترین الک است i=1 گردد بطوریکه می ، اندازه سوراخهاي الک کوچکتر iبا افزایش  :4تذکر 

  d=100-Ck          .از الکها محاسبه شود درصد رد شده انباشته -4

  .صورت منحنی شکسته رسم نمایید نتایج محاسبات را در جدول منحنی دانه بندي شن یادداشت نمایید و سپس نتایج را به

در صورتیکه منحنی در محدوده استاندارد قرار نگیرد و حتی قسمتی از آن از محدوده بیرون رود، باید پیشنهادات الزم جهـت  

  .اصالح دانه بندي ارائه شود
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 و 210دت  و 207دت  بـر اسـاس   ها و درصـد جـذب آب   روش تعیین درصد رطوبت کلی سنگدانه 7آزمایش شماره 

ASTM  C566-89  - ASTM  C127-88  

تعیـین  ) ب. هـا موجـود اسـت    تعیین میزان آبی که در حالت طبیعی، با توجه به شرایط محیطـی در سـنگدانه  ) الف :هدف -1

  »(s.s.d)داخل اشباع و سطح بیرونی خشک «ها بر پایه حالت  درصد رطوبت دانه

هـا اسـت،    متناسب با دگرگونی جوي و وضعیت قرارگیري آنها در انباشته ها از آنجاییکه رطوبت سنگدانه :اهمیت و کاربرد -2

  .باشد می ها لذا نیاز به اندازه گیري مداوم رطوبت سنگدانه

شـوند، و بجـز ذراتیکـه در نزدیـک      می ها جمع گیرد، آب زیادي بر روي سنگدانه می ها در معرض باران قرار هنگامیکه سنگدانه

ر از کوچکتاي  ا قرار گرفته باشند این آب اضافی براي مدت طوالنی بر روي آنها، بویژه در سنگدانهه سطح بیرونی توده سنگدانه

mm50 بجز آبی که در حالت (ماند  می پایدارs.s.d لـذا میـزان آب نـامبرده را بایـد در محاسـبات مقـادیر مـواد        ). وجود دارد

هري داشته باشد الزم اسـت کـه وزن آب اضـافه شـده بـه      ها رطوبت ظا متشکله مخلوط بتن محسوب داشت، چنانچه سنگدانه

  .ها به میزان معادل رطوبت ظاهري آنها افزایش یابد مخلوط کاهش، و وزن سنگدانه

  :درصد جذب آب) ب

که در مقاومـت و   (W/C)ها در کنترل آب مورد نیاز مخلوط و نسبت ثابت آب به سیمان  شناخت میزان واقعی جذب آب دانه

ها از مواد جامد و فضاهاي خالی تشکیل شده، کـه   ساختمان داخلی دانه. باشد می ثیر زیادي دارد بسیار با اهمیتکارائی بتن تا

هـا در   ها اوال به فرم نگهداري دانـه  این فضاها ممکن است داراي آب یا فاقد آب باشند، که این مقدار آب جذب شده توسط دانه

بایـد  . هاي درشـت بسـتگی دارد   مواد در بتونیر و پوشش دوغاب سیمان روي دانه شرایط جوي و ثانیا به نحوه یا ترتیب ریختن

دقیقه این افـت   15گردد، ولی بعد از حدود  می ها باعث کم شدن کارائی بتن به مرور زمان توجه داشت که جذب آب سنگدانه

  .در کارایی کم خواهد شد

  .باشد میدرصد  5/4تا  20/0بین  (s.s.d)نها در حالت ها متناسب با اندازه و جنس آ عموما مقدار جذب آب سنگدانه

  :وسایل آزمایش -3

  .گرم باشد 1/0ترازو با دقت  –ترازو 
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 هنگامیکه امکان کنترل دمـا در یـک فضـاي بسـته نباشـد     . باشد Co5±110کوره باید قادر به تولید دماي یکنواخت  –کوره 

  .برقی و یا مشابه آنها استفاده کردهاي گرمازاي  هاي برقی، گازي، المپ توان از اجاق می

ظرف باید از جنسی باشد که در اثر گرما تغییر شکل ندهد و گنجایش آن نسبت به حجم نمونه زیادتر بوده تا از  –ظرف نمونه 

  .بعد جانبی ظرف تجاوز کنددرصد  20همچنین ضخامت نمونه نباید از . ها جلوگیري شود بیرون ریختن سنگدانه

  ق فلزي یا کاردك با اندازه مناسبیک قاش –همزن 

نمونه برداري باید به نحوي انجام شود که نمایشگر مقدار رطوبت در دپوي مورد نظـر باشـد و مقـدار آنهـا      :نمونه برداري -4

  .داده شده کمتر باشد 2-1نباید از آنچه در جدول 

  .قبل از وزن کردن نمونه باید از کاهش رطوبت آن جلوگیري شود :1تذکر 

رگترین اندازه اسمی سنگدانه بز

[mm]  

  [kg]) حداقل(وزن نمونه 

5/37  6  

0/25  4  

0/19  3  

5/12  2  

5/9  5/1  

75/4  5/0  

  هاي معمولی میزان نمونه براي سنگدانه 2-1جدول 

  گرم 1/0با دقت . ظرف مناسبی انتخاب نموده و آن را با دقت وزن کرده و یادداشت نمایید :روش آزمایش -5

  گرم 1/0با دقت . در حالت طبیعی در ظرف ریخته با دقت وزن کنید نمونه را

  گرم 1/0وزن کنید با دقت  و سپس نمونه را با استفاده از منبع گرمایی منتخب کامال خشک کنید
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 24سـپس بـه مـدت    . نمونه را بعد از خشک کردن و وزن کردن در محیط آزمایشگاه قرار داده تا با دماي محیط یکسان شـود 

 ssdساعت نمونه را خارج کرده و با سشـوار خشـک کـرده تـا بـه حالـت        24در حوضچه آب قرار داده و بعد از گذشت ساعت 

  .گرم وزن کنید 1/0برسد در این حالت مجددا با دقت ) اشباع با سطح خشک(

  .هنگام خشک کردن نمونه، باید دقت شود تا ذرات نمونه از ظرف بیرون نپرند) الف :1تذکر 

ها و یا دگرگونی  ی باید بصورت متعادل و کنترل شده داده شود زیرا ممکن است گرماي شدید باعث خرد شدن دانهگرماده) ب

  .ها شود ویژگی سنگدانه

  .توان نمونه را هنگام خشک کردن به هم زد می در صورت امکان براي تسریع در کار) پ

  .وزن نمونه را کاهش دهد 1/0%از نامیم که افزایش گرما نتواند بیش  می زمانی نمونه را خشک) ت

  .کنیم می پس از خشک و سرد شدن نمونه آنها را همراه با ظرف با دقت وزن

  .، درصد رطوبت را به صورت زیر محاسبه نمایید)2-1(با استفاده از فرمول زیر  :محاسبات -6

)1-2(                    100×
−
−

=
)(
)(

AC
CBP  

100×
−
−

=
)(
)(

AC
CDE  

  :در جاییکه

-P مقدار رطوبت کلی نمونه بر حسب درصد 

-B  طبیعی(وزن ظرف و نمونه در حالت مرطوب( 

-C وزن ظرف و نمونه خشک شده 

-A وزن ظرف 

-D  وزن ظرف و نمونه در حالتssd )اشباع با سطح خشک( 

-E مقدار درصد جذب آب نمونه بر حسب درصد  
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است که مقدار آب مصرفی در بـتن کنتـرل شـده و وزن صـحیح     تعیین رطوبت سطحی و مقدار جذب آب بتن از آن نظر الزم 

توانـد بـه یکـی از چهـار      مـی  مصالح و نسبت آب به سیمان در موقع ساختن بتن مشخص باشد مصالح سنگی از لحاظ رطوبت

  .صورت زیر باشند

  .باشد می داراي قابلیت جذب آب کامل :خشک شده در کوره -1

  .ی داراي مقداري رطوبت داخلی استسطح دانه خشک ول :خشک شده در هوا -2

  .دهد می کند و نه به بتن آب می نه از بتن آب جذب :(ssd)اشباع با سطح خشک  -3

  .شود باشند و این مقدار آب اضافی به آب بتن اضافه می می ها داراي آب زیادي در روي سطح خود دانه :خیس یا مرطوب -4
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 و 300بر اساس استاندارد ملی ایران شـماره   لک و تعیین ضریب نرمیروش دانه بندي ماسه توسط ا 8آزمایش شماره 

  ASTM  C 848-136 و 206دت 

  .شوند می که در بتن مسلح بکار برده) ماسه(تعیین ویژگیهاي مصالح سنگی ریزدانه  :هدف -1

یمان بتن و حداکثر درشتی مناسبترین دانه بندي ماسه، به نوع مصرف و مقدار س: دانه بندي ماسه) الف :اهمیت و کاربرد -2

اي بر کارایی مخلوط دارنـد و شـاخص    ، تاثیر قابل مالحظهmm6/0اصوال مقدار ذرات ریزتر از . مصالح درشت دانه بستگی دارد

  .باشند می نسبتا مطمئنی براي کل سطح مخصوص ماسه

میلـی متـر در    15/0هـاي کـوچکتر از    درصـد دانـه   15تـا   10قاعدتا مقدار ماسه در مخلوط بتن باید کم باشـد زیـرا افـزایش    

  .گردد می کاهش مقاومت فشاري بتن% 10ها، باعث تقریبا  سنگدانه

هـا بـا مشخصـات الزم بـراي      توان از نتایج آزمایش به منظور تطبیق توزیع اندازه دانه می از موارد دیگر کاربرد دانه بندي ماسه

  .هاي مختلف نام برد تصحیح دانه بندي سنگدانه مصالح سنگی و همچنین تهیه اطالعات الزم براي کنترل و

هاي دانـه   هاي کامال متفاوت و یا منحنی ضریب نرمی معین نمی تواند معرف تعداد نامحدودي از توزیع اندازه: ضریب نرمی) ب

ـ    بندي گوناگون باشد، بنابراین ضریب نرمی را نمی توان به تنهایی بعنوان توصیف دانه بندي سنگدانه رد، امـا جهـت   هـا بکـار ب

  .شوند با ارزش است می هایی که از یک منبع تولید سنجش تغییرات جزیی در سنگدانه

توان در میزان شن الزم در طراحی مخلوط بتن استفاده کرد و بـا افـزایش آن، مقـدار شـن الزم را      می با شناخت ضریب نرمی

  .کاهش داد

یار درشت دانه مناسب بتن نمی باشد زیـرا اولـی بـا صـرفه نیسـت و      تجربه نشان داده است که ماسه بسیار ریزدانه و ماسه بس

آید در بتنهاي کم سیمان و یا بتنهایی که شن آنها ریـز   می سازد که داراي کارایی نبوده و سطح بتن زبر در می دومی مخلوطی

درصـد مـواد رد شـده از الـک بـا      بتن، دانه بندي مصالح ریزدانه را چنان باید انتخاب کرد کـه  ) کارایی(است از نظر کارپذیري 

ا شن درشت دانـه از  بهاي پر سیمان و یا بتنهایی  و در بتن) حد پائین محدوده استاندارد(حداکثر پیشنهادي آئین نامه بخواند 

  .باشد می نظر صرفه جویی در مصرف سیمان حدود باالي دانه بندي استاندارد براي ریزدانه مطلوب

  :وسایل آزمایش -3
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  یم کن ماسهدستگاه تقس

  گرم 5/0ترازو با دقت 

ها هنگام الک کردن به بیرون پرتاب نشود انـدازه آنهـا از بـاال بـه پـائیین بـه        الکهاي استاندارد با طوري چیده شوند تا سنگدانه

8. ترتیب زیر باشد
  زیر الک و درب – 100 -50 -30 -16 -8 – 4 – 3

ها در روي الک به باال و پایین پریده  رزش باید بصورت قائم و افقی به الک منتقل شود بطوریکه دانهل –لرزاننده مکانیکی الکها 

  .و بغلطند تا در جهات مختلف روي سطح الک قرار بگیرند

  .باشد Co5±110کوره باید قادر به تولید دماي یکنواخت  –کوره 

هـا از ظـرف بیـرون     ماسه برداشته شود بطوریکه هنگام برداشت دانهنمونه باید از ارتفاع متوسط توده ) الف :نمونه برداري -4

  .ها، نماینده کل دپوي ماسه باشد نریزد و باید از لحاظ توزیع دانه

  .مقدار تقریبی نمونه مورد آزمایش یک کیلوگرم باشد) ب

ات تا کسـب میـزان مـورد    نمونه برداشت شده از دپو بوسیله دستگاه تقسیم کن مجزا شود این عمل بدفع :روش آزمایش -5

  .نیاز نمونه آزمایش انجام داده شود

  .کوشش شود حداقل دو برابر مقدار نیاز آزمایش برداشته شود و آن را از تقسیم کن عبور داد :1تذکر 

  .خشک کنید Co5±105نمونه آزمایش را تا دماي 

  .اشت نماییدآنرا یاددوزن ها، هر الک را ابتدا وزن نموده و  بعد از تمیز نمودن الک

بچینید و نمونه را روي الک باالیی بریزید و سپس روي دستگاه لرزاننده قـرار  ) به ترتیب اندازه الک(ها را مطابق بخش دو  الک

دور در دقیقه تنظیم نمایید و دستگاه را بـه   150دور دستگاه را بر روي . دهید تا عمل الک کردن بصورت مکانیکی انجام گیرد

  .ار اندازیددقیقه بک 10مدت 

توان آزمـایش   می هاي زیاد دانه جمع شود و در صورت وجود دانه cm2بر روي هر الک نباید به ضخامت بیش از ) الف :2تذکر 

  .را در چند مرحله انجام داد
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مرتبـه داشـته    ها امکان قرار گرفتن در برابر سوراخهاي الک را تـا چنـدین   اي باشد تا تمامی دانه ها باید به اندازه مقدار دانه) ب

  .اي باشد که بافت الک تغییر شکل دائمی بدهد باشند همچنین در هیچ موردي نباید وزن مصالح روي الک به اندازه

دستگاه لرزاننده بطور آزاد بطوریکه هیچگونه تماس اضافی بجایی داشته باشد کار کند تا بتواند عمل لرزش را بطور دقیـق  ) پ

  .انجام دهد

شود که قبل از توزین مصالح باقیمانده  ن الکها بصورت مکانیکی انجام شود، براي اطمینان بیشتر توصیه میاگر عمل لرزاند) ت

هاي عبوري را در الک  هر الک، با قرار دادن زیر الک و درپوش، مجددا آنرا توسط دست در جهات گوناگون بلرزانید و آنگاه دانه

  .بعدي ریخته به ترتیب تا آخرین الک ادامه دهید

  .وزن کل نمونه باشد% 45باقیمانده مصالح بین هر دو الک متوالی نباید بیش از ) ث

اعـداد   ±2/0اگر ضریب نرمی بـه میـزان   . باشد 1/3و بیشتر از  3/2ضریب نرمی مصالح براي بتن و بتن آرمه نباید کمتر از ) ج

متناسب در دانه بنـدي مصـالح سـنگی بـتن داده      داده شده تغیییر یابد، در صورتی این مصالح قابل مصرف است که تغییراتی

  .شود

  .باشد 3-1مقدار مواد مضر موجود در مصالح بتن و بتن مسلح باید طبق جدول  –آلودگی به ماده مضر ) چ

  مقدار مواد مضر موجود در مصالح ریزدانه مطابق استاندارد ایران) 3-1(جدول شماره 

حداکثر درصد وزنی   مواد کاربردي  مواد مضر

  جازم

  3  در تمام موارد کاربردي  کلوخه گل رسی و دانه هاي سست

  *3  بتن هایی که در معرض فرسایش هستند  mm075/0مواد کوچکتر از 

  5  انواع دیگر بتن  mm075/0مواد کوچکتر از 

ذغال و لیگنیت و سایر مصالح 

  سبک

در مواردي که نماي ظاهري بتن حائز اهمیت 

  است

5/0  

  1  انواع دیگر بتنیر مصالح ذغال و لیگنیت و سا
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  سبک

از جنس گرد سنگ خواهد بود و  mm075/0اگر ماسه از طریق شکستن مواد سنگی بدست آید بیشتر مواد رد شده از الک * 

  .محسوب داشت 7و  5توان درصد مجاز را در این مورد  می چون خاك رس در آن وجود نخواهد داشت، لذا

  

  .ه روي آن را وزن نماییدهر الک به همراه مصالح باقیماند

هاي الک از فشار بیمورد با وسایل غیر مجاز خودداري کرده و حتی برس سیمی نیز  ها از چشمه براي خارج کردن دانه :3تذکر 

  .استفاده نشود

  .یادداشت کنید 2را در جدول  miهاي هر یک از الکها  وزن دانه -1 :محاسبات -6

  .ها را حساب کنید دانهدرصد باقیمانده نسبت به کل وزن  -2

100
1

×=
∑
=

n

i
mi

mib  

  در جائیکه i –شمارنده الک 

  n –ها  تعداد الک

  .را محاسبه نمایید  kدرصد باقیمانده انباشته روي الک شماره  -3

100
1

1 ×=
∑

∑

=

=
n

i

k

i
k

mi

mi
C  

  :4تذکر 

  .مربوط به بزرگترین الک است =1i ریکهگردد بطو می ، اندازه سوراخهاي الک کوچکترiبا افزایش 

  d=100-Ck      .درصد رد شده انباشته از الکها محاسبه شود -4

  .ضریب نرمی ماسه مطابق رابطه زیر تعیین گردد -5
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)i 100                )شامل زیر الک نمی گردد
1

∑
==

n

i
kC

KFM    

  .رسم نمایید 3ت منحنی شکسته در جدول شماره نتایج محاسبات را در جدول یادداشت نمایید و سپس نتایج را به صور

قـرار نگیـرد و حتـی قسـمتی از آن از محـدوده      ) شود دیده می 3در جدول شماره (در صورتیکه منحنی در محدوده استاندارد 

دانه باید پیشنهادات الزم جهت اصالح . بیرون رود، و همچنین ضریب نرمی با مقادیر استاندارد ذکر شده مطابقت نداشته باشد

  .بندي ارائه شود

  (FM)مدول نرمی یا ضریب نرمی 

. شـود  آید و به ویژه در ایاالت متحده به مقدار قابل تـوجهی اسـتفاده مـی    می مدول نرمی ضریبی است که از دانه بندي بدست

شود سـري   میتقسیم بر صد گفته ) منهاي زیر الک(مدول نرمی به مجموع درصدهاي تجمعی باقی مانده روي الکها استاندارد 

  .ک دو برابر اندازه الک قبلی باشدال رالکهاي استاندارد شامل الکهاي است که اندازه ه

هاي سنگی درشت تر باشد مـدول نرمـی آنهـا بیشـتر اسـت       ست هر چه دانهاها  مدول نرمی تعیین کننده ریزي و درشتی دانه

  .ها مدول نرمی کمتري دارند همچنین ریزدانه
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دت  و 4981بر اساس استاندارد ملـی ایـران شـماره     ها ش تعیین وزن واحد و فضاي خالی سنگدانهرو 9آزمایش شماره 

  M90- ASTM  C29/C29 و 209

  ها نسبت به حجم کل اشغال شده تعیین وزن جامد سنگدانه :هدف -1

توان بـا   می ها را ین دانهها با اندازه گوناگون نسبت به کاهش حجم فضاي ب شناخت اثر مجموعه سنگدانه :اهمیت و کاربرد -2

همچنـین در مخلوطهـاي   . ها با حجم فضاي خـالی کـم اسـت    اهمیت دانست، زیرا تولید بتن مطلوب و اقتصادي، مستلزم دانه

آید، مشخصا منبسط شونده بوده و با افزایش حجم  می پردانه، که کشش هیدرواستاتیکی به عنوان نیروي چسبنده اصلی بشمار

  :توان بصورت زیر خالصه کرد می کاربردهاي وزن مخصوص انبوهی را از جمله. همراه است

هاي بتن، فضاي خالی وجود دارد و این فضا توسط  با توجه به اینکه بین سنگدانه –هاي اجزاي طرح اختالط  تعیین نسبت) الف

تـوان بـه وضـعیتی کـه      مـی  راهـا در بـتن    بنابراین نحـوه قرارگیـري سـنگدانه   . شود هاي ریزتر و دوغاب سیمان پر می سنگدانه

باشند، شبیه دانست و نتـایج آن را بـراي    می دارا) ها تعیین وزن مخصوص انبوهی متراکم سنگدانه(ها در این آزمایش  سنگدانه

  .تعیین وزن ظاهري خشک درشت دانه در واحد حجم بتن بهره گرفت

مناسب بین درجه تراکم سنگدانه در محل نگهداري و اي  در این مورد باید رابطه –تبدیل کمیت جرم به حجم و بر عکس ) ب

شـود، مسـتقیما    مـی  ، بصورتی که در آزمایشگاه تعیینواحدنتایج آزمایش وجود داشته باشد چون ممکن است وزن مخصوص 

جهت مخلـوط بـتن، مناسـب نباشـد زیـرا      ) ها بمنظور پیمانه کردن جمعی سنگدانه(ها به حجم آنها  براي تبدیل وزن سنگدانه

  .احتماال درجه تراکم در آزمایشگاه و در کارگاه یکسان نخواهد بود

 با بدست آوردن مقادیر وزن واحد چند نمونه مصالح سنگی –ها  اي نمونه از حیث فضاي خالی بین سنگدانه تعیین مقایسه) پ

توانـد مویـد    مـی  این مقایسه باشد و مسلما می ها داراي بیشترین و یا کمترین فضاي خالی توان مشخص کرد کدام سنگدانه می

هـاي مـذکور    هاي ریزتر و سرانجام روانی بتن ساخته شده با هـر یـک از سـنگدانه    میزان سیمان مصرفی، مقدار نسبی سنگدانه

  .باشد

در نگـاه اول نسـبت سـیمان و    . سنگدانه درشت و ریـز و آب و افزودنیهـا دارد   وگی به نسبت سیمان تسبمقاومت فشاري بتن 

آید هر چه نسبت آب به سیمان کمتر باشـد مقاومـت فشـاري     می سیمان مهمترین عامل در مقاومت بتن به نظر نسبت آب به
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عـالوه  (افزایش آب مصـرفی  . بتن بیشتر خواهد شد براي انجام فعل و انفعال شیمیایی سیمان به مقدار مشخصی آب نیاز است

شود عامل دیگري  اال بردن کارایی باعث کاهش مقاومت فشاري میدر مخلوط بتن به منظور ب) بر مقدار الزم براي هیدرتاسیون

 هـا  سـنگدانه ) واحـد (گردد درجه پوکی تا تخلخل یا به عبارت دیگر وزن مخصـوص فضـایی    می که باعث کاهش مقاومت بتن

 اختالطـی ایـن آزمـایش بـراي تعیـین درصـد      . گردد می به عبارت دیگر هر چه جسم توپرتر باشد مقاومت آن بیشتر. باشد می

  .باشد می ها براي بهترین طرح اختالط بتن باشد که داراي بیشترین وزن مخصوص و کمترین فضاي خالی بین سنگدانه می

  

  :وسایل آزمایش

  گرم 1ترازو با دقت 

میلی متر انتخاب شود بطوریکه سر آن بصورت نیم  600میلی متر و طول تقریبی  16یک میله فوالدي به قطر  –میله فوالدي 

  .اي به قطر میله درآمده باشد کره

  .باشد Co5±105کوره باید قادر به تولید دماي یکنواخت  –کوره 

هاي وارده بر مصالح سنگی مقاوم باشد،  اي دسته دار طوریکه آب بندي شده و بتواند در مقابل ضربه یک ظرف استوانه –پیمانه 

  .تبعیت کند 4-1هاي سنگی، حجم پیمانه از جدول  گترین اندازه دانهبر حسب بزر. ها حدود یکدیگر باشد ارتفاع و قطر استوانه

  درجه سانتی گراد 1/0دماسنج بادقت 

  بیلچه

  (Li)حجم پیمانه  (mm)بزرگترین اندازه اسمی دانه ها 

5/12  8/2  

25  3/9  

5/37  14  

75  28  

112  70  
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150  100  

  حجم پیمانه –) 9- 1(جدول 

داشته شده باید معرف کل دپوي مورد آزمایش باشد و همواره مقدار بیشتري برداشته شـده و  هاي بر نمونه: نمونه برداري -4

  .به روش چهار قسمتی آنرا کم کرد و یا از وسیله تقسیم کن براي کم کردن مقدار نمونه استفاده کرد

  M1= را با ترازو با دقت گرم تعیین کنید خالی وزن پیمانه  :تعیین حجم پیمانه -5

اي روي آن، حبابهاي مواد آب  ا با آبی که دماي آن با دماي اتاق یکسان است پر کنید و با قرار دادن یک صفحه شیشهپیمانه ر

  M2= اضافی را از پیمانه خارج کنید 

  M2-M1 (kg). وزن آب موجود در پیمانه را به کمک ترازو تعیین نماید

  γ=(m3). را بدست آوردتوان وزن مخصوص آب  می و دماي آب) 9-2(با توجه به جدول 

  .آید می از تقسیم وزن آب بر وزن مخصوص آن بدست (V)حجم پیمانه 

  .یادداشت نمایید) 9-3(مقادیر عددي را در جدول 

V
MM

W

12 −
=γ  

ن واحـد متـراکم مـورد    گیـرد، در اغلـب مـوارد وز    مـی  این آزمایش به حالت متراکم و غیر متراکم صورت :روش آزمایش -6

  .گیرد می استفاده قرار

 برابر مقدار الزم براي آزمایش 5/1شود، وزن نمونه مورد آزمایش حداقل  می نمونه برداشت شده از دپو بوسیله تقسیم کن مجزا

  .باشد می

 (Kg/m3)وزن مخصوص آب  (C) دما

6/15  01/999  

3/18  54/998  

1/21  97/997  
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23  54/97  

9/23  32/997  

7/26  59/996  

4/29  83/995  

  وزن مخصوص آب) 9- 2(جدول 

  .خشک کنید Co5±105نمونه مصالح سنگی را تا دماي 

  :روش غیر متراکم -1-6

از باالي ظرف  cm5پیمانه را به طور یک مرتبه از مصالح سنگی بصورت لبریز پر کنید، تخلیه مصالح از ارتفاعی کمتر از حدود 

ي تغییري نکند، سطح مصالح را بوسیله یک تیغه هم تراز لبه پیمانه نمایید طوریکه برآمدگیهاي صورت گیرد طوریکه دانه بند

  .ها تقریبا هم اندازه فضاهاي خالی موجود در سطح پیمانه باشد جزیی درشت دانه

  .را با دقت یک گرم تعیین کنید) هتمیز شد( (M1)و جرم پیمانه خالی (M3)جرم پیمانه حاوي مصالح 

  .آید می د در حالت غیر متراکم از رابطه زیر بدستوزن واح

  )کوبیدن با میله(روش متراکم  -2-6

ضربه توسط میله تمام سطح را بطور یکنواخت بکوبید، آنگـاه یـک سـوم دیگـر از      25یک سوم پیمانه را از مصالح پر نمایید، با 

را در مورد بقیه ظرف انجـام دهیـد، عمـل صـاف کـردن      پیمانه را پر کرده و عمل کوبیدن را تکرار کنید و باالخره همین عمل 

  .صورت دهید) 6-1(سطح مصالح را مطابق وضعیت مذکور در بند 

فقط در مواردي که به طور خاص قید شده باشد باید براي تعیین وزن واحد غیر متراکم از روش غیـر متـراکم اسـتفاده     -3-6

براي مصالحی که حداکثر . کوبیدن و یا لرزندان مصالح سنگی تعیین شود در موارد دیگر وزن واحد متراکم باید به وسیله. شود

یا کمتر باشد از کوبیدن به وسیله میله تراکم و براي مصالحی که حداکثر ) 5/37میلی متر (اینچ  5/1هاي آن  اندازه اسمی دانه

باشد باید از لرزنـدان اسـتفاده   ) میلی متر 150(اینچ  6و کمتر از ) میلی متر 5/37(اینچ  5/1هاي آن بیش از  اندازه اسمی دانه

در روش لرزاندن مانند روش متراکم و در سه الیه پیمانه را پر کرده و بعد براي هر الیه پیمانه را بر روي یک سطح صاف . کرد
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بلنـد کنیـد و بـه    سانتی متر از زمین  5و محکم مانند یک سطح بتنی قرار داده و طرفهاي مقابل آنرا به طور متناوب به اندازه 

عمـل صـاف   ) بـار  25هـر طـرف   (بار بلرزانید  50این عمل را در هر سه الیه تکرار کنید و هر الیه را با . طور آزاد آنرا رها کنید

  .گیرد می صورت )6-1( کردن سطح مصالح مانند حالت

وطه فرو رود همچنین در کوبیدن شدت کوبیدن هر مرحله بایستی به نحوي صورت گیرد که میله حداکثر در الیه مرب: 1تذکر 

  .اولین الیه، میله نبایستی به شدت به کف ظرف برخورد کند

  .را با دقت یک گرم تعیین کنید) تمیز شده(جرم پیمانه حاوي مصالح و جرم پیمانه خالی 

د در این صورت باید ها گرد هاي خیلی درشت به خصوص زاویه دار ممکن است عدم نفوذ میله مانع تراکم دانه در مورد سنگدانه

  .ضربات محکمتري را وادار نمود

  )در هر سه حالت(گیرد  می رابطه زیر مورد استفاده قرار –وزن مخصوص واحد خشک  :محاسبات -7

γ  =وزن مخصوص واحد مصالح سنگی بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب 

31 mkg
V

MGc /−
=γ  

G  =نه بر حسب کیلوگرموزن مصالح و پیما 

FMGc ×−= )( 1γ  

M1  =وزن پیمانه بر حسب کیلوگرم  

V =حجم پیمانه بر حسب متر مکعب  

F  با تقسیم چگالی آب به مقدار وزن آب پیمانه(ضریب پیمانه بر حسب یک متر مکعب(  

  .یادداشت نمایید 9-4نتایج محاسبات را در جدول 

هـاي دیگـر بررسـی     ها را در مقایسه با نمونـه  گی مقایسه نمایید و میزان فضاي خالی بین دانهنتایج را با مقادیر رایج مصالح سن

  .کنید

توان با اضافه نمودن آب به مخلوط متراکم یا غیر متراکم شده تـا لبریـز شـدن آب اضـافی و سـپس       می درصد فضاي خالی را

  .توزین آن طبق روابط زیر بدست آورد
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WGG =−1  

G1 = 1      وزن مصالح و پیمانه و آب اضافه شده بر حسب کیلوگرمV
Ww =γ  

=W  ها ن درصد فضاي خالی بین سنگدانهتعییوزن آب اضافه شده براي  

1V= 1001            حجم آب اضافه شده
×

V
V  =درصد فضاي خالی  

wγ= ماي آبوزن مخصوص آب با توجه به د  

V=  محاسبه گردیده 5حجم پیمانه که در بند  

همانگونه که قید شد وزن واحد خشک از رابطه  -1سوال 
V

MG 1−
=γ  و یاFMG ×−= )( 1γ گـردد  می حاصل .

  ssdمطلوب است تعیین مقدار وزن واحد در حالت 

درصد  100یگري را براي تعیین درصد فضاي خالی براي مقادیر بجز روش ذکر شده براي تعیین درصد فضاي خالی روش د -2

  .درصد ماسه پیشنهاد کنید 100شن و 

  

        1V 1G wγ  G V  wγ  2M 1M    

ص 
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بر اسـاس اسـتاندارد ملـی     روش تعیین وزن مخصوص ظاهري و وزن مخصوص انبوهی شن و ماسه 10مایش شماره آز

  و 209و دت  210دت  و 4982و  4980ایران شماره 

128-88 ASTM  C  وASTM  C127-88  

  .دها نسبت به حجم مواد، به نحوي که شامل منافذ غیر قابل نفوذ نیز گرد تعیین وزن سنگدانه :هدف -1

 24هـاي اشـباع شـده بـه مـدت       این آزمایش وزن مخصوص انبوهی و ظاهري را بر اساس وزن سنگدانه :اهمیت و کاربرد -2

 وزن مخصوص انبوهی عمومـا در طـرح اخـتالط بـتن مـورد اسـتفاده قـرار       . کند می تعیین ssdساعت در آب با سطح خشک 

  .گیرد می

هـا از آن سـاخته    ها به وزن مخصوص کانیهائی کـه سـنگدانه   گدانهوزن مخصوص ظاهري سن –وزن مخصوص ظاهري ناخالص 

  .شده اند و مقدار منافذ داخل آنها بستگی دارد

ها در محاسبات طرح اخـتالط کـاربرد دارد و نـه در سـنجش کیفیـت آنهـا، معمـوال         بطور کلی مقادیر وزن مخصوص سنگدانه

چون رطوبـت موجـود در تمـام    . گیرد می صورت (s.s.d)ها  دانهمحاسبات در رابطه با بتن بر اساس اشباع با سطح خشک سنگ

ها در نظر گرفت و بر ایـن پایـه    توان آن را نیز جزئی از سنگدانه می لذا. ها در واکنشهاي شیمیایی شرکت ندارند منافذ سنگدانه

هاي الزم بـراي حجـم    نهتواند براي محاسبات بازدهی بتن و مقدار سنگدا می مقدار بدست آمده وزن مخصوص ظاهري ناخالص

  .رود می معینی از بتن به کار

  .دارند 3000 [kg/m3]تا  2400 [kg/m3]ها طبیعی داراي وزن مخصوصی بین  سنگدانه

واحد حجم یـک مـاده بـه جـرم همـان حجـم از آب در یـک دمـاي معـین وزن          ) یا وزن در هوا(نسبت جرم = وزن مخصوص 

  .باشد می دشود این کمیت بدون واح مخصوص نامیده می

نسبت وزن واحد حجم قسمت نفوذناپذیر سنگدانه در دماي معین به وزن همـان حجـم آب فقـط در    = وزن مخصوص ظاهري 

  همان دما

شامل منافذ نفوذپذیر و نفوذناپذیر در ذرات اسـت امـا منافـذ    (نسبت وزن واحد حجم سنگدانه در هوا = وزن مخصوص انبوهی 

  .در دماي معین به وزن آب فقط هم حجم آن در همان دما) ها را شامل نمی شود بین دانه
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ساعت از آب  24ها در هوا که به مدت  نسبت وزن واحد حجم سنگدانه= وزن مخصوص انبوهی در حالت اشباع با سطح خشک 

  .در دماي معین به وزن آب فقط هم حجم در همان دما) شامل فضاي خالی بین ذرات نمی شود(اشباع شده است 

  گرم یا کمتر 1/0کیلوگرم با دقت  1حداقل ظرفیت  –ترازو  :ل آزمایشوسای -3

  .با سر مخروطی فلزي که در رأس آن سوراخ ریزي قرار دارد) شیشه اي(یک استوانه یک لیتري  –پیکنومتر 

  .باشد Co5±105کوره باید قادر به تولید دماي یکنواخت  –کوره 

  .اي گرم برخوردار باشددستگاه خشک کن بطوریکه از جریان هو –سشوار 

هـاي   اي مشـبک سـیمی کـه داراي چشـمه     این دستگاه شامل سبد سـیمی کـه ظرفـی اسـت اسـتوانه      –دستگاه چگالی سنج 

mm25/3 بـراي  . رود مـی  هـا در آب بکـار   باشد، مخزن آب بطوریکه آب بندي شده و جهت تـوزین سـبد حـاوي سـنگدانه     می

  ی متر یا کوچکترمیل 5/37هاي با حداکثر اندازه اسمی  دانه

  و یا کوچکتر 4الک نمره  –الک 

هـا از ظـرف بیـرون     نمونه باید از ارتفاع متوسط توده سنگدانه برداشته شود، بطوریکه هنگام برداشت، دانـه  :نمونه برداري -4

  .ها، نماینده کل دپوي شن باشد نریزد و باید از لحاظ توزیع دانه

  .باشد) 10-1(ها مطابق جدول  حسب اندازه بزرگترین دانهمقدار تقریبی نمونه شن مورد آزمایش بر 

  [gr]حداقل وزن نمونه   [mm]حداکثر اندازه اسمی دانه ها 

  2  یا کمتر 5/12

19  3  

25  4  

5/37  5  

50  8  

  )10- 1(جدول 

  براي ماسه) الف :روش آزمایش -5
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  .ائیدگرم با استفاده از روش تقسیم کردن جدا نم 500اي به وزن تقریبی  نمونه

سـپس آن را بـه   ). سـاعت  24به مدت (در کوره قرار داده تا خشک شود  Co5±105نمونه را تا رسیدن به وزن ثابت در دماي 

  .و آنگاه وزن نمائید) ها را با دست جابجا کرد تا زمانیکه بتوان سنگدانه(مدت کافی در دماي اطاق قرار داده تا سرد بشود 

) اشباع با سطح مرطـوب (ساعت قرار داده تا کامال خیس  24ا درجه حرارت طبیعی به مدت ها را در ظرفی محتوي آب ب نمونه

  .شود

اي به هدر نـرود سـطح آن را توسـط سشـوار خشـک کـرده و وزن        نمونه را با دقت کامل از آب خارج نموده بطوریکه هیچ دانه

  ).وزن در حالت اشباع با سطح خشک(نمائید 

بـراي  . حجم ظرف به آن آب اضافه نمائید% 90کرده، نمونه ماسه را درون آن بریزید و سپس تا  بخشی از پیکنومتر را با آب پر

تعیـین  ) بـا مصـالح و آب  (هاي هوا آنرا تکان دهید و سپس پیکنومتر را کامال از آب پر کرده و وزن کل آنـرا   خارج شدن حباب

  .نمائید

  .عیین نماییدت Co23وزن پیکنومتر در حالت پر از آب را با دماي حدود 

آنگـاه بـه   . درجه خشک نموده تا به وزن ثابـت برسـد   Co5±105هاي ریز را از پیکنومتر بیرون آورده و آنرا در دماي  سنگدانه

  .ساعت در محیط آزمایشگاه قرار داده تا کامال خنک گردد و آنرا وزن نمائید 1±5/0مدت 

  .باشد Co7/1±23دماي آب بایستی در حدود ) الف :1یادآوري 

  .گرم اندازه گیري و ثبت شوند 1/0همه وزنها باید با دقت ) ب

  براي ماسه :محاسبات) الف -6

  .ها را با استفاده از رابطه زیر محاسبه نمائید وزن مخصوص انبوهی ماسه

31000 MKG
DCB

A /×
+−

  وزن مخصوص انبوهی=  

  :که در آن

-A هاي خشک شده در گرمخانه بر حسب گرم وزن سنگدانه 

-D هاي در حال اشباع با سطح خشک  وزن ماسه[gr] 
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-C  وزن پیکنومتر پر از آب وماسه[gr] 

-B  وزن پیکنومتر پر از آب[gr]  

  .آید می وزن مخصوص انبوهی در حالت اشباع با سطح خشک از رابطه زیر بدست

DCB
B

+−
  ssdوزن مخصوص انبوهی در حالت = 

  .آید می زیر بدست وزن مخصوص ظاهري از رابطه

CBA
A

−+
  وزن مخصوص ظاهري ماسه= 

  :براي شن) ب

میلی متر با آب شستشو داده تا خـاك و   75/4قسمتی از دپو، آنرا در الک  4پس از تقسیم بندي نمونه برداشت شده به روش 

  .ها را پوشانده اند از آنها جدا شوند دیگر موادي که سطوح دانه

  )10-1(ورد آزمایش مطابق مقادیر وزنی داده شده در جدول وزن نمونه م

میلـی متـر اسـتفاده     36/2میلی متر باشند باید از الـک   75/4هاي ریزتر از  ها داراي مقدار زیادي دانه اگر سنگدانه :2یادآوري 

  .شود

اي اتاق قـرار داده تـا سـرد    سپس آنرا به مدت کافی در دم. خشک کنید Co5±105نمونه را تا رسیدن به وزن ثابت در دماي 

  .آنگاه وزن نمائید. بشود

  .ساعت در ظرف پر از آب در دماي طبیعی نگهدارید 24نمونه را به مدت 

توان براي خشک  می .ها خشک شوند نمونه را از درون آب بیرون آورده و آنرا روي پارچه جاذب رطوبت پهن کرده تا سطح دانه

  .ها را وزن کنید نمونه ها از سشوار کمک گرفت و کردن دانه

بالفاصله داخل سبد سیمی قرار داده و سپس توسط قالبـی کـه بـه تـرازو وصـل اسـت        ssdها را پس از توزین در حالت  نمونه

) باشد kg/m32±997وزن مخصوص  Co7/1±23دماي آب (آویزان کرده و به آرامی در مخزن آب که در زیر سبد قرار دارد 
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قبل از توزین نمونه باید دقت کنید که هنگام فرو بـردن سـبد سـیمی در آب، بـا تکـان دادن آن       .فرو برید و سپس وزن کنید

  .ها خارج شده باشد هواي محبوس بین دانه

  .سبد سیمی در آب را نیز وزن نمائید

  .ظرف محتوي نمونه در حین وزن کردن باید در عمقی قرار گیرد که کامال از آب پوشیده شود

  .وزن مخصوص ظاهري ناخالص شن را با استفاده از رابطه زیر محاسبه نمائید) الف :محاسبات) ب -6

1000×
−− )( FEG

G = وزن مخصوص انبوهی شن در حالتssd  

  :که در آن

-H هاي خشک شده  وزن سنگدانه[gr] در هوا  

-G هاي اشباع با سطح خشک  جرم شن[gr] در هوا 

-E  جرم سبد سیمی حاوي شن در حالت(s.s.d)  در آب[gr] 

-F  وزن سبد سیمی خالی در آب[gr]  

)( FEH
H

−−
  وزن مخصوص ظاهري شن= 

)( FEG
H

−−
  وزن مخصوص انبوهی شن= 

. گیـرد  مـی  صـورت ) اشباع با سطح خشـک ( ssdهمانگونه که در متن آزمایش قید گردیده است این آزمایش در حالت  -سوال

  .بودن ماسه را بیان کنید ssdروش آزمایشی تعیین 
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  SEروش تعیین خاك رس الي و گرد و خاك در ماسه به روش  11آزمایش شماره 

  ASTM  D2419 – AASHTO  T176بر طبق استاندارد 

  .شود در ماسه ایکه در بتن بکار برده می mm06/0تعیین مقدار ذرات ریزتر از  :هدف -1

باشد کـه سـبب عـدم چسـبندگی بـین       می ها موجود پوشش بر روي سنگدانه اغلب، خاك رس بصورت :اهمیت و کاربرد -2

گذارد که از این جهت شـناخت میـزان واقعـی     می شود، لذا اثري جدي بر مقاومت و دوام بتن می ها خمیر و سیمان و سنگدانه

توانند همانند با خـاك رس بـر    می دو نوع دیگر از مواد ریزدانه، الي و گرد و خاك. باشد می بااهمیت mm06/0ذرات ریزتر از 

ها بصورت پوششی و یا به صورت آزاد وجود داشته باشد که کثرت آنها به علت ریزي ذرات و داشتن سـطح زیـاد    روي سنگدانه

  .شوند که مقدار آب الزم براي مرطوب ساختن کلیه ذرات در مخلوط بتن افزایش یابد می سبب

ها  در سنگدانه) mm075/0هاي ریزتر از  دانه(مقادیر خاك رس، الي و گرد و خاك  با در نظر گرفتن مراتب باال، الزم است که

  .مطابق آئین نامه بتن ایران به مقادیر زیر محدود گردد

  براي ماسه) الف

  )براي ماسه شکسته 5%(وزن کل نمونه  %3حداکثر  بتن تحت سایش -

  )براي ماسه شکسته 7%(وزن کل نمونه  %5حداکثر    ها  سایر بتن -

  براي شن) ب

  )هاي شکسته براي دانه 1.5%(وزن کل نمونه  %1حداکثر  ها  براي کلیه بتن -

  استوانه پالستیکی مدرج با درب پالستیکی :وسایل آزمایش -3

  لوله الستیکی

  لوله مسی

  میله وزنه دار و سیفون

  )براي محلول استوك(لیتري  4منبع 

  cc5±85و گنجایش  mm57استوانه فلزي بقطر داخلی  –پیمانه نمونه گیر 
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  mm100بقطر  –قیف دهن گشاد 

  ثانیه 1با دقت  –کرونومتر 

  ثانیه 45±5تکان کامل در  100قادر به  –تکاندهنده نیمه اتوماتیکی 

درصـد   40آلدئیـد فرمیـک    gr47گلسـیرین،   gr.2050کلرور کلسـیم خشـک،    gr.454شامل  – (Stoke)محلول استوك 

  حجمی

  در داخل پیمانه نمونه گیر ماسهاف کردن جهت ص –خط کش و کاردك 

  .باشد Co5±105قادر به تولید دماي  –کوره 

کیلوگرم ماسه را از ارتفاع متوسط دپو برداشته و بوسیله دستگاه تقسیم کن به دو قسمت تقسـیم   2حدود  :نمونه برداري -4

  .نمائید

نانچه به روش چهار قسمتی یا به روشـهاي دیگـر نمونـه    نمونه گیري در این آزمایش بسیار حائز اهمیت است و چ :1یادآوري 

بنابراین الزم است که کمال دقت هنگام تقسیم . بطور صحیح تقسیم نگردد نتایج به دست آمده با واقعیت امر تطبیق نمی کند

  .نمونه بعمل آید تا از بین رفتن مواد نرمه که اثر آنها در این آزمایش بسیار موثر است جلوگیري گردد

با سیفون کردن، محلول استوك را به داخل استوانه پالستیکی بریزیـد تـا ارتفـاع محلـول در اسـتوانه بـه        :روش آزمایش -5

mm5/2± mm100 جهت خـارج کـردن   . نمونه آماده شده را با استفاده از قیف به داخل استوانه پالستیکی وارد کنید. برسد

اسـتوانه بـا محتویـاتش بـه     . ف دست بزنید تا تمام حبابهاي موجود خارج شودهواي موجود در استوانه، ته آنرا چندین بار به ک

دقیقه که نمونـه کـامال از محلـول اشـباع شـد، سـر        10دقیقه بر روي میز به حال خود باقی بگذارید و در پایان  10±1مدت 

  .خورد می رون آن کامال شل و بهمدر این هنگام با سر و ته کردن استوانه، نمونه د. الستیکی استوانه را روي آن قرار دهید

سـپس  . استوانه دربسته را به وسیله پیچهاي مربوطه در محل خود قرار دهید و کنتور شماره زن را بر روي صفر میـزان کنیـد  

تکـان  . حرکت تناوبی را توسط دست به دستگاه بطور یکنواخت وارد کنید بطوریکه زمان رفت و برگشت اسـتوانه برابـر باشـند   

  .دهد ادامه دهید می بار بطوریکه در کنتور نشان 100تا دادن را 
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آنگاه لوله مسی را تا ته استوانه فرو برده و پس از . پس از تکان دادن، استوانه را روي میز قرار داده و سر الستیکی آن را بردارید

. د، به داخل استوانه هدایت شـود باش می از سطح کار باالتر cm100باز کردن گیره اجازه دهید که محلول استوك از که حدود 

با چرخاندن آرام و حرکت از باال و پائین لوله مسی، کلیه مصالحی که به جدار استوانه چسـبیده و همچنـین ذرات ریـز نمونـه     

که  این عمل باید طوري انجام گیرد. رود می البته در این هنگام مایع در داخل استوانه باال. شوند می شسته و به طرف باال رانده

اسـتوانه  . برسـد  mm381پس از خارج کردن لوله مسی از داخل محلول و بستن شیر مربوطه به حجـم کـل مـایع دقیقـا بـه      

  .ماند می ثانیه به حال خود باقی 15± دقیقه 20محتوي محلول بر روي میز براي مدت 

دقیقه که نمونه بهم خورده بـه مـرور    20هاي در انت. دهید می ابتداي زمان آزمایش، زمانی است که استوانه را بر روي میز قرار

چنانچه خط مشخصـی  . شود خوانده می» عدد رس«این عدد بعنوان . رسوب نمود، سطح باالیی کلیه مصالح را یادداشت نمایید

دقیقه بدست نیامد استوانه و نمونه محتوي آن را مدت بیشتري به حالت سکون بگذارید تا چنـین خـط مشخصـی     20پس از 

  :پس از خواندن مقدار خاك رس براي تعیین مقدار ماسه به یکی از دو روش زیر عمل کنید. یع و نمونه نمایان گرددبین ما

کنید، میله وزنه دار را به آرامی در حالیکه سر نشانه با بدنـه داخلـی اسـتوانه تمـاس      می هنگامی که با میله نشانه دار کار) الف

هنگامیکه میله نشانه دار به وسیله وزنه سر آن بر روي ماسه نشست دقیقا ارتفاع نوك نشانه بر . دارد بطرف پائین حرکت دهید

از ارتفاع محل نشانه کم کنید تـا مقـدار ماسـه مشـخص      mm254سپس مقدار . روي دیواره داخلی استوانه نشاندار را بخوانید

  .شود

درجه بندي استوانه پالستیکی باشد، مقدار بزرگتر را بعنوان خـاك رس یـا    mm5/2چنانچه ارتفاع قسمت رس یا ماسه تا ) ب

  ).22/3بجاي  3/3یا  95/7بجاي  8مانند . (ماسه یادداشت نمایید

ي از لرزش باید انجام گیرد یعنی از هر حرکتی به میز و استوانه آزمـایش جلـوگیري   آزمایش باید در محلی که عار :2یادآوري 

  .شود

  .آید می اعشار از فرمول زیر بدست 1/0تا  (SE)اي  مقدار ارزش ماسه :محاسبات -6

100×=
H
hSE  

  :در حالیکه
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SE –  نسبت درصد الي  

-h  سطح ارتفاع قشر ماسه در استوانه[mm]  

-H  ارتفاع قشر رس در استوانه سطح[mm]  

. اي گـزارش کنیـد   یک عدد کامل نبود، نزدیکترین عدد بزرگتر را بـه عنـوان ارزش ماسـه    (SE)اي  چنانچه ماسه -3یادآوري 

  ).گزارش شود SE=42باشد باید  SE=5/41مثال اگر (

گین گرفته و مجددا عدد میـانگین را نیـز بـه    شود باید به ترتیب باال اعداد را کامل و سپس میان شنمونه آزمای 3همچنین اگر 

  .نزدیکترین عدد بزرگتر تبدیل نمایید
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بر اسـاس اسـتاندارد ملـی ایـران      ها هاي رسی و ذرات خرد شونده در سنگدانه روش آزمون کلوخه 12آزمایش شماره 

  ASTM  C142-90 و 221دت  و 4978

  ت در بتنهاي خرد شونده و سس تعیین مقادر وزنی سنگدانه :هدف -1

هاي ریز و درشت مصرفی در بتن باید سخت و پایا باشند و مواد زیان آور موجود در آنها نبایـد   سنگدانه :اهمیت و کاربرد -2

تواند موجـب تغییـرات حجمـی     می از مقادیر حداکثر مجاز تجاوز کند وجود مواد زیان آور در بتن در بعضی از شرایط محیطی

اي  ح بتن شود و یا در اثر ایجاد تنشهاي داخلی زیاد باعث ترك خوردگی شود و به انسجام سازهزیاد و در نتیجه گسیختگی سط

تواند موجب انبسـاط غیـر عـادي ایجـاد      می ها نباید از خود واکنش قلیایی نشان دهند زیرا این امر بتن آسیب برساند سنگدانه

هاي مسـتعد واکـنش قلیـایی بررسـی دقیـق       از سنگدانه در صورت استفاده. ترکهاي ریز سطحی و بیرون پریدگی در بتن شود

  .عملکرد آنها در شرایطی محیطی مشابه و قضاوت درست مهندسی الزامی است

 بـه مقـادیر زیـر محـدود    ) آبـا (هاي ریز و درشت بر طبق آئین نامه بتن ایـران   هاي سست در سنگدانه هاي رسی و دانه کلوخه

  .باشد می

  درصد وزنی 3حداکثر ) میلی متر 75/4کوچکتر از (هاي ریز بتن  ت براي سنگدانههاي سس هاي رسی و دانه کلوخه

  درصد وزنی 25/0حداکثر ) میلی متر 75/4بزرگتر از (هاي درشت بتن  هاي سست براي سنگدانه هاي رسی و دانه کلوخه

  :وسایل مورد نیاز -3

  گرم 1ترازو با دقت 

  .به صورت الیه نازکی پخش کرداي که بتوان نمونه را  ظرف ضد زنگ به اندازه

  الکهاي استاندارد مطابق جدول داده شده در شرح آزمایش

  .درجه تولید کنید Co5±105گرمخانه که قادر باشد دماي 

  :نمونه مورد آزمون -4
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هـاي   دانـه آزمون انـدازه گیـري   ( 13گردند باید بر روي آنها قبال آزمایش  می هایی که براي این آزمون استفاده تمامی سنگدانه

شسـته شـده    200ها باید قـبال بـا الـک     بر روي آنها انجام گرفته باشد بدین معنی که تمام سنگدانه) میلی متر/ 075ریزتر از 

  .باشند

  .باشد می وزن نمونه مورد آزمون مطابق جدول زیر

  به گرم حداقل وزن نمونه مورد آزمون  اندازه ذرات نمونه مورد آزمون

  250  ترمیلی م 75/4تا  18/1

  1000  میلی متر 5/9تا  75/4

  2000  میلی متر 19تا  5/9

  3000  میلی متر 5/37تا  19

  5000  میلی متر 5/37بزرگتر از 

نمایم  می درجه سانتی گراد تا رسیدن به وزن ثابت نگه داري 105±5ها را الک کرده و بعد در گرمخانه در دماي  ابتدا سنگدانه

 گـرم وزن  1آنهـا را بـا تـرازو بـا دقـت      ) رسند می ساعت به وزن ثابت 24ها بعد از  وال سنگدانهمعم(و پس از ثابت شدن وزن 

ها را بپوشاند و آنرا  نمائیم و به صورت الیه نازکی در کف ظرف پخش گردد سپس در ظرف آب مقطر ریخته تا تمام سنگدانه می

ها را به هم بغلطانید که حتی االمکـان بـه ذرات    دانه ساعت در آن حالت بگذارید تا آب بمکد و سپس با دست 24±4به مدت 

  .کوچکتري خرد شود

اي که  استفاده از ناخن براي شکستن ذرات و یا فشار دادن ذرات روي سطح سخت با یکدیگر مجاز نمی باشند هر دانه -1تذکر 

هاي رسی و ذرات خرد شونده  را جزء کلوخههاي ریز قابل خروج از الک تبدیل نمود باید آن بتوان آنرا با انگشت شکست و به دانه

  .نمائیم می لکاها را با الکهایی که در زیر ذکر شده است  سپس تمام سنگدانه. طبقه بندي کرد

هاي رسی  اندازه الکی که براي جداسازي کلوخه  اندازه ذرات تشکیل دهنده نمونه مورد آزمون

  .گردد می و ذرات خرد شونده استفاده

  )میکرون 850( 20الک نمره   میلی متر 75/4تا  18/1هاي  سنگدانه
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  )میلی متر 36/2( 8الک نمره   میلی متر 5/9تا  75/4هاي  سنگدانه

  )میلی متر 75/4( 4الک نمره   میلی متر 0/19تا  5/9هاي  سنگدانه

  )میلی متر 75/4( 4الک نمره   میلی متر 5/37تا  0/19هاي  سنگدانه

تمـام مـواد   ) الک کـردن بـه روش تـر   (ها در سرتاسر الک  شود با عبور آب بر روي نمونه داده میدر حالیکه الک با دست تکان 

  .گردد می ریزدانه خارج

درجـه تـا    Co5±105هاي شسته شده را به ظرف مناسبی منتقل کـرده و آنـرا در گرمخانـه در دمـاي      در مرحله بعد سنگدانه

هاي رسی و ذرات  نمائیم درصد کلوخه می شک شدن آنرا با دقت گرم وزننمائیم و پس از خ می رسیدن به وزن ثابت نگه داري

  .باشد می خرد شونده طبق فرمول زیر قابل محاسبه

100×
−

=
W

RWP  

P هاي رسی خرد شونده درصد کلوخه 

W وزن اولیه نمونه مورد آزمون 

R وزن نهایی نمونه مورد آزمون  



 80

 ASTM بر طبق استاندارد میکرون 75کوچکتر از ي و گرد خاك ذرات خاك رس الروش تعیین  13ش شماره یآزما

 C117-69  446 ملی ایران شماره  استاندارد 218دت و  

  )میکرون 075/0ذرات کوچکتر از (تعیین خاك رس الي و گرد و خاك  :هدف -1

درصـد حجـم بـتن را     85الی  60 سنگدانه ها به عنوان پر کننده در بتن در نظر گرفته می شود و معموال: اهمیت کاربرد -2

تشکیل می دهند ولی باید داراي یک سري خصوصیاتی باشند که بر روي کارایی و مقاومت بتن تولیدي اثـر منفـی بـه جـاي     

مقاومی تشکیل شده باشند عاري از مواد شیمیایی باشند و  ونگذارند در حالت کلی پر کننده ها باید از دانه هاي تمیز و سخت 

گرد خاك که در چسبندگی دانه ها با خمیر سیمان تأثر منفـی دارد پوشـیده نشـده باشـد      –الي  –ه ها از رس سطح سنگدان

مواد آلی  –امالح معدنی مانند گچ و آهک  –الي  –رس  –مواد زایدي که غالبا در مصالح سنگی وجود دارند عبارتند از خاك 

به صورت ذرات ریز در بین آنها قرار گیرند بسیاري از این مواد را می توان با این مواد می تواند روي دانه ها را بپوشانند و یا  که

شیست یـا سـنگهاي شیسـت دار بـه     ) اگر ماسه مواد آلی داشته باشد با شستن نمی توان آنها را خارج کرد(شستن خارج کرد 

ت پوششـی بـر روي سـطح    ویژه بیشتر سنگهاي داراي سیلیس فعال براي بتن سازي نامناسب اسـت اغلـب خـاك رس بصـور    

سنگدانه ها موجود می باشد که سبب عدم چسبندگی بین خمیر سیمان و سنگدانه هـا مـی شـود لـذا اثـري جـدي بـر روي        

دو نوع دیگر مواد ریزدانه مانند الي و گرد و خاك می توانند مانند خاك رس بر روي سـنگدانه  . مقاومت و دوام بتن می گذارد

رت آزاد وجود داشته باشند که کثرت آنها به علت ریزي ذرات و داشتن سـطح زیـاد سـبب مـی     ها بصورت پوششی و یا به صو

شود که مقدار آب الزم براي ساختن بتن و اسالمپ مناسب افزایش یابد که این مسئله به نوعی باعث کاهش مقاومت بین مـی  

جـب تغییـرات حجمـی زیـاد و در نتیجـه      از طرف دیگر اینگونه مواد زیـان آور در بـتن در بعضـی شـرایط محیطـی مو     . گردد

  .گسیختگی سطح بتن می شوند و یا در اثر ایجاد تنشهاي داخلی زیاد باعث ترك خوردگی بتن تازه می شود

  )آبا( آئین نامه بتن ایران حداکثر مقدار مجاز براي مواد زیان آور در سنگدانه هاي ریز بتن طبق

  براي ماسه -الف

  )براي ماسه شکسته% 5(درصد  3براي بتن تحت سایش ) میلی متر/ ASTM )075در سیستم  200دانه هاي گذشته از الک 

  )براي ماسه شکسته% 7(درصد  5براي سایر بتنها ) میلی متر/ ASTM )075در سیستم  200دانه هاي گذشته از الک 
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  )آبا(یران آئین نامه بتن ابتن طبق دانه حداکثر مقدار مجاز مواد زیان آور در سنگدانه هاي درشت 

  براي شن -ب

درصـد بـراي دانـه هـاي      5/1(درصد  1براي کلیه بتنها ) میلی متر/ ASTM )075در سیستم  200دانه هاي گذشته از الک 

  .زیاد باعث ترك خوردگی بتن تازه می شود )شکسته

د مقدار افت بـتن تـا   درصد باش 5موجود در مواد ترکیبی شن و ماسه ) گرد و خاك –الي  –خاك رس (چنانچه مواد خارجی 

  .درصد افزایش می یابد 25

  :وسایل آزمایش -3

  گرم 1/0ترازو با دقت 

  )میلی متر 19/1و  ASTM )075/0در سیستم  16و  200الک به شماره هاي 

را یک ظرف یا پیمانه با گنجایش کافی براي قرار دادن نمونه در داخل آن به طوري که آب بتواند روي نمونه  –ظرف یا پیمانه 

  .بپوشاند و در موقع تکان دادن محتویات آن خارج نگردد

  درجه سانتی گراد Co5±105با حرارت ) اون(خشک کن 

نمونه باید طوري انتخاب گردد که نماینده تمام مواد مورد آزمایش باشـد و وزن آن پـس از خشـک شـدن     : نمونه برداري -4

  .باشدنکمتر از وزن مورد نیاز در جدول زیر 

  حداکثر اندازه اسمی چشمه الک  kgه نمونه به حداقل وزن

  میلی متر 36/2  1/0

  میلی متر 75/4  5/0

  میلی متر 5/9  0/2

  میلی متر 19  5/2

  میلی متر 38  0/5
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استفاده از (نمونه گیري در این آزمایش بسیار حائز اهمیت است و چنانچه به روش چهار قسمتی یا به روشهاي دیگر  -1تذکر 

نمونه به طور صحیح تقسیم نگردد نتایج بدست آمده با واقعیت امر تطبیق نمی کنـد بنـابراین الزم اسـت    ) کن دستگاه تقسیم

  .کمال دقت هنگام تقسیم نمونه بعمل آید تا از بین رفتن مواد نرمه که اثر آنها در این آزمایش بسیار مؤثر است جلوگیري نمود

درجه سانتی گراد تا رسیدن به وزن ثابت خشک کنید و وزن آنرا با  105±5نمونه آزمایشی را در حرارت : روش آزمایش -5

گرم وزن کنید دقت کنید مقادیر نمونه از مقادیر داده شده در جدول قبلی کمتر نباشد پس از توزین نمودن  1/0ترازو با دقت 

ا کامال آب بپوشاند و سپس بـه شـدت   نمونه مورد آزمایش را در ظرف قرار دهید و به آن آنقدر آب اضافه کنید که تا سطح آنر

  .سرریز کنید) که قبال روي هم نصب کرده اید( 200و  16ظرف را تکان دهید و سپس بالفاصله آب شستشو را روي الک 

و ) ASTMدر سیسـتم   16میلی متر الک شماره  19/1درشت از (تمام مخلوط را در زیر آب به هم بزنید تا دانه هاي درشت 

از یکـدیگر جـدا   میلی متر / 075و دانه هاي کوچکتر از ) میلی متر /075و بزرگتر از  19/1انه هاي کوچکتر از د(دانه هاي ریز 

عمل را تا موقعی که آب شستشـو صـاف   . گردند تا آنجا که امکان دارد در موقع آزمایش دانه هاي درشت از ظرف خارج نگردد

درجه سانتی گراد خشـک کنیـد و پـس از خشـک      Co5±105 ت در حرارتمخلوط دانه ها را تا وزن ثاب. گردد را تکرار نمائید

  .گرم وزن کنید 1/0شدن وزن آنرا با دقت 

  .نتیجه به صورت زیر محاسبه می گردد: محاسبات -6

A  100        میلی متر/ 075درصد مواد کوچکتر از×
−

=
B

CBA  

B وزن خشک شده اولیه 

C ستشووزن سنگدانه هاي خشک شده پس از ش  

  .میلی متر به بیرون پرتاب نشده باشد/ 075چگونه می توان کنترل کرد که در حین آزمایش دانه هاي درشت تر از  -سوال
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بـر مبنـاي اسـتاندارد    تعیین درصد سائیدگی در مصالح سنگی به وسیله دستگاه لـوس آنجلـس    14آزمایش شماره 

ASTM C131-89  و ASTM C 535 448ایران شماره لی استاندارد م و 215دت  و  

  تعیین درصد سایش و مقایسه آن با استاندارد :هدف -1

زمانی که دانه هـاي  . یک نشانگر کلی از کیفیت مصالح سنگی بتن مقاومت آن در برابر سایش می باشد :اهمیت و کاربرد -2

هاي ماشین رو تعیین مقاومت در سنگی در بتن استفاده می گردد و بتن تحت سایش قرار می گیرد مانند کفهاي پر تردد و کف

مقاومت کم دانه ها در برابر سایش باعث می شود که مقدار دانه هـاي ریـز بـتن در حـین اخـتالط      . برابر سایش ضروري است

بیشتر شود و بنابراین ممکن است آب مورد نیاز طراحی شده کارائی مطلوب را براي بتن ایجاد ننماید و همچنین در جاهائیکه 

ثر ضربات مکانیکی قرار می گیرد مانند بتن راهها و بخصوص بتن فرودگاهها باید تاب ضـربه اي مصـالح سـنگی بـتن     بتن زیر ا

بنابراین براي اینگونـه مـوارد آزمایشـات    . زیاد باشد تا در اثر ضربه و سایش ناشی از نیروهاي وارده داراي عمر مفید کافی باشد

  .ام می گیردمتعددي براي تعیین سایش و ضربه پذیري انج

در ایـن آزمـایش مقـدار    . عمومی ترین این آزمایشات تعیین مقاومت سایش و ضربه پذیري آزمایش سایش لوس آنجلس است

دور گردش استوانه درصد سایش مصـالح سـنگی مشـخص     500معینی از دانه ها را در یک استوانه فوالدي قرار داده و پس از 

یش دانه ها به کار می رود، آزمایش مناسبی است که عالوه بر ارتبـاط بـا سـختی    آزمایش لوس آنجلس که براي سا. می گردد

  .مصالح سنگی به مقاومت فشاري و خمشی بتن ساخته شده با همان سنگدانه ها نیز مربوط است

  :وسایل آزمایش -3

  .الکهاي دانه بندي براي انتخاب مواد اولیه -1

  .گرم 5/0ترازو با دقت  -2

8دي به قطر حدود گلوله هاي فوال -3
  .گرم 445الی  390میلی متر و وزن  8/46اینچ  71

ماشین لوس آنجلس دستگاهی است شامل یک اسـتوانه فـوالدي تـو خـالی کـه قطـر داخلـی آن         –دستگاه لوس آنجلس  -4

ایـن  . انتهـاي آن بسـته اسـت    می باشـد کـه دو  ) اینچ 20(میلی متر  508±5و طول داخلی آن ) اینچ 28(میلی متر  5±711

استوانه داراي دریچه اي است که مصالح . استوانه می تواند حول محور خود که به صورت ا فقی روي دستگاه نصب شده بچرخد
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این دریچه باید پس از بسته شدن کامال بدون درز بوده و گرد حاصل از مصالح سنگی . سنگی را می توان بداخل استوانه ریخت

3( میلی متر  89±2یک تیغه فوالدي در داخل استوانه وجود دارد که عرض آن در امتداد شعاع استوانه . نشوداز آن خارج 
13 

سانتی متري از سوراخ قرار  127پره باید در فاصله . می باشد) اینچ 20(میلی متر  508±5و طول آن برابر طول استوانه ) اینچ

  .یط خارجی استوانه و در جهت حرکت اندازه گیري می شوداین فاصله در مح. بگیرد

  :نمونه برداري -4

درجـه سـانتی گـراد     Co5±105مصالحی که براي آزمایش بکار می رود باید کامال تمیز بوده و در خشک کن در حرارت بـین  

 .است درشتی دانه هائیکه براي آزمایش بکار می رود و مقدار آن در جدول ضمیمه داده شده. خشک شود

  وزن نمونه به گرم  اندازه غربال به میلی متر

  A B  C  D  مانده روي غربال  رد شده از غربال

5/37  25  25±1250  ---  ---  --- 

25  1/19  25±1250  ---  ---  --- 

1/19  5/12  10±1250 10±2500  ---  --- 

5/12  5/9  10±1250 10±2500  ---  --- 

5/9  3/6   ---   ---  10±2500   ---  

3/6  75/4  - --   ---  10±2500   ---  

75/4  36/2   ---   ---    10±5000  

  .تعداد گلوله هائیکه براي انواع مصالح به کار می رود بایستی طبق جدول زیر باشد

  گلوله A 12دانه بندي گروه 

  گلوله B 11دانه بندي گروه 

  گلوله C 8دانه بندي گروه 
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  گلوله D 6دانه بندي گروه 

  :روش آزمایش -5

سپس . و گلوله هاي فوالدي را درون استوانه فوالدي دستگاه لوس آنجلس قرار داده و دریچه آن را کامال ببندیدمصالح سنگی 

سپس مصالح را از استوانه خارج کرده . دور بگردانید 500دور در دقیقه استوانه را بگردش درآورده و آن را  33تا  30با سرعت 

میلی متر آن را الک کرده مصالح روي الک را شسته و در خشک کن  ASTM( 68/1در سیستم  12نمره ( 32و با الک مدول 

پس از خشک کردن مصـالح  . درجه سانتی گراد باشد Co5±105 درجه حرارت براي خشک کردن مصالح. آن را خشک نمائید

  .وزن کنید ت گرمدقبا آن را 

حسب وزن اولیه آن درصـد سـائیدگی مصـالح مـی     تفاوت وزن اولیه مصالح و وزن آن پس از آزمایش بر : نتیجه آزمایش -6

  .باشد

  درصد سائیدگی=             ×100
 وزن نهایی – وزن اولیه 

 وزن نهایی
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  220دت  و BS812-75طبق استاندارد  تعیین ضریب تطویل و تورق سنگدانه ها 15آزمایش شماره 

  )سوزنی یا پولکی بودن(تعیین درصد وزنی سنگدانه هاي معیوب در پر کننده ها  :هدف -1

درصد حجم بتن را اشغال می کننـد و روي خـواص بـتن، نسـبتهاي      75الی  60هاي سنگی معموال دانه  :اهمیت کاربرد -2

سنگی که در بتن مصرف می گردد باید سالم باشد، پوسیده نباشد، پوسیدگی هـم  . اختالط، اقتصادي بودن بسیار مؤثر هستند

داشته باشد، درصـد جـذب آب    2kg/cm800ز باشد، مقاومت فشاري باالتر ا t/m35/1نداشته باشد، وزن فضائی اش بیش از 

در سـاختن   .نباشـد  3کمی داشته باشد، در آب حل نشود، با آب ترکیب فیزیکی و شیمیایی نداشته باشد، سختی آن کمتر از 

اگر در ازاي سنگ نسبت بـه پهنـا و ضـخامت آن زیـاد باشـد سـنگ       . بتن نباید از سنگدانه هاي پولکی و سوزنی استفاده کرد

مصالح سنگی بایـد  . کل است و چنانچه درازا و پهناي سنگ نسبت به ضخامت آن زیاد باشد سنگ پولکی شکل استسوزنی ش

مقدار این سنگدانه هاي پولکی و سوزنی در شن و ماسه مجموعا باید . شکل باشند ینسبتا عاري از سنگدانه هاي پولکی و سوزن

بطه براي دانه هاي ریز شکسته و براي دانـه هـاي درشـت از اهمیـت     این ضا. درصد وزنی کل دانه ها محدود گردد 15در حد 

ماسه شکسته، که از شکستن سنگ دانه هاي درشت تر بدست می آینـد حـاوي دانـه هـاي سـوزنی و      . یکسانی برخوردار است

ی روي مقاومت بتن بنابراین دانه هاي پولکی و سوزن. دانه هاي سوزنی و پولکی به آب ا ختالط بیشتري نیاز دارند. پولکی است

  .بویژه در خمش اثر می گذارند

در این آزمایش روي شکل و بافت سطحی دانه ها مطالعاتی صورت می گیرد، شکل و بافت سطحی یک دانه روي خواص بـتن  

ب در مقایسه با دانه هاي صاف و گرد و کـروي آ  –سوزنی  –گوشه اي  –دانه هاي زبر . تازه بیشتر از بتن سخت شده اثر دارد

بنابراین دانه هاي گوشه اي و زبر و پولکی و سـوزنی بـراي همـان مقـدار نسـبت آب بـه       . بیشتري را براي تولید بتن نیاز دارند

چسبندگی بین خمیر سیمان و یک دانه داده شده عموما با تغییر حالـت دانـه از نـرم و    . سیمان، به سیمان بیشتري نیاز دارند

این افزایش در چسبندگی در انتخاب دانه هاي بتنی که مقاومت خمشـی آنهـا مهـم    . ی یابدگرد و به گوشه اي و زبر افزایش م

  .بوده یا به مقاومت فشاري باال نیاز بوده از اهمیت ویژه اي برخوردار است

  :همانطور که ذکر شد سنگدانه ها باید داراي چندین خصوصیت باشند که مهمترین آنها عبارتند از

  یمقاومت فشاري و خمش -1
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  نوع جنس و مواد متشکله سنگدانه ها -2

  وزن مخصوص ویژه -3

  وزن مخصوص ظاهري -4

  دانه بندي -5

  شکل دانه و بافت سطحی -6

  درصد جذب آب و رطوبت سطحی -7

  مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن -8

  مقاومت در برابر سولفاتها -9

  مقاومت در برابر سایش و ضربه -10

  :وسایل آزمایش -3

  گرم 1/0و با دقت تراز

الکهاي دانه بندي شن 
″

−′′−
′′

−
′′

−
′′

−− 2
1114

3
2
1

8
  ASTMدر سیستم  8 34

برحسب تعریف ضریب تورق سنگدانه ها عبارت است از درصد وزنی دانه هایی که ضخامت آنها کمتر از :اصول آزمایش -4

اندازه  8/1هایی که طول آنها بیشتر از  و ضریب تطویل مصالح عبارت است از درصد وزنی دانه اندازه متوسط دانه ها باشد 6/0

متوسط دانه ها باشد منظور از اندازه متوسط دانه ها در تعریف باال میانگین اندازه سوراخ دو الک متوالی است که توسط آنها 

مصالح را دانه بندي نموده اند به عنوان مثال اندازه متوسط مصالحی که از الک 
4
د شده و روي الکاینچ ر 3

2
اینچ باقی مانده  1

  .است چنین بدست می آید

cmin 59.1625.02:)
2
14.3( ==+  

cminحال چنانچه طبق تعریف ضخامت دانه ها کمتر از  5.9375.06.0625.0 باشد دانه هاي مورد آزمایش متورق  ×==

  .محسوب می گردد
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cminیشتر ازو حال چنانچه طبق تعریف طول همان دانه ها ب 86.2125.18.1625.0 باشد دانه هاي مورد آزمایش  ×==

  .طویل محسوب می گردد

  .میلی متر نمی گردد 35/6اینچ یا 4/1الزم به ذکر است این روش آزمایش شامل دانه هاي کوچکتر از 

  :روش آزمایش - 5

ندي می نمائیم سپس مانده روي هر الک را به ابتدا به وسیله الک مقدار مناسبی از نمونه مورد آزمایش را الک نموده و دانه ب

دانه براي هر اندازه متوسط می  200طور جداگانه مورد آزمایش قرار می دهیم حداقل وزن نمونه در این آزمایش معادل وزن 

  .گرم اندازه گیري می نمائیم 1/0باشد که با دقت  

آزمایش با توجه به نوع دانه بندي سنگدانه ها هر کدام از سنگدانه ابتدا با استفاده از دستگاه تورق و دقت در انتخاب شیار مورد 

ها را به تفکیک و دانه دانه از شیار مخصوص به خود عبور داده و دانه هایی که عبور نمی کنند به طور جداگانه جمع آوري می 

  .گرم اندازه گیري می کنیم 1/0شوند و وزن دانه هاي رد شده از شیار را با دقت 

ستفاده از دستگاه تطویل همانند دستگاه تورق ابتدا با توجه به نوع دانه هاي دانه بندي شده فاصله دو میله را از روي براي ا

دستگاه انتخاب کرده و سپس هر کدام از سنگدانه ها را به تفکیک و دانه دانه از میان میله ها عبور داده و دانه هایی که عبور 

  .وري نموده و با دقت  گرم وزن می کنیمنمی کنند به طور جداگانه جمع آ

  :محاسبات -6

  .ضریب تورق و ضریب تطویل طبق فرمول زیر محاسبه می گردد

  

ضریب تورق=         100×   

 

ضریب تطویل=         100×   

  

 وزن دانه هاي رد شده از شیارها
کل نمونهوزن   

 وزن دانه هاي رد نشده از میان لوله ها
 وزن کل نمونه
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انی از اهمیت یکس) شن(و براي دانه هاي درشت ) ماسه(تعیین ضریب تطویل و تورق براي دانه هاي ریز شکسته تذکر 

  .برخوردار است زیرا ماسه تهیه شده از شکستن سنگها اغلب حاوي دانه هاي سوزنی و پولکی است
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  بتن - 3فصل 

بتن استخوان بندي است از مصالح سنگی دانه بندي شده با کمترین فضاي خالی که دوغاب سیمان دور دانه هاي سنگی را 

وده و دانه هاي سنگی را به همدیگر چسبانده و به چسم یک پارچه اندود کرده و فضاي خالی استخوان بندي سنگی را پر نم

  .تبدیل کرده باشد

. و درصدي هوا ساخته می شود) شن و ماسه(و یک جسم پر کننده ) دوغاب سیمان(بتن از مخلوط کردن یک جسم چسبنده 

  .مقاومت بتن به طور کلی بستگی به عوامل زیر دارد

  مقدار سیمان و جنس آن - 1

)(مقدار آن و یا نسبت آب به سیمان آب و - 2
C
W  

  شن و ماسه از لحاظ جنس و دانه بندي و حداکثر اندازه مصالح - 3

  ساختن، ریخت، متراکم کردن بتن - 4

  نسبت مصالح سنگی به سیمان - 5

  عمل آوردن و عمر بتن - 6

آنها را تغییر داد و با مقاومتهاي مختلف بدست آورد ولی  پنج پارامتر اولیه فوق مربوط به ساختن بتن می باشد و ممکن است

  .عامل ششم مربوط می شود به بعد از ریختن بتن در قالب بتن و معموال هر چه سن باالتر رود مقاومت نیز افزوده می گردد

 –مکانیکی (ت بیرونی در هنگام ساختن بتن باید پایداري بتن در برابر اثرا. بتن همواره باید مطابق دستور کار ساخته شود

برابر دستور ... افزودنیهاي بتن  –دوغا ب سیمان  –جلوگیري از زنگ زدن فوالد در بتن  –مقاومت بتن  –) شیمیایی –جوي 

  .خمیري یا شل می سازند –بسته به میزان آب و نوع کار و کارائی بتن را سفت . کار داده شده مخلوط گردد

ا دست می سازند در موقع ساختن بتن باید قبال مصالح سنگی با سیمان خوب مخلوط شده در کارهاي کوچک معموال بتن را ب

باشد آنگاه آب به آن اضافه نمود و ضمنا مراقبت کرد کلیه آب محاسبه شده بکار رود و مقداري از آن ضمن مخلوط کردن به 

مدت حمل بتن در مواقع سرد و نمناك می . ازندمی س) ربتونی(خارج نرود براي کارهاي بتنی بزرگ بتن را با ماشین بتن ساز 

ذکر این نکته در همینجا . تواند بیشتر از زمان گیرش اولیه باشد و در هواي گرم و خشک باید کمتر از زمان گیرش اولیه باشد
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قاومت پائین الزم است که با استفاده از مصالح خوب هم می توان بتنی با مقاومت بسیار باال ساخت و هم می توان بتنی با م

  .ساخت ولی هرگز با مصالح بد نمی توان بتن با مقاومت بسیار باالیی را طراحی نمود

بتن را باید از تابش . پس از ریختن بتن در قالب و متراکم کردن آن حفظ کردن و عمل آوردن بتن باید مد نظر قرار گیرد

حفظ کرد تا همه دانه هاي سیمان ... فشارهاي زودرس  –ی مواد نفت –سولفاتها  –یخ زدن  –گرماي هوا  –وزش باد  –آفتاب 

در غیر اینصورت بتن می سوزد و تاب مقاومت آن . بتن با آب ترکیب شود و فعل و انفعال شیمیایی هیدراتاسیون کامل گردد

 30بیشتر از  در هواي. درجه سانتی گراد می باشد 30درجه سانتی گراد و حداکثر  5کاهش می یابد حداقل دماي بتن ریزي 

درجه تا صفر  5درجه سانتی گراد گیرش بتن سریع بوده و نیاز به اندیشیدن تدابیري خاص دارد و اگر در سرماي کمتر از 

  )در شرایط عادي. (گیرش سیمان بسیار طوالنی شده و در دماي زیر صفر نباید بتن ریزي نمود. درجه ساخته شود

معموال با گذشت زمان مقاومت فشاري بتن افزایش . ها ي بتنی باید مد نظر قرار گیردعمر بتن از دیگر مواردي است که در کار

البته با اندیشیدن . درصد تاب فشاري نهایی خود می رسد90روز به  28بتنی که در جاي نمناك بماند پس از گذشت . می یابد

است بتن در زمان کم مقاومت اولیه خود را  مواقعی که قرار. روزه بتن دسترسی پیدا کرد 28تدابیري می توان به مقاومت 

  کسب کند براي عمل آوردن بتن از بخار آب استفاده می گردد دو روش عمل آوردن بتن با بخار عبارتند از

  )اتمسفر 1(بخار در فشار متعارف  باعمل آوردن بتن  - 1

  عمل آوردن بتن با بخار تحت فشار زیاد - 2

متعارف این روش براي سازه هاي بتنی در محیط هاي بسته یا قطعات پیش ساخته به کار  عمل آوردن بتن با بخار در فشار - 1

  .عمل آوردن را با رعایت نکات ذیل ا نجام داد –می رود و با توجه به مشخصات سازه و شرایط محیط 

  )مان گیرش نهاییز(ریختن متراکم کردن بتن و حفظ آن در هواي آزاد تا بتن سخت شود  –مرحله قبل از گرم کردن  - 1

 5/2افزایش دماي محیط اطراف بتن تا رسیدن به دماي حداکثر این مرحله حداقل باید  –مرحله افزایش درجه حرارت  - 2

  )درجه سانتی گراد در ساعت 20سرعت ازدیاد دما (ساعت طول بکشد 

مدت زمان این مرحله (مرحله دوم  ثابت نگه داشتن درجه حرارت حداکثر –مرحله ثابت نگه داشتن درجه حرارت حداکثر  - 3

  .)ساعت متفاوت است هر چه دما باالتر باشد زمان کوتاهتر و هر چه دما پایین باشد زمان بلندتر می گردد 6الی  3بین 
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کاهش دما در این (ساعت  2کاهش تدریجی دما از دماي حداکثر به دماي مورد نظر در مدت حداقل  –مرحله سرد کردن  - 4

  )ه سانتی گراد در ساعت باشددرج 20مرحله 

  )عمل آوردن بتن با اتوکالو(عمل آوردن بتن تحت فشار زیاد  - 2

براي عمل آوردن سریع بتن و دست یابی به مقاومتهاي مورد نظر و قالب برداري سریع استفاده از این روش توصیه می شود در 

این فشار موجب . اتوکالو قرار گرفته است تزریق می شود این روش دما و بخار آب و فشار همراه با هم به عضو بتنی که درون

می شود که گرما با سرعت بیشتري در عمق بتن نفوذ کند و گیرش سریع شود به دلیل اینکه فشار بخار در این حالت نسبت 

  .به فشار جو بیشتر است

  .مقاومت بتن سریعا افزایش می یابد - 1

  .مواد شیمیایی بیشتر می شود مقاومت بتن در برابر عوامل جوي و حمله - 2

  .جمع شرگی بتن کاهش می یابد - 3

  .روش عمل آوري توسط اتوکالو به شرح زیر می باشد

  . گیرش اولیه بتن در شرایط معمول تا زمان گیرش نهایی - 1

یک دوره حداقل درجه سانتی گراد به صورت تدریجی در  180قرار دادن قطعات در اتوکالو و افزایش دما و افزایش فشار تا  - 2

  )درجه سانتی گراد 40ساعت در هر  مادسرعت ازدیاد (ساعته  3

  ساعت 12الی  5نگه داري عضو مورد نظر در شرایط فوق به مدت  - 3

  کاهش فشار و حرارت و خنک کردن سریع عضو - 4

خی از این دالیل عبارتند بر. امروزه در سراسر جهان بتن به عنوان یکی از پرمصرف ترین مصالح ساختمانی شناخته شده است

  :از

فرم  -4فراوانی و در دسترس بودن مصالح  -3مقاومت در مقابل آتش سوزي  -2عمر بسیار طوالنی ساختمانهاي بتنی  - 1

  .مقاومت فشاري باال -5پذیري 

صوت و قدرت قدرت انتقال  -2سنگین بودن این سازها  -1مانند . در مقابل این مزایا سازهاي بتنی داراي معایبی هستند

  .نگهداري دارد –اختالط  –نیاز به نظارت گسترده در مراحل مختلف مانند تهیه مصالح  -3انتقال حرارت 
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  .بتن از نظر وزن مخصوص به دسته هاي زیر تقسیم می گردد

کیلوگرم بر متر مکعب که در ساخت آن از مصالح سبک نظیر سنگ آتش  1500الی  350بتن سبک با وزن مخصوص  - 1

  .انی متخلخل استفاده می گرددشف

 –دالهاي بتنی  –پلها  -کیلوگرم بر متر مکعب براي ساختمانهاي معمولی  2600الی  2100بتن معمولی با وزن مخصوص  - 2

  .پی ها استفاده می گردد -ستون  –تیر 

برابر تشعشعات گاما و  کیلوگرم بر متر مکعب براي حفاظت در 4000الی  3000بتن سنگین این نوع بتن با وزن مخصوص  - 3

  .استفاده می شود... ایکس در راکتورهاي هسته هاي و پناهگاهها و نیروگاههاي اتمی 

در تمام بتنهاي ذکر شده نسبت آب به سیمان بیشترین تاثیر را بر مقاومت بتن دارد هر چه نسبت
C
W  پائین تر باشد مقاومت

  )شرطی که حداقل آب هیدرتاسیون را ارضا کند به(فشاري بتن بیشتر می شود 

  شکل ظاهري و اندازه سنگدانه ها

استفاده از مصالح سنگی با اندازه بزرگ ممکن است موجب کاهش مقاومت بتن شود علت این امر ممکن است به دلیل کاهش 

درشت موجب می شود که براي  کم سطح تماس این سنگدانه ها با خمیر سیمان باشد از طرف دیگر استفاده از مصالح سنگی

مصالح سنگی بزرگ در بتن . دست یابی به کارایی مطلوب از آب کمتري استفاده شود در نتیجه مقاومت بتن بیشتر می شود

فی بیشتري بر روي مقاومت آنها می گذارد و هر چه مقدار دانه هاي ریز نهاي پر سیمان نسبت به بتن هاي کم سیمان اثر م

  .مان نسبت باید از سیمان بیشتري استفاده نمودبیشتر باشد به ه

  .دانه هاي ریز در مواد ترکیبی بتن به دانه هاي سیمان خوار معروفند

شکل و بافت سطحی دانه هاي سنگی تاثیر عمده اي بر میزان آب مورد لزوم یک مخلوط بتن دارد هر چه در بتن از مصالح تیز 

می یابد ولی از طرف دیگر بافت ریزتر و خشن تر دانه هاي سنگی چسبندگی و گوشه بیشتر استفاده شود روانی بتن کاهش 

شکل دانه ها در میزان کارایی موثر است و حال آنکه بافت سطحی در . پیوستگی بین آنها و خمیر سیمان را بیشتر می کند

  .چسبندگی دانه ها و دوغاب سیمان و در نتیجه مقاومت بتن اثر دارد



 94

دیگري است که بر روي مقاومت بتن اثر می گذارد خارج کردن هواي درون بتن و نزدیک تر کردن ذرات  تراکم بتن از موارد

جامد به یکدیگر را تراکم می گویند متراکم کردن بتن باعث افزایش مقاومت بتن و به عالوه در برابر عوامل مخرب محیطی نیز 

ر باشد درصد هواي محبوس شده بیشتر می باشد و نیاز به مقاومت بیشتري از خود نشان می دهد هر چه اسالمپ بتن کمت

  .ویبره شدیدتر می باشد و زمان ویبره طوالنی تر می گردد

  معایب وجود حبابهاي هوا در بتن

  .درصد مقاومت بتن کاسته می گردد 6الی  5به ازاي هر یک درصد هواي محبوس شده در بتن حدود 

ذیري بتن بیشتر شده و همچنین دوام بتن و قدرت دفاعی بتن در برابر تهاجم وجود حبابهاي هوا موجب می شود که نفوذپ

  .مایعات کاهش یابد

حباب هاي هوا موجب می گردد سطح تماس بین بتن و آرماتورها کاهش یابد و پیوستگی مورد نیاز میان آنها برقرار نشود که 

د بتنهاي بدون حباب هوا صادق است و در مورد بتنهاي با این مسئله در مور( .در این صورت مقاومت بتن آرمه کاهش می یابد

  ).حباب هوا صادق نمی باشد

موجب می شود که سنگدانه هاي درشت به پائین حرکت کنند و دوغاب سیمان و ) براي خروج حبابهاي هوا(ویبره زیاد بتن 

  .ریزدانه ها به طرف باال بروند

هر چه کارایی بتن بیشتر باشد نیاز به ویبره کمتر و هر چه (ی آن است مقدار هواي محبوس شده در بتن متناسب با کارای

  ).کارایی بتن کمتر باشد نیاز به ویبره بیشتري دارد

بتن ویبره شده تقریبا حالت مایعی به خود گرفته و باعث می شود اصطکاك داخلی ذرات سنگی کاهش یافته و در نتیجه 

پایان (ست آید و مقاومت آن نیز افزایش یابد در عمل زمانی تراکم حاصل می شود درصد تراکم افزایش یافته و بتن توپري بد

هواي بین دانه هاي درشت و ریز سنگدانه ها به سطح بتن می آید . که حبابهاي هوا در سطح بتن مشاهده شود) عملیات ویبره

  .و به صورت کفهاي ریز روي بتن را می گیرد و اصطالحا آنرا شیره بتن گویند

انداختن بتن در واقع نوعی جداشدگی در بتن است به این معنی که الیه اي نازك از آب آغشته به سیمان روي بتن جمع آب 

در حقیقت آب انداختن بتن در اثر عدم توانایی مواد جامد مخلوط در نگهداري ) جداشدگی قسمتی از آب مخلوط(می شود 

د بدین گونه که سنگ دانه هاي درشت در اثر وزن خود و همچنین صورت می گیر) در هنگام ته نشست شدن(کل آب موجود 
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آب نسبت به دیگر اجزاء مخلوط وزن (ویبره ته نشین شده  –طرح اختالط  -مساعد بودن شرایط دیگر مانند اسالمپ 

ی سخت شود زمانی که خمیر سیمان به اندازه کاف .در نتیجه نمی توانند آب اطراف خود را حفظ کنند) مخصوص کمتري دارند

و مرحله ته نشین شده خاتمه یابد آب انداختن بتن متوقف می شود در اثر آب انداختن بتن قسمت باالي بتن پر آب شده 

مقدار آب موجود از آبی که در طراحی در نظر گرفته شده بیشتر شده و به عکس در قسمت پائینی بتن مقدار آب کمتر می (

آن و بر جاي ماندن این آب اضافی الیه اي بسیار ضعیف از بتن بین این دو الیه به وجود  و با ریختن الیه بعدي بتن روي) شود

  .می آید

الیه سطحی ضعیفی به ) الیه فشاري بتن در اکثر موارد(آبی که در سطح نهایی بتن جمع شده هنگام پرداخت سطح بتن 

بیش از سرعت آب انداختن آب باشد ممکن  وجود می آورد از طرف دیگر در هواي گرم اگر سرعت تبخیر آب سطحی بتن

است ترکهاي جمع شدگی خمیري ایجاد شود عالوه بر جمع شدن آب در سطح بتن و تبخیر شدید آن مقداري از آب در بتن 

در اثر گرما به صورت بخار به طرف باال صعود می کند که در زیر ذرات سنگ درشت و یا در زیر میلگردها محبوس شده و در 

هر چه سیمانهاي به کار رفته در بتن ریز دانه تر باشد  .ت ناحیه اي با چسبندگی بسیار ضعیف به وجود می آیداین صور

آب انداختن بتن کاهش می یابد این امر به دلیل این است که ذرات ریزتر سیمان زودتر هیدراته ) 1مراجعه کنید به فصل (

زیاد باشد یا موقعی که  C3Aقلیایی زیاد یا سیمانی که داراي  شده و دیرتر ته نشین می شوند مصرف سیمان با خاصیت

  .کلرور کلسیم به مخلوط اضافه شود موجب می گردد که آب انداختگی کاهش یابد

احتمال آب انداختن در مخلوط هاي پر عیار سیمان نسبت به مخلوط هاي کم عیار سیمان کمتر است اضافه کردن مواد 

ایجاد ) به منظور ایجاب حباب هوا(یا پودر آلومینیوم به مخلوط بتن این خطر را کاهش می دهد  پوزوالنی یا مواد ریز  دیگر

  .حباب هوا و اضافه کردن مواد حباب زا در بتن خطر آب انداختن را کاهش می دهد

  .اضافه نمودن کمی نمک طعام به بتن می تواند آب انداختن آن را کاهش دهد

  .ین خطر آب انداختن را کاهش می دهداستفاده از بتن با اسالمپ پائ

به افزایش تدریجی تغییر شکل یک ماده که تحت اثر بار ثابت قرار دارد ) وارفتگی بتن(خزش بتن  –جمع شدگی و خزش 

  :عوامل موثر بر خزش عبارتند از. خزش یا وارفتگی می گویند
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ن بیشتر باشد و سنگدانه ها سخت تر باشد مقدار مصالح سنگی به سیمانسبت هر چه در بتن  ،جنس و مقدار مصالح سنگی - 1

  .خزش کمتر خواهد شد

  .تاخیر در بارگذاري موجب کاهش خزش بتن می شود ،سن بتن در موقع بارگذاري - 2

  .خزش با مقاومت فشاري بتن رابطه معکوس دارد بنابر با نسبت آب به سیمان ارتباط مستقیم دارد ،مقاومت فشاري بتن - 3

  .هر چه رطوبت نسبی هوا کمتر باشد مقدار خزش بیشتر می شود ،اي محیطرطوبت و دم - 4

  .هر چه تنش وارده کمتر باشد مقدار خزش کمتر است ،شدت  تنش وارده بر بتن - 5

  روشهاي کاهش مقدار خزش

  .کم کردن عواملی که موجب تشدید خزش می گردد - 1

  .)آرماتورحداکثر (لگرد استفاده نمودن از حداکثر مقدار مجاز می - 2

  )انقباض(افت 

. تغییرات حجم بتن را که از زمان آغاز گیرش بتن شروع و در طول مدت سخت شدن ادامه پیدا می کند افت یا انقباض گویند

از دست رفتن آب بتن به سبب خشک شدن و تغییرات  .بتن کاهش حجمی است که در طول زمان ایجاد می شودافت در واقع 

حجم است / 0008تا / 0002در شرایط معمولی افت بتن بین . حجم بتن دو دلیل عمده افت بتن استناشی از کربناسیون در 

درصد آن در یک سال اول عمر  90الی  65درصد آن در سه ماهه اول و  80تا  40درصد آن در دو هفته اول و  35تا  15که 

  .بتن روي می دهد

  عوامل موثر در افت بتن

نسبت (مقدار آب در بتن  - 1
C
W(، نسبت آب به سیمان با مقدار افت بتن رابطه مستقیم دارد.  

  .محیط خشک موجب می شود که بتن به سرعت آب خود را از دست دهد و در این محیط افت بتن بیشتر است ،رطوبت - 2

  .خواهد بود هر چه درصد دانه هاي سنگی در بتن بیشتر باشد افت بتن کمتر ،درصد دانه هاي سنگی - 3

  .هر چه در بتن از مصالح سنگی مرغوب تري استفاده شود افت بتن کمتر است ،نوع سنگدانه ها - 4

  .در یک سال اول روي می دهد) 90(%بیشترین مقدار افت بتن  ،عمر بتن - 5
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ن نیروهاي فشاري ح آرماتورها از جمع شدن قطعه بتنی جلوگیري می کند و نتیجه این عمل به وجود آوردلدر قطعات بتن مس

  .در فوالد است



 98

  ACI-318-83و استاندارد  BS882بر اساس استاندارد  طرح اختالط بتن 16آزمایش شماره 

در هر شرایطی ... ام را وتعیین اقتصادي ترین و مطمئن ترین مخلوط بتنی که ویژگیهاي مانند کارایی و مقاومت و د :هدف -1

  .برآورده کند

 –تعیین شن (روند انتخاب اجزاء مناسب براي بتن . نمود فاختالط را می توان به این صورت تعوی طرح :اهمیت و کاربرد - 2

و تعیین مقادیر نسبی آنها به منظور تولید بتنی اقتصادي که داراي خصوصیات مشخصی مانند کارایی ) آب –سیمان  –ماسه 

  .مقاومت باشد –دوام  –

دانه هاي ریز و درشت مصالح سنگی و آب است که  –مقادیر مناسب سیمان اساسا مسئله طرح مخلوط بتن شامل انتخاب 

. براي ساختن بتنی با خواص معین به کار می رود و پاره اي از مواقع ماده پنجمی به عنوان مواد افزودنی نیز استفاده می شود

وزن مخصوص  –مقاومت  -کارایی خواص زیادي براي بتن وجود دارد که می توان جزء مشخصه هاي بتن به حساب آیند نظیر 

  :از این میان خواص مهم عبارتند از. مدول االستیسیته و دوام مورد نظر –خواص حرارتی  –

دوام بتن با مشخص کردن حداقل سیمان مصرفی یا حداکثر آب به  - 3مقاومت فشاري در سن معین  -2کارایی بتن تازه  - 1

سیمان 
C
W  

  .ی بتن را با آزمایش اسالمپ به راحتی می توان مشخص نمودمیزان کارای

باید به این نکته توجه کرد که طرح مخلوط بتن باید طوري باشد که . مقاومت فشاري بتن را با آزمایش می توان مشخص کرد

ن مقاومت مشخصه و بتواند مقاومت متوسط باالتري از مقاومت مورد نظر بدهد که آنرا مقاومت مشخصه می نامند اختالف مابی

  .مقاومت متوسط هدف در حقیقت حاشیه مقاومت نام دارد

آب آزاد یا نسبت 
C
W ، آب آزاد مجموع آبی است که براي مرطوب کردن سطح سنگدانه ها  

  .ن به کار می رودتبعالوه آب براي انجام هیدراتاسیون و همچنین آب الزم براي کارایی و روانی ب

در ) شکسته یا نشکسته بودن(می باشد شکل دانه ها  و بافت سطحی دانه ها از دیگر عوامل موثر در طرح اختالط بتن شکل

میزان کارایی بتن موثر خواهد بود و حال آنکه بافت سطحی در چسبندگی دانه ها و دوغاب سیمان و در نتیجه در مقاومت بتن 

زبر کارایی پائین تر و مقاومت باالتري در بتن نسبت به دانه هاي غیر شکسته  سنگی شکسته با سطح اثر دارد عموما دانه هاي
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از ) اندازه بزرگترین دانه سنگی(از دیگر عوامل موثر در طرح اختالط بتن دانه بندي مصالح سنگی است . به وجود می آورند

میزان بعد به صوص سنگدانه ها و به وزن مخاول مرحله در دیگر عوامل وزن مخصوص بتن تازه است که این وزن مخصوص 

  .آب و تراکم بتن بستگی دارد

الزم به توضیح است که طرح به مبناي دقیق آن امکان پذیر نمی باشد زیرا مصالح مورد استفاده از جنبه هاي مختلف متغیر 

بخش بودن نسبتهاي لذا همواره باید رضایت. می باشد و بعضی از خصوصیات آنها را می توان به صورت کمی ارزیابی نمود

بدست آمده را با سا ختن مخلوط هاي آزمایشی را کنترل نمود و در صورت لزوم تغییرات مناسبی در نسبتهاي اجزا اعمال 

  .نمود تا به یک مخلوط رضایتبخش برسیم

روند از اهمیت  که براي ساخت بتن با ویژگی هاي معین بکار می )سیمان، آب، سنگدانه ها(انتخاب مقادیر مناسب اجزاء بتن 

نظیر کارایی، . ز یرا ویژگی هاي زیادي براي بتن وجود دارد که می تواند جزء مشخصه بتن به شمار آیند.زیادي برخوردار است

مقاومت، وزن مخصوص، خواص حرارتی، مدول االستیسیته و دوام مورد نظر که با مشخص کردن حداقل مقدار سیمان مصرفی 

  .به سیمان در مخلوط و بعضی اوقات با محدود کردن نوع مصالح مصرفی کنترل می گرددیا حداکثر میزان نسبت آب 

اساسی ترین روش جهت طرح مخلوط باید مبتنی بر حجم هاي مطلق مصالح گوناگون در مخلوط بتن باشد، که بر پایه تهیه 

وش باید وزن مخصوص مصالح مصرفی را براي استفاده از این ر. واحد حجم یک بتن متراکم، وزن مواد در مخلوط محاسبه شود

از آنجائیکه کیفیت بتن به مقدار نسبت آب به سیمان بستگی دارد و براي کاهش مقدار سیمان مورد نظر، مقدار آب در . دانست

  :لذا گامهایی براي حداقل رساندن مقادیر مورد لزوم سیمان و آب باید برداشته شوند که شامل. حداقل نگهداشته شود

  .فاده از سفت ترین مخلوط ممکناست - 1

  .بیشترین استفاده از بزرزگترین اندازه دانه ها - 2

  .استفاده از بهترین نسبت دانه هاي ریز به درشت - 3

پیشنهاد ) طرح اختالط(روشهاي مختلفی توسط آئین نامه هاي مختلف براي تعیین مقادیر وزنی آب و سیمان و شن و ماسه 

  .ارائه می گردد BSو در مرحله بعد روش  ACIوش شده است که در این مرحله ر

  ACIعالئم اختصاري بکار رفته در طرح اختالط بر اساس  - 3
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ρ -  3وزن واحد حجم بتن تازهm
kg  

fγ -  3وزن مخصوص ظاهري ماسهm
kg  

cγ -  3وزن مخصوص ظاهري شنm
kg  

γ -  3وزن مخصوص سیمانm
kg  

C -  3مقدار سیمانm
kg  

Vsh -  حجم فضایی شنm3 

Sh –  مقدار شنkg  

M -  مقدار ماسهkg  

W  -  3مقدار آبm
kg  

O  - درصد هوا  

N  - ضریب نرمی ماسه  

 S-  اسالمپmm  

D-  قطر بزرگترین دانهmm  

 sγ- 3 وزن واحد شن در حالت غیر متراکمm
kg  

cf  .جام می دهدروزه استوانه اي که مهندس محاسب بر مبناي آن محاسبات را ان 28مقدار مقاومت فشاري نمونه  -′

3m
kg  

fcm - همیشه از . مقاومت فشاري الزم که مخلوط بتن بر مبناي آن طراحی می شودfc بزرگتر است.  

k.s -  حاشیه مقاومت  
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  رده بندي بتن بر اساس مقاومت فشاري و موارد کاربرد آنها 

  .خصه به ترتیب زیر استرده بندي بتن بر اساس مقاومت مش) آبا(در آئین نامه بتن ایران 

C50-C45-C40-C35-C30-C25-C20-C16-C12-C10-C8-C6  

در ساختمانهاي بتن  C30تا  C16بتنهاي رده . است N/mm2بیانگر مقاومت فشاري مشخصه بتن بر حسب Cاز  عداعداد ب

در حاالت . ل هستندبیشتر معمو C50تا  C25مسلح معمولی استفاده می شود و در ساختمانهاي بتن پیش تنیده رده هاي 

) پاسگالمگا C60 )60خیلی مخصوص مثال ستونهاي طبقات پائین ساختمانهاي مرتفع از بتنهایی با مقاومت مشخصه 

(600kg/cm2) (60 N/mm2) استفاده می شود.  

  .در بتن آرمه تنها با داشتن توجیه کافی و رعایت شرایط الزم مجاز است C12استفاده از بتن رده 

  تعیین مقاومت مشخصه: بهروش محاس -4

سازهاي بتنی بر مبناي فرضیات مشخصی از خصوصیات بتن مانند مقاومت فشاري طرح می گردند اما همواره مقاومت بتن 

باید همواره مقاومت فشاري آزمایشگاهی (ساخته شده در کارگاه با مقاومت بتن ساخته شده در آزمایشگاه متفاوت می باشد 

  ).باالتر باشد

روش  - تغییرات در روند نمونه گیر ي –تغییرات در شرایط نگهداري  –تغییرات در روش ساخت  –در اجزاء بتن  تغییرات

بنابراین هنگام طرح یک مخلوط بتن باید مقاومت متوسطی باالتر از مقاومت الزم از . آزمایش از دالیل تفاوت مقاومت می باشد

  .نظر سازه اي در نظر بگیریم

skcfcmf .+′=′  

  

  

cmfمقدار    .به دو طریقه بدست می آید  ′

با  بهنگامی که نتایج ثبت شده مناسبی از آزمایشات در دسترس نباشد مقاومت متوسط الزم باید به اندازه اي که متناس - 1

  .روزه استوانه اي می باشد از آن تجاوز کند مطابق جدول زیر 28مقاومت فشاري نمونه 
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  )رده بتن(ومت فشاري بتن مقا

ACI-211-1-81  

 N/mm2مقاومت فشاري متوسط الزم 

C12 0.6  و پائین تر+′=′ cfcmf  

C16 5.7+′=′ cfcmf  

C20 5.8+′=′ cfcmf  

C25  5.9+′=′ cfcmf  

C30  تاC35 5.10+′=′ cfcmf  

C40 0.11  و باالتر+′=′ cfcmf  

  .براي مقاومتهاي بین مقادیر داده شده از درون یا بی خطی استفاده می گردد

هر آزمایش عبارت است از متوسط مقاومت (از آزمایشات متوالی مقاومت اي نده وهر گاه در یک کارگاه ساخت بتن پر - 2

  .از رابطه زیر بدست می آید (S)طاي استاندارد خ. براي مصالح و شرایط مورد نظر موجود باشد) يفشاري دو نمونه استوانه ا

1
)(

−
−∑

=
n

XXS  

S  انحراف استاندارد بر حسبN/mm2 

X  نتیجه آزمایش بر حسبN/mm2  

X  متوسط نتایج آزمایش بر حسبN/mm2  

n تعداد نتایج آزمایش  

  .را در ضرائب زیر ضرب نمود) انحراف استاندارد( Sوالی باید مقدار مت) آزمایش 29الی  15(با توجه به تعداد نتایج آزمایش 

  ضریب اصالح  تعداد آزمایش

15  16/1  

20  08/1  
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25  03/1  

  00/1  یا بیشتر 30

  .براي تعداد آزمایشات بین مقادیر داده شده از درون یا بی خطی استفاده می شود

سبتهاي اختالط بتن به کار می رود با توجه به بزرگترین دو مقدار زیر مقاومت فشاري متوسط الزم که به عنوان مبناي تعیین ن

  .بدست می آید

)5.134.1( ++′=′ Scfcmf  

)433.2( −+′=′ Scfcmf  

  تعیین نسبت آب به سیمان

به  چنانچه بتن در معرض مواد سولفاته و شرایط ویژه نباشد مقاومت فشاري بتن تنها عامل تعیین کننده نسبت وزنی آب - الف

. می باشد B-1و  A-1بنابراین مقدار نسبت وزنی آب به سیمان کوچکترین مقدار بدست آمده از جدول . سیمان می باشد

  .نسبت آب به سیمان مهمترین عامل در مقامت مخلوط بتن می باشد

cfمقاومت فشاري مقرر  ′ 

83-318-ACI 

  نسبت آب به سیمان

  داربتن هوا  بتن معمولی

160  67/0  54/0  

200  58/0  46/0  

240  51/0  40/0  

280  44/0  35/0  

320  38/0  +  

360  +  +  

  A-1جدول 

cmfمقاومت فشاري مشخصه    نسبت آب به سیمان ′
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)81 -211.1-ACI( بتن هوادار  بتن معمولی  

15  8/0  71/0  

20  7/0  61/0  

25  62/0  53/0  

30  55/0  46/0  

35  48/0  4/0  

40  43/0  +  

45  38/0  +  

  B-1جدول 

  .در این موارد نسبتهاي اختالط بتن باید بر اساس نمونه آزمایشی بدست آید+ 

حداکثر نسبت آب به سیمان در بتنی که احتمال دارد در معرض یخ زدن و آب شدن در شرایط مرطوب قرار گیرد و نیز در ) ب

  .کل حبابهاي هوا در اینگونه موارد نظیر شرایط محیطی شدید خواهد بود مقدار. باشد) 2(بتن آب بند باید طبق جدول 

  حداکثر مقدار مجاز آب به سیمان در بتن در شرایط محیطی ویژه -2جدول 

)(حداکثر نسبت آب به سیمان   شرایط محیطی
C
W  

    :بتن آب بند

  5/0  بتن در معرض آب شیرین - الف

  45/0  ور یا آب دریابتن در معرض آب ش -ب

    :بتن در معرض یخ زدن و آب شدن در شرایط مرطوب

  45/0  جداول، جوي هاي آب، مقاطع نازك - الف

  5/0  سایر قطعات -ب

  045/0  در حضور مواد شیمیایی یخ زا -پ
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براي حفاظت در برابر خوردگی در سازه هاي بتن آرمه اي که در 

  .معرض آب شور یا آب دریا قرار دارند

*4/0  

  

)(، می توان نسبت آب به سیمان 10mmدر صورت افزایش پوشش بتن به اندازه * 
C
W  افزایش داد 45/0را به.  

براي بتن هاي در معرض شرایط ویژه محیطی و مقاومت فشاري باال، نسبت مطلق آب به سیمان مینیمم مقدار  - 1تذکر 

  .می باشد 2و  1بدست آمده از جدول 

  

  تعیین مقدار آب مصرفی در بتن

)(پس از تعیین نسبت وزنی آب به سیمان 
C
W  و مقدار اسالمپ مورد نیاز براي ) معمولی یا هوادار(بر حسب نوع بتن

دول ج. با توجه به بزرگترین اندازه دانه هاي سنگی به دست می آید) 3(کارپذیري، مقدار آب آزاد مصرفی در بتن از جدول 

بر این پایه قرار دارد که براي یک اندازه حداکثر دانه سنگی مشخص، قابلیت کارپذیري بتن توسط مقدار آب تعیین می ) 3(

  .شود و مستقل از سایر مواد موجود در مخلوط بتن می باشد
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مقدار آب آزاد مورد نیاز بتن) 3(جدول 





3m
kg ر انداز ه دانه هاي سنگیبراي اسالمپهاي مختلف و حداکث  

  اسالمپ

[mm]  

  [mm]بزرگترین اندازه دانه سنگی 

10  12.5  20  25  40  50  70  150  

  بتن معمولی

  125  145  155  160  180  185  200  205  50تا  30

  140  160  170  175  195  200  215  225  100تا  80

  --   170  180  185  205  210  230  240  180تا  150

  0.2  0.3  0.5  1  1.5  2  2.5  3  درصد تقریبی هوا

  بتن هوادار

  120  135  140  145  160  165  175  180  50تا  30

  135  150  155  160  175  180  190  200  100تا  80

  --   160  165  170  185  190  205  215  180تا  150

  3  3.5  4  4.5  5  6  7  8  درصد هواي پیشنهادي

  

بر مبناي آزمایش اسالمپ بعد از جدا کردن دانه هاي  mm40رگتر از مقادیر اسالمپ براي بتنهاي با دانه هاي سنگی بز: توجه

  .بوسیله الک می باشد mm40بزرگتر از 

  تعیین مقدار سیمان بتن

  :براي تعیین مقدار سیمان می توان از رابطه زیر استفاده کرد

) = 2(یا ) 1(مقدار تعیین شده از جدول       )16- 1(
C
W  

  تعیین گردیده، لذا) 3(یکه مقدار آب مصرفی از جدول و از آنجائ
              W                       
 مقدار نسبت آب به سیمان
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)2 -16(            





3m
kg            C= 

  

  تعیین مقدار شن

و  (D)براي تعیین مقدار شن، نیاز به تعیین حجم فضایی شن براي واحد حجم مخلوط بتن بر حسب بزرگترین اندازه شن 

  .می باشد) 4(از جدول  (N)ضریب نرمی 
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 [m3]براي حجم مخلوط بتن  Vshحجم فضایی شن اشباع با سطح خشک ) 4(جدول 

  هبزرگترین انداز

[mm]D  

  ضریب نرمی ماسه

4/2  6/2  8/2  00/3  

10 5/0  48/0  46/0  44/0  

5/12  59/0  57/0  55/0  53/0  

20  66/0  64/0  67/0  60/0  

25  71/0  69/0  67/0  65/0  

40  75/0  73/0  71/0  69/0  

50  78/0  76/0  74/0  72/0  

70  82/0  80/0  78/0  76/0  

150  87/0  85/0  83/0  81/0  

  .سپس از رابطه زیر مقدار شن اشباع با سطح خشک را می توان بدست آورد

)3 -16(                  ][. KgsVshSh γ=  

  :تعیین مقدار ماسه

  .با داشتن مقادیر آب، سیمان و شن، می توان حجم آنها را بدست آورد

)4 -16 (                ][
1000

3m
kg

W   =حجم آب  

)5 -16(                ][/ 3mC γ  =حجم سیمان  

)6-16(                ][/ 3mSh cγ  =حجم شن  

)7 -16(   ][ 3m ) حجم ماسه=  1 –) حجم آب+ حجم سیمان + حجم شن + حجم هوا  

)8 -16 (            ][kgfγ× ماسه  حجم =M مقدار ماسه  
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الزم است در صورت نیاز مقدار آب آزاد و یا وزن شن و ) شن و ماسه(براي وضعیت مشخص رطوبتی مصالح مصرفی : 2تذکر 

  .ماسه خشک اصالح گردد تا وزن مصالح مصرفی براي ساخت یک متر مکعب بتن تعیین گردد

تعیین وزن واحد حجم تازه بتن 





3m
kg  

  .یزان وزن واحد حجم بتن را می توان از رابطه زیر بدست آوردم

)9 -16(





3m
kg     وزن یک متر مکعب بتن = وزن آب مصرفی + وزن سیمان مصرفی + وزن ماسه مصرفی + وزن شن مصرفی

  تازه

  

  BS-882-86عالئم اختصاري به کار رفته در طرح اختالط به روش  - 3

ρ   وزن واحد حجم بتن تازهkg/m3   

fγ  وزن مخصوص ظاهري ماسهkg/m3  

cγ  وزن مخصوص ظاهري شنkg/m3  

C عیار سیمان(در یک متر مکعب سیمان  وزن (kg/m3  

Sn در یک متر مکعب شن  وزنkg/m3  

M در یک متر مکعب ماسه  وزنkg/m3  

W در یک متر مکعب  وزن آبkg/m3  

S  اسالمپ بتنmm  

D  قطر بزرگترین دانه شنmm  

cf   N/mm2 روزه استوانه اي  28مقاومت فشاري نمونه وزن  ′

cmf  N/mm2. مقاومت فشاري مشخصه که مخلوط بتن بر اساس آن طراحی می گردد ′

K.S حاشیه مقاومت  

N  آزمایشیتعداد نمونه  
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میلی متر در بتن به کار می رود و دانه هاي  40و  20و  10دانه هاي سنگی شن با قطرهاي  BSنکته قابل ذکر اینکه در روش 

به چهار ) BSدر سیستم  25(میکرونی  600یا  ASTMدر سیستم  30سنگی ماسه بر طبق درصد رد شده از الک شماره 

  .نوع بر طبق گراف زیر تقسیم بندي می شوند

  تعیین مقاومت مشخصه: روش محاسبه -4

درصد مواد اولیه و نوع مواد اولیه بتن الزم است مخلوط بتن طوري طرح شود که مقاومت متوسطی در بعلت تغییرات حاصل 

  .بزرگتر از مقاومت مشخصه ایجاد کند

skcfcmf .+′=′  

S  =انحراف از معیار  

k  =ضریب ثابت  

منحنی توزیع نرمال بر اساس سطح هاي مختلف مقاومتهاي پائین تر از مقاومت مشخصه بصورت زیر  با استفاده از Kمقدار 

  .انتخاب می شود

K  1درصد نتایج زیر مقاومت مشخصه  17براي=k  7/16% - 6در  1خطر ریسک  

  10% - 10در  1خطر ریسک  k=48/1درصد نتایج زیر مقاومت مشخصه  10براي 

  5% - 20در  1خطر ریسک  k=64/1قاومت مشخصه درصد نتایج زیر م 5براي 

  5/2% - 40در  1خطر ریسک  k=96/1درصد نتایج زیر مقاومت مشخصه  5/2براي 

  1% - 100در  1خطر ریسک  k=33/2درصد نتایج زیر مقاومت مشخصه  1براي 

  14% - 700در  1خطر ریسک  k=3درصد نتایج زیر مقاومت مشخصه  15/0براي 

عیار به کار رفته جهت محاسبه حاشیه مقاومت بایستی بر اساس نتایج مقاومت براي یک سیستم بتن سازي انحراف م Sمقدار 

نمونه تنها تخمینی از انحراف معیار واقعی  nانحراف معیار محاسبه شده براي . و مصالح و نظارت خاص خود محاسبه گردد

خطا در محاسبه انحراف از معیار کاهش می یابد طبق آئین نامه ) تعداد نمونه هاي آزمایشی( nهمه نتایج است با بزرگتر شدن 

BS  نمونه آزمایشی از منحنی مربوطه در شکل  20در صورت کمتر بودن از . بدست آورد 1نمونه را بر طبق شکل  20حداقل

  .استفاده می گردد 1
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  تعیین نسبت آب به سیمان – 2گام 

در سن مشخص و براي انواع سیمان و شن و  5/0ته شده با نسبت آب به سیمان مقاومت بتن ساخ) 1(با استفاده از جدول 

  .ماسه مصرفی بدست می آید

  نوع سیمان  نوع شن  N/mm2مقاومت فشاري 

      3روزه   7روزه   28روزه   91روزه 

  سیمان معمولی یا  نشکسته  22  30  42  49

  سیمان ضد سولفات  شکسته  27  36  49  56

  ن زودگیرسیما  نشکسته  29  37  48  54

    شکسته  34  43  55  61

=5/0( 5/0بتن ساخته شده با نسبت آب به سیمان  N/mm2مقاومت فشاري تقریب ) 1(جدول 
C
W(  

منتقل می کنیم و از نقطه بدست آمده یک  2را بر روي شکل  1مقدار مقاومت بدست آمده از جدول  2در مرحله دوم گام 

نی هاي موجود در شکل رسم می گردد سپس محل برخورد منحنی فوق با خط افقی رسم شده از منحنی به موازات منح

این . مقاومت متوسط هدف تعیین می شود حال مقدار نظیر آب به سیمان براي این نقطه در روي محور افقی قرائت می گردد

سه گردد و مقدار کوچکتر به عنوان نسبت مقدار آب به سیمان باید با میزان حداکثر مقدار آب به سیمان مشخص شده مقای

  .آب به سیمان مخلوط انتخاب گردد



 112

  تعیین مقدار آب آزاد مخلوط – 3گام 

بر اساس نوع و حداکثر قطر دانه هاي  2از جدول  s.s.dدر این مرحله مقدار آب الزم براي ساخت بتن با سنگدانه هاي حالت 

  .ه آسانی بدست می آیدسنگی براي ساختن بتنی با اسالمپ خواسته شده ب

  اسالمپ    10-0  30-10  60-30  180-60

  حداکثر قطر دانه  نوع دانه        

  نشکسته  150  180  205  225
10  

  شکسته  180  205  230  250

  نشکسته  130  160  180  195
20  

  شکسته  170  190  210  225

  نشکسته  115  140  160  175
40  

  شکسته  155  175  190  205

  سیمانتعیین مقدار  -4گام 

  .مقدار سیمان مورد نیاز براي طرح اختالط از فرمول زیر بدست می آید

  

  (c)مقدار سیمان = 

  

کنترل ) یا آئین نامه(مقدار محاسبه شده سیمان در این قسمت می باید با حداقل یا حداکثر سیمان مشخص شده در طرح 

  .گردد

تر از سیمان مشخص شده در طرح باشد در این حالت باید مقدار کم) از فرمول باال(حالت اول اگر مقدار سیمان محاسبه شده 

شکل ( 2حداقل به جاي سیمان محاسبه شده در نظر گرفته می شود در این حالت یا نسبت آب سیمان در مخلوط که در گام 

و راه حل دیگر بدست آمده کمتر می شود و در نتیجه بتنی با مقاومت متوسط باالتر نسبت به مقاومت هدف بدست می آید ) 2

(W)میزان آب آزاد  
 نسبت آب آزاد به سیمان
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را افزایش داد و با توجه به ثابت بودن نسبت ) 2(اینکه مقدار آب آزاد محاسبه شده از جدول 
C
W  مقدار سیمان افزایش و به

  .در نتیجه بتنی با کارایی بزرگتري از مقدار خواسته شده در طرح بدست می آید دمقدار حداقل طرح برس

در این حالت مقدار حداکثر سیمان . یمان محاسبه شده بیشتر از حداکثر مقدار سیمان مشخص شده باشدحالت دوم مقدار س

) 2شکل (به جاي سیمان محاسبه شده در نظر گرفته می شود در صورت این انتخاب یا نسبت آب سیمان در مخلوط که در 

تري نسبت به مقاومت هدف بدست می آید و راه حل بدست آمده بیشتر می گردد که در نتیجه بتنی با مقاومت متوسط پائین 

کاهش یابد و با توجه به ثابت بودن  2دیگر اینکه مقدار آب آزاد محاسبه شده در جدول 
C
W  مقدار سیمان کاهش و به مقدار

بنابراین در هر دو حالت . یدحداکثر طرح برسد و در نتیجه بتنی با کارایی کمتري از مقدار خواسته شده در طرح بدست آ

در این حالت باید تغییراتی در نوع . احتمال اینکه همزمان مقاومت و کارایی خواسته شده با مصالح انتخابی بدست آید کم است

نی خواسته شده بتن به عمل آید و یا از مواد افزود) راییکا(حداکثر اندازه سنگدانه ها و یا اسالمپ  –نوع سنگدانه ها  –سیمان 

  .مانند روان کننده ها و فوق روان کننده ها استفاده گردد

  تعیین وزن مخصوص بتن تازه – 5گام 

محاسبه (مجموعه سنگدانه ها و میزان آب آزاد ) توده ویژه(با داشتن وزن مخصوص ویژه ) 3(در این مرحله با استفاده از شکل 

را تعیین کرد در صورت در اختیار نداشتن توده ویژه سنگدانه ) فیبا تراکم کا(می توان وزن مخصوص بتن تازه ) 3شده از گام 

  .را اختیار نمود 7/2و براي مصالح شکسته عدد  6/2ها می توان به طور تقریبی براي مصالح نشکسته عدد 

  تعیین وزن کل دانه هاي سنگی -6گام 

آب آزاد در یک ) وزن(مکعب بتن و مقدار  با توجه به مشخص بودن وزن یک متر مکعب بتن و وزن سیمان موجود در یک متر

  .متر مکعب بتن و با استفاده از فرمول زیر وزن کل دانه هاي سنگی را بدست آورد

D-Wc-Ww  =وزن کل دانه هاي سنگی در حالت اشباع با سطح خشک  

D  وزن مخصوص(وزن یک متر مکعب بتن تازه (Kg/m3 

Wc  وزن سیمان در یک متر مکعب بتنKg/m3  

Ww ن آب آزاد در یک متر مکعب بتن وزKg/m3  
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  انتخاب میزان دانه هاي سنگی ریز و درشت بطور جداگانه -7گام 

و با توجه به داشتن حداکثر قطر دانه هاي سنگی درشت دانه ) 4(به صورت دو حد در شکل ) ماسه(مقادیر پیشنهادي ریزدانه 

البته بهترین درصد مواد ریزدانه . اد به سیمان تعیین نمودو نسبت آب آز) میزان اسالمپ بتن(و سطح کارایی بتن ) شن(

مخلوط بتنی به شکل دانه هاي سنگی و دانه بندي مصالح و نوع استفاده از بتن بستگی دارد الزم به ذکر است حدود 

قیق ماسه به عنوان اولین مخلوط آزمایشی مورد استفاده قرار می گیرد و سپس با اصالحاتی میزان د 4پیشنهادي در شکل 

  .محاسبه می گردد

  .میزان وزنی ماسه و شن به طور جداگانه بر طبق فرمول زیر بدست می آید

  در مخلوط) ماسه(وزن ریزدانه = وزن کل مصالح سنگی  ×) 6(نسبت درصد ریزدانه از شکل 

  در مخلوط) ماسه(وزن درشت دانه = وزن کل مصالح سنگی  - ) ماسه(وزن ریزدانه 
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 ایران شماره  ندارد ملیاو است  ASTM  C172-71بر اساس استاندارد  روش نمونه برداري از بتن تازه 17آزمایش شماره 

  ISO 2736-1-86و  3201ایران شماره استاندارد ملی و  489

  تعیین روش نمونه برداري از بتن تازه به منظور تهیه آزمونه هاي الزم براي کنترل کیفیت بتن :هدف -1

نمونه آزمایشی باید معرف . در تمام آزمایشات که بر روي بتن تازه و یا بتن سخت شده صورت می گردد: داهمیت و کاربر - 2

کل بتن مصرفی باشد بنابراین نمونه بتن نماینده کیفیت حالت بتنی است که در ساختمان مصرف می شود لذا باید دستورات 

  .این استاندارد همواره در نمونه برداري رعایت گردد

  .ونه برداري اصطالحات زیر به کار برده می شوددر نم

  .بتنی است که مرحله اختالط را پشت سر گذاشته ولی گیرش اولیه آن آغاز نشده است –بتن تازه  - 1

  مقدار بتن تازه تولید شده در یک مرحله – (batch)بچ  - 2

  .باشدمقدار بتنی است که از یک بچ تولید شده و شامل چند برداشت جزء  –نمونه  - 3

  .از نقاط مختلف بچ برداشته می شود همقدار بتنی است که توسط بیلچ –برداشت  - 4

  .آزمونه قسمتی از یک نمونه که به شکل و ابعاد مشخص قالب گیري شده است و مورد آزمایش قرار می گیرد - 5

  :شرح آزمایش - 3

  )اي جاده سازيهط کننده باستثناء مخلو(نمونه برداري از بتن محتوي مخلوط کننده هاي ساکن  - 1

در این نمونه برداري هنگامی که بتن از مخلوط کننده خارج می گردد باید ظرف را طوري در جلوي آن قرار داد که بتن به 

راحتی در داخل آن ریخته شود و این عمل نباید به روشی انجام گیرد که دانه هاي مشخصی از بتن در داخل ظرف ریخته 

  .مودر هر دو نوع مخلوط کننده هاي که کج می شوند و یا نمی شوند ضروري می باشد شود این احتیاطات در

ابتدا و انتهاي مخلوط کن تهیه از وط کن برداشتها را نباید لبا توجه به احتمال عدم یکنواختی بتن ابتدا و انتهاي مخ - 1تذکر 

  .نمود

با توجه به . مرحله متناوب انجام پذیرد 4الی  3باید در طی نمونه برداري از بتن محتوي مخلوط کننده اي مکانیکی و ماشینی 

  )مرحله 3حداقل (اینکه ظرف نباید در مرحله اول یا دوم پر شود 
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لیتر باشد نمونه هاي کمتر از مقدار فوق  30در صورتی که نمونه براي آزمایش مقاومت برداشته شود نباید کمتر از  - 2تذکر 

برابر حجم  8/1لیتر و  20ایران مقدار  2301در استاندارد (برداشته می شود ) اسالمپ(تن برار تعیین درصد هوا و روانی ب

طرز پر کردن ظرف نمونه بدین شکل است که ظرف را هنگام ریزش بتن از مخلوط کننده طوري ) آزمونه قید شده است

  .بداخل آن فرو می برند که بتن در ظرف سرازیر شود

اگر بتن حاوي مواد سنگی درشت تر از اندازه مناسب براي . قطر مواد درشت دانه آنها زیاد استنمونه برداري از بتنهایی که 

عمل جدا کردن مواد (یل مورد استفاده در آزمایش باشد نمونه را به طریقه مرطوب الک نمائید اا وسیب و لمطابقت با قطر قا

  ).مرطوب گویند درشت تر از یک اندازه معین از بتن تازه را الک کردن به طریقه

مخلوط کنید تا حتی المقدور  هبعد از حمل نمونه به محل آزمایش و قبل از ریختن در قالب دوباره آنرا با بیلچ -3تذکر 

  .دقیقه طول بکشد 15یکنواخت گردد فاصله زمانی بین نمونه برداري تا پایان زمان ریختن در قالب نباید بیش از 

تازه را دارا باشد در تمام مراحل نمونه برداري و حمل و نقل نمونه ها باید به صورتی و همچنین نمونه باید شرایط بتن 

گرما و وزش باد و تابش آفتاب قرار  –نگهداري شود که آب خود را از دست ندهد و جداشدگی صورت نگیرد و در معرض سرما 

  .نگیرد

  .در مورد هر نمونه باید اطالعات زیر ثبت شود

  فواصل زمانی تهیه برداشتها –جزئیات نمونه برداري نظیر تعداد  –زمان  –تاریخ  - 1

  مشخصات نمونه و شرایط مخلوط کردن - 2

  محل و موقعیت بتن نمونه گیري شده در سازه  یا در توده بتن - 3
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براي بتن هاي خمیري و  (Stump test)روش تعیین کارایی بتن توسط آزمایش نشست  18آزمایش شماره 

  ASTMو  505و دت  492و  3203ملی ایران شماره  بر اساس استاندارد  mm40انه هاي تا قطر چسبنده با سنگد

C143-56  وISO 4109-80 

  سنجش درجه شلی خمیر بتن و اطمینان از درست بودن اجزاء مخلوط :هدف -1

  )بتن اطالق می گردد راکم و سهولت در پرداختکلمه کارایی به سهولت در ریختن، قابلیت ت(اندازه گیري کارایی بتن 

از آنجاییکه مهمترین عامل در مقاومت بتن نسبت آب به سیمان می باشد و هر قدر نسبت آب به  :اهمیت و کاربرد - 2

لذا افزایش آب مصرفی در مخلوط بتن به منظور باال بردن قابلیت . سیمان کمتر باشد، مقاومت فشاري بتن بیشتر خواهد شد

  .، سبب کاهش مقاومت فشاري می شود)روان نمودن بتن(کارپذیري 

همچنین نسبت باالي حجمی سنگدانه هاي درشت به ریز، باعث جدایی دانه ها و کاهش کارآیی شده و مخلوط بدست آمده 

خشن و پرداختن آن دشوار می باشد ولی چنانچه مصالح ریزدانه را در مخلوط افزایش دهیم آنگاه سبب افزایش کارایی خواهد 

در ضمن دو پارامتر دیگري که در کارآیی مؤثر هستند . تا مخلوط حاصل از دوام کمتري برخوردار خواهد شدشد که نتیج

  بتن با گذشت زمان سفت می شود، البته نه به علت گیرش سیمان بلکه به خاطر. عبارتند از درجه حرارت و زمان

  جذب آب توسط سنگدانه ها) الف

  اببخار آب بویژه در معرض باد و آفت) ب

  کاهش آب در اثر واکنشهاي اولیه شیمیایی) ج

  :به هر حال این آزمایش از دو جنبه مفید است

در صورت یکنواختی جنس و دانه بندي سنگدانه ها، آزمایش نشان دهنده تغییرات در مقدار آب موجود و نسبت آب به  - 1

  .سیمان است

رات دانه بندي شن و ینگدانه ها، آزمایش نشان دهنده تغیدر صورت ثابت بودن میزان آب مخلوط و رطوبت موجود در س - 2

  .ماسه و یا غلط بودن میزان وزنی سیمان و شن وماسه است
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می باشد و اگر از ویبراتور استفاده گردد،  cm7-cm5ضریب شلی بتنی که در ساختمانهاي معمولی بکار می روند حدود 

cm3 مناسب است.  

در . از درون لرزاند و متراکم کرد) ویبره(را می توان با دشواري با خرطوم ارزنده این بتن ) mm30-10(بتن سفت اسالمپ 

که تا حدود زیادي در تراکم بتن مؤثر ) و فوق روان کننده ها روان کننده ها(موقع کار با بتن سفت می توان از افزودنیهاي بتن 

رستی ویبره گردد داراي خلل و فرج کمی خواهد بتن سفت پس از خشک شدن کمتر جمع شده و اگر به د. است استفاده کرد

  .بود و تاب فشاري باالیی خواهد داشت

این نوع بتن حالت خمیري دارد و می توان به راحتی آنرا با ویبره یا کوبیدن متراکم نمود اگر ) cm7-5(بتن خمیري اسالمپ 

ارد و معموال در کارهاي ساختمانی از بتن با این اسالمپ از روان کننده استفاده گردد نیاز به لرزاندن زیاد و یا کوبیدن زیاد ند

  .استفاده می گردد

این نوع بتن نیازي به لرزندان ندارد و در کارهاي سازه اي که نیاز به مقاومت باال باشد از  cm10ل اسالمپ بزرگتر از شبتن 

  .پرداخت کاري آن آسان و کارایی زیادي دارد. این نوع بتن استفاده نمی گردد

  .اصوال مصرف آب در بتن به دو هدف انجام می گیرد

  آب الزم براي گیرش سیمان و انجام عملیات هیدراتاسیون - 1

  آب الزم براي ایجاد کارایی بتن - 2

= 4/0الی  7/0. (درصد وزن سیمان می باشد 70الی  40مجموع این دو مقدار معموال بین 
C
W(  

  .مقدار آب در بتن را می توان چنین بیان کردمزایاي ناشی از کاهش 

  افزایش مقاومت فشاري و خمشی بتن - 1

  افزایش خاصیت آبندي در بتن - 2

  کاهش جذب آب - 3

  افزایش مقاومت در برابر عوامل جوي - 4

  پیوستگی بهتر میان الیه هاي متوالی بتن - 5
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  کاهش تغییرات حجمی در اثر خشک شدن - 6

  اتور و بتنچسبندگی بهتر بین آرم - 7

  کاهش مقدار افت و خزش - 8

البته براي . با افزایش آب آزاد در یک بتن مشخص روانی آن افزایش یافته ولی از مقاومت فشاري آن به شدت کاسته می شود

ار آب مورد نیاز است آب مازاد بر نیاز بتن به مرور زمان تبخیر شده و جاي آن به صورت دهیدارتاسیون سیمان یک مق

  .ند و مقاومت بتن را کاهش می دهدکاي مویین متصل به یکدیگر باقی می ماند و بتن را پوك می سوراخه

ت تر باشد مقاومت فشاري بیشتري دارد ولی کارایی و روانی آن کاهش می یابد در نتیجه ساختن و ریختن و فهر چه بتن س

  .فزودنی الزامی می باشدمتراکم کردن آن در قالب همواره مشکل تر است لذا استفاده از مواد ا

  )کارایی یعنی سهولت در ریختن بتن تازه ساخته شده، قابلیت تراکم آن در قالب و سهولت در پرداخت سطح بتن تازه(

  کارایی بتن به عواملی از قبیل

(مقدار آب مصرفی در بتن  - 1
C
W(  

  نوع سنگدانه هاي موجود در بتن - 2

  انه هادانه بندي سنگد - 3

  نسبت سنگدانه به سیمان - 4

  نوع و نرمی سیمان - 5

  مدت زمان ساخت و ریختن بتن- 7

  .افزودنیها بستگی دارد - 8

عالوه بر روش اسالمپ براي تعیین میزان کارایی بتن روشهاي دیگري نیز وجود دارد مانند درجه تراکم و ضریب تراکم که در 

  .شرح داده می شود 19و  20آزمایش 

  ضریب تراکم  درجه تراکم  اسالمپ به میلی متر  يطبقه بند

S1 10-40   78/0تا  85/0  46/1بزرگتر یا مساوي  
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S2  50-90  46/1  85/0تا  92/0  26/1تا  

S3  100-150  25/1  92/0تا  97/0  11/1تا  

S4   97/0تا  0/1  04/1تا  10/1  16بزرگتر از  

  

  :وسایل آزمایش - 3

  mm100و قطر باالیی  mm200قطر پایین  mm300مخلوط ناقص اسالمپ به ارتفاع 

  .میلی متري می باشد 16که یک سر آن به صورت نیمکره به قطر  mm600و طول  mm16میله کوبنده به قطر 

  cm45مربعی به ضلع  –یک صفحه غیر قابل نفوذ آب 

  بیلچه

  ماله فلزي

  خط کش

  پارچه جهت تمیز کردن

  :نمونه برداري -4

  .شود که کامال بیانگر مخلوط بتن مورد آزمایش باشد نمونه باید به نحوي برداشت

آنگاه بالفاصله نمونه را در محل یا ظرف مناسبی که خاصیت جذب آب نداشته  –نمونه می تواند فقط شامل یک برداشت باشد 

قیقه پس از د 15عمل برداشت نمونه، . باشد ریخته و توسط بیلچه آن را کامال مخلوط کرده تا نمونه یکنواتختی بدست آید

  )آزمایش اسالمپ در این زمان انجام گیرد. (شروع اختالط مصالح صورت گیرد

  

  :روش آزمایش - 5

  .پس از اطمینان تمیزي داخل مخروط آن را مرطوب و سپس بر روي صفحه فوالدي قرار دهید

  .پاهاي خود را بر روي پاشنه هاي تعبیه شده در دو طرف قالب مخروطی شده قرار دهید
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3تفاده از بیلچه با اس
  .وارد کرده تا متراکم گردد بتنضربه در نقاط مختلف  25ارتفاع مخروط را پر کرده و با میله کوبنده  1

ضربه متراکم و در آخرین الیه توجه داشته باشید که میزان بتن در مخروط اندکی از لبه  25با دو الیه دیگر را نیز هر بار 

  .یرون زده باشدفوقانی آن ب

  .با استفاده از ماله فلزي قسمت اضافی بتن را کامال صاف کنید

  .مادامیکه پاها روي پاشنه هاي قالب قرار دارند، اطراف مخلوط و صفحه کار را کامال پاك کنید

  .روط برداریددسته هاي مخروط را بگیرید و در حالی که به طرف پائین فشار می دهید پاهاي خود را از روي پاشنه هاي مخ

  .ثانیه مخروط را به سمت باال بکشید 10تا  5آنگاه در مدت زمان 

  .دقت کنید هیچگونه حرکت جانبی و یا چرخشی به قالب و بتن وارد نشود

  .خط کش را که قبال در سطح قالب تنظیم گردیده بود بر روي خمیر مخروط گذاشته و میزان نشست را اندازه گیري نمایید

  .دقیقه طول بکشد 5/1ز شروع تا پایان نباید بیش از این آزمایش ا

در الیه اول در موقع ضربه زدن میله باید در کل عمق الیه نفوذ کند و براي الیه هاي بعدي ضربه به گونه اي زده شود که 

  .اندکی در عمق الیه قبلی نفوذ کند

  .است) 1مطابق شکل (پس از برداشتن قالب مقدار افت و نشست بتن به یکی از صورتهاي زیر 

  افت طبیعی یا اسالمپ صحیح این بتن دارایی کارایی خوب تا عالی بوده - 1

ط در امتداد سطح شیبدار می وتقریبا نیمی از مخر(افت برشی با کاهش ارتفاع بتن و بریده شدن کناره بتنی و ریزش آن  - 2

آزمایشی را از بخش دیگري از بتن انجام داد چنانچه در  در این حالت نتیجه آزمایش را مردود شمارده و باید دوباره). لغزد

احتماال بتن فاقد ) این مورد در مخلوط هاي خشن روي می دهد(آزمایش دوم نیز ریزش یا لغزش بخشی از نمونه رخ دهد 

  )نیستنداین بتن در هنگام جا دادن در قالب رضایت بخش . (شکل پذیري و چسبندگی الزم براي انجام آزمایش اسالمپ است

این حالت . افت ریزشی یا افت فروریختگی مقدار درصد افت زیاد بوده و به دلیل وارفتن و پخش شدن بتن ایجاد می شود - 3

  .مربوط به مخلوط هاي فوق العاده خیس یا خشن یا کم عیار است
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است قدري کوبه را به سمت  ضربه ها باید به صورت یکنواخت در سطح الیه پخش شود براي الیه هاي زیرین الزم -1تذکر 

  .داخل کج کرد و نیمی از ضربه ها را به صورت مارپیچی از محیط به سمت مرکز وارد نمائید

اگر اسالمپ برشی بدست آید آنگاه آزمایش دوباره تکرار شود تا حتی المقدور شکلی نزدیک به اسالمپ واقعی حاصل  - 2تذکر 

ماال نقاط ضعفی در تهیه طرح مخلوط وجود داشته و این موضوع باید در در صورت وقوع مجدد اسالمپ برشی، احت. شود

  .گزارش ثبت گردد

باید تجدید نظر کلی در محاسبات و تناسب اجزاء ا ) بدون وارد شدن نیرو به مخروط بتن(در صورت فرو ریختگی بتن  - 3تذکر 

  .ختالط انجام پذیرد

میلی متر  38که حداکثر قطر سنگدانه هاي  مصرف شده در آن برابر  این آزمایش براي بتنهایی استفاده می شود -4تذکر 

  .باشد

  :نتیجه آزمایش -6

  .گرد می شود mm5اسالمپ بتن در این آزمایش با استفاده از فرمول زیر تعیین و به نزدیکترین مضرب 

S=hm-hs[mm] 

- S  بتن ) نشست(اسالمپ[mm]  

hm -  ارتفاع قالب[mm]  

hs -  ارتفاع بتن[mm]  

باشد چنین نتیجه گرفته می شود که بتن مورد آزمایش داراي روانی مناسب براي  mm10چنانچه اسالمپ کمتر از  -5تذکر 

  .انجام آزمایش اسالمپ نمی باشد

  موسسه استاندارد صنعتی ایران 3203و  492تفاوتهاي استاندارد 

ارتفاع الیه سوم  cm15ارتفاع الیه دوم  cm5/6یه اول ارتفاع ال(به سه الیه حجمی تقسیم نموده است  492در استاندارد  - 1

  .ارتفاع تقسیم نموده است 3/1به سه الیه مساوي و  3203در حالی که در استاندارد ) کل مخروط

  .زمان مشخص نشده است 3203دقیقه در حالی که در استاندارد  5/1کل آزمایش در  492در استاندارد  - 2
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 40درجه تراکم براي بتنهایی با سنگدانه هایی به قطر حداکثر  –کارایی بتن تازه روش تعیین  19آزمایش شماره 

  3519و   3204شماره ایران و استاندارد ملی  ISO  4103-79و  ISO  4117-79بر اساس استاندارد  میلی متر

  تعیین روانی بتن تازه از طریق قابلیت تراکم آن :هدف -1

به تفضیل در مورد خصوصیات کارایی بتن و عوامل موثر در آن صحبت شده است  18ره در آزمایش شما :اهمیت و کاربرد - 2

  .لذا از تکرار آن خودداري می گردد

در این روش براي . براي تعیین اندازه گیري کارایی بتن به کار می رود) اسالمپ( 18این آزمایش هم مانند آزمایش شماره 

این آزمایش براي انواع بتنهاي تازه به جزء بتنهاي بسیار روان . استفاده می گردد تعیین روانی بتن تازه از قابلیت تراکم آن

  .میلی متر کاربرد ندارد 40همچنین براي بتنهایی با سنگدانه هاي بزرگتر از . کاربرد دارد

ارتفاع میلی متر و  200شکل این ظرف مکعب مستطیل با قاعده مربع به قطر : ظرف مخصوص آزمایش: وسایل آزمایش - 3

میلی متر می باشد در صورت اجبار می توان به جاي ظرف مخصوص از دو قالب مکعب به  2ري ابعاد ادارو میلی متر با 400

  .میلی متري بدست آید 400میلی متر که با دقت بر روي یکدیگر قرار می گیرند استفاده کرد به نحوي که ارتفاع  200بعد 

  رکردن قالبکمچه بنایی وسیله اي براي پ –کمچه 

  میلی متر 40و یا کوبه به قطر حداکثر ) میز لرزان(ابزار براي تراکم بتن شامل میز ویبره 

آزمایش (  3201 ملی ایران شماره  و استاندارد 489شماره ایران بتن تازه بر اساس استاندارد ملی  :مصالح مورد نیاز -4

  )16شماره 

میز شود و در صورتیکه در نظر باشد از بتن مورد آزمایش مجددا استفاده خلی ظرف باید کامال تسطح دا: روش آزمایش - 5

  .شود باید جداره داخلی ظرف با آب مرطوب گردد در غیر اینصورت با قشر نازکی از روغن پوشیده شود

از چهار دیواري براي این منظور با استفاده از کمچه بتن را ) دقت کنید هیچگونه تراکمی صورت نگیرد(ظرف را از بتن پر کنید 

ظرف به نوبت فرو بریزید تا ظرف به طور کامل پر شود سپس بتن واقع شده در باالي لبه فوقانی ظرف را با حرکت اره اي 

  .بردارید به نحوي که بتن داخلی ظرف متراکم نشود
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که دیگر تغییر حجمی در بتن کوبیده با استفاده از میز لرزان و یا کوبه بتن را متراکم کنید تراکم بتن باید تا آنجا ادامه یابد 

شده مشاهده نشود باید دقت کرد که در هنگام تراکم، بتن از هیچ طریقی به خارج از ظرف ریخته نشود و یا شیره آن خارج 

  .نگردد

اي تعیین پس از تراکم، مقدار میانگین تغییر ارتفاع را اندازه گیري کنید اندازه گیري باید با دقت میلی متر صورت گیرد و بر

چنانچه سطح فوقانی بتن در ظرف ناهموار باشد بهتر است با  .میانگین فوق باید اندازه گیري در چهار گوشه ظرف انجام شود

  .ضربه زدن کافی آنرا صاف و هموار کرد

  .درجه تراکم با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد :نتیجه آزمایش -6

  

  = درجه تراکم 

  

  

  

  مدرجه تراک=  

  

  

  ضریب تراکم  اسالمپ به میلی متر  درجه تراکم  طبقه بندي

C0  78/0تا  85/0  10-40  46/1بزرگتر یا مساوي  

C1  26/1  85/0تا  92/0  50-90  46/1تا  

C2  25/1  92/0تا  97/0  100-150  11/1تا  

C3  10/1  97/0تا  0/1  160بزرگتر از   04/1تا  

  

 ارتفاع داخلی ظرف (کل ارتفاع داخلی ظرف)
 ارتفاع بتن متراکم شده

 ارتفاع داخلی ظرف (کل ارتفاع داخلی ظرف)
)ارتفاع داخلی ظرف( –) میانگین نشست بتن(  
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  و 508بر اساس استاندارد دت  ضریب تراکم –تازه روش تعیین کارایی بتن  20آزمایش شماره 

75/3/211 ACI  1881 و -BS  

  تعیین روانی بتن تازه از طریق ضریب تراکم آن :هدف -1

به تفضیل در مورد خصوصیات کارایی بتن و عوامل موثر در آن صحبت شده است  18در آزمایش شماره : اهمیت و کاربرد - 2

  .دلذا از تکرار آن خودداري می گرد

. براي تعیین اندازه گیري کارایی بتن به کار می رود) درجه تراکم) (19(و ) اسالمپ( 18این آزمایش همانند آزمایش شماره 

این آزمایش براي انواع بتنهاي تازه به . در این روش براي تعیین روانی بتن تازه از قابلیت ضریب تراکم آن استفاده می گردد

اگرچه تاکنون روش . میلی متر کارایی ندارد 40رد دارد و براي بتنهایی با سنگدانه هاي بزرگتر از جزء بتنهاي بسیار روان کارب

شناخته نشده است ر الزم براي رسیدن به تراکم کامل پذیرفته شده اي جهت اندازه گیري مستقیم کارایی که در واقع میزان کا

مال کار مشخصی درجه تراکم مخلوط را اندازه گرفته و از این لیکن آزمایش ضریب تراکم روشی است که به طور معکوس با اع

  .جهت آزمایش مناسبی است

در این آزمایش کار اعمال شده شامل شامل کار غلبه کننده بر اصطکاك مصالح نیز بوده است اما اگرچه اصطکاك واقعی با 

ضریب تراکم از تعیین نسبت بین وزن  کارایی مخلوط تغییر می کند سعی می شود این میزان کار به حداقل ممکن برسد

  .مخصوص بتن مورد آزمایش در شرایط آزمایش به وزن مخصوص همان بتن با تراکم کامل نتیجه می شود

  :وسایل مصالح آزمایش - 3

مخروط ناقص و یک استوانه می باشد که به صورت عمودي بر روي یکدیگر قرار گرفته  ودستگاه شامل د: دستگاه فاکتور تراکم

ند دو مخروط در انتها داراي دو درب مفصلی بازشو می باشند و جهت کاهش اصطکاك سطوح داخلی مخروط صیقلی شده ا

  گرم 1ترازو با دقت  –است 

  17بتن مصرفی مطابق با نتایج بدست آمده از آزمایش شماره 

  :شرح آزمایش
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و سپس حجم استوانه را با  (A)اندازه گیري نمود  گرم 1ابتدا وزن استوانه خالی دستگاه ضریب تراکم را با ترازو با دقت 

  (V)کولیس با دقت یک میلی متر مشخص می کنیم 

اضافی بین روي . سپس مخروط باالیی را به آرامی از بتن پر کنید سعی کنید عملی براي متراکم کردن نمونه صورت نپذیرد

سپس دریچه انتهاي مخروط باالیی را باز کنید تا بتن به  .مخروط اول را با تیغه پاك کنید و از تراکم نمونه خودداري کنید

طور یکپارچه در مخروط دوم که کمی کوچکتر از مخروط اولی است بریزد در این حالت بتن اضافی از سر مخروط به بیرون 

با این روش . انددر مخروط دوم باقی می م) از لحاظ وزن و حجم و تراکم(می ریزد و همواره یک مقداري بتن مطابق استاندارد 

در این مرحله بدون اینکه به نمونه بتن . خطاي ناشی از ریختن بتن توسط اشخاص مختلف در مخروط باالیی حذف می گردد

  .داخل مخروط فشاري وارد شود بتن اضافی روي مخروط را با یک تیغه پاك کنید

در این مرحله نیز . تن به داخل استوانه ریخته شودسپس دریچه پائینی مخروط دوم را به یک باره باز کنید و اجازه دهید ب

  .اضافی بر بتن وارد نگرددفشار مرحله قبلی بتن اضافی روي استوانه با تیغه پاك شود و دقت شود هیچگونه  ومانند د

  .(B)گرم وزن کنید  1وزن استوانه و بتن داخل آن را با ترازو به دقت 

توانه می توان وزن مخصوص بتن آزمایشی را در شرایط آزمایش از طریق فرمول استوانه و وزن بتن داخل اسحجم با داشتن 

  .زیر محاسبه نمود

V
AB  P1وزن مخصوص بتن آزمایشی = −

در مرحله بعد نمونه را از ظرف استوانه اي خارج کرده و ظرف را کامال شسته و خشک می کنیم و سپس حداقل در چهار الیه 

اخل ظرف ریخته و هر الیه را با لرزاندن و کوبیدن کامال متراکم می کنیم به طوري که در اثر کوبیدن و یا لرزاندن بتن را در د

  .حجم بتن کاهش نیابد

و مجددا وزن مخصوص بتن را در حالت  (C)گرم وزن نموده  1در این مرحله مجددا استوانه و بتن داخل آن را با ترازو با دقت 

  .فرمول زیر محاسبه می کنیمتراکم کامل مطابق 

 
V

AC   =P2وزن مخصوص بتن متراکم= −
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  ضریب تراکم از نسبت وزن مخصوص بتن در حالت آزمایش به وزن مخصوص بتن در حالت متراکم بدست

  .آید می

1

2
P
P   =ضریب تراکم  

  .مپ و موارد استفاده بتن در شرایط مختلف نشان داده شده استدر جدول ذیل ارتباط بین کارایی و ضریب تراکم و اسال

ردی

  ف

درجه 

  کارائی
اسالمپ

mm 

درجه 

  تراکم

ضریب 

  تراکم
  استفاده بتن در مکانهاي مختلف

  78/0  46/1  0-25  خیلی پایین  1
براي راههایی که با غلطک هاي سنگین متراکم می 

  .شوند

  85/0  46/1  25-50  پایین  2
  .طک هاي دستی متراکم می شوندبراي راههایی که غل

  براي پی هاي با بتن انبوه و براي مقاطع با فوالد کم

  50-100  متوسط  3
تا  46/1

24/1  
92/0  

درحد پائین کارایی این گروه براي دالهاي تخت و با 

تراکم دستی و با استفاده از سنگ شکسته هم چنین 

براي بتن مسلح معمولی با تراکم دستی و براي مقاطع 

  .فوالد زیاد که لرزانده می شودبا 

  100-175  باال  4
تا  04/1

25/1  
97/0  

براي قطعات با انبوه زیاد آرماتور و معموال براي لرزاندن 

  .مناسب نیست

اسالمپ (همانگونه که از جدول مشخص است آزمایش فاکتور تراکم بر خالف آزمایش اسالمپ و درجه تراکم در کارایی پائین 

  .تري داشته و تغییرات کارایی در بتن هاي نسبتا خشک را  دقیقتر نشان می دهدحساسیت بیش) 25-0

در این حالت باید با چکش . بتن به جداره مخروط می چسبد) مخلوط خشک(گاهی در بتنهاي با کارایی پائین  -1تذکر 

  .الستیکی به جداره قالب ضربه زده تا بتنها از جداره جدا شوند
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ئین مقدار واقعی کار الزم براي تراکم کامل به عیار مخلوط وابسته است در حالی که در آزمایش ضریب در بتن ها با کارایی پا

در همه مخروط ها با ضریب تراکم «معنی رد فرضیه به تراکم بتنهاي کم عیار کار بیشتري  نسبت به بتنهاي پر عیار دارند این 

  .می باشد» یکسان کار یکسانی الزم است
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-ISO-1920   3202 و 1608ایران شماره بر اساس استاندارد ملی  استاندارد قالبهاي آزمایشی بتن 21آزمایش شماره 

76  

  تعیین ابعاد و رواداریهاي و کاربرد نمونه هاي آزمایشی بتن :هدف -1

استوانه قائم  –کعب هدف از این آزمایش آشنایی با قالبهاي مختلف بتن و ابعاد و رواداریهاي آنها و کاربرد آنها که به اشکال م

  .منشورهاي قائم با مقطع مربع و کاربرد هر یک از آنها را بیان می کند –

درصد اندازه اسمی که در زیر داده شده است  ±10) رواداري(باید با اختالف ) نمونه هاي مکعبی( dابعاد مبناي نمونه آزمایشی 

برابر اندازه بیشینه اسمی  4انواع نمونه هاي آزمایشی باید حداقل در مورد هر یک از  dاندازه مبناي . مطابقت داده شده باشد

  .دانه هاي سنگی مصالح مصرفی در بتن باشد

 d=100یا ) 150(یا  200یا  250یا  300مکعب ها به ابعاد 

  ).نه بتنمیلی متري براي ساخت مالت مورد استفاده قرار می گیرد  50نمونه هاي مکعب (میلی متر قالب استاندارد می باشد 

  ).ابعاد به میلی متر می باشد( d2و ارتفاع  dاستوانه ها به قطر 

 d=100یا ) 150(یا  200یا  250یا  300

  Lو طول  dمنشورها با مقطع مربع شکل به ضلع 

 d=  100یا ) 150(یا  200یا  250یا  300

D 5  یا)d4=(L  

  .وشته شده است بر دیگر ارقام ارجحیت دارددر جداول این استانداردها ارقامی که داخل پرانتز ن - 1تذکر 

ي بودن سطح باربري مکعب ها و منشورها در تمام آزمایشات و براي استوانه در مورد آزمایش فشاري برابر تورواداري مس

d0005 / در آزمایش کششی و می باشدd00001 /می باشد.  

 90±5/0یه بین سطوح باالیی و پائینی و مولد استوانه ها برابر و رواداري زاویه ها در وجوه مجاور مکعب ها و منشورها و نیز زاو

  .درجه باشد

  .مورد استفاده قرار می گیرد) کشش غیر مستقیم به روش برزیلی(مکعب ها براي آزمایش فشاري و کششی 
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اده قرار می مورد استف) به روش برزیلی(کشش مستقیم و کشش غیر مستقیم  –استوانه ها براي آزمایشهاي فشار سه محوري 

  .گیرد

منشورها در مرحله نخست براي آزمایش خمشی مورد استفاده قرار می گیرد و سپس قطعاتی که بعد از انجام آزمایش خمش 

  .بکار روند) روش برزیلی(باقی می مانند می توان براي آزمایش فشاري یا کششی غیر مستقیم 

ندازه مبنا اختالف داشته باشد می توان مقاومت را بازاء اندازه هاي مبنا درصد با ا ±1اگر ابعاد حقیقی نمونه آزمایشی در حدود 

اي حقیقی نمونه هاي آزمایشی همحاسبه کرد اگر ابعاد حقیقی از حدود این رواداري خارج باشند مقاومت باید بر مبناي اندازه 

  .که با دقت میلیمتر اندازه گیري شده اند محاسبه شود
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و عمل آوري نمونه هاي بتنی در آزمایشگاه براي آزمونه هاي فشاري و خمشی و ساختن  22شماره آزمایش 

  کششی و تعیین مقاومت آنها بر اساس استاندارد

  طرز ساخت و نگهداري نمونه هاي بتنی :هدف -1

صورت پذیرش بتن در کارگاه بر اساس نتایج آزمایش فشاري نمونه هاي برداشته شده از بتن مصرفی  :اهمیت و کاربرد - 2

دفعات نمونه برداري از بتن باید به نحوه یکنواختی در طول مدت تهیه و مصرف بتن توزیع گردند و نمونه ها باید از . می گیرد

مقصود از هر نمونه برداري از بتن تهیه دو نمونه آزمایشی از آن است که  )16آزمایش (محل نهایی مصرف برداشته شود 

گی یا هر سن مقرر شده دیگري انجام می پذیرد و متوسط مقاومت فشاري بدست آمده به روز 28آزمایش فشاري آنها در سن 

براي ارزیابی کیفیت بتن قبل از موعد مقرر می توان یک نمونه آزمایشی دیگر هم . عنوان نتیجه نهایی آزمایش منظور می شود

  .به منظور انجام آزمایش مقاومت فشاري تهیه کرد

تمامی ضوابط مربوط به مقاومت فشاري مشخصه بتن بر اساس آزمایش آزمونه هاي استوانه ) آبا(ران بر طبق آئین نامه بتن ای

در صورت استفاده از آزمونه هاي مکعبی باید مقاومت آنها به مقاومت نظیر . میلی متر استوار است 150*300اي به ابعاد 

  .استوانه اي تبدیل گردد

پذیرش بتن در کارگاه باشد مگر آنکه در مشخصات فنی خصوصی پروژه از  آزمایشهاي مقاومت کشش بتن نباید مبناي

  .آزمایش مقاومت کششی بعنوان معیاري براي پذیرش بتن ذکر گردد

  .و پائین تر می توان نسبتهاي اختالط را بر اساس تجارب قبلی و بدون مطالعه آزمایشگاهی تعیین کرد C12براي بتنهاي رده 

می توان نسبتهاي اختالط را مطابقت دفترچه مشخصات فنی عمومی را مالك قرار داده مشروط بر  25Cتا  16Cبراي بتنهاي 

  .آنکه مصالح مصرفی استاندارد باشند

به باال نسبت هاي بهینه طرح اختالط باید از طریق مطالعات آزمایشگاهی باشد در صورتی که حجم هوا  C30براي بتنهاي رده 

  .مکعب باشد تواتر نمونه برداري باید به ترتیب زیر باشد اختالط بتن بیشتر از یک متر

  متر مربع سطح 150متر مکعب بتن یا  30از هر ) آزمونه 2(براي دالها و دیوارها یک نمونه  - الف

  متر طول 100براي تیرها و کالفها در صورتی که جدا از قطعات دیگر بتن ریزي شوند یک نمونه برداري از هر  -ب
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  متر طول 50ا یک نمونه برداري از هر براي ستونه -پ

  .در صورتی که حجم هر اختالط بتن کمتر از یک متر مکعب باشد می توان مقادیر مذکور را به همان نسبت تقلیل داد -ت

  .حداقل یک نمونه برداري از هر رده بتن در هر روز الزامی است -ث

  .نمونه برداري از کل هر سازه الزامی است 6حداقل  -ج

متر مکعب کمتر باشد می توان از نمونه برداري و آزمایش  30ر صورتی که کل حجم بتن ریخته شده در کارگاه از د -چ

. مقاومت صرف نظر کرد مشروط بر آنکه به تشخیص دستگاه نظارت دلیلی بر رضایت بخش بودن کیفیت بتن موجود باشد

  .لقی می گردد که یکی از شرایط زیر برقرار باشدق بر رده مورد نظر و قابل قبول تبمشخصات بتن در صورتی منط

  .در آزمایش سه نمونه برداري متوالی مقاومت هیچکدام کمتر از مقاومت مشخصه نباشد - الف

fcX ≥3,2,1  

از  بیشتر) کیلوگرم بر سانتی متر مربع 15) (نیوتن بر میلی متر مربع(مگاپاسکال  5/1 مقاومت متوسط نمونه ها حداقل -ب

 .مگاپاسکال کمتر نباشد 4مقاومت مشخصه باشد و کوچکترین مقاومت نمونه ها از مقاومت مشخصه منهاي 

4−≥ fcXMIn     5.1و+≥ fcX  

 امشخصات بتن در صورتی غیر قابل قبول است که متوسط مقاومتهاي نمونه ها از مقاومت مشخصه کمتر باشد ی -پ

  .پاسکال کمتر باشدمگا 4قاومت نمونه ها از مقاومت مشخصه منهاي کوچکترین م

fcX p3     4یا−fcXMin p  

مشخصات بتنی که با توجه به شرایط الف و ب غیر قابل قبول نباشد ولی مطابق شرط پ قابل قبول هم به شمار نیابد می توان 

  .از نظر سازه اي قابل قبول تلقی گرددبه تشخیص طراح بدون بررسی بیشتر 

مراقبت از بتن به مجموعه تدابیري گفته می شود که باعث شود سیمان موجود در بتن به مدت کافی مرطوب بماند به طوري 

  .که حداکثر میزان آب گیري آن چه در الیه هاي سطحی دانه ها و چه در حجم آنها میسر باشد

ي اطالق می شود که به موجب آنها از اثر نامطلوب عوامل بیرونی مانند شسته شدن به محافظت از بتن به مجموعه تدابیر

لرزش و ضربه خوردن بتن جوان جلوگیري یا سرد شدن سریع یا یخ بندان و وسیله باران یا آب جاري اثر بادهاي گرم و خشک 

  .شود
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به گرفتن و سخت شدن آن به کمک حرارت می پروراندن بتن به مجموعه تدابیري اطالق می گردد که باعث سرعت بخشیدن 

  .گردد

  :وسایل آزمایش - 3

  )21بر اساس آزمایش (کششی  –خمشی  –قالبهاي فشاري  - 1

  ترازو با دقت گرم - 2

  )پروراندن بتن(یورینگ براي عمل آوري کحوضچه آب یا دستگاه  - 3

  .)سر آن به صورت نیمکره می باشد سانتی متر که یک 60میلی متر و طول  16فوالدي به قطر (میله تراکم  - 4

  ظرف مناسب براي اختالط بتن - 5

  بیلچه یا کمچه براي مخلوط کردن بتن - 6

  چکش الستیکی - 7

  پرس هیدرولیکی - 8

  17نمونه برداري بر اساس آزمایش شماره یا و  16مصالح مصرفی شامل بتن با استفاده از آزمایش شماره 

به پائین و براي  C16در موارد استثنایی و کم اهمیت براي ساختن بتن از رده ) آبا(یران آئین نامه بتن اشرح آزمایش بر طبق 

  .لیتر مجاز است که اختالط با دست صورت گیرد 300هر بار ساخت حداکثر 

مصالح سنگی شامل شن و ماسه باید . گرم توزین نمائید 1مصالح مصرفی شامل شن و ماسه و آب و سیمان را تهیه و با دقت 

درصد زیادتر از میزان بتن مورد لزوم براي  5-10ه حالت اشباع با سطح خشک توزین شوند مصالح توزین شده باید حدود ب

  .قالب باشد مخلوط کردن بتن در آزمایشگاه با وسایل دستی و یا ماشینی صورت می گیرد

  .تمناسب نیس) بتن با حباب هوا(مخلوط کردن با دست براي بتنهاي هوادار  - 1تذکر 

بتن باید در ظرف فلزي نفوذناپذیر تمیز و نم دار با کمچه یا بیلچه یا هر وسیله مناسب دیگر به ترتیب  :مخلوط کردن با دست

  .زیر مخلوط گردد

  .سیمان و ماسه باید بطور یکنواخت مخلوط گردد - الف

  .خلوط گرددبه مخلوط ماسه و سیمان مخلوط شده شن اضافه گردد و دوباره به صورت یکنواخت م -ب
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دقیقه  4±4/1مطلوب بدست آید و حداق ) کارایی(آب به تدریج به این مخلوط بیفزائید و آنرا به هم بزنید تا گرانروانی  -پ

  .مخلوط نمود

قالب گیري نمونه ها کششی و فشاري بتون ساخته شده را در سه الیه مساوي در قالب بریزید و در ریختن هر الیه با گردش 

ضربه میله تراکم بکوبید و  25چنان در اطراف قالب جاي دهید که به طور یکنواخت پخش شود و هر الیه را با  بیلچه بتن را

سعی کنید میله تراکم کمی در سطح الیه زیرین نفوذ کند و در کوبیدن الیه زیرین میله تراکم باید در تمام ضخامت الیه نفوذ 

  .کند

دن بتن به دیواره خارجی قالب تعدادي ضربه به وسیله چکش الستیکی زده شود و براي از بین بردن فضاي خالی در حین کوبی

ضربه نیز خاتمه یافت و تعدادي ضربه با چکش الستیکی به جداره قالب  25و ) الیه سوم(بعد از اینکه الیه آخري ریخته شد 

فحه اي شیشه اي یا فلزي روي قالب قالب را با کمچه صاف کنید و براي جلوگیري از تبخیر ص) رویی(زده شد سطح خارجی 

  .بگذارید

  .)ایران تعداد الیه ها را دو الیه ذکر کرده است 3200در استاندارد (

باید آزمونه ها در مقابل ضربه ارتعاش و از دست دادن ) ولساعت ا 12خصوصا (نه در قالب است دقت شود تا زمانی که نمو

  .رطوبت مورد محافظت قرار گیرند

ساعت بعد از قالب گیري با یک الیه نازك از خمیر سیمان  4تا  2نه هاي آزمون را می توان پس از گذشت سطح رویی نمو

  ).به این عمل بتونه کاري گفته می شود(پوشش داد و سطوحی صاف براي نمونه فشاري تهیه نمود 

اب فشاري نمونه مورد آزمون باشد تر از اب فشاري آن بیشتتبه طور کلی مالتی که براي بتونه کاري به کار برده می شود باید 

  .و ضخامت بتونه نیز تا آنجا که مقدور است باید نازك باشد

ساعت بعد از قالب گیري از قالب خارج کرد و در محیط مرطوب یا در آب در درجه  48الی  20نمونه ها را باید به مدت 

  .روز تجاوز کند 3ماندن نمونه ها در قالب نباید از درجه سانتی گراد تا زمان آزمون نگهداري شود  23الی  17حرارت 

این نمونه ها نباید در معرض جریان آب قرار گیرند و در صورتیکه در آب نگهداري شوند باید آب را با آهک اشباع  -2تذکر 

  ).دمنظور از محیط مرطوب محیط نمداري است که ذرات آب به صورت آزاد در اطراف نمونه باشد و تبخیر نشو(کرد 

  :قالب گیري نمونه هاي خمشی



 135

بر (قالبهاي آزمون مقاومت خمشی به صورت تیر مکعب مستطیل تهیه شده بطوریکه حداقل طول آن سه برابر ارتفاع می باشد 

کوچکترین بعد نمونه باید از سه برابر اندازه بزرگترین دانه شن مصرف شده بیشتر باشد و در هیچ حالت ) 21اساس آزمایش 

بتن مصرفی باید در دو . سانتی متر نباشد نمونه هاي آزمون باید در حالیکه محور طولی آن افقی است ساخته شود 5کمتر از 

و هر الیه را به کمک کوبیدن متراکم گردد و الیه تحتاتی را ) قالبهاي کششی و فشاري در سه الیه بود(الیه برابر ریخته شود 

  .کند و سطح فوقانی را با تخته ماله صاف کنید باید چنان کوبید که در تمام عمق آن نفوذ

  .در الیه فوقانی باید چنان کوبید که حداقل نیمی از ضربات میله تراکم در الیه زیرین نفوذ کند - 3تذکر 

سانتی متر که یک سر آن به صورت نیم کره به قطر  60میلی متر و به طول  16میله تراکم یک میلگرد است به قطر  -4تذکر 

سانتی متر که یک سر آن به  30میلی متر و به طول  10ی متر در آمده است یا به صورت یک میلگرد راست به قطر میل 16

  .میلی متر در آمده است می باشد 10صورت نیم کره به قطر 

  .تعداد ضربه ها و قطعه میلگرد کوبنده و ابعاد قالب خمشی در جدول زیر داده شده است

  تعداد ضربه براي هر الیه  mm2قطر میلگرد  ی متر مربعسطح نمونه ها بر حسب سانت

  25  10  سانتی متر مربع 160تا 

  10  320تا  161از 
سانتی متر  5/6یک ضربه براي هر 

  مربع

  16  به باال 321از 
سانتی متر  13یک ضربه براي هر 

  مربع

یا وسیله مناسب دیگر بطور عمودي در قالب  بعد از کوبیدن هر الیه باید اطراف قالب را با فرو بردن سر یک ماله بنایی و

) در مرحله دوم(بعد از این کار . متراکم کرد و سپس با زدن ضربه به سطح خارجی قالب از تشکیل حبابهاي هوا جلوگیري کرد

  .باید بتن اضافی سطح فوقانی قالب را برداشت

  .د و مانند قالبهاي فشاري و کششی نگهداري نمودساعت بعد از قالب گیري بتن را از قالب خارج کر 48الی  20و بعد از 
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قبل از وزن . گرم وزن نمود 1باید با دقت را نمونه ها فشاري قبل از انجام آزمایشات و تعیین مقاومتهاي  :مقاومت فشاري

  .کردن نمونه هایی که در آب یا محیط مرطوب عمل آمده اند باید آب اضافی از سطح آنها پاك شود

ابعاد نمونه را با دقت میلی متر مشخص نمود و وزن مخصوص ظاهري آزمونه ها را از تقسیم کردن وزن به حجم در مرحله بعد 

  .محاسبه شده به ازاي ابعاد بدست آمده تعیین نمود

هیدرولیکی قرار داد دقت شود سطوح تماس صفحات فلزي و آزمونه ها باید کامال تمیز پرس سپس نمونه را در داخل دستگاه 

و آزمونه باید در مرکز صفحه ماشین قرار داشته باشد و صفحات را باید طوري به آزمونه نزدیک کرد که تماس کامل و  باشد

همزمان بر روي نمونه وارد شود و نیرو باید بطور یکنواخت و ممتد و بدون ضربه طوري اعمال شود که آهنگ ازدیاد تنش 

حد پائین آهنگ بارگذاري مربوط به ) کیلوگرم بر سانتی متر مربع در ثانیه 2/0تا  10(مگاپاسکال در ثانیه باشد  4/0±6/0

  .بتنهاي با مقاومت کم و حد باال مربوط به تنهایی با مقاومت زیاد است

هنگامی که آزمونه قبل از گسیختگی سریعا تغییر شکل می دهد باید از تنظیم آهنگ بار خودداري کرد و اجازه داد که 

بارگذاري باید تا گسیختگی کامل نمونه ادامه یابد و حداکثر مقدار . غییر شکل نسبی موجود صورت پذیردگسیختگی با آهنگ ت

 (N/mm2)بر حسب مگاپاسکال  fcمقاومت فشاري نمونه . بار یادداشت شود

P  حداکثر نیروي گسیختگی بر حسبN          
A
Pfc = 

A  سطح باربر بر حسبmm2  

ز آنجایی که اعمال کشش محوري به نمونه بتنی مشکل می باشد مقاومت کششی بتن به روشهاي غیر ا :مقاومت خمشی

این روشها به مقاومتهایی منتهی می شود که از . تعیین می گردد) شکافتن(مستقیم یعنی آزمایش خمش و آزمایش برزیلی 

  .مقاومت واقعی تحت بار کششی محوري بیشتر می باشد

مورد آزمایش به وجود می آید که مدول گسیختگی  تیرکششی ماکزیمم تئوریکی در تارهاي پائینی  در آزمایش خمشی تنش

توصیه شده  BS5328-81روش این آزمایش در . نامیده می شود و در طراحی بزرگراهها و روسازي فرودگاهها به کار می رود

امروزه بارگذاري دو نقطه اي متقارن . گذاري بستگی داردشکل بارختگی به ابعاد تیر و باالتر از همه به مقدار مدول گسی. است

در این نوع بارگذاري لنگر خمشی ثابتی بین نقاط اعمال بار ایجاد می . مورد استفاده قرار می گیرد) دهانه تیر 3/1به فاصله (
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ایل به ترك خوردن به دهانه در معرض تنش ماکزیمم قرار می گیرد و در نتیجه در این منطقه است که تم 3/1شود طوري که 

  .وجود می آید

توصیه شده که در آن ابعاد تیر  BS1881-170و BS1881-83این آزمایش در استاندارد انگلستان به شماره هاي 

مگاپاسکال در  1/0تا / 02میلی متر و سرعت بارگذاري در تارهاي پائینی در محدوده  100×100×500و یا  150×150×750

  .ن بارگذاري براي بتنهاي با مقاومت کم و سرعتهاي باال براي بتن هاي با مقاومت زیاد به کار می رودسرعت پائی. ثانیه باشد

میلی متر و سرعت بارگذاري بین  152×152×508توصیه شده است که در آن ابعاد تیر  ASTM C 84-78این آزمایش در 

  .مگاپاسکال در ثانیه می باشد/ 02تا / 0143

میانی تیر رخ دهد مدول گسیختگی  بر اساس تئوري ارتجاعی معمول به صورت زیر  3/1ستگی در در این حالتها اگر شک

  .محاسبه می شود

fbt  =3124     مدول گسیختگی مقطع
2

d
PL

d
dcLP

I
Myfbt ===

)/(
)/()/(

 

M  =ممان اینرسی مقطع  

y =حداکثر فاصله تا تار خنثی  

I =ممان اینرسی مقطع در حول محور خنثی  

P  =دهحداکثر نیروي وار  

L =طول موثر تیر  

d  =ارتفاع تیر  

از سوي دیگر . نتایج آزمایش رد می شوند BS-1881-83میانی تیر رخ دهد آنگاه مطابق  3/1اگر شکستگی خارج از 

ASTM  C78-84  میانی تیر در فاصله  3/1اجازه می دهد گسیختگی خارج ازa 3
1

<a  از نزدیکترین تکیه گاه رخ دهد و

  .مدول گسیختگی از رابطه زیر محاسبه می شود
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34

3

)
12

(

)2/()
2

(

d
Pa

d

dPa

I
MyPbt ===  

  .باشد آنگاه باید نتایج آزمایش رد شوند) L05 / > )α- L/3چنانچه گسیختگی در مقطعی رخ دهد که 

ه نمون. انجام می گیرد) بندرت مکعبی(آزمایش تعیین مقاومت کششی معموال بر روي نمونه استوانه اي  :مقاومت کششی

طوري بین صفحات دستگاه قرار می گیرد که محور آن افقی باشد و سپس بار افزایش می یابد تا گسیختگی به صورت دو نیم 

بازبینی ( ASTM  C496-71و  BS1881-83شدن در صفحه شامل قطر قائم نمونه به وجود آید این روش آزمایش در 

  .توصیه شده است) 1979شده در سال 

شهاي فشاري موضعی خیلی باال در خطوط بارگذاري نوارهاي باریکی از مواد فشرده مانند تخته چند الیه براي جلوگیري از تن

یا تخته سخت بین نمونه و صفحات دستگاه آزمایش قرار می گیرند تحت این شرایط مقاومت فشاري افقی زیادي در باال و 

قائمی با همان اندازه همراه می باشد حالتی از فشار تک  پائین استوانه به وجود می آید اما چون این تنش با تنش فشاري

محوري به وجود می آید به طوري که گسیختگی در این نقاط به وجود نمی آید در عوض گسیختگی در اثر تنش کششی افقی 

الی / 02بین  BS-1881-83و یکنواخت در بقیه مقطع استوانه به وجود می آید بار با سرعت ثابتی اعمال می شود بر طبق 

مگاپاسکال در ثانیه قرار بگیرد و مقاومت کششی / 023تا / 011بین  ASTM C2496-71مگاپاسکال در ثانیه و بر طبق / 04

  .از فرمول ذیل حساب می گردد

L طول استوانه  

d قطر استوانه         
Ld
ptfs π

2
=  

p حداکثر نیروي وارده  



 139

 و ASTM C231 بر اساس آزمایش  در بتن هاي خمیري) هوا(ضاي خالی روش تعیین درصد ف 23آزمایش شماره 

  ISO4848-80  3520ایران شماره استاندارد ملی  و 511دت 

  سنجش میزان هواي موجود در بتن خمیري :هدف -1

ب فشاري آن هر چه بتن متراکم تر باشد تا. همواره مقاومت فشاري بتن ارتباط مستقیم با تراکم بتن دارد :اهمیت کاربرد - 2

بیشتر است همانطور که قبال نیز عنوان شده بود بتن تشکیل شده است از دانه هاي درشت شن و بین این دانه هاي درشت 

البته شن و ماسه نیز . دانه هاي متوسط ماسه جاي می گیرند و بین این دانه هاي متوسط دانه هاي ریز سیمان قرار می گیرد

با توجه به نوع دانه بندي و تراکم بتن هنوز فضاي خالی در بتن . وسط و ریز تقسیم می گرددخودشان به دانه هاي درشت و مت

البته ذکر این نکته در اینجا الزم است که ) قسمتی از بتن که با مواد جامد پر نشده است فضاي خالی بتن است(قرار می گیرد 

ولی در این آزمایش هدف ما بدست آوردن فقط . گرددمیزان آب آزاد در بتن بعد از خشک شدن تبدیل به فضاي خالی می 

این ریزه سوراخها به . فضاي خالی در بتن خمیري است بیشتر فضاي خالی بتن ریزه سوراخهایی است که از هوا پر شده است

و زیادي  مقدار نشت آب بستگی به گشادي. یک شکل و یک اندازه نیستند و به همدیگر راه دارند لذا آب در آنها نشت می کند

امروزه ایجاد . یکی از بزرگترین پیشرفتهاي تکنولوژي بتن پیدایش و گسترش بتن با حباب هوا است. این ریزه سوراخها دارد

بتن با حباب هوا با استفاده . حبابهاي هوا در بتن اساسا به منظور بهبود مقاومت آن در برابر یخ زدن و آب شدن انجام می گیرد

حبابهاي هوا در بتن با . یا اضافه کردن یک ماده افزودنی حباب زا در حین اختالط تولید می گردد از یک سیمان حباب زا

ن تدر ب. میلی متر دارند 1/0درصد آنها قطري برابر یا کوچکتر از  90حباب هوا از نظر اندازه بسیار کوچکند به طوري که حدود 

در بتن با . میلی متر هم می رسد 2اد بسیار کمی از آنها به بزرگی تا بدون حباب هوا قطر حبابها بسیار متغیر است و قطر تعد

به طور متوسط در هر متر (حباب هوا حبابها به یکدیگر مرتبط نیستند بلکه در سرتاسر خمیر سیمان به خوبی توزیع شده اند 

ون حباب هوا حبابها به هم راه در حالی که در بتن بد) حباب هوا وجود دارد 000/000/400/-مکعب بتن با حباب هوا حدود 

  .دارند
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عمل آوردن بتن آسان می گردد زیرا حبابهاي هوا در بتن مانند ساچمه عمل  –ریختن  –با تولید حباب هوا در بتن ساختن 

ه بتن با حباب هوا بهتر ب. لیتر کمتر نمود 15الی  10می کنند و ضمنا می توان آب الزم براي ساختن بتن در هر متر مکعب را 

  .فوالد می چسبد و در برابر گرماي زیاد و سرماي زیاد و یخبندان و اثرات شیمیایی مقاومتر است

  .با توجه به مطالب ذکر شده در فوق می توان چنین نتیجه گیري نمود

می  چنانچه هوا ي داخل بتن به صورت حبابهاي مستقل باشد عالوه بر آنکه ضرري ندارد بتن داراي خواص بهتري که ذکر شد

ولی اگر این هواي موجود در داخل بتن به صورت ریزه سوراخهایی به یکدیگر راه داشته باشند بتن پوك خواهد شد و . گردد

در صورتی که خوب ) بتن معمولی(بتن بدون حباب هوا . مقاومت آن کم می شود و در مقابل عوامل جوي پایدار نخواهد بود

درصد خلل  5/4الی  4بتن با فضاي خالی بیش از . فضاي خالی دارد% 3طور متوسط مخلوط شده باشد و متراکم شده باشد به 

گاهی در کارگاهها بتنهایی خیلی روان و پر . و مقاومت فشاري آن به طور آشکاري کم می شود) پوك است(و فرج داشته باشد 

از تراکم میزان هواي کمی را نشان می  این چنین بتنی بعد. آب می سازند تا اینکه به سهولت در قالب ریخته و جابجا شود

این دلیل بر خوب بودن بتن نیست چون فضاي خالی بتن توسط آب اضافی پر شده است و در اثر خشک شدن % 1حدود . دهد

  .بتن آب اضافی تبخیر شده و بتن داراي مقاومت مکانیکی پائینی می گردد

ن تازه بوده که با مشاهده تغییر حجم بتن در اثر تغییر فشار در این روش آزمایشی هدف تعیین مقدار هواي موجود در بت

وزن مخصوص باالتر از (این روش در بتن و مالتهایی کاربرد دارد که سنگدانه هاي آن نسبتا متراکم بوده . تعیین می گردد

gr/cm32 (و براي بتنهاي سبک با سنگدانه هاي متخلخل کاربرد ندارد.  

  :وسایل آزمایش - 3

  )متر مکعب 01/0(لیتر  10رد آزمایش حدود بتن مو - 1

  میله صاف کننده -5چکش الستیکی  -4میله تراکم  - 3تلمبه دستی باد  - 2

دو نوع هواسنج که از لحاظ طرح اساسی از قانون بویل ماریوت استفاده می کنند موجود است که : دستگاه هوا سنج بتن - 6

  .گفته می شود 2و نوع  1وع براي سهولت در این استاندارد به آنها هواسنج ن

و میله تراکم  (B)لیتر می باشد و یک سرپوش  5که داراي حجم حداقل  (A)شامل یک مخزن ) 1(دستگاه هواسنج، بتن نوع 

(C) در قسمت فوقانی سرپوش . می باشدB  درجه تعیین درصد فضاي خالی بتن(D)  فشار سنج(E)  و شیرهاي(F, G, 
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H)  والوI (valve) همچنین چهار پیچ اتصال براي متصل نمودن . ده کردن هواي داخل دستگاه هواسنج بتنجهت فشر

در پائین ترین نقطه سرپوش براي کنترل  Hسه عدد شیر وجود دارد شیر  Bوجود دارد روي سرپوش  Bبه سرپوش  Aمخزن 

کنترل فشار هواي داخل در باالي سرپوش براي  Gشیر ) سطح آب باید روي درجه صفر دستگاه تنظیم باشد(سطح آب 

براي ریختن آب مورد نیاز به داخل دستگاه  Fو شیر ) بار ثابت باشد 5/1میزان فشار هواي داخل سرپوش باید روي (سرپوش 

  .1مطابق شکل شماره . هواسنج بتن مورد استفاده قرار می گیرد

فاع مشخص بر روي بتن مورد آزمایش ریخته و طرز کار این دستگاه به طور مختصر بدین گونه می باشد که مقداري آب به ارت

سپس کاهش حجم هواي موجود در بتن را با افت سطح آب در اثر فشار وارده بر آن . آنرا تحت فشار معینی قرار می دهند

  .درصد هواي موجود در بتن بر حسب عدد بدست آمده محاسبه می گردد. اندازه بگیرید

لیتر می باشد و طوري ساخته می شود که  5استوانه اي لبه دار با حداقل ظرفیت  (A)شامل یک مخزن ) 2(هواسنج بتن نوع 

در . تشکیل شده است (C)و یک میله تراکم  (B)یک درپوش . اتصال مخزن به درپوش چفت و محکم و غیر قابل نفوذ باشد

ستقیما نشان می دهد و شیرهاي صد هوا را مربه طریقی کالیبره شده است که د (E)فشار سنج  (B)این نوع هواسنج درپوش 

(FG, H)  و والوI (valve) جهت فشرده کردن هواي داخل دستگاه بر روي درپوش نصب می باشد.  

طرز کار این دستگاه به طور مختصر بدین گونه می باشد که حجم معینی از هوا تحت فشار مشخصی قرار گرفته و با حجم 

امال نفوذناپذیر به حالت تعادل قرار می گیرد که مقدار فشار قرائت شده عقربه نامعین هواي موجود در بتن تازه در محوطه ک

 (N/mm2)مگاپاسکال  200الی  50معموال فشارهاي معادل . فشارسنج بر حسب درصد هوا در فشار تعادل محاسبه می گردد

یا  N/mm2 1/0پاسکال برابر کیلو 100بار برابر  1/0اتمسفر برابر  1. (متداول می باشد  ))(kg/cm2بار  20الی  5(

kg/cm21.(  

دستگاه از یکدیگر مجزا نموده و بتن مورد آزمایش را در سه الیه در  Bو  Aابتدا قسمت  )1(روش آزمایش هوا سنج نوع 

پس از . ضربه در جهات مختلف و نقاط مختلف کامال متراکم می کنیم 25با  Cریخته و هر الیه را با میله تراکم  Aمخزن 

ضربه سریعا به دیواره کاسه بزنید تا حفره هاي ایجاد شده به  15الی  10زدن هر الیه با استفاده از چکش الستیکی میله 

پس از اتمام سه الیه و  .وسیله میله زدن کامال پر شود و هیچگونه حباب هواي بزرگی در روي سطح میله خورده موجود نباشد

ا کامال صاف و تراز نموده و بعد از آنکه لبه هاي ظرف را کامال تمیز و پاك کرده پس از متراکم نمودن بتن قسمت فوقانی بتن ر
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را  Fو  Gو  Hهر سه شیر . را بر روي آن قرار داده و پیچهاي اتصال مخزن به سرپوش را کامال محکم می کنیم Bایم سرپوش 

خارج شده بعد از  Hاز گذشت لحظاتی آب از شیر آب را وارد مخزن نموده پس  Fدر این مرحله از شیر . در حالت باز قرار داده

آنرا محکم نموده و مجددا آب اضافه نموده تا ستون آب روي بتن حدودا تا نصف ارتفاع لوله ایستاده  Hخارج شدن آب از شیر 

ن بار درجه از خط عمودي منحرف کرده و با استفاده از کف کاسه بعنوان محور آنرا چندی 30سپس دستگاه را حدود . برسد

و همزمان با آن با چکش الستیکی به درپوش چندین ضربه بزنید تا حبابهاي ) بار 5حداقل (بدور محور خود بچرخانید 

سپس دستگاه را به حالت اولیه خود برگردانید و در حالیکه ضربه . احتمالی هواي باقی مانده در باالي سطح بتن از بین برود

کاسه وارد می کنید مقداري آب در داخل لوله ایستاده ریخته تا سطح آب از درجه صفر هاي آرام با چکش الستیکی به کناره 

به  Iکف موجود روي ستون آب بر روي صفر میزان کرده و تمامی شیرها را ببندید سپس با استفاده از والو . کمی باالتر رود

به بتن وارد نمائید براي رفع ) پاسکال 1500ا بار ی 5/1(وسیله تلمبه دستی فشاري کمی بیشتر از فشار مورد لزوم آزمایش 

در مرحله بعد با کمک شیر تخلیه هوا . گرفتگی موضعی ضربات سریعی با چکش الستیکی به مخزن دستگاه اندازه گیري بزنید

بتدریج فشار  h1. ارتفاع آب در روي لوله مدرج را بخوانید و آنرا یادداشت کنید. بار ثابت کنید 5/1درجه فشارسنج را روي عدد 

هوا را از طریق شیر تخلیه هواي باالي ستون آب کم کنید و بعد از خروج کامل هوا به مدت یک دقیقه چند ضربه آرام به 

  مقدار هواي ظاهري موجود در بتن برابر است با 2hسپس براي بار دوم ارتفاع آب داخل لوله را قرائت کنید . دیواره کاسه بزنید

2h -1h =ود در بتندرصد هواي موج  

الیه زیرین باید تا انتها میله زده شود و دقت گردد میله . در موقع متراکم کردن با میله زدن به نکات ذیل توجه کنید -1تذکر 

محکم به کف کاسه زده نشود و در میله زدن الیه دوم و آخر باید فشار میله به اندازه اي باشد که حداکثر نفوذ در الیه قبلی 

  .تر بودهمیلی م 25حدود 

بنابراین آب پر شده بر روي سطح بتن  kg/cm2 5/1به وسیله تلمبه هواي موجود در داخل دستگاه را فشرده کرده  -2تذکر 

 2Vبه حجم ثانویه  1Vو حجم اولیه ) فشار ثابت است بنابراین حجم کم می شود(به داخل فضاي خالی بتن رانده می شود 

  .انه مدرج دستگاه می توان درصد هوا بتن را قرائت نمودتقلیل پیدا می کند و به وسیله استو

انواع دیگري از این وسیله وجود دارد که میزان درصد هواي بتن را با ثابت بودن حجم و کاهش فشار از روي  -3تذکر 

  .فشارسنج مشخص می کند
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  :محاسبات

  .وي درصد هواي بتن روي نوع بتن بحث کنیدکلیه محاسبات مربوط به ساخت بتن را بنویسید و از روي عدد بدست آمده از ر

  )2(روش آزمایش هواسنج نوع 

ریخته و هر الیه را با  Aدستگاه را از یکدیگر جدا نموده و بتن مورد آزمایش را در سه الیه در مخزن  Bو  Aابتدا دو قسمت 

ز میله زدن هر الیه با استفاده از پس ا. ضربه در جهات مختلف و نقاط مختلف کامال متراکم می کنیم 25با  Cمیله تراکم 

زدن کامال پر شود و ضربه ضربه سریعا به دیواره کاسه بزنید تا حفره هاي ایجاد شده به وسیله  15الی  10چکش الستیکی 

هیچگونه حباب هواي بزرگی در روي سطح میله خورده موجود نباشد در موقع میله زدن و متراکم کردن باید توجه نمود که 

د نکند و در میله زدن الیه ررین باید تا انتهاي ظرف میله زده شود و دقت گردد که میله تراکم محکم به ته ظرف برخوالیه زی

میلی متر باشد پس از اتمام سه الیه  25هاي دوم و سوم باید فشار میله به اندازه اي باشد که حداکثر نفوذ در الیه قبلی حدود 

کامال صاف نموده و تراز نموده و پس از اینکه لبه هاي دور دستگاه را کامال تمیز نموده و  و متراکم کردن قسمت فوقانی بتن را

را روي آن قرار می دهیم و پمپهاي اتصال درپوش به مخزن را کامال محکم می کنیم شیر اصلی هوا را بسته و هر  Bسرپوش 

آب به داخل کاسه ریخته تا ) 2مطابق شکل (یرها توسط یک سرنگ الستیکی از طریق یکی از ش. دو شیر درپوش را باز کنید

دستگاه باید به آرامی تکان داده شود تا تمام هواي حبس شده توسط یکی از شیرها . از شیر مقابل دیگر آب از آن خارج گردد

پمپ پس از اطمینان از خارج شدن هواي حبس شده شیر تخلیه هواي محفظه هوا را بسته و هوا به داخل آن . خارج گردد

  )مگاپاسکال 200(کنید تا عقربه فشارسنج بر روي فشار اولیه تعیین شده قرار گیرد 

خنک شد و به درجه نرمال رسید پس از ثابت شدن ) تلمبه شده(که هواي فشرده ) ثانیه 30معموال (پس از گذشت چند ثانیه 

ضربه هایی مالیم و . اندازه گیري را باز کنید و تثبیت فشار هر دو شیر درپوش را بسته و شیر هواي بین محفظه هوا و کاسه

. در این حالت عدد نشان داده شده روي فشارسنج را یادداشت کنید. سریع به دیوار مخزن جهت رفع گرفتگی موضعی بزنید

پس از یادداشت عدد فشارسنج با باز کردن هر دو شیر فشار . عدد نشان داده شده مستقیما درصد هواي را نشان می دهد

  .اخل کاسه را پائین آورده و سپس دروپش را برداریدد
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در غیر اینصورت . شیر اصلی هوا باید قبل از خارج نمودن فشار هوا از داخل محفظه و کاسه اندازه گیري بسته شود -1تذکر 

ورتیکه آب وارد در ص. سبب می شود که آب به داخل محفظه وارد گردد و در نتیجه در اندازه گیریهاي بعدي اشتباه وارد گردد

  .محفظه تراکم شد باید از طریق شیر تخلیه هوا آب را خارج کرده و با استفاده از تلمبه هوا آخرین قطره هاي آب خارج گردد
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  512بر اساس آزمایش دت  ) joisolروش (تجزیه بتن تازه  24آزمایش شماره 

  تنتجزیه بتن و تعیین مقادیر وزنی هر جزء از اجزاء اصلی ب :هدف -1

اغلب در کارهاي اجرائی الزم است از ترکیب یک بتن ساخته شده تجزیه به عمل آید و مقدار هر جزء  :اهمیت و کاربرد - 2

این عمل را قبل از زمان گیرش نهایی خمیر سیمان می توان انجام داد همانطور که . اصلی تشکیل دهنده بتن را کنترل نمود

سیمان و آب موجود در بتن جهت اطمینان از طرح اختالط  –ماسه  –دیر وزنی شن بیان شد هدف در این آزمایش تعیین مقا

  .اندازه بزرگترین دانه سنگ –مقدار سیمان  –

در این آزمایش هدف ما تعین وزن حقیقی هر یک از اجزاء ) سیمان و آب –ماسه  –شن (بتن تشکیل شده از مخلوط اجسام 

مسلما این وزنها حقیقی . ماسه را از هم جدا نمائید و وزن هر یک را بدست آوریم چنانچه به طور معمولی شن و. بتن می باشد

نیست زیرا در آنها آب وجود داشته است بنابراین تمامی وزنها را در داخل آب بدست آورده تا آب موجود در بتن را حذف کرده 

  .را حساب می کنیم باشیم و در نهایت با یک تصحیح و تأثیر نیروي ارشمیدس وزن واقعی هر قسمت

میلی متر که در سنگدانه ها وجود دارد جزء سیمان موجود  15/0البته در این روش درصدي خطا وجود دارد و ذرات ریزتر از 

  .درصد وزن ماسه می باشد 10الی  5/2در بتن محسوب می گردد که این مقدار طبق منحنی استاندارد ماسه بین 

  :وسایل آزمایش - 3

  کیلوگرم 2مایش به مقدار حدود بتن مورد آز - 1

  تجزیه بتن (joisol)دستگاه  - 2

در سیستم  38که در یکدیگر قرار گرفته اند که شامل الک مدول  Cو  Bو  Aاین دستگاه تشکیل می شود از سه ظرف 

AFNOR  در سیستم  4یاASTM  ظرف (میلی متر  75/4یاC(  

  )Bظرف (میلی متر  15/0یا  ASTMدر سیستم  100و یا  AFNORدر سیستم  23و الک مدول 

  ).Aظرف (و ظرف خارجی که داراي کف بسته می باشد 

  .کل سیستم به وسیله دسته اي به یکدیگر متصل شده است

  .شن را در خود نگه میدارد) میلی متر 75/4یا ) (4یا ( 38با الک مدول  Cظرف 
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  .ر خود نگه می داردماسه را د) میلی متر 15/0یا ) (100یا ( 23با الک مدول  Bظرف 

  .در ته ظرف مقدار سیمان مخلوط بتن را در خود نگه می دارد Aظرف 

  .مجموعه این سه ظرف به وسیله یک دسته و ترازوئی مخصوص که به یک سطل مربوط می باشد متصل می گردد

  

  

  :روش آزمایش

  گرم وزن بتن در هوا 1500ا وزن نموده مقدار کیلوگرم از بتن مورد نظر ر 5/1گرم مقدار  1ابتدا به دقت با ترازو با دقت 

Gr1500=P0 

  می نمائیم Pvخالی را در آب وزن کرده و آن را  Cو  Bو  Aدر مرحله بعد مجموعه سه ظرف  - 1

را در قسمت فوقانی مجموعه سه ظرف ریخته و ظرف پر را در داخل آب وزن می کنیم که آن  P0در مرحله بعد بتن نمونه  - 2

  )در داخل آب) Cو  Bو  Aوزن بتن و سه ظرف  Pp(می نامیم  Ppلت را در این حا

در مرحله بعد مجموعه ظروف را با بتن در زیر جریان آهسته آب گرفته و دقت می شود دانه هاي ریز ماسه و سیمان همراه  - 3

سیمان از الکهاي مربوطه عبور  ظرف را پر از آب نموده و آن را تکان می دهیم تا ماسه و.  جریان آب از باالي ظرف خارج نشود

  .کنند

که حاوي شن می باشد را جدا نموده و ظرف پر از شن را در داخل آب وزن نموده و سپس وزن  Cدر این مرحله ظرف  - 4

  .می نامیم 1Pخالی را در داخل آب وزن می کنیم تفاضل این دو وزن که وزن شن در آب می باشد را ظرف 

انجام می دهیم یعنی ظرف پر از ماسه را در داخل آب وزن نموده و سپس وزن خالی ظرف  B همین عملیات را براي ظرف - 5

B  2را در داخل آب وزن می کنیم تفاضل این دو وزن که وزن ماسه در آب می باشد راP می نامیم.  

  .نامیده و نیازي به اندازه گیري ندارد 3Pوزن سیمان در داخل آب را  - 6

P=Pp-Pv  
  وزن کلی بتن در داخل آب= سه ظرف در آب وزن + وزن بتن  - آب  وزن سه ظرف در 

P3=P-(P1-P2)  
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  وزن سیمان در داخل آب=وزن بتن در آب –) وزن شن در آب –وزن ماسه در آب (

  :محاسبات

را در  هر سه موجود در آب را اندازه گیري کرده ایم و اکنون وزنهاي آنها) 3P(و سیمان ) 2P(و ماسه ) 1P(اکنون وزنهاي شن 

  .هوا محاسبه می کنیم

  وزن آب هم حجم آن جسم+ وزن آن جسم در آب = وزن هر جسم در هوا 

edd
dPP
−

=′
1

1
11 

edd
dPP
−

=′
2

2
22 

edd
dPP
−

=′
3

3
33  

  در روابط فوق

1d   وزن مخصوص شن 

2d وزن مخصوص ماسه  

3d وزن مخصوص سیمان  

ed وزن مخصوص آب  

3     عموما وزن مخصوص شن و ماسه
21 /6/2 cmgrdd ==  

3      عموما وزن مخصوص سیمان
3 /05/3 cmgrd =  

3/1       عموما وزن مخصوص آب cmgrd e =  

 .و از رابطه زیر نتیجه می شودنامیده  P0وزن آب موجود در بتن را 

)( 32104 PPPPP ++−=  

  .این آزمایش را انجام داده و ابتدا بتن را ساخته و در نهایت مقادیر وزنی هر کدام را مقایسه کنید
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  فهرست مطالب

  شماره صفحه                      عنوان

  مقدمه

  خمیر سیمان - فصل اول

  روش تعیین جرم حجمی سیمان 1آزمایش شماره 

  روش تعیین درجه نرمی سیمان 2ایش شماره آزم

  روش تعیین غلظت خمیر نرمال سیمان 3آزمایش شماره 

  روش تعیین زمان گیرش اولیه و نهایی خمیر سیمان 4آزمایش شماره 

  )سالمت سیمان(روش تعیین انبساط سیمان  5آزمایش شماره 

  ها سنگدانه - 2فصل 

  الک روش دانه بندي شن به وسیله 6آزمایش شماره 

  ها و درصد جذب آب روش تعیین درصد رطوبت کلی سنگدانه 7آزمایش شماره 

  روش دانه بندي ماسه توسط الک و تعیین ضریب نرمی 8آزمایش شماره 

  ها  روش تعیین وزن واحد و فضاي خالی سنگدانه 9آزمایش شماره 

  اسهروش تعیین وزن مخصوص ظاهري و وزن مخصوص انبوهی شن و م 10آزمایش شماره 

  SEروش تعیین خاك رس الي و گرد و خاك در ماسه به روش  11آزمایش شماره 

  ها هاي رسی و ذرات خرد شونده در سنگدانه روش آزمون کلوخه 12آزمایش شماره 

  میکرون 75روش تعیین مصالح ریزتر از  13آزمایش شماره 

  ستگاه لوس آنجلسروش تعیین درصد سائیدگی در مصالح سنگی به وسیله د 14آزمایش شماره 

  ها روش تعیین ضریب تطویل و تورق سنگدانه 15آزمایش شماره 

  بتن - 3فصل 
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  BS- ACI-318-83-882طرح اختالط بتن بر اساس  16آزمایش شماره 

  روش نمونه برداري از بتن تازه 17آزمایش شماره 

  براي بتنهاي خمیري) اسالمپ(روش تعیین ضریب شلی  18آزمایش شماره 

  میلی متر 40براي بتنهاي با سنگدانه تا قطر ) درجه تراکم(روش تعیین کارایی بتن تازه  19ماره آزمایش ش

  میلی متر 40براي بتنهایی با سنگدانه تا قطر ) ضریب تراکم(روش تعیین کارایی بتن تازه  20آزمایش شماره 

  استاندارد قالبهاي آزمایشی بتن 21آزمایش شماره 

  کششی –خمشی  –هاي فشاري  هاي آزمایشی در آزمایشگاه براي آزمونه عمل آوردن نمونه ساختن و 22شماره آزمایش 

  در بتن خمیري) هوا(روش تعیین درصد فضاي خالی  23آزمایش شماره 

  روش تجزیه بتن تازه 24شماره  آزمایش
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  دستورالعمل آزمایشگاه تکنولوژي بتن

  مطابق با استاندارد ایران

 DIN – BS – ASTM – ACIو ذکر استانداردهاي 

 

 قابل استفاده دانشجویان مهندسی عمران و ساختمان

  در مقاطع کارشناسی و کاردانی

  

  مولف

  مهندس فرهاد مصباح ایراندوست
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