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 بخش اول

 مقدمه 
 عالمات اختصاری 1-1

SSDAهای اشباع با سطح خشک = جرم سنگدانه 

dAخشک شده در گرمخانه(  های کامالً خشک= جرم سنگدانه( 
A جرم سنگدانه مرطوب = 

1a = )درصد هوای غیرعمدی بتن )ناخواسته 

2a )درصد هوای عمدی بتن )خواسته = 
a  درصد هوای کل بتن = 

ca( به صورت اعشاری) = جذب آب سنگدانه 
C  جرم سیمان = 
D جرم مواد افزودنی شیمیایی و پودری معدنی جایگزین سیمان = 
F جرم خاکستربادی = 

cmf ای(مخلوط بتن )استوانه= مقاومت فشاری متوسط )مقاومت هدف( برای طرح 

cfای( = مقاومت فشاری مشخصه بتن یا مقاومت مشخصه فشاری بتن )استوانه 
)'cm(f بتن سیمان  به  آب  نسبت  تعیین  برای  فرضی  شده  اصالح  متوسط  فشاری  مقاومت   =

 شدهحبابزایی
F.M. مخلوط سنگدانه( ریزی)  نرمی= مدول 

G جرم یک متر مکعب بتن تازه = 
k مؤثر جایگزینی سیمان برای مواد پودری معدنی فعال = ضریب 
L جرم سرباره = 

M )جرم دوده سیلیسی )میکروسیلیس = 
m=  )رطوبت سنگدانه )بصورت اعشاری 
nها در محاسبه انحراف معیار= تعداد نمونه 

1n  2وnها در دو گروه متوالی برای محاسبه انحراف معیار = تعداد نمونه 
P طبیعی= جرم پوزوالن 

sRضریب اصالحی انحراف معیار = 

1r درصد هوای عمدی  1به ازای  شدهحبابزایی= کاهش نسبت آب به سیمان بتن 

2r درصد هوای عمدی  1به ازای  شدهحبابزایی= کاهش مقاومت بتن 

3r=   درصد هوای عمدی 1به ازای  شدهحبابزاییدرصد کاهش آب آزاد بتن 
s ای(ها )استوانه)استاندارد( مقاومت فشاری نمونه= انحراف معیار 

1s 2 وs های متوالی = انحراف معیار محاسبه شده از دو گروه نمونه 
(SM) مقاومتی در طرح مخلوط بتنیا = حاشیه ایمنی 

4S, 3S, 2S, 1S های اسالمپ = رده 
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ASSDVهای اشباع با سطح خشک = حجم کل ذرات سنگدانه 

aV بتن )عمدی و غیرعمدی( = حجم هوای کل 

fW آب آزاد بتن = 

tW آب کل بتن = 
w/c )نسبت آب به سیمان )نسبت آب آزاد به سیمان = 

mW جرم آب مصرفی برای ساخت بتن = 

ixمقاومت فشاری هر نمونه در محاسبه انحراف معیار = 

mxها در محاسبه انحراف معیار= میانگین مقاومت فشاری نمونه 

cρ =  سیمان جرم مخصوص ذرات 

wρ= جرم مخصوص آب 

Dρ =جرم مخصوص افزودنی 
𝝆𝑨𝑺𝑺𝑫 جرم مخصوص ذرات سنگدانه اشباع با سطح خشک = 

 کليات  1-2
بتن اسبت، به نحوی که بتن تولید   یاجزا  ها و مقادیرفرآیند تعیین نسببت ،طرح مخلوط بتن

صببرفه باشببد و الزامات مورد نیاز را تأمین کند. این الزامات شببده تا حد امکان مقرون به
 باشد. ی و دوام مییآمعموالً، مقاومت فشاری، کار

ی با ترو به مقدار کم بر اسبباس روابط تجربي بیشببتر اجزاي بتن  و مقادیر  هاتعیین نسبببت
  ،طرح مخلوط پیچیده اسببت   سببازوکار  شببود.انجام ميیاضببی و نیری  اسببتداده از روابط ر

صببورت متضبباد تحت تأثیر قرار  ه ممكن اسببت خواص بتن ب  عاملبا تغییر دادن یك   ازیر
ي را افزایش  روانممكن اسبببت یی کم،  آبا کارافزودن آب به مخلوط بتن  ،گیرد. براي مثال

. را زیاد نمباید  “انداختگیآب  و    دگیجداشببببب ”و احتمبال  دکنب   مك را و دوام اما مقباومت   ،دهد
كه شببامل رواني )آسبباني در   ،اسببت یافتهاصببلي تشببكیل  لدهؤ م ي از دو  ایدر حقیقت، كار

به مخلوط  آب باشببد كه وقتي  مي  (جاري شببدن( و چسبببندگي )مقاومت در مقابل جداشببدگي
نشبان   ، از خودعملکردی مخالف یکدیگر  مشبخصبه،این دو  ممکن اسبت شبود، افزوده مي

متضببباد اسبببت. بسبببیاري از   هایهنر متعادل كردن این اثر ،طرح مخلوط  ،. بنابرایندهند
محاسبببات  و    روابطاز   ایمجموعهتوان طرح مخلوط را بر اسبباس  ن از اینكه نميامهندسبب 
  ،د، اما با درك صبحیح اصبول و با كمي تجربه نكنخشبنودي ميناانجام داد، احسباس   یعدد
 . دست یافتتوان به هنر طرح مخلوط  مي

ي طرح مخلوط انجام شبده اسبت،  نیرهاي هر چند تاكنون تالش زیادي در خصبوص جنبه
هاي طرح  روش  ،عبارت دیگرهشبببود. بهاي تجربي اسبببتداده مياز روشعمدتاً  اما هنوز  

تعیین براي باشببببند، اما  مدید ميمقادیر اجزای بتن    و ها مخلوط براي انتخاب اولیه نسبببببت
وجود و مقادیر ا هو تنییم نسبببت  های آزمایشببیمخلوطنیاز به سبباخت    ،نهایي يهانسبببت
ببه عنوان راهنمبا مورد اسببببتدباده قرار ميه  روابط تجربي، بب .  دارد گیرنبد و طور معمول 

شبببوند. در صبببورت مغایر بودن هاي آزمایشبببي بر اسببباس این روابط سببباخته ميمخلوط
مورد نیر، باید در   اتهاي آزمایشبي با مشبخصب شبده مخلوطبتن تازه و سبخت  هایویژگی

 عمل آید. طرح مخلوط تجدید نیر به
های  عنوان روش ملی طرح مخلوط بتن، تطابق با استاندارد سنگدانهدر روش ارائه شده به

های سبببیمان پرتلند )اسبببتاندارد ملی ( و ویژگی302به شبببماره )اسبببتاندارد ملی ایران  بتن



 
 
 
 

روش ملی                                                                                                                
 3طرح مخلوط بتن   / 

 

 

 

و   چنین سبایر اسبتانداردهای ملی مربوط به سبیمانو هم17518-1و   389  به شبمارهایران 
نامه بتن ایران آیینحسب مورد،  همچنین   در نیر گرفته شده است. ،(مواد جایگزین سیمان

و مشببببخصبببببات فنی عمومی و نهم(  پنجم و  حب  او مقررات ملی سببببباختمبانی ایران )مبب 
 باید رعایت گردد.  خصوصی پروژه  

رود و كار ميعنوان راهنماي اولیه طرح مخلوط بهه روش ارائه شبده ب ذكر اسبت كهقابل 
هاي آزمایشبي در آزمایشبگاه و همچنین مطابق با شبرایط كارگاه سباخته شبوند و باید مخلوط

ی و مقادیر اجزا هاپس از بررسبببی نتایج مقاومت فشببباری و دیگر الزامات طرح، نسببببت
 نهایی گردند.   ،مخلوط

بیشببتر و به منیور آشببنایی کامل با جزئیات    ضببیحاتشببود، جهت تو میهمچنین توصببیه 
 د.گردروش، به راهنمای روش ملی طرح مخلوط بتن مراجعه  

 .  را بکار بردتوان آن باشد که میافزار محاسباتی نیز میاین روش دارای نرم
 

 دامنه کاربرد  1-3
 :عبارت است ازدامنه کاربرد این روش طرح مخلوط  

(  مرسببوم)های معمولی  اجزای بتن  و مقادیر هاتعیین نسبببتبرای  ی، این روش مل -
و   C50مقاومتی تا رده فختلهای بتنی م ها و سبببازهمورد مصبببرف در سببباختمان

با در متر  میلی 38تا   5/9متر با حداکثر اندازه اسبببمی میلی  210تا  10اسبببالمپ  
نیر گرفتن مقاومت مشببخصببه فشبباری، دوام، کارآیی، شببرایط سبباخت و کنترل  

های نامهآیینو    کارگاهی و شبرایط حمل و ریختن و سبایر ضبوابط مشبخصبات فنی
 .رودمی، بکار توسط طراح مخلوط معتبر و مقررات ملی ساختمانی

هبای  بتن  مباننبدهبای ویژه  برای طرح مخلوط بتنبطور مسببببتقیم    ،روش ملی  این -
  آکندهپیشبتن   و  بتن الیافی، بتن خودتراکم ،های سبنگینبتن سببک،های  حجیم، بتن
مانند   با اعمال تمهیدات خاص و تغییراتیو اسببببتداده از این روش  رود  بکار نمی

 .باشدپذیر مین، امکاآنچه در راهنمای روش آمده است

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 :بخش دوم
 مبانی طرح

 

 کليات 2-1
نیر از روش مورد اسببببتدباده، نیباز به اطالعات و برای تهیبه طرح مخلوط بتن، صببببرف

چنین در مورد مقباومت هدف طرح، روانی و دوام مورد  هایی درباره اجزای بتن و همداده
ها و اطالعات در کنار برخی تعاریف و نکات دیگر  دارد. درباره این خواسببتهنیاز وجود  
   گذرد.مطالبی از نیر می ،در این فصل

 

 حاشيه ايمنی مقاومت  2-2
و   اجزای بتن کیدیتناشببی از غیریکنواختی احتمالی در که  به دلیل تغییرات مقاومت بتن، 

مخلوط    ،باشببدبتن می سبباختدقت در های اجزا به دلیل عدم ی مقادیر ونسبببتتغییرات کم  
  ای انتخاب شبببونداجزا بتن به گونهها و مقادیر نسببببتاینکه  یا  بتن باید طوری طرح گردد

. در کارگاه اطمینان حاصبل گردد مشبخصبهمقاومت  دسبتیابی به از  با احتمال مشبخصبی،  که 
مقاومت مشببخصببه، که در واقا همان مقاومت مورد نیر در طراحی و سبباخت    ،بنابراین
مقاومت به بتوان تا یابد افزایش بینی شببده پیشباشببد، باید به اندازه حاشببیه ایمنی می سببازه

. حاشببیه ایمنی مقاومت  )مقاومت هدف( برای طرح مخلوط دسببت یافتفشبباری متوسببط  
وم سب گردد. روش تعیین حاشبیه ایمنی در بخش  بر اسباس اطالعات آماری تعیین میمعموالً  

 شرح داده شده است. 
 

 روانی 2-3
از آزمایش اسبالمپ اسبتداده    ،سبنجش روانی بتنبیان و  برای   ،روش طرح مخلوطاین  در 

بنبدی روانی بتن تبازه در این روش طرح مخلوط  طبقبه، برای  1-2جبدول    شبببببده اسبببببت.
 شده است.    در نیر گرفته ،12284-1شمارهایران به ملی مطابق استاندارد باشد که می

 

 بندی بتن تازه بر اسا  مقدار اسالمپطبقه -1-2 جدول

 (مترميلیاسالمپ ) بندیطبقه 

1S  40تا  10 سدت 

2S  90تا 50 خمیری 
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3S 150تا   100 روان 

4S  )210تا  160 خیلی روان )سیال 

آزمایش  ، باشببد مترمیلی 210و یا بیشببتر از  مترمیلی 10در صببورتیكه اسببالمپ بتن تازه کمتر از 
گیری روانی اسببتداده  برای اندازه ، های مناسببب دیگرو باید از روش روش مناسبببی نیسببتاسببالمپ  
 نمود. 

 
 .استاهمیت  دارایریزی(  )در هنگام بتن روانی خواسته شده در پای کارالزامات معموالً  

اولیه بتن را پس از   (روانیاسبببالمپ )ها،  مانند سبببایر روشبرای تهیه طرح مخلوط بتن 
. بر این اسببباس با توجه به  گرفتنیر  در باید  ( پس از اتمام سببباخت  دقیقه  5)سببباخت بتن 

باید روانی  ،در فاصببله زمانی سبباخت بتن تا زمان ریختن در سببازه  ،اسببالمپ تجربیافت 
افت  مقبدار  اسببببالمبپ مورد نیباز در پبای کبار و  مقبدار   اولیبه را برابر مجموع)اسببببالمبپ(  

 .، در نیر گرفتاسالمپ مورد انتیار
 

 )ساخت(  مصرفی، آب کل، آب آب آزاد 2-4
برای رسبیدن به شبرایط اشبباع با   ،شبامل آب جذب شبده توسبط سبنگدانه  ،کل مخلوط بتنآب 

 ییآکارو تامین  الزم  سببیمان   خمیر  دجایآب آزاد برای ال  شببام و همچنین    1سببطح خشببک 
 باشد.می

کمتر از حالت اشبببباع با   یها در حدمقدار رطوبت سبببنگدانه  ،چنانچه در شبببرایط واقعی
به حالت اشببباع با  سببطح خشببک باشببد، باید مقدار آب مورد نیاز برای رسبباندن سببنگدانه

افزود و در صبببورتیکه مقدار رطوبت   آزادو به مقدار آب د  کرتعیین   را سبببطح خشبببک 
باید مقدار   ،ها بیش از رطوبت سببنگدانه در حالت اشببباع با سببطح خشببک باشببدسببنگدانه

آب  با بتن  ()سبباخت  مصببرفیحالت آب   هر  دررد.  ک کم    ،آزاداز آب را  رطوبت اضببافی 
ها در حالت اشببباع با سببطح آزاد، متداوت خواهد بود و صببرفاً در حالتی که همه سببنگدانه

چنین در حالتی که همباشبند. بتن یکسبان می  ()سباخت  مصبرفیآب آزاد و آب   ،باشبند خشبک 
 برابر خواهند بود.  ،)ساخت( بتن  مصرفیآب ها کامالً خشک باشند آب کل و  همه سنگدانه

یا مواد صببورت نسبببت آب آزاد به سببیمان  به ،در روش ارائه شببده، نسبببت آب به سببیمان
ها در حالت  سبنگدانه  فرضد و مقدار آب آزاد نیز بر اسباس و شب میدر نیر گرفته سبیمانی 

 گردد.  میاشباع با سطح خشک منیور  
 

 ها نوع سنگدانه 2-5
گذارد،  های بتن اثر میو در مشبخصبه  اسبتهای سبنگدانه  دو عامل بسبیار مهم که از ویژگی

ها از در روش ملی طرح مخلوط بتن، سبنگدانهشبکل ذرات و بافت سبطحی سبنگدانه اسبت. 

ــــــــ  ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ  ــــــــــ
 

1 Saturated - Surface - Dry (SSD) 
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 5)شبکسبته(  4و تیزگوشبه  3ای نشبکسبته()رودخانه  2به دو صبورت، گردگوشبه 1نیر شبکل
 .تقسیم شده است
و بافت   باشببببندمییی مخلوط  آکارتغییر  امل مهمی در عو  6و بافت سببببطحیشببببکل ذرات 

 برخالفر پیوسببتگی بین خمیر سببیمان و سببنگدانه و مقاومت بتن مؤثر اسببت. دسببطحی  
  ،طور کلی ه ب بیشبتری دارد. تاثیربر مقاومت  درشبت   سبنگدانهسبنگدانه ریز، شبکل  شبکل 

  .تیزگوشبه اسبت باشبد که یک یا چند وجه آن شبکسبته یا هایی میدانهسبنگدانه شبکسبته شبامل  
بتن اما معموالً مقاومت    ،یابدیی مخلوط کاهش میآکار  ها،اسبببتداده از این نوع سبببنگدانه با

گوشبه بیشبتر  درشبت گردسبنگدانه   حاویسببت به مخلوط  سبنگدانه درشبت تیزگوشبه ن  حاوی
  باشبدمیاز اهمیت برخوردار    مقاومتپربرای بتن درشبت اسبت. لذا انتخاب نوع سبنگدانه  

اسبتداده شبود. شبایان ذکر اسبت،  )تیزگوشبه( شبکسبته  درشبت های  اسبت که از سبنگدانه  بهترو  
، در باشبدها میاز ریزدانهبیشبتر  مقاومت بتن ر  بها  دانهدرشبتسبطحی  ثیر شبکل و بافت أت

ر کارآیی و روانی بتن بیشببتر از بهای ریز  حالی که تأثیر شببکل و بافت سببطحی سببنگدانه
 هاست.   دانهدرشت
تأثیری  های معمولی رایجهای آن بطور مستقیم بر کیدیت بتنجنس سنگدانه و کانیمعموالً  

مشببببکالتی را بببار آورد.   ،هباییزایی ببا قلیبانبدارد مگر اینکبه از نیر دوام بویژه واکنش
بافت سبطحی    های آن بصبورت مسبتقیم برچنین ممکن اسبت جنس سبنگدانه و نوع کانیهم

 آن تأثیرگذار باشد.
 

 بندی سنگدانه دانه -2-6
بنبدی  محبدوده دانبه  . معموالً اسبببببتهبا نیز عبامبل مهمی در خواص بتن  بنبدی سببببنگبدانبهدانبه

ها تا آنجا که شود که از طرفی از حجم فضای خالی بین سنگدانهطوری در نیر گرفته می
یی مناسبببی برای بتن تأمین گردد. زیرا اکار  ،امکان دارد، کاسببته شببود و از طرف دیگر

بندی و محدوده آن را طوری ارائه کرد که حداقل فضببای منافذ توان منحنی دانهاگرچه می
بندی  دانهیی مناسبببببی نباشببببد.  آاما ممکن اسببببت چنین مخلوطی دارای کار  ،دسببببت آید هب

و تبأثیر آن بر   دارد  انبداختگیآبو  چنین تبأثیر زیبادی بر جبداشبببببدگی  بتن هم هباسببببنگبدانبه
 شده گزارش شده است. شدن در بتن سختشدگی ناشی از خشک شدگی خمیری و جماجما

شن و ماسه )مخلوط(  های ترکیب  منحنی  مطلوب  محدوده در روش ملی طرح مخلوط بتن،
در نیر گرفته شبببده    مترمیلی 38و    25، 19، 5/12،  5/9های  با حداکثر اندازه سبببنگدانه

 درباید  ها  انهبندی مخلوط سنگددانه ،با انتخاب درصد مناسب سنگدانه ریز و درشت .است
 گردد. واقا  ،های ارائه شدهمنحنیمورد نیر  محدوده 

ــــــــ  ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ  ــــــــــ
 

1 Shape 
2 Rounded 
3 Uncrushed (River Aggregate)  
4 Angular 
5 Crushed 
6 Surface Texture 
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 سيمان  2-7
ن اثر مسبتقیم دارد. در این آخواص بر و  ها بر مقاومت بتن  آن یسبیمان و رده مقاومت  نوع

نیوتن   5/52و   5/42، 5/32های مقاومتی  روش طرح مخلوط، نوع سیمان مصرفی با رده
در نیر گرفته   ایران 17518-1و اسبتاندارد    ایران 389  متر مربا طبق اسبتانداردمیلیبر  

مالت  باید مقدار مقاومت  ،شببودشببده اسببت. در صببورتیکه از انواع دیگر سببیمان اسببتداده  
بندی انتخاب شده در این طرح تعیین و با رده  ،ههای مربوطآن بر اساس آزمایشاستاندارد  

همان  دقیقاً  ان مصبرفی  سبیم روزه   28چنانچه مقاومت مالت اسبتاندارد  مطابقت داده شبود. 
مالت اسبتاندارد در مقاومت بدسبت آمده نتیجه  توان از ذکر شبده نباشبد میهای مقاومت  رده

 د. کربرای تعیین نسبت آب به سیمان استداده  ،آزمایشگاه
روزه مالت اسببتاندارد سببیمان مصببرفی در دسببت نباشببد   28بهرحال اگر نتیجه آزمایش 

های اسبتاندارد آن نوع روزه مالت اسبتاندارد در ویژگی  28حداقل مقدار ذکر شبده مقاومت  
 شود.  سیمان در نیر گرفته می

 

 آوری و سن آزمايش شرايط عمل  2-8
اما در بسبیاری از مشبخصبات فنی،    ،یابدمی  ایشمقاومت بتن با افزایش سبن آن، افز  معموالً 

گردد. بر همین  میسببببنجش مقباومبت، ذکر  برای    یعنوان معیبارببه  ،روزه  28مقباومبت  
در آوری شبببده  روزه عمل  28  ایاسبببتوانهمقاومت  طرح مخلوط،  ملی در روش    ،اسببباس

چنانچه رابطه تایید  نمودارها در نیر گرفته شببده اسببت.    ر روابط و د  ،شببرایط اسببتاندارد
های اختالط  برای مصالح و نسبتو مقاومت سنین دیگر بتن روزه   28بین مقاومت    ایشده

تبدیل  بتن روزه   28توان مقاومت سببنین دیگر را به مقاومت  می  ،اشببدموجود ب ،مشببخص
ای بین مقباومبت بتن چنین در صببببورتی کبه رابطبههمد و در این روش بکبار گرفبت.  کر

  ،آوری وجود داشببته باشببد ط خاص عملباضببو آوری شببده در شببرایط اسببتاندارد و  عمل
روزه    28تن  برحبال در این روش صببببرفباً از مقباومبت  ه  توان از آن بهره گرفبت. ببهمی

 شود. میاستداده آوری شده در شرایط استاندارد ای عملاستوانه
 
 

 دوام 2-9
و در   باشبدمیکه بتن در معرض آن قرار دارد،  دوام بتن، عملکرد بتن در شبرایط محیطی 

اجزای  هاینسببتو   مقادیرز اهمیت اسبت. بنابراین  یابسبیار ح ،بینی شبده آنعمر مدید پیش
مجاز در مشبخصبات  های و نسببتباید با مقادیر   ،آیدبه دسبت میمخلوط که در این روش  

مبح  نهم  ،آن ها و ملحقاتو پیوسببببت نامه بتن ایرانفنی خصببببوصببببی و همچنین آیین
سبایر نامه پایایی بتن در شبرایط محیطی خلیج فارس، آیینو  مقررات ملی سباختمانی ایران 
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های نامهچنین آیینهمو  مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی، راه، آبیاری و زهکشی 
 و ضوابط مورد نیر رعایت شود.   مقایسه گردد، حسب مورد ،مرتبط با دوام

یا نسببت آب به مواد با محدود کردن حداکثر نسببت آب به سبیمان   دوام مورد نیر،  معموالً  
حداقل و یا حداکثر مقدار سبیمان، ایجاد محدودیت در نوع سبیمان   مشبخص نمودنسبیمانی،  

صورت تجویزی ه  ب ،طرح مخلوط بتندر  چنین درصد هوا و یا مواد افزودنی معدنی و هم
 گردد.  مطرح می

های  و با انجام آزمایش  شودگرفته میبتن در نیر و عملکرد امروزه معیارهایی برای دوام  
اگرچه طراحی بر اسباس عملکرد  .دو شب می تامینها که این خواسبتهد انشبان دباید  مناسبب 

های تجویزی در بیشتر  هنوز ضابطهرحال  ه  بهاما  نتایج بهتری را به دنبال خواهد داشت،  
و مقررات ملی کاربرد جدی   هانامهمشببخصببات فنی عمومی و خصببوصببی و بیشببتر آیین

 دارد. 
تواند  چنانچه به دلیل مالحیات دوام، کاهش نسبببت آب به سببیمان الزامی باشببد طراح می

افزایش مقاومت فشبباری بتن ناشببی از کاهش نسبببت آب به سببیمان را در طراحی مقاطا  
 بتنی به عنوان مقاومت مشخصه بتن منیور نماید. 

تعیین   ،تجویزی و یا ضوابط و معیارهای دوام و عملکرد بتندر صورتی که  این ضوابط 
نامند. می  "دوام محور"این طرح مخلوط را    ،ها یا مقادیر طرح مخلوط باشببندکننده نسبببت

 خواهد بود.     "مقاومت محور"طرح مخلوط بتن،  ،در غیر اینصورت
 



 
 
 
 

 

 

 : بخش سوم
  )هدف(تعيين انحراف معيار و مقاومت فشاري متوسط 

 برای طرح مخلوط بتن 
 

 مقدمه   3-1
عیین نسببت آب به سبیمان بکار رود، ومت مشبخصبه بتن برای طرح مخلوط و تچنانچه مقا

دسببببتیابی به مقاومت مورد نیر بصببببورت مطمئن    ،در آزمایشببببگاه و بویژه در کارگاه
 پذیر نخواهد بود.امکان

ها و تغییر کیدی آب کیدیت سبیمان مصبرفی در کارگاه، تغییرات کیدی سبنگدانه  تغییرات در
یبت آنو افزودنی هبا ببدلیبل خطباهبای توزین و پیمبانبه کردن و هبا ببه همراه تغییر در کم 

نوسبانات نسببت آب به سبیمان بدلیل تغییرات رطوبت سبنگدانه و عدم اصبالح مقادیر آب و 
شبود تا نوسبانات خاصبی در مقاومت فشباری بتن و یسبنگدانه و خطاهای اتداقی، باع  م 

 دوام آن حاصل شود و نتوان بصورت مطمئن به مقاومت مشخصه مورد نیر دست یافت.
 

 بتن  لوطخم طرح برای )مقاومت هدف( مقاومت فشاري متوسط  3-2
یا مبح  نهم  ،نامه بتن ایرانمطابق با آیینبرای طرح مخلوط بتن مقاومت فشاري متوسط  

باید برابر با  ،و راه یکارهای سببباختمانمقررات ملی و سبببایر مشبببخصبببات فنی عمومی  
 بزرگترین مقدار به دست آمده از دو رابطه زیر در نیر گرفته شود:  

 N/mm s+ 1.34  cf=  cmf 1.5 +2 (1-3) رابطه  

 2N/mm 4 –s+ 2.33 c= f cmf (2-3) رابطه  

 
 :  هاآنكه در  

cmf    2،طرح مخلوط بتنبرای )مقاومت هدف(  = مقاومت فشاري متوسطN/mm 

cf  ،2= مقاومت فشاري مشخصه بتنN/mm 
s   2،هامونهنمقاومت فشاري  )معیار(  = انحراف استانداردN/mm 

چنانچه در منابا و مراجا فوق، تغییری در روابط ذکر شببده حاصببل گردد، الزم اسببت از 
نیباز ببه انحراف معیبار مقباومبت    ،امبا بهرحبال در همبه مواردروابط جبدیبد اسببببتدباده نمود  

 گردد. احساس می
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 تعيين انحراف معيار  3-3
 :توان از دو روش استداده كردمي  ،براي تعیین انحراف معیار
  1-3-3گردد، ببایبد طبق بنبد  اسببببتدباده ميهبای مشببببباببه یبا پروژهاگر از نتبایج آمباری قبلی  

 انحراف معیار محاسبه گردد. 
 كه:  هستندهایي پروژه ،هاي مشابهمنیور از پروژه  -

كار رفته در آن و پروژه موجود از نیر نوع و مشببخصببات  ه  مصببالح مصببرفي ب -
 باشند، مشابهفني 

 باشند و شابه و پروژه موجود م   هاآنشرایط نیارت وکنترل کیدیت  -

اختالف    2N/mm5از   بیش و پروژه موجود    هاآنمقاومت فشبباري مشببخصببه بتن  -
 باشد.  نداشته

در غیر اینصورت برای مواردی که اطالعات آماری وجود ندارد، از روش ارائه شده در 
 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببنبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببد 

چنین در صبورتی که هیچگونه اطالعاتی وجود نداشبته باشبد،  همشبود.  اسبتداده مي  3-3-2
 آید.  بدست می 4-3طبق بند   مقاومت هدف طرح مخلوط

 
 
 

 يا مشابه  هاي قبلیمحاسبه انحراف معيار بر اسا  نتايج آماری پروژه  3-3-1

یا قبلی  پروژه    یهامونهنمقاومت فشببباري  های  آزمایشدر این روش باید بر اسببباس نتایج 
 محاسبه كرد.  3-3را با استداده از رابطه  (s)هاي مشابه، انحراف معیار پروژه

 

 (3-3)رابطه 

 

 

 

 ه در آن:  ک 

ix=  هامونهنهر یک از  مقاومت فشاری 

mx=    هامونهنمیانگین مقاومت فشاری 
n=   هامونهنتعداد 

محاسبببببه انحراف معیار برای هر رده  ،چنانچه چند رده مقاومتی در کارگاه تولید شببببود
 شود. می انجاممقاومتی به طور مجزا  

میانگین حداقل دو آزمونه اسبببت که از یک نوبت   ،الزم به ذکر اسبببت که نتیجه هر نمونه
 شده است.  گیرینمونهبتن، ساخت 

باید    ،قبلییا مشبببابه   اي پروژهرنمونه متوالي ب 30حداقل مقاومت فشببباری نتایج آزمایش 
، 4-3باید بر اسبباس رابطه   ،نتیجه آزمایش موجود باشببد   30موجود باشببد. اگر كمتر از  

و در انحراف معیار بدسبببت آمده    ضبببریب اصبببالحي براي انحراف معیار محاسببببه گردد
 نتیجه باشد.   10کمتر از  ،بهرحال نباید تعداد نتایج ضرب شود.

1

)( 2

−

−
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n
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                                                                           ( 4-3رابطه )      

])(  [ 2
1

 
20.75 nsR += 

 كه در آن:  

SRضریب اصالحی انحراف معیار = 
n=   هامونهنتعداد 

شبود تا از آخرین نتایج مقاومتی برای محاسببه انحراف معیار مقاومت اسبتداده  توصبیه می
 گردد.  

نبباشبببببد، مي  30چنبانچبه نتبایج آزمبایش حبداقبل   توان از دو گروه  نمونبه متوالي موجود 
آزمبایش اسببببتدباده كرد. در چنین حبالتي بباید    نتیجبه  30هباي متوالي ببا مجموع حبداقبل نمونبه

 به صورت میانگین آماري محاسبه گردد:   (5-3)انحراف معیار دو گروه بر اساس رابطه 

𝑆                                                                ( 5-3رابطه )       =

[
(𝑛1−1)𝑠1

2+(𝑛2−1)𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
]

1

2
 

 كه در آن:  
s=  هاي متواليمیانگین آماري انحراف معیار در گروه نمونه 
 1s  2وs=  هاي متواليانحراف معیار محاسبه شده از دو گروه نمونه 

1n  2وn= نمونه  10از نباید  ها تعداد نمونه  ،)در هر گروهها در دو گروه متوالي تعداد نمونه
 کمتر باشد(

 
 ،گرددمشبابه“ اسبتداده  یا قبلی  محاسببه انحراف معیار بر اسباس نتایج پروژه  ”اگر از روش  

 باید موارد زیر در نیر گرفته شود:  
شبببببده ببایبد پس از کسبببببب اطالعبات کبافی در حین منیور  مقبدار انحراف معیبار   -

 س انحراف معیار واقعی اصالح گردد و اجرای پروژه، بر اسا

در نیر   2N/mm5/2كمتر از  گباهی  کباردر هیچ شببببرایطي نببایبد انحراف معیبار   -
 گرفته شود.  

 
 تعيين انحراف معيار در صورت عدم دسترسي به اطالعات آماري  3-3-2

، در هبای مشببببباببهیبا پروژهقبلی در پروژه  مونبه ندر مواردي كبه نتبایج مقباومبت فشببببباري  
توان بر اسباس سبطح نیارت و ، ميو نتوان انحراف معیار را محاسببه نمود  دسبترس نباشبد

مقاومت  )مربوط به مقدار انحراف معیار   ،كنترل كیدیت كارگاه و مقاومت مشبببخصبببه بتن
 تخمین زد.    1-3جدول  را از ای( استوانه

 

 

 بندي لارگاه و مقاومت مشخصه بتنانحراف معيار بر اسا  رتبه 1-3 جدول
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 بندي لارگاه رتبه

 

 (2N/mmمقاومت مشخصه بتن )

 35و  30 25 20 16 و کمتر 12
و   45و  40

50 

 5/4 4 5/3 3 5/2 5/2 الف

 5/5 5 5/4 4 5/3 3 ب

 5/6 6 5/5 5 5/4 4 ج

 

بنبدي كبارگباه ببه شببببرایط تولیبد، نیبارت و كنترل كیدیبت بسببببتگي دارد. ببه طور كلي رتببه
شببببوند. براي تعیین رتببه كارگاه باید از ه الف، ب و ج تقسببببیم ميتبب ر  سبببببهها به كارگاه

 استداده كرد.  2-3جدول  اطالعات داده شده در
 

 نظارت و لنترل ليفيتها بر اسا  وضعيت توليد بتن، بندي لارگاهرتبه  2-3 جدول

 شرايط توليد  و کنترل  
 *وضعيت لنترل کيفيت

 ج ب الف

 یا وزنی با دقت کم  حجمي وزني  وزني  توزين يا پيمانه کردن سيمان

 یا وزنی با دقت کم  حجمي وزنی  وزني  توزين يا پيمانه کردن سنگدانه 

 كنترلبدون  ضعیف  كنترل شده كنترل شده بندي سنگدانه لنترل دانه 

 بدون كنترل غیرمستقیم  كنترل شده مستقیم  كنترل شده لنترل رطوبت سنگدانه 

 درسطح ضعیف در سطح خوب  در سطح عالي  نظارت بر توليد

 موجود است در سطح خوب   املانات آزمايشگاهي
وجود  یا  در سطح محدود 

 ندارد

 در سطح محدود گاهي اوقات مداوم تداوم در آزمايش

 وجود ندارد در سطح محدود وجود دارد متخصص توليد بتن نيروي 

 فرض نمود. هاآنو یا خارج از سه گانه فوق های کارگاه را در بین رتبه یک توان بدیهی است می *

 

 تعيين مقاومت هدف طرح بدون داشتن هرگونه اطالعات    3-4
کارگاهی بتن وجود شببببرایط سبببباخت و کنترل    در صببببورتی که هیچ اطالعاتی در مورد

نامه بتن ایران، مبح  نهم مقررات ملی سباختمان توان مانند آنچه در آییننداشبته باشبد، می
  ایران و مشببخصببات فنی عمومی کارهای سبباختمانی و راه آمده اسببت یک حاشببیه ایمنی

(SM)1  ( 3-3  جدولرا به مقاومت مشخصه بتن اضافه نمود  .) 
 

 fcm = fc + (SM) (6-3رابطه )

ــــــــ  ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ  ــــــــــ
 

1 Safety Margin 
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 دست نيستدر  یاطالعاتهيچ مقاومتی بتن در شرايطی که  يمنیا مقدار حاشيه 3-3 جدول

مقاومت مشخصه  

(2N/mm ) 
 35و  30 25 20 16 و کمتر 12

  و 45، 40

50 

مقاومتی   منیحاشیه ای

(2N/mm ) 
0/6 5/7 5/8 5/9 5/10 0/11 

 

نامه بتن ایران، مقررات ملی سبباختمان و مشببخصببات فنی  چنانچه در ضببوابط پذیرش آیین
اعداد جدول فوق تغییر خواهد نمود.    ،تغییر حاصل شود  ،عمومی کارهای ساختمانی و راه

بیشتر از مقادیر حاصله    2-3مقاومت هدف طرح حاصله از بند  شود توصیه میحال  ره  به
 از  
 باشد.  ن 4-3بند

باید انحراف معیار   ،در اولین فرصببت  ،بدیهی اسببت پس از شببروع سبباخت بتن در کارگاه
طرح  مقاومت هدف طرح  و در نتیجه   ،بصورت آماری محاسبه گردد و در صورت لزوم

 مخلوط بتن اصالح شود. 
 



 
 
 
 

 : بخش چهارم
 روش طرح مخلوط

 

 مقدمه 4-1
شبامل مقاومت    ،ها و مشبخصبات فنی بتن مطلوببرای طرح مخلوط بتن، ابتدا باید خواسبته

فشبباری مشببخصببه، روانی و کارآیی بتن در پای کار و دوام بتن )ضببوابط تجویزی مانند  
نسبببت آب به سببیمان یا مواد سببیمانی، حداقل یا حداکثر عیار سببیمان یا مواد سببیمانی، نوع 

چنین باید نیازهای اجرایی و اطالعات  سببیمان و ضببوابط عملکردی( را فهرسببت نمود. هم
ببه سببببباخبت و کنترل بتن را منیور   مربوط  د. انحراف معیبار  کرآمباری و غیرآمباری 

بندی کارگاه باید مشببخص گردد تا امکان مقاومتی سبباخت بتن و یا شببرایط سبباخت و رتبه
چنین با توجه به  ح مخلوط فراهم آید. هممحاسبببببه مقاومت فشبببباری متوسببببط )هدف( طر

فاصببله زمانی سبباخت تا مصببرف بتن،    ،وسببایل حمل  ،نوع قطعه وسببازه ،شببرایط محیطی
روانی بتن در هنگام سباخت با منیور نمودن افت روانی بعنوان یک نیاز اجرایی در نیر 

ه شبببرایط و وسبببایل حمل و ریختن بتن اسبببت ک   ،اجرایی دیگر  الزاماتشبببود.  گرفته می
بنبدی و گباه حبداکثر  توانبد عالوه بر تبأثیر آن بر انتخباب روانی الزم، بر انتخباب دانبهمی

 اندازه سنگدانه نیز مؤثر باشد. 
ای یکی دیگر از مشبخصبات مکانیکی بتن )به غیر از مقاومت فشباری(  چنانچه در پروژه

توان از میهای بتنی( مقاومت خمشی در طراحی رویه  برای مثالمورد نیر طراح باشد )
روابط توصبببیه شبببده در اسبببتانداردهای معتبر در خصبببوص رابطه مقاومت فشببباری و 

 استداده کرد و مقاومت فشاری متنایر را برآورد نمود.  مربوطه مشخصه مکانیکی 
جایگزین    های شبببیمیایی و معدنیهای سبببنگدانه و سبببیمان و گاه افزودنیویژگیدانسبببتن  
بندی، چگالی  کند. دانهدر مراحل بعد ضببببرورت پیدا می  )به صببببورت پودری(سببببیمان  
ها و رده اشببباع با سببطح خشببک، جذب آب و درصببد شببکسببتگی سببنگدانه  هایسببنگدانه

توان مقاومت فشباری مالت  چنین میهم.  مشبخص گرددگیری یا اندازهمقاومتی سبیمان باید  
 استاندارد سیمان مصرفی را طبق استاندارد ایران بدست آورد. 

بندی مطلوب با توجه به روانی، نوع قطعه و شبببرایط حمل م اول با انتخاب محدوده دانهگا
بندی هر  به دانه  توجهسبببپس با   شبببود.آغاز میو خطر جداشبببدگی    گیانداختو ریختن، آب

بندی مطلوب مخلوط سببنگدانه بدسببت  ها، سببهم آنها برای دسببتیابی به دانهیک از سببنگدانه
شببود و مدول  مشببخص میبتن بندی مخلوط سببنگدانه طرح مخلوط  آید. بدین ترتیب دانهمی
ها و ماسبه،  چنین با داشبتن درصبد شبکسبتگی شبنگردد. همآن محاسببه می  )ریزی(  یم رن

ها برای تعیین نسبت آب به سیمان و شکستگی متوسط معادل  درصد شکستگی متوسط شن
آزاد طرح مخلوط بتن  برای تعیین مقدار آببا توجه به اهمیت شبببکل ماسبببه ها  سبببنگدانه
 گردد. محاسبه می
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در گام دوم نسببت آب به سبیمان با توجه به رده مقاومتی سبیمان یا مقاومت مالت اسبتاندارد  
های درشببت بر اسبباس مقاومت فشبباری متوسببط آن و درصببد شببکسببتگی متوسببط سببنگدانه

  آید. در صببورتی که این نسبببت از حداکثر نسبببت آب به)هدف( طرح مخلوط بدسببت می
رود و گرنه نسببببت آب به  در طرح بکار می  ،سبببیمان الزم برای تأمین دوام کمتر باشبببد

 سیمان تأمین کننده و ارضاکننده دوام کاربرد دارد. 
در گام سبوم مقدار آب آزاد طرح مخلوط با منیور نمودن اسبالمپ الزم در هنگام سباخت  

چنین  گردد. هممی  مخلوط سبنگدانه و درصبد شبکسبتگی متوسبط آنها حاصبل  نرمیل  و و مد
نیاز به   ،زیاد  سببیمانمقدار ممکن اسببت در گام چهارم پس از تعیین عیار سببیمان به دلیل 

 تغییر مقدار آب آزاد احساس گردد. 
سبببیمان محاسببببه  مقدار در گام چهارم با داشبببتن نسببببت آب به سبببیمان و مقدار آب آزاد، 

به اصالح آب و در نتیجه تغییر عیار   نیاززیاد سیمان   مقدارگردد. ممکن است به دلیل می
. در این مرحله الزم اسبببت در صبببورتی که حداقل و حداکثر سبببیمان در دشببب باسبببیمان 

صببورت  الزم  باشببد، کنترل  نامه و مقررات ملی دارای محدودیت مشببخصببات فنی یا آیین
بویژه در صببورت نیاز به کاهش عیار  .گیرد و سببیمان در این محدوده قرار داشببته باشببد

برای این منیور الزم اسبببت یمان و آب، باید تدابیر الزم برای این کاهش اتخاذ گردد.  سببب 
و درشببت  افزایش حداکثر اندازه سببنگدانه   یا های کاهنده آبافزودنی  آب آزاد با بکارگیری

تر )در صبورت امکان گردگوشبه)ماسبه( بندی و یا اسبتداده از سبنگدانه ریز  بافت کردن دانه
کباهش یباببد تبا از مقبدار عیبار  و یبا ترکیبی از این راهکبارهبا  یبک از آنهبا(  و مجباز بودن هر  

 سیمان نیز کاسته شود. 
توان گدبت کبه آخرین گردد و ببه نوعی میم یبافتن مقبادیر سببببنگبدانبه دنببال میجدر گبام پن

مرحله در طرح مخلوط اولیه بتن اسببت. در این مرحله با داشببتن چگالی ذرات سببیمان و 
هوای بتن، حجم کل ذرات سببنگدانه   مقدارفرض  مک رابطه حجم مطلق و  با ک و  افزودنی 

شبود و سبپس با در دسبت داشبتن سبهم هر یک در حالت اشبباع با سبطح خشبک محاسببه می
با  .آیدها بدسبببت میها در مخلوط سبببنگدانه، حجم ذرات هر یک از سبببنگدانهاز سبببنگدانه

ر حجم متنایر با آن، جرم چگالی اشبباع با سبطح خشبک ذرات هر نوع سبنگدانه دضبرب  
 گردد.  اشباع با سطح خشک هر یک از آنها محاسبه می

توان جرم یبک متر مکعبب از بتن تبازه متراکم را در پبایبان  ببدیهی اسبببببت ببه این ترتیبب می
 د.  کررا تکمیل بتن بدست آورد و طرح مخلوط اولیه 

 

های انتخاب محدوده منحني مخلوط سنگدانه و تعيين سهم سنگدانه -گام اول 4-2
 بتن 
مقدار خمیر سببیمان در بتن،    .برخوردار اسببتزیادی از اهمیت  بندي مخلوط سببنگدانه  دانه

باشد، زیرا منافذ ها ميها و كل مساحت سطح جانبی سنگدانهتابا فضاي خالي بین سنگدانه
خمیر آغشبته به ها باید  گردد و سبطح سبنگدانهغال ميها توسبط خمیر سبیمان اشب بین سبنگدانه

باشبد، حجم    نزدیک به هم تقریباً مشبابه و یکسبان یا  هاسبیمان شبود. وقتي كه اندازه سبنگدانه
های مختلف اسبتداده  هایی با اندازهیابد. اما اگر از سبنگدانهها افزایش ميمنافذ بین سبنگدانه

گیرنبد و ببه این ترتیبب، منبافبذ كباهش ر قرار ميهبای بزرگتشببببود، ذرات كوچكتر بین دانبه
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توان براي شبود. به طور نیری ميیابند و از مقدار  خمیر سبیمان مورد نیاز کاسبته ميمي
بندي با حداقل منافذ هر حداکثر اندازه سنگدانه و نیز شکل خاص ذرات آن، یك منحني دانه

ذرات، علیرغم بهبود مقباومبت و را ببدسبببببت آورد. امبا چنین توزیعی از انبدازه بین ذرات  
تواند بتنی با كارایي مناسب تولید كند، بنابراین باید بین كارایي،  کاهش مصرف سیمان نمي

 مقاومت و اقتصاد تعادل برقرار نمود.  
ای با یکدیگر  هاي ریز و درشببت به گونهبراي سبباخت بتن، ضببروري اسببت كه سببنگدانه

کافی، بتن نیز دارای کارآیی مناسببب باشببد. بدین  مخلوط شببوند که ضببمن ایجاد انسببجام  
برای حداکثر اندازه    5-4تا 1-4های  های ارائه شببببده در شببببکلمنیور بر اسبببباس منحنی

ها  دانهها و درشببتمتر، نسبببت اختالط ریزدانهمیلی  38 و   25، 19 ،5/12،  5/9سببنگدانه  
ها  سنگدانه  نرمیمدول    گردد. سپس به منیور محاسبه مقدار آب الزم )گام سوم(،تعیین می

شباخصبی از ریزی یا درشبتی سبنگدانه اسبت. برای  سبنگدانه  نرمیشبود. مدول  محاسببه می
های مانده روي  نگدانه، باید، مجموع درصبببدهای تجمعي وزنی سببب نرمیمحاسببببه مدول  

 100را بر عبدد     میلیمتر،  15/0و    3/0،  6/0،  2/1،  4/2،  75/4،  5/9، 19،  38هباي  البك
 تقسیم کرد. 

در درجه اول با توجه به ابعاد قطعه، فاصبببله آزاد بین   هاحداکثر اندازه اسبببمی سبببنگدانه
میلگردها، ضبببخامت پوشبببش بتنی روی میلگردها و حتی قطر لوله پمپ و غیره انتخاب  

های پایایی محدودیتی برای نامهگردد. گاه در مشببببخصببببات فنی خصببببوصببببی یا آیینمی
شبببود که باید رعایت گردد. بهرحال بزرگترین  د میبزرگترین اندازه اسبببمی سبببنگدانه قی

اندازه اسبمی سبنگدانه باید مسباوی یا کوچکتر از حد مجاز باشبد. تشبخیص بزرگترین اندازه  
های مخلوط برای اسبتداده از محدوده مطلوب مخلوط با توجه به کوچکترین اسبمی سبنگدانه

از آن بگذرد )کمتر از درصبد مخلوط سبنگدانه بصبورت تجمعی  95الکی اسبت که بیش از  
شبود در از این تعریف اسبتداده می ،درصبد روی آن الک بماند(. بهرحال در روش ملی 5

نامه بتن ایران و مقررات ملی سباختمان حداکثر اندازه اسبمی سبنگدانه بتن حالی که در آیین
درصببد  90شببود و کوچکترین الکی اسببت که بیش از  های آن تعریف میدانهبرای درشببت

ماند(.  آن باقی می  درصببد روی 10گذرد )کمتر از  دانه بصببورت تجمعی از آن میتدرشبب 
 شود.   بنابراین هر چند مغایرت در تعریف وجود دارد، اما الزاماً تضادی دیده نمی

بندي  در محبدوده دانه  هابنبدي آنها به نحوي اسبببببت كه ممکن اسبببببت دانهتولیبد سببببنگبدانه
اي اصبالح شبوند كه در ها به گونهسبنگدانه ایناسبت بنابراین بهتر اسبتاندارد قرار نگیرد. 

ها هاي ریز یا درشببت و یا در محدوده مطلوب مخلوط آنهاي اسببتاندارد سببنگدانهمحدوده
اندارد  ها در محبدوده اسببببتب بنبدی آنهایی که دانهتوان با سببببنگبدانهقرار گیرند. بهرحال می

 بندی مطلوب باشد. نیست، تا حد امکان مخلوطی را بوجود آورد که  در محدوده دانه
ها با نسببت آب به سبیمان یکسبان، بویژه در نسببت آب به سبیمان کم، با كاهش  مقاومت بتن

افزایش مي یباببد. دلیبل این پبدیبده احتمباالً این اسبببببت كبه حبداکثر انبدازه سببببنگبدانبه، معموالً 
گي بین خمیر سببیمان و ذرات سببنگدانه بزرم، كمتر از سببنگدانه كوچك  مقاومت پیوسببت

چنین  همكوچك است.    هایبزرم، كمتر از سنگدانه  هایویژه سنگدانه طحباشد، زیرا سمي
شبود که ضبخامت ناحیه انتقالی سبنگدانه بزرگتر، بیشبتر از ضبخامت ناحیه مورد  گدته می

از طرف دیگر،  آورد.  را بوجود می نیر برای سبنگدانه کوچکتر اسبت و ضبعف بیشبتری
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اندازه سبببنگدانه، مقدار آب مورد نیاز مخلوط را براي كارایي مشبببخص، حداکثر افزایش 
یابد،  افزایش ميآن  كاهش و مقاومت  بتن دهد. در نتیجه نسبببببت آب به سببببیمان  كاهش مي

اكثر اندازه  بنابراین، افزایش حداکثر اندازه  سبببنگدانه دو اثر متضببباد دارد. با توجه به حد
مورد نیر را  شببکل ،5-4تا   1-4هاي  شببكلمیان  توان از  سببنگدانه مصببرفي در بتن، مي

بندي  دهنبده دانبهببه ترتیبب نشبببببان  Cو    A  ،Bهباي مبذكور حروف  د. در شببببكبلکرانتخباب 
بندي  کنند. چنانچه دانهرا ایجاد می 2و    1درشبببت، متوسبببط و ریز اسبببت که دو محدوده 

بنبدی مطبابق ببا بنبدي درشبببببت و اگر دانبهقرار گیرد، منحني دانبه  1سببببنگبدانبه در محبدوده  
تمایل به سببمت  با 1گردد. در محدوده بندی ریز محسببوب ميباشببد، منحنی دانه 2محدوده 

تر و داراي داراي بافت ریزتر، چسببندهسبنگدانه،  شبود که مخلوط  منحنی فوقانی، باع  می
بهرحال انتخاب محدوده  . کمتر شبببودآن تگی  انداخو آب  پذیري بیشبببتري باشبببدقابلیت پمپ

شبببدگی و وسبببایل ، جماانداختگیآبجداشبببدگی،  بندی و مناطقی از آن به روانی بتن، دانه
وط  های درخواسبت کننده طرح مخلحمل و ریختن و نوع قطعات بسبتگی دارد و تابا سبلیقه

 چنین طراح مخلوط است.و هم
احسباس  انداختگی  آبهر چه روانی بتن بیشبتر باشبد و نیاز به کاهش اسبتعداد جداشبدگی و  

شببود تا منحنی  تری بکار رود. در بتن پمپی سببعی میبندی ریزبافتگردد الزم اسببت دانه
واقا گردد. برای اطالع بیشبتر درباره  1بندی مخلوط سبنگدانه در نیمه باالیی محدوده دانه

بنبدی مطلوب و انتخباب محبدوده منباسبببببب ببه راهنمبای روش ملی دانبههبای  محبدوده منحنی
 طرح مخلوط بتن مراجعه شود.  

درصببد تجمعي گذشببته از هر الك را بر   ،5-4تا  1-4  هایشببکل بندي درهاي دانهمنحني
هاي مختلف، یكسبان باشبد،  ها با اندازهدهد. اگر چگالي ذرات سبنگدانهحسبب حجم نشبان مي

را به عنوان درصدهاي تجمعي وزني در نیر گرفت. اگر چگالی ذرات  هاتوان منحنيمی
بندی مخلوط  های دانههای مختلف، یکسبببان نباشبببد، الزم اسبببت منحنیسبببنگدانه با اندازه

  هابندی سبببنگدانه هر چند آزمایش دانه ،سبببنگدانه به صبببورت حجمی در نیر گرفته شبببود
های مانده روی  الی ذرات سببنگدانه، اما با فرض اینکه چگگرددبصببورت وزنی انجام می

 بندی حجمی را مانند وزنی در نیر گرفت.  توان دانهباشد میهای مختلف یکسان میالک 
گردد.  بندی مخلوط سببنگدانه مشببخص میها، دانهپس از تعیین سببهم هر یک از سببنگدانه

  ،ود های مختلف اسبتداده شب چنانچه از دو یا چند نوع سبنگدانه درشبت با درصبد شبکسبتگی
با توجه به سبهم آنها در مخلوط سبنگدانه    (هاشبنها )دانهدرشبتمیانگین درصبد شبکسبتگی  

ماسبه و با  (چشبمی)با توجه به درصبد شبکسبتگی تقریبی باید   نچنیقابل محاسببه اسبت. هم
بیشبتر آن در کارآیی بتن، درصبد شبکسبتگی متوسبط معادل برای و اهمیت  عنایت به تأثیر 

برای تعیین مقدار آب آزاد  راهنمای روش ملی طرح مخلوط بتن طبق  مخلوط سببنگدانه را 
 بتن بدست آورد.  
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 متر ميلی  5/9های ريز و درشت، با حداکثر اندازه بندی مخلوط سنگدانه های دانه منحنی -1-4 شکل

 

 

 متر ميلی  5/12های ريز و درشت، با حداکثر اندازه بندی مخلوط سنگدانه های دانه منحنی -2-4 شکل
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 مترميلی  19های ريز و درشت، با حداکثر اندازه بندی مخلوط سنگدانه های دانه منحنی -3-4 شکل

 

 مترميلی  25های ريز و درشت، با حداکثر اندازه بندی مخلوط سنگدانه های دانه منحنی -4-4 شکل
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 مترميلی  38اکثر اندازه های ريز و درشت، با حدبندی مخلوط سنگدانه های دانه منحنی -5-4 شکل

 

های مطلوب مخلوط سنگدانه با حداکثر اندازه  بندیهای مختلف برای دانه درصد تجمعی گذشته از الک -1-4جدول

 مختلف

الک  

 )م.م(

 )م.م(  19حداکثر اندازه  )م.م(  25حداکثر اندازه   )م.م(  38حداکثر اندازه 
  5/12حداکثر اندازه 

 )م.م(
 )م.م(  5/9حداکثر اندازه 

A B C A B C A B C A B C A B C 

38 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

25 76 85 91 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

19 63 76 86 83 89 94 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5/12 47 64 78 62 75 85 75 84 90 100 100 100 100 100 100 

5/9 39 57 72 51 67 79 62 75 84 83 89 93 100 100 100 

35/6 29 48 65 39 56 71 47 63 76 62 75 84 75 84 90 

75/4 24 42 60 31 49 65 38 55 70 51 66 77 61 74 83 

38/2 14 30 48 19 35 52 23 40 56 31 47 62 37 53 66 

19/1 8 21 37 11 25 40 14 27 43 18 33 48 22 37 51 

6/0 5 14 27 6 16 29 8 18 31 10 21 35 12 24 37 

3/0 2 8 17 3 9 19 4 11 20 5 13 22 6 14 24 

15/0 1 4 8 1 4 9 1 5 10 2 5 11 2 6 12 

مدول  

 نرمی 
44/6 48/5 45/4 95/5 06/5 13/4 50/5 69/4 86/3 00/5 26/4 52/3 60/4 92/3 27/3 

 درصد است ± 1دقت اعداد درصد گذشته تجمعی از هر الک 
 باشدمی ± 02/0 مدول نرمیدقت اعداد  

 

 تعيين نسبت آب به سيمان  -مودگام   4-3
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یا مواد سبیمانی  آب به سبیمان به مدهوم نسببت مقدار آب آزاد به مقدار سبیمان   (ثرؤ م )نسببت  
در بتن تازه اسببت. ارتباط بین نسبببت آب به سببیمان و مقاومت بتن بر این اسبباس اسببت كه 

بتن شببده  خمیر سببیمان سببختسبببب افزایش منافذ مویینه در  ،افزایش نسبببت آب به سببیمان
شود.نسبت آب به  مقاومت بتن افزوده ميبه به سیمان شود. بنابراین با كاهش نسبت آب مي

در بیشببببتر  بدیهی اسببببت که دوام بتن نیز سببببیمان اثر قابل توجهي در مقاومت بتن دارد. 
 باشد.به شدت تابا نسبت آب به سیمان میحاالت 

به همان  شبود، رواني بتن مي  د و مقدار آب ثابت نگه داشبتهکنوقتي مقدار سبیمان تغییر مي
افزایش مقدار سبیمان تا حد معیني، مقاومت فشباري  ،عبارت دیگرهكند. بتغییر نمي  نسببت

بدون تقریباً شببود، اما رواني زیرا از نسبببت آب به سببیمان كاسببته مي ،دهدرا افزایش مي
قدار آب شبود و م وقتي كه مقدار سبیمان ثابت نگه داشبته مي  ،از طرف دیگر  .ماندتغییر مي
باشببد،    خیلی کمكند. اگر رواني بتن تغییر مي یكند، رواني بتن در حد قابل توجه میتغییر 

آن مقاومت فشبباري   ،کافیامكان دارد به دلیل عدم تراكم    ،علیرغم انتیار افزایش مقاومت
 .كاهش یابد

)هدف(  مقاومت فشباری متوسبط  و   براسباس رده مقاومتی سبیمان  6-4شبکل با اسبتداده از  
چنین در صورتی که  را بدست آورد. هم  1(c/w)  نسبت آب به سیمان  توانمی  طرح مخلوط

کامالً گردگوشبه یا صبد در صبد شبکسبته نباشبد، نسببت آب به سبیمان را  ،سبنگدانه درشبت
 Rو   Cهای بین منحنی درونیابیها با توان با توجه به درصببد شببکسببتگی متوسببط شببنمی

یابی با درون  ،روزه(  28مقاومت مالت اسبتاندارد سبیمان ) در صبورت تعیینبدسبت آورد.  
، 6-4شبببکل  هايدر منحنيتری خواهد بود.  را بدسبببت آورد که روش دقیق  w/cتوان  می

درصببد فرض شببده اسببت. همچنین در ارائه   2تا   1  در حدود مقدار هواي ناخواسببته بتن
کاهش حداکثر  با . استفرض شده  ،مترمیلی 25تا  19ها ها، حداکثر اندازه سنگدانهمنحنی

بیشبتر شبود اما از   02/0تا   01/0تواند مورد نیر میآب به سبیمان   اندازه سبنگدانه، نسببت
عمالً تغییر در یشببتر شببود بآنجا که درصببد هوای غیرعمدی مربوطه ممکن اسببت اندکی  

w/c،   ضبببرورت ندارد. در صبببورت افزایش حداکثر اندازه سبببنگدانه نیز هر چند نیاز به
الزم اسبببت اما به دلیل کاهش احتمالی هوای غیرعمدی بتن، نیاز به تغییر   w/cکاهش در 

 رود.  از بین می  w/cدر 
وط بر اینکه  های روان کننده )معمولی یا ممتاز( اسبببتداده شبببود مشبببره از افزودنیچچنان
برای تعیین نسبت آب به    7-4توان از شکل نداشته باشد می  بیش از حد قابل قبول زاییهوا

بهرحال مقدار افزودنی باید از حداقل میزان مصببرف آن که توسببط  د.  کرسببیمان اسببتداده  
 ایران باشد.  2930سازنده معین شده است کمتر نباشد و منطبق با استاندارد شماره 

 

ــــــــ  ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ  ــــــــــ
 

1 Water to Cement Ratio 
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 برای روزه 28بتن در سن ای  استوانه و مقاومت فشاري( w/c)رابطه بين نسبت آب به سيمان  -6-4 شلل

 های روان کننده بدون افزودنیسيمان و شکل سنگدانه درشت های مختلف مقاومتی دهر
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برای  روزه 28ای بتن در سن ( و مقاومت فشاري استوانهw/cرابطه بين نسبت آب به سيمان ) -7-4 شلل

 های روان کنندهبا افزودنیهای مختلف مقاومتی سيمان و شکل سنگدانه درشت رده

 

شببود. محسببوس می  45/0های آب به سببیمان کمتر از در نسبببت  7-4و    6-4تداوت شببکل 
چنین عبدم نیباز ببه افزایش عیبار سببببیمبان )کبه علبت این امر بهبود روانی و تراکم بتن و هم

 باشد. شود( و پراکندگی بهتر سیمان در بتن میمی ،ثابت w/cباع  افت مقاومت در  
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بدسببت آمده با توجه به مقاومت فشبباری، بیشببتر از در صببورتی که نسبببت آب به سببیمان 
باید حداکثر نسببت    ،ضبابطه حداکثر نسببت آب به سبیمان مجاز برای دسبتیابی به دوام باشبد

در این حالت طرح مخلوط بتن آب به سببببیمان دوام را در طرح مخلوط بتن رعایت نمود.  
ه طراح سببببازه بتنی،  توان توصببببیه نمود ک در چنین مواردی می نامند.را دوام محور می

پروژه را افزایش دهد تا به تبا آن مقاومت    مقاومت مشببببخصببببه فشبببباری )رده مقاومتی(
فشببباری هدف طرح مخلوط نیز بیشبببتر گردد و از یرفیت مقاومتی حاصبببله در طراحی 

 استداده شود. 
 

 تعيين مقدار آب آزاد بتن  -گام سوم 4-4
یي مورد نیر، حداكثر اندازه سببنگدانه،  اتابا عوامل متعددي مانند كار  ،مقدار آب آزاد بتن

هر چند عواملی   ،و شبكل اسبتسبطحی  هاي مصبرفي از نیر بافت بندي و نوع سبنگدانهدانه
. گذاردمانند نوع سبببیمان و ریزی آن و عیار سبببیمان نیز بر مقدار آب آزاد الزم تأثیر می

بباشبببببد. افزایش مقبدار آب بباعب  ي بتن ميایكبار  ردمقبدار آب مهمترین عبامبل تبأثیرگبذار  
ضبببمن   ،شبببود. هرچند، افزایش آبپذیري آن ميریختن بتن و تراكمدر  افزایش سبببهولت 

  گیانبداخت جبداشبببببدگي ذرات و آبافزایش اسببببتعبداد  مقباومبت، منجر ببه  در  كباهش   ایجباد
 .  کندکم مینیز  دهد و دوام بتن را شدگی را افزایش میو جما  گرددمي
را ذرات سبنگدانه  سبطح  خمیر سبیمان حاصبله  مخلوط باید در حدي باشبد كه  آزاد ار آب  مقد

ای از تا با ایجاد الیه تا حدودی پر کندو سبببپس فضببباي بین ذرات سبببنگدانه را   بپوشببباند
  ،وجود آورد. بر همین اسبباس ه  ها حالت روغنكاري را بدوغاب سببیمان بر روي سببنگدانه

در  ،بیشببببتري دارنبد. از طرف دیگرخمیر سببببیمبان  چنین همو  ذرات ریزتر نیباز ببه آب  
و  توانبد حبالبت خمیري نشبببببان دهبدپرکننبده(، بتن نمي یبا  صببببورت کمبود ذرات ریز )فیلر

بندي  آب مخلوط را مسبتقل از دانهکارآیی و  توان مقدار بنابراین نمي  ،مناسببی نداردکارآیی 
 سنگدانه در نیر گرفت.  
بر اسببببباس رواني مورد  چنین  همو    9-4  و   8-4  هبایشببببکبل  هبايببا اسببببتدباده از منحني

توان مي  ،سببببنگبدانه  مدول نرمی مخلوطو   سببببباخت بتن(پایان  پس از دقیقبه   5)حدود  نیر
  ی موجود هبامنحنیمقبدار آب آزاد بتن را بر حسبببببب كیلوگرم بر مترمكعبب تعیین نمود.  
توان از های دیگر میبرای میانگین هر رده اسبببالمپ داده شبببده اسبببت. برای اسبببالمپ

یابی با برونمتر لیمی 185-210و   10-25مپ  چنین برای اسالهمیابی استداده نمود.  درون
 توان تخمین زد.  ا میمقدار آب ر ،مناسب
ی  ترنسببتاً كم  آبکه    گردگوشبه با بافت سبطحي صبیقلي  یهارا براي سبنگدانه 8-4شبکل  

 داد.   قرارعمل  توان مالک  نیاز دارند، می
به آب  هاي شببكسببته یا تیزگوشببه با بافت سببطحي زبرسببنگدانه، در مواردي كه 9-4شببکل 

 .شودنسبتاً زیادی نیاز دارد، به کار برده می
شبود هرچه مدول نرمي بیشبتر شبود، مقدار آب كمتري در طرح  همانگونه که مشباهده می

 الزم است.مخلوط بتن 
با توجه به درصببد شببکسببتگی )تیزگوشببگی( سببنگدانه درشببت و ریز و با در نیر گرفتن  

الزم اسببببت مقدار آب آزاد با  ،اهمیت شببببکل سببببنگدانه ریز در تعیین مقدار آب آزاد بتن
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در این رابطه به راهنمای  عداد حاصبله از دو شبکل مورد نیر بدسبت آید. یابی بین ادرون
 روش ملی مراجعه گردد.  

بندی در شبباخص مدول نرمی مخلوط سببنگدانه منیور  تأثیر حداکثر اندازه سببنگدانه و دانه
 شود.  شده است و آب آزاد بدست آمده به این عوامل نیز مربوط می

تهیه شبده اسبت. در صبورتیکه عیار   3kg/m350ار سبیمانهایی با عیها برای بتناین منحنی
باشبببد، الزم اسبببت به ازا  هر    3kg/m350از بیشبببتر بدسبببت آمده در گام چهارم سبببیمان  

3kg/m10  3تا   1حدود در   آب آزاد را ،سبیمان اضبافی با توجه به میزان روانی بتنkg/m2 
 .مراجعه شود( 5-4)به بند  افزایش داد

نیازی به تغییر در مقدار آب آزاد   ،باشببببد 3kg/m350کمتر از   چنانچه عیار سببببیمان بتن
 شود. احساس نمی
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گردگوشه با بافت   یهامورد نياز بتن بر حسب مقدار روانی و مدول نرمی سنگدانه آزاد مقدار آب  -8-4 شلل

 سطحی صاف و صيقلی 
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شکسته( با  )تيزگوشه  یهامدول نرمی سنگدانه مورد نياز بتن بر اسا  مقدار روانی و آزاد مقدار آب  -9-4 شلل

 بافت سطحی زبر 

 

ها  آید و سبنگدانه بدسبت می  9-4و    8-4های در روش ملی طرح مخلوط، آب آزاد از شبکل
اند. در عمل رطوبت موجود  بصببببورت اشببببباع با سببببطح خشببببک در نیر گرفته شببببده

باشببد،  ها، کمتر یا بیشببتر از رطوبت متنایر با حالت اشببباع با سببطح خشببک میسببنگدانه
 تواند بیشتر یا کمتر از آب آزاد طرح مخلوط بتن باشد.   بنابراین مقدار آب مصرفی می

براي  و آب الزم  مورد نیاز  آزاد  با توجه به مقدار آب  آب مصرفی باید    ، در ساخت بتنبدیهی است  

 ها از حالت خشك یا مرطوب به حالت اشباع با سطح خشك بدست آید.  رساندن رطوبت سنگدانه
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 تعيين مقدار سيمان بتن  –گام چهارم   4-5
ر سببیمان را بر حسببب  توان مقدامي ،پس از تعیین مقدار آب آزاد و نسبببت آب به سببیمان

3kg/m    محاسبه كرد.   1-4 رابطهاز 

                                                                                               (1-4رابطه )

𝐶 =
𝑊𝑓

𝑤/𝑐
 

  3kg/m350در صورت داشتن عیار سیمان بیش از  پس از تعیین مقدار سیمان، الزم است 
 مقدار سببیمان تعیین گردد. این  ًانجام شببود و مجددا  4-4تصببحیح مقدار آب با توجه به بند 
مقدار سببیماني كه شببود و نیازی به تکرار آن وجود ندارد. تصببحیح فقط یک بار انجام می

اقل اعالم شبده در مشبخصبات  گردد، باید با مقدار حداكثر یا حدمحاسببه مي 1-4از رابطه 
حداقل  كمتر از   ،فني و یا الزامات دوام مقایسببه گردد. چنانچه مقدار سببیمان محاسبببه شببده

بدیهی است در این حالت مقدار آب مورد نیر انتخاب گردد.   حداقلباشد، باید  مجاز  مقدار 
یابد و در میافزایش  ،ثابت نگهداشببببتن نسبببببت آب به سببببیماندر صببببورت نیاز به آزاد 

با افزایش سبیمان، نسببت آب به سبیمان بتن  ،فته شبودردر نیر گ صبورتیکه مقدار آب ثابت 
 .  شودو از روانی بتن نیز اندکی کاسته می کاهش خواهد داشت

بیشبتر از حداکثر مقدار مجاز باشبد باید تمهیداتی  در صبورتیکه عیار سبیمان محاسببه شبده  
برای کاهش آب آزاد    د.کرو در نهایت مقدار سببیمان را کم را اندیشببید تا بتوان مقدار آب 

 خباصببببی  هبایدارای محبدودیبتاغلبب آنهبا  طرح مخلوط بتن راهکبارهبایی وجود دارد کبه  
کننده )کاهنده یا فوق روان کننده )کاهنده آب(اسببت. بهترین راهکار اسببتداده از مواد روان

 است.    قوی آب(
(، ممکن اسبت مخلوط طراحی شبده به علت 3mkg/300کمتر از)   های کم سبیماندر مخلوط

شببود از مواد پوزوالنی  کمبود ذرات ریز، خشببن گردد. بنابراین در این موارد توصببیه می
برای جبران کمبود ذرات ریز اسبتداده   (سبیلیسپودر  سبن  آهک یا )پودر   یپودرمواد  یا 

 .  شود

كننبده در مخلوط بتن اسببببتدباده  روانكننبده یبا فوقدر مواردي كبه از مباده شببببیمیبایي روان
بسببته به نوع و مقدار ماده درصببد   35تا  5توان مقدار آب مخلوط را حدود شببود، ميمي

 كاهش داد، بدون آنكه در مقدار اسالمپ مورد نیر تغییري حاصل شود. مزبور  
 

 نگدانه بتن تعيين مقدار س –گام پنجم   4-6
  برای تعیین نسببت اجزا  مخلوط آخرین جز   که هاي اشبباع با سبطح خشبكمقدار سبنگدانه

 گردد.  تعیین مي  (2-4) رابطهطبق  ،باشددر این روش طرح مخلوط مي

𝑉𝐴𝑆𝑆𝐷                                                ( 2-4رابطه )       = 1 − (
𝐶

𝜌𝐶
+

𝑊𝑓

𝜌𝑊
+

𝐷

𝜌𝐷
+ 𝑉𝑎) 
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 كه در آن:  
𝑉𝐴𝑆𝑆𝐷  =3 ،هاي اشباع با سطح خشكسنگدانه ذرات كلجم حm 

C در یک متر مکعب،    = جرم سیمانkg 

fWدر یک متر مکعب، = جرم آب آزاد  kg 
D   در یک متر مکعب، جایگزین سیمان(  پودری)افزودنی معدنی = جرم مواد kg 

aV   3غیرعمدی(،عمدی و  بتن ) موجود درکل  = حجم هوايm 

cρ    =3سیمان بر حسب  چگالیkg/m 

wρ    =3آب بر حسب  چگالیm/kg  شود   منیور مي 1000كه برابر 

Dρ   =3(،  پودری)افزودني معدنی  چگالیkg/m 

 

های ریز و درشببت در مخلوط سببنگدانه و با در نیر  آمده برای سببنگدانه   با توجه به سببهم بدسببت 
های ریز و درشبت به  ، مقدار حجم سبنگدانه 2- 4شبده در بند   های ارائه بندی دانه بودن    گرفتن حجمی 

بر حسب  های ریز و درشت سنگدانه اشباع با سطح خشک آید. با ضرب چگالی  تدکیک بدست می 
3kg/m   های ریز و درشبببت به تدکیک در سبببنگدانه  جرم   ، ها آن با  های متنایر  در حجم سبببنگدانه

 شود. حالت اشباع با سطح خشک تعیین می 
( بر 1aموجود در بتن )  (ناخواسبتهغیرعمدی )هواي  درصبد مقدار   2-4 جدولدر همچنین  

 عنوان راهنما، ارائه شده است. ه اساس حداكثر اندازه سنگدانه ب
 

 (1aدر بتن )  غيرعمدیهوای درصد قدار م -2-4 جدول

 5/9 5/12 19 25 38 ( mm)حداكثر اندازه سنگدانه 

 5/0-5/1 7/0-5/1 0/1-0/2 2/1-5/2 5/1-0/3 غیرعمدیدرصد هواي 

 
باشد، لذا جهت تعیین درصد ر مقدار هوای ناخواسته میدثر  ؤ م عوامل  بتن یکی از  ییآکار

نسببتاً زیاد باشبد  بتن یي آ، چنانچه كار2-4جدول   های ارائه شبده درهوا با توجه به محدوده
  ی هوا درصبببدكم باشبببد، باید از مقادیر بتن یي او اگر كار  ی کمترهوادرصبببد از مقادیر 

 استداده گردد. یشتر ب
  ،باشببد  3m  003/0بتن کمتر از  مصببرفی در معموالً در صببورتی که حجم مواد افزودنی 

جم مواد نیازی به منیور نمودن حجم آن در رابطه حجم مطلق نیسببت. در صببورتی که ح
عالوه بر در نیر گرفتن حجم آن الزم اسبت   ،باشبد  3m  003/0افزودنی شبیمیایی بیش از 

در آب آزاد بتن افزودنی را جبداگبانبه  مباده  آب موجود در  در رابطبه حجم مطلق، مقبدار  
 د.  کرمنیور  

 

 )به صورت محاسباتی(  تعيين جرم يک متر مکعب بتن متراکم تازه 4-7
و )خواسببببتبه(  ببه هوای عمبدی    ببا توجبه  متر مکعبب بتن متراکم تبازهبرای تعیین جرم یبک  

اجزای بتن را ببا یکبدیگر جما توان جرم همبه  می  ،موجود در آن )نباخواسببببتبه(  غیرعمبدی
   نمود، بطوریکه:



 
 
 
 
 

 و شهرسازی  مسکنراه، /   مرکز تحقيقات    30         

 

 

 

 G = C + Wf + ASSD + D ( 3-4)رابطه       

 
 که در آن:  

G =،جرم یک متر مکعب بتن متراکم تازه kg 

SSDAمتر مکعب بتن  یک های اشباع با سطح خشک در = جرم کل سنگدانه، kg  
 

 مخلوط اوليه  حارائه نتايج طر  4-8
مقادیر بدسبببت آمده از محاسببببات بخش چهارم در نهایت به تهیه طرح مخلوط اولیه منجر 

  ،گردد. طرح مخلوط اولیه شببامل نسبببت آب به سببیمان، عیار سببیمان، مقدار آب آزاد می
بصببورت اشببباع با سببطح خشببک و ای محدوده اندازههای بتن به تدکیک مقادیر سببنگدانه

ارائبه نمود کبه در آن نیز  توان ببه شببببکبل دیگری  این نتبایج را میهبا خواهبد بود.  افزودنی
سبنگدانه کامالً خشبک    ،های اشبباع با سبطح خشبک بجای آب آزاد، آب کل و بجای سبنگدانه

 د. یآمیبدست   (4-4) هکامالً خشک از رابط گردد. مقدار سنگدانهمطرح  

(                                                                                      4-4رابطه )      

𝐴𝑑 =
𝐴𝑆𝑆𝐷

1+𝑎𝑐
 

 که در آن:  

dA،جرم سنگدانه خشک = kg 

ca بصورت اعشاری(= جذب آب سنگدانه( 
 
  دنشب مجموع آب آزاد و آب الزم برای اشبباع با سبطح خشبک چنین مقدار آب کل برابر هم

 (.5-4ست )رابطه  ی کامالً خشک اهاسنگدانه
 

 Wt = Wf + (ASSD – Ad) ( 5-4)رابطه       

 

 



 

 : بخش پنچم
های حاوی مواد  و بتن شدهزايی طرح مخلوط بتن حباب

 جايگزين سيمان 
 

 شده زايیطرح مخلوط بتن حباب  5-1
 کليات   5-1-1

شببدن و یا زدن و آبیکی از راهکارهای مهم برای افزایش دوام بتن بویژه در شببرایط ی 
به کمک مواد حبابزا   (خواسبته))حباب( عمدی    یکاهش جذب آب و ندوذپذیری، ایجاد هوا

ها  نامهها و آیینباشبد. مشبخصبات فنی عمومی یا خصبوصبی پروژهسباز( در بتن می)حباب
یا مقررات ملی سببباختمان، با توجه به شبببرایط محیطی حاکم و حداکثر اندازه سبببنگدانه،  

کنند. درصبببد هوای کل بتن شبببامل هوای عمدی و می مشبببخصدرصبببد هوای کل بتن را  
با داشبتن درصبد هوای   یا 2-4غیرعمدی )خواسبته یا ناخواسبته( اسبت. با توجه به جدول  

را محاسببه نمود. در طرح مخلوط  مورد نیاز  توان درصبد هوای عمدی  غیرعمدی بتن می
چند نکته را باید در روش ملی طرح مخلوط بتن در نیر گرفت که بدان    شبدهحبابزاییبتن 

چنین الزم نیست حجم کم مواد حبابزا را در رابطه حجم مطلق منیور همشود. پرداخته می
 د.  نمو 
 

 ريز  بندی مخلوط سنگدانه و سهم سنگدانهر دانهبهوای عمدی  تأثير  5-1-2

توانبد کمبود یبا فقبدان برخی از ذرات کنبد و میهوای عمبدی بتن ببه کبارآیی آن کمبک می
تر و یا کاهش  های درشببتریز سببنگدانه را جبران نماید. بنابراین امکان اسببتداده از ماسببه

بندی  آید و به عبارتی مخلوط سبنگدانه با بافت دانهفراهم می  سبهم ماسبه در مخلوط سبنگدانه
درصببد هوای عمدی در بتن، سببهم  1توان به ازای هر  تواند بکار رود. میتر میدرشببت

درصبد کاهش داد مشبروط بر اینکه ماسبه مصبرفی دارای  1ماسبه در مخلوط سبنگدانه را  
 ریزدانه کافی باشد. 

اشت  این تغییر سهم ضرورتی نخواهد د  ، بدیهی است چنانچه درصد هوای عمدی بسیار کم باشد

 و عمالً چندان مؤثر نیست. 

 

 اری بتن و نسبت آب به سيمانر مقاومت فشبهوای عمدی  تأثير  5-1-3

هوای عمدی مانند هوای غیرعمدی، مقاومت فشاری بتن را با فرض ثابت بودن نسبت آب 
و   75/0بیش از    شدهحبابزاییدهد )مگر برای نسبت آب به سیمان بتن به سیمان کاهش می

( در 2rکیلوگرم بر هر متر مکعبب بتن(. مقبدار این کباهش )  250عیبار سببببیمبان کمتر از  
های آب به  باشببد. این کاهش در نسبببتدرصببد هوا می درصببد برای هر یک   6تا  3حدود 

های آب به سبیمان زیاد، کمتر خواهد بود )در محدوده نسببت  سبیمان کم، بیشبتر و در نسببت
 (.55/0تا   35/0آب به سیمان بین  
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چنانچه مقاومت فشباری بتن را ثابت در نیر بگیریم، الزم اسبت نسببت آب به سبیمان را  
( در حدود  1rتر در نیر گرفت. این کاهش نسببت آب به سبیمان )کم   ،شبدهحبابزاییدر بتن  

هایی با نسببت آب باشبد. برای بتندرصبد هوای بتن می  1برای هر  آن نسببت درصبد  5تا   2
باید کمتر    ،این کاهش باید بیشبببتر و برای نسببببت آب به سبببیمان بیشبببتر  ،به سبببیمان کمتر

 (.65/0تا   45/0منیور شود )در محدوده نسبت آب به سیمان اولیه بتن معمولی بین 
دو یکی از  در صببورت اسببتداده از مواد حبابزا، برای یافتن نسبببت آب به سببیمان بتن به 

و بدسببببت   7-4و    6-4های توان عمل کرد. روش اول اسببببتداده از شببببکلمیفوق  طریق  
که پس از رای بتن معمولی بدون حباب هوای عمدی اسببت آوردن نسبببت آب به سببیمان ب

با توجه به حدود کاهش  و  (  2a)نسبت آب به سیمان بسته به مقدار درصد هوای عمدی   آن،
 .آیدمی بدست(  1r) این نسبت آب به سیمان متنایر با

  (1- r1. a2) بتن معمولی w/c = بتن حبابزایی شده w/c  (   1-5رابطه )

1r،  ی عمدی درصبببد هوا 1 ،درصبببد به ازای  5تا  2برابر  کاهش نسببببت آب به سبببیمان  
 .شودمنیور می  (1-5بصورت اعشاری در رابطه ) 1r دارمقباشد. می

( ببا cmf)'  شبببببده حببابزایییبافتن مقباومبت مجبازی هبدف طرح مخلوط برای بتن   ،روش دوم
. به این منیور از توجه به مقاومت هدف طرح برای بتن بدون حباب هوای عمدی اسببببت

 شود. رابطه زیر استداده می

(                                                                              2-5رابطه )      

(𝑓𝑐𝑚)
 =

𝑓𝑐𝑚

1−𝑟2𝑎2
 

2r،  درصبد هوای   1  هر به ازایدرصبد  6تا   3به مقدار   شبدهحبابزاییکاهش مقاومت بتن
، 2aچنین  هم  شود.( در نیر گرفته می2-5به صورت اعشاری در رابطه )عمدی است که  

 .باشدمی  درصد هوای عمدی بتن )بصورت اعشاری(
های یافتن مقاومت مجازی هدف طرح، نسببت آب به سبیمان متنایر با آن از شبکلپس از 

 آید.  بدست می 7-4و    4-6
ای یکسببان با روش دیگر به بار ها، نتیجهری یکی از این روشرود که بکارگیانتیار نمی

 همواره محتمل است.   ،تداوت جزییبنابراین و    آورد
 

 نقش حباب هوای عمدی در مقدار آب آزاد بتن  5-1-4

حباب هوای عمدی ایجاد شبببده توسبببط مواد حبابزا در صبببورت ثابت بودن نسببببت آب به  
کند و در حالتی که روانی ثابت باشبد، کاهش آب آزاد را به  به روانی بتن کمک میسبیمان،

آورد. این کاهش به درصببد هوای عمدی و عیار سببیمان یا نسبببت آب به سببیمان همراه می
 4تا   1درصببد هوای عمدی در بتن در حدود    1ای هر  بسببتگی دارد. این کاهش آب به از

باشبد. هر چه عیار سبیمان بیشبتر یا نسببت آب به سبیمان کمتر باشبد درصبد کاهش  درصبد می
آب به سبیمان زیادتر، درصبد  تگردد و در عیار سبیمان کمتر و نسببآب آزاد بتن کمتر می

 شود. بیشتر می ،کاهش آب
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بنامیم مقدار آب  'rدرصبد هوای عمدی،    1به ازای هر  بنابراین چنانچه این کاهش آب را   
 آید: بصورت زیر بدست می  شدهحبابزاییبدست آمده از روش ملی طرح مخلوط برای بتن 

 
Wf  (   3-5رابطه )

Wf = بتن حبابزایی شده 
  (1- r. a2) بتن معمولی 

 
 

 شود.  ( منیور می3-5بصورت اعشاری در رابطه )  'r مقدار
ببه روانی بتن و  ،درصبببببد کباهش آبدر یبک مقبدار هوای ثباببت،  الزم ببه ذکر اسبببببت کبه 

شببود. در روانی بیشببتر و یا حداکثر اندازه  چنین حداکثر اندازه سببنگدانه نیز مربوط میهم
 شود. کمتر می ،درصد کاهش آب  ،بزرگتر

شبرایط بتن )عیار سبیمان یا نسببت آب به سبیمان، روانی مطلوب   بهرحال کاربر با توجه به
درصبد به ازای هر    4تا  1و حداکثر اندازه سبنگدانه( درصبد کاهش آب را باید در محدوده 

 را محاسبه نماید. شدهحبابزاییدرصد هوای عمدی بتن در نیر بگیرد و مقدار آب بتن  1
 

 ن طرح مخلوط بتن حاوی مواد جايگزين سيما  5-2
که نقش پوزوالنی و )مواد مکمل(  امروزه بکارگیری مواد پودری معدنی جایگزین سیمان  

رایج شببده اسببت. دلیل این امر در ابتدا کاهش مصببرف سببیمان  ،کنندچسببباننده را ایدا می
ها و اثرات زیسبببت محیطی تولید کلینکر سبببیمان و پرتلند )کلینکر سبببیمان(، کاهش هزینه

ست. در حال حاضر عواملی همچون بهبود کیدیت بتن از نیر مصرف انرژی کمتر بوده ا
 کند. به ترویج مصرف این مواد کمک می  ،دوام و گاه مقاومت در درازمدت

تواننبد تغییراتی را بوجود در ارتبباط ببا طرح مخلوط بتن، این مواد جبایگزین سببببیمبان می
شبود و مربوط میآن  اد آورند که اغلب به تعیین نسببت آب به سبیمان و تعیین مقدار آب آز
ن معادل نیز تأثیرگذار گاه در محدودیت حداقل عیار سبیمان یا محدودیت نسببت آب به سبیما

 است.
 

 نقش مواد جايگزين سيمان در مقاومت فشاری بتن و تعيين نسبت آب به سيمان   5-2-1

مان هایی اسبت که با سبیهای رابطه مقاومت فشباری و نسببت آب به سبیمان برای بتنمنحنی
 28شبوند و با توجه به رده مقاومتی یا مقاومت مالت اسبتاندارد  پرتلند یا آمیخته سباخته می

 آید. روزه آنها، نسبت آب به سیمان بدست می
سببیمان یا و  در صببورتی که از افزودنی پودری معدنی به عنوان جایگزین سببیمان پرتلند 

 28، مقاومت فشاری شته استدادرصد مواد جایگزین   20حداکثر که بکار رود    ایآمیخته
روزه معینی مد نیر  28کند و چنانچه دسببببتیابی به مقاومت فشبببباری روزه بتن تغییر می

دسببتخوش تغییر خواهد شببد. به عبارت دیگر نیاز به    ،باشببد، نسبببت آب به سببیمان الزم
ی آمیخته که مواد هاگردد. بهرحال برای سببببایر سببببیمانهای متداوتی احسبببباس میمنحنی

ضرورت مصرف مواد افزودنی جایگزین احساس  درصد است،   20جایگزین آنها بیش از 
مدهوم دیگری از نسبت آب به مواد   ،های جدیدی ارائه نگرددگردد. برای اینکه منحنینمی

در محاسببه    kشبود. ضبریب  ارائه می kسبیمانی با بکارگیری ضبریبی به نام ضبریب مؤثر  
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ن پرداخته  ه آهای بعبدی بب گردد که در قسببببمبتمواد سببببیمبانی نیز مطرح میحداقل مقبدار 
های  تواند دوده سبببیلیسبببی، سبببرباره کوره آهنگدازی، پوزوالنخواهد شبببد. این مواد می

طبیعی، خاکسببتر بادی، متاکائولن، خاکسببتر پوسببته برنج و غیره باشببد. در هر مورد باید  
 گردد. راوانی در این موارد احساس میهای فمشخص گردد که نیاز به پژوهش  kمقدار 

تنوع کیدیت مواد جایگزین سبببیمان، نوع و رده مقاومتی سبببیمان مصبببرفی، مقاومت بتن 
مورد نیر و سبببطح نسببببت آب به سبببیمان و میزان جایگزینی این مواد نقش مهمی را در 

 کند. ایدا می  kمقدار 
جایگزین سبببیمان پرتلند    ،وادآید که این م زمانی بدین صبببورت بکار می  kبهرحال مقادیر 

CEMI1    2از نوع  صببببرفباً  شببببونبد و چنبانچبه سببببیمبان آمیختبه وCEMII/A  بکبار رود، 

تعیین نسبببت آب به مواد سببیمانی  بعنوان راهنمای اولیه برای   kموضببوعیت دارد. مقادیر 

 گردد. مقاومت در این روش ارائه میبرای دستیابی به 

بهرحال الزم اسببت مقدار افزودنی پودری معدنی )درصببد جایگزینی( با توجه به شببرایط  
ها یا الزامات مربوط به دوام مشبخص شبود، هر چند ممکن اسبت محیطی موجود و توصبیه

 نیز مورد بازنگری قرار گیرد.    kاین درصد جایگزینی در ارتباط با ضریب 

 
 
 

 برای دوده سيليسی  kضريب  -5-2-1-1

  سبیمانیدرصبد وزنی مواد   10چنانچه مقدار جایگزینی دوده سبیلیسبی مسباوی یا کمتر از  
تا  2بین   kمقدار    ،( باشدCEMII/Aهای  یا سیمان CEMI  درصد وزنی سیمان پرتلند  11)
 عبارتست از:    شود و نسبت آب به سیمان معادلدر نیر گرفته می 4

/𝑤)                                                                     (       4-5رابطه )      

𝑐)𝑒𝑞 =
𝑊𝑓

𝐶+𝑘𝑀
 

منیور  کیلو سبببیمان )از نیر مقاومتی(   4تا   2به عبارتی هر کیلو دوده سبببیلیسبببی معادل  
 باشد.می kgجرم دوده سیلیسی جایگزین شده بر حسب ، M  .شودمی

در   آندرصبد باشبد، مازاد بر  11در صبورتی که نسببت دوده سبیلیسبی به سبیمان بیشبتر از  
گردد. هر چه دوده سببببیلیسببببی دارای فعالیت پوزوالنی بیشببببتر و این رابطه منیور نمی

نسببببت آب به سبببیمان کمتر و رده مقاومتی هرچه  ن کمتر باشبببد و از طرفی آجایگزینی  
برابر  kخواهد بود و بر عکس. بهرحال حداقل مقدار  بیشبتر     kسبیمان زیادتر باشبد مقدار  

بباشبببببد امبا در روش ملی طرح  نیز    4توانبد بیش از  گردد و حبداکثر آن میمنیور می  2

ــــــــ  ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ  ــــــــــ
 

1 CEMI   باشد.ایران، سیمان پرتلند می 17518-1طبق استاندارد شماره 
ای یا پودر درصببد مواد پوزوالنی یا سببرباره 20ای اسببت که حداکثر  سببیمان آمیخته CEMII/Aمقصببود از سببیمان  2

 سن  آهک )به جز دوده سیلیس( دارد.  
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شبود.  بهرحال دوده سبیلیسبی  فته میردر نیر گ  4برابر    kمخلوط در حال حاضبر حداکثر 
 تطابق ASTM C1240  اردایران یا استاند 13278مورد نیر باید با استاندارد ملی شماره  

 داشته باشد. 
 

 برای سرباره آهنگدازی kضريب  -5-2-1-2

 100درصبد وزن مواد چسبباننده ) 50چنانچه مقدار جایگزینی سبرباره مسباوی یا کمتر از  
بین  kمقدار    ،( باشببدCEMII/Aهای آمیخته  و سببیمان CEMIدرصببد وزنی سببیمان پرتلند 

 خواهد بود و نسبت آب به سیمان معادل عبارتست از :  8/0تا   4/0

/𝑤)(                                                                           5-5رابطه )      

𝑐)𝑒𝑞 =
𝑊𝑓

𝐶+𝑘𝐿
 

L،  جرم سرباره جایگزین شده بر حسبkg باشد.می 
و جایگزینی آن کمتر و نسبببت آب به سببیمان   هر چه خاصببیت هیدرولیکی سببرباره بیشببتر

سبرباره   ،بیشبتر خواهد بود و برعکس. بهرحال فرض شبده اسبت kمقدار    ،نیز کمتر باشبد
 ASTMترین حد خاصببیت هیدرولیکی اما منطبق با اسببتاندارد  موجود در ایران از پایین

C989   حالت برای  باشبد و محدوده فوق در اینبرخوردار   3517ملی شبماره و اسبتاندارد
k  .4/0به عبارت دیگر هر کیلو سببرباره موجود از نیر مقاومتی معادل  ارائه شببده اسببت 
 شود.  کیلو سیمان در نیر گرفته می  8/0تا 

 
 معمولی برای خاکستر بادی  kضريب -5-2-1-3

درصببد وزن مواد  25مسبباوی یا کمتر از  معمولی  چنانچه مقدار جایگزینی خاکسببتر بادی 
درصبد وزن    20مسباوی یا کمتر از و    (CEMIدرصبد وزنی سبیمان پرتلند    33چسبباننده )

تا   2/0بین  k( باشبد مقدار CEMII/Aهای آمیخته  درصبد وزنی سبیمان  25مواد چسبباننده )
 خواهد بود و نسبت آب به سیمان معادل عبارتست از :  4/0

/𝑤)                                                                         (  6-5رابطه )      

𝑐)𝑒𝑞 =
𝑊𝑓

𝐶+𝑘𝐹
 

F،  جرم خاکستر بادی معمولی جایگزین شده بر حسبkg باشد.می 
بیش از مقادیر فوق باشببد مقدار مازاد آن در رابطه  ،در صببورتی که مقدار خاکسببتربادی

بیشببتر و جایگزینی آن کمتر   خاکسببتربادیگردد. هرچه فعالیت پوزوالنی  فوق منیور نمی
به  بیشتر خواهد بود.    k  ،و نسبت آب به سیمان نیز کمتر و رده مقاومتی سیمان بیشتر باشد

 شود. کیلو سیمان منیور می  4/0تا   2/0معادل   خاکستربادیاز    گرمعبارت دیگر هر کیلو 
 3433شببماره  ملی و یا اسببتاندارد   ASTM C618باید با اسببتاندارد    خاکسببتربادیبهرحال  
 داشته باشد.   تطابقایران 

در صببورتی که از خاکسببترهای بادی ریز یا خیلی ریز با فعالیت زیاد پوزوالنی اسببتداده  
 اشد.  بیشتر از مقادیر ذکر شده ب  Kممکن است مقدار  ،شود
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 های طبيعیبرای پوزوالن kضريب  -5-2-1-4

توان اما برای سببهولت می  ،های طبیعی از تنوع زیادی برخوردار هسببتندهرچند پوزوالن
در نیر   4/0تبا    2/0در محبدوده   خباکسببببترببادیرا مباننبد   kمقبدار  ،در طرح مخلوط اولیبه

به قوت خود باقی است و   خاکستربادیمربوط به های جایگزینی  چنین محدودیتگرفت. هم
 نسبت آب به سیمان معادل عبارتست از:

/𝑤)(                                                                           7-5رابطه )      

𝑐)𝑒𝑞 =
𝑊𝑓

𝐶+𝑘𝑃
 

P،  جرم پوزوالن جایگزین شده بر حسبkg باشد.می 
باشد   خاکستربادیهای طبیعی بیش از حدود ذکر شده برای در صورتی که مقدار پوزوالن

  ،شود. هرچه فعالیت پوزوالنی پوزوالن طبیعی بیشتر مازاد آن در رابطه فوق منیور نمی
مقاومتی سببیمان بیشببتر  و رده   ،نسبببت آب به سببیمان کمترهرچه  و    ،و جایگزینی آن کمتر

 بیشتر خواهد بود.  kمقدار  ،باشد
را دارا باشبد تا از  3433بهرحال پوزوالن طبیعی باید مشبخصبات اسبتاندارد ملی شبماره  

 بتوان استداده نمود.   kاین محدوده مقادیر 
درصببد مواد چسببباننده   15مسبباوی یا کمتر از  در صببورتی که مقدار جایگزینی زئولیت، 

های  درصد سیمان 10( و مساوی یا کمتر از  CEMIهای پرتلند  درصد وزن سیمان  5/17)
منطبق با اسببتاندارد مربوطه  های تولیدی ایران و  ( باشببد، برای زئولیتCEMII/Aآمیخته  
 8/0توان در محدوده را می kهای داخلی، مقدار  از پژوهشجه به نتایج بدسببببت آمده با تو 
 در نیر گرفت.    2/1تا 

عدد    ،هرچه درصبد زئولیت و نسببت آب به سبیمان کمتر و رده مقاومتی سبیمان بیشبتر باشبد
k  توان بزرگتر در نیر گرفت.  را می 

اره مشببخصببات آن باید با اسببتاندارد ملی شببم   ،چنانچه از سببیمان زئولیتی اسببتداده شببود
 داشته باشد.   تطابق 16481

 
 برای متاکائولن  kضريب  -5-2-1-5

در نیر گرفت. سببببایر موارد محدودیت    5/1-2توان در محدوده را میمتاکائولن    kمقدار 
 مانند دوده سیلیس خواهد بود. 

 
 

 برای خاکستر پوسته برنج  kضريب  -5-2-1-6

 خاکستر پوسته برنج ارائه نشده است.  برای  kهنوز مقدار  ،به دلیل تنوع این خاکسترها
 

محدوديت حداقل عيار  نقش مواد افزودنی پودری معدنی جايگزين سيمان در اعمال   5-2-2
 و دوام  یسيمانمواد 
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در ارتباط با  ،های بتن ومقررات ملی سباختماننامهها یا آیینگاه در مشبخصبات فنی پروژه
اند. با مصبرف مواد معدنی پودری جایگزین  برای سبیمان قائل شبدهدوام، حداقل محدودیتی  

ها دسبتخوش تغییراتی شبود که در هر نوع از این مواد، سبیمان ممکن اسبت این محدودیت
 شود. نحوه عمل مشخص می

 
 دوده سيلي   -5-2-2-1

 نباید کمتر از حداقل سیمان مورد نیاز برای شرایط دوام باشد. در صورتی  ،C+kM مقدار
باشببد،    3kg/m  300که برای تأمین این الزامات، مقدار حداقل سببیمان مسبباوی یا کمتر از  
هر   درکیلوگرم   30مقدار کاهش سبیمان در هنگام جایگزینی با دوده سبیلیس نباید بیشبتر از  

درصبببد     10چنین اگر مقدار جایگزینی دوده سبببیلیس بیشبببتر از مترمکعب بتن باشبببد. هم
مقدار اضبافی در تعیین حداقل مواد   ،( باشبد11/0)نسببت دوده سبیلیس به سبیمان بیشبتر از 

 شود. بدیهی است این مقدار جایگزینی معموالً توصیه نمی  شود.سیمانی منیور نمی
باشبببد و بتن در شبببرایط   45/0ب به سبببیمان بزرگتر از  ت آبضبببمناً در صبببورتی که نسببب 

فقط برای تعیین حداقل    kمقدار  قرار گیرد،و کربناته شبدن   شبدنزدن و آبی رویارویی با 
 منیور شود.   1باید برابر مقدار مواد سیمانی 

 
 سرباره  -5-2-2-2

نببایبد کمتر از حبداقبل سببببیمبان مورد نیباز برای دوام بباشبببببد. اگر جبایگزینی    C+kLمقبدار  
مقدار اضافی در   ،( باشد1درصد )نسبت سرباره به سیمان بیشتر از    50سرباره بیشتر از 

 . شوددر نیر گرفته نمیو حداقل عیار سیمان  Lk+C(/fW)محاسبه 
 معمولی  خاکستربادی -5-2-2-3

نباید کمتر از حداقل سببیمان مورد نیاز باشببد. در صببورت مصببرف سببیمان   C+kFمقدار 
 25به مواد سبببیمانی بیشبببتر از   خاکسبببتربادیچنانچه درصبببد جایگزینی   ،CEMIپرتلند  

چنین در صببورت  ( باشببد و هم33/0به سببیمان بیشببتر از    خاکسببتربادیدرصببد )نسبببت 
با درصبد کم انواع مواد نوع سبیمان  9)که    CEMII/A  های آمیخته از نوعمصبرف سبیمان

اگر   ،(1گیرددرصبد در برمی  20پوزوالنی طبیعی و مصبنوعی و سبرباره را به میزان تا 
  خاکسبتربادیدرصبد )نسببت   20به مواد سبیمانی بیشبتر از   خاکسبتربادیدرصبد جایگزینی  

و   Fk+C(/fW)  را نباید در محاسببه خاکسبتربادی مازاد( باشبد،  25/0به سبیمان بیشبتر از  
 حداقل عیار سیمان بکار برد.  

 
 های طبيعیپوزوالن -5-2-2-4

   شود.عمل می خاکستربادیمانند جز زئولیت(، ه )بهای طبیعی  در مورد پوزوالن

ــــــــ  ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ  ــــــــــ
 

گردد. بهرحال در صورت  ها منیور نمی جزو این نوع سیمان ،باشددرصد دوده سیلیس   10بیش از دارای در صورتی که سیمان آمیخته مزبور  1

ایران )سال   17518-1و استاندارد جدید    EN197-1طبق    CEM Vو    CEM III ،  CEM IVهای نوع  یا سیمان   CEM II/Bهای نوعداشتن سیمان 

 گردد.  القاعده نیازی به مصرف مواد افزودنی پودری معدنی در بتن احساس نمی ( علی 1393
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، در محاسبببات نسبببت آب به  4-1-2-5در مورد زئولیت مازاد بر مقادیر ذکر شببده در بند  
 شود.  سیمان مورد نیاز برای تأمین دوام، مقدار مازاد منیور نمی سیمان معادل و حداقل

 

 متاکائولن  -5-2-2-5

 گردد.میدر مورد متاکائولن مانند دوده سیلیس رفتار 

 
نقش مواد افزودنی پودری معدنی جايگزين سيمان در کارآيی و مقدار آب آزاد طرح   -5-2-3
 مخلوط

مواد افزودنی پودری معدنی جایگزین سببیمان بسببته به ریزی و شببکل ذرات آن بر میزان  
ر اسالمپ و کارآیی بتن در مقدار بآب آزاد الزم برای طرح مخلوط در اسالمپ ثابت و یا  

  گذارد.آب ثابت اثر می
داشبتن نسببت آب به سبیمان، با افزایش مقدار آب آزاد الزم، باید  بدیهی اسبت برای ثابت نگه

 مقدار مواد سیمانی را افزایش دهیم. 
 

 طرح  ر کارآيی و مقدار آب آزاددنقش دوده سيلي   -5-2-3-1

دوده سبیلیسبی جایگزین    گرمکننده بکار نرود، هر کیلو در صبورتی که افزودنی فوق روان
 3kg/m  1تا   75/0تواند آب آزاد الزم را سیمان )بسته به ریزی و اسالمپ مورد نیر( می

درصد، دوده   5چنین در جایگزینی کمتر از  های کم عیار و همافزایش دهد. معموالً در بتن
هیز از سبیلیس تأثیر چندانی بر افزایش آب طرح مخلوط بتن ندارد. بدیهی اسبت به دلیل پر

افزایش آب و به دلیبل پراکنبدگی بهتر دوده سببببیلیس در خمیر سببببیمبان و بتن، مصببببرف  
 کننده در بتن حاوی دوده سیلیس ضرورت دارد. روانافزودنی فوق

 
 طرح  ر  مقدار آب آزاددنقش سرباره   -5-2-3-2

تواند آب را به  می ،بسبته به ریزی و اسبالمپ مورد نیر  ،سبرباره  گرمکیلو  10معموالً هر  
رسبببببد ببا توجبه ببه  متر مکعبب بتن کباهش دهبد. بنیر می  درکیلوگرم    1تبا     5/0میزان  
متر مکعب   درکیلوگرم   5/0  کاهش های موجود در ایران و سطح ریزی آنها مقدارسرباره

 منطقی باشد. 
 

 طرح  ر مقدار آب آزادد  خاکستربادینقش  -5-2-3-3

، گرمکیلو   10به ازای هر    ،kg/2m400 حدودتا معمولی با ریزی    خاکسبببتربادیدر مورد  
یابد.  در هر متر مکعب بتن )بسببببته به روانی بتن( کاهش می  گرمکیلو  2تا   1آب آزاد بتن 

شبببود و حتی  تدریج کمتر میه این کاهش در مورد خاکسبببترهای بادی ریز و خیلی ریز ب
 آب نیز داشته باشد. افزایش نیاز به  ممکن است به صدر برسد یا

 
 طرح ر مقدار آب آزاد دهای طبيعی نقش پوزوالن -5-2-3-4

های طبیعی ایران بسببته به ریزی و نوع آن معموالً موجب افزایش آب آزاد مورد  پوزوالن
 2تبا    5/0را ببه میزان  الزم  پوزوالن طبیعی، آب آزاد   گرمکیلو   10گردد. هر  نیباز بتن می
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هبا ممکن اسبببببت نقش بیشببببتری در . زئولیبتدهبدافزایش میکیلوگرم در هر متر مکعبب  
های خود، افت اسببببالمپ داشببببته باشببببند و به دلیل جذب آب در بین الیهالزم  افزایش آب 

نیباز ببه مصببببرف روان کننبده یبا   ،لببه همین دالیب شببببونبد و  بیشببببتری را نیز بباعب  می
 کنند. تر میجدی  کننده راروانفوق

زئولیت )بسببته به    گرمکیلو  10توان به ازای هر  می  رازئولیت   مورد نیاز افزایش آب آزاد
 .   در نیر گرفتمتر مکعب بتن   رکیلوگرم در ه  6تا  4( بین و شرایط بتن  نوع و ریزی

 
 الزم  نقش متاکائولن در مقدار آب آزاد  -5-2-3-5

متاکائولن    گرمگزینی متاکائولن به ازای هر کیلو با توجه به ریزی و کیدیت و درصببببد جای
یابد. الزم اسبببت  کیلوگرم افزایش می  75/0تا   5/0جایگزین سبببیمان، مقدار آب به میزان  

کننده اسبببتداده  روانبرای کاهش مقدار آب و بهتر پراکنده شبببدن متاکائولن در بتن، از فوق
 نمود.  

 
 الزم  آزادنقش خاکستر پوسته برنج در مقدار آب   -5-2-3-6

با توجه به ریزی و شبکل و درصبد جایگزینی خاکسبتر پوسبته برنج مانند دوده سبیلیس عمل  
خاص این خاکسبترها و سباختار شبود و حتی ممکن اسبت افزایش مقدار آب به دلیل شبکل 

 بیش از دوده سیلیس باشد. 
 

 الزم  ر مقدار آب آزاد دنقش پودر سنگ   -5-2-3-7

پودر سبببن    گرمکیلو  10ریزی آن بسبببتگی دارد. تقریباً هر  نقش پودر سبببن  به جنس و  
امبا از تبأثیر آن بر کبارآیی بتن   ،دهبدآب مورد نیباز را افزایش می  گرمکیلو   1تبا   5/0  ،آهبک 

تواند اسببالمپ مورد نیاز را کاهش دهد و در نتیجه آب الزم از که می ، زیرانباید گذشببت
 گردد. میافزایش چندانی برخوردار ن

 
 ايجاد شده   نقش مواد افزودنی پودری معدنی در هوای عمدی  5-2-4

ای و پودر سببن ( باع  ، سببربارهطبیعی و مصببنوعی  مواد جایگزین سببیمان )پوزوالنی
شببببونبد و الزم اسبببببت مقبدار مواد حببابزا را در چنین  کباهش ایجباد هوای عمبدی بتن می

 مواردی افزایش داد.
 

 های بتنی در تعيين سهم سنگدانهدننقش مواد افزودنی پودری مع  5-2-5

کند پودری معدنی جایگزین سبیمان حجم خمیر و مالت را بیشبتر می یافزایش مواد افزودن
بنبدی مطلوب، کباهش آب هبای دانبهچنبانچبه هبدف از ریزببافبت کردن محبدوده منحنیو  

مواد  این کار با افزایش اینانداختن و اسببتعداد جداشببدگی و ایجاد چسبببندگی کافی باشببد، 
توان سببهم سببنگدانه ریز را به مقدار جزئی کاهش و سببهم سببنگدانه  میگردد و  حاصببل می

و گاه اعتقاد بر این اسببببت که با   درشببببت را افزایش داد. بهرحال این کار الزامی نیسببببت
 افزایش حجم خمیر، بهتر است از سهم سنگدانه ریز کاسته نشود.

 
 



 
 

 م ششبخش 
 ساخت مخلوط آزمايشی و اصالح طرح مخلوط بتن

 

 مقدمه 6-1
ی و بیرکبه جنببه تق  ،هبایی بکبار رفتبههبا یبا روابط و منحنیطرح مخلوط اولیبه، فرض  در

پس از توان  میمشببخص نیسببت که آیا و  (  5-4تا   1-4تجربی داشببته اسببت )بجز روابط  
ومت هدف، کارآیی هدف، های مورد نیر )مقابه خواسبته  ،ن در آزمایشبگاهبتسباخت دقیق 

  ؟ بنابراین الزم اسبت این مخلوط آزمایشبی یا مخلوط آزمون یافتدوام هدف و غیره( دسبت  
گیری اندازه  ،شبدهیا سبخت ن تازهبتهای  گیو ویژ  ،در آزمایشبگاه سباخته شبود 1آزمایشبگاهی

اولیه مقایسه  های موجود در تهیه طرح مخلوط  های مورد نیر یا فرضو با خواسته ،گردد
طرح مخلوط    ،و ایجاد تغییرات مقتضبی در طرح مخلوط اولیه  اتو پس از اصبالح  ،شبود
 . آیددست بنهایی 

 

 ساخت مخلوط آزمون آزمايشگاهی  -6-2
های کامالً  از مقادیر آب کل و سبنگدانه  توانمی ،برای سباخت مخلوط آزمون آزمایشبگاهی

. پس از تعیین رطوبت  وداسببتداده نم ( بدسببت آمده بود 5-4( و )4-4)  روابطکه از  خشببک 
ها الزم اسببت مقدار جرم سببنگدانه با رطوبت موجود بدسببت آید )طبق موجود در سببنگدانه

جود در آب مو نمودن  با کسبر    ،سباخت مخلوطبرای سبپس مقدار آب مصبرفی    .(1-6رابطه 
 محاسبه شود.   ،(2- 6طبق رابطه )  ،سنگدانه مرطوب از آب کل

 A = Ad (1+m) ( 1-6)رابطه       

 )بصبورت اعشباری( mبا رطوبت    3kg/mبر حسبب  جرم سبنگدانه مرطوب  ، Aکه در آن، 
 .ستا

 Wm =Wt - (A-Ad) ( 2-6)رابطه       

 باشدجرم آب مصرفی برای ساخت بتن می ،mW، که در آن
( نیز 3-6( بصببببورت رابطبه )5-4را ببا توجبه ببه رابطبه )  )2-6(توان رابطبه  هر چنبد می

 :نوشت

 Wm = Wf  + (ASSD - Ad) - (A-Ad) = Wf  + (ASSD - A) (3-6رابطه )

توان از همان مقادیر سبنگدانه اشبباع با سبطح خشبک و آب آزاد اسبتداده نمود و چنین میهم
 طبق بطور مسبببتقیم  ها  جذب آب سبببنگدانهداشبببتن  با تعیین رطوبت موجود در سبببنگدانه و  

ــــــــ  ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ  ــــــــــ
 

1 Trial Mix or Labratory Trial Mix 
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، که رابطه مزبور همان روابط  مقدار سببببنگدانه مرطوب را بدسببببت آورد  ،(4-6رابطه )
 باشد.( می4-4( و )1-6ترکیب شده )

𝐴(                                                                               4-6رابطه )       =
𝐴𝑆𝑆𝐷(1−𝑚)

1+𝑎𝑐
 

( برای تعیین مقدار آب مصببرفی به قوت خود باقی اسببت و قابل 3-6بدیهی اسببت رابطه )
 باشد. استداده می

درصبد و اختالف رطوبت سبنگدانه و جذب آب کمتر    3چنانچه رطوبت سبنگدانه کمتر از 
( نیز اسببتداده  5-6توان از رابطه تقریبی و سبباده شببده )درصببد بدسببت آمده باشببد می 2از  
 ( همواره ارجحیت دارد.   4-6ق )اما استداده از رابطه دقی ،نمود

𝐴(                                                                               5-6رابطه )       =
𝐴𝑆𝑆𝐷

1+(𝑎𝑐−𝑚)
 

ها را کامالً خشببک  دهند که برای سببباخت مخلوط آزمون، همه سبببنگدانهبرخی ترجیح می
ر سبباخت مخلوط بکار برند. برخی دیگر مایلند  کنند و آب کل را به عنوان آب مصببرفی د

را برای  آب آزادو بصببورت اشببباع با سببطح خشببک درآورند  دقیقاً   ها را  که همه سببنگدانه
 هاشببیوهسبباخت مخلوط به عنوان آب مصببرفی بکار گیرند. بهرحال به دالیل مختلف، این 

توصببببیبه نمی  برای بتن ببا    ،االمکبانحتی  و بهتر اسبببببت  گرددسببببباخبت مخلوط آزمون 
 . ه ساخته شودشدسازی  مرطوبیا پیشهای مرطوب موجود  سنگدانه

برای توان سبببنگدانه خشبببک را  می  ،درصبببد باشبببد 1چنانچه جذب آب سبببنگدانه کمتر از  
چنین اگر جبذب آب بکبار گرفبت. همسبببببازی  مرطوبسببببباخبت مخلوط آزمون ببدون پیش

درصبد کمتر از جذب آب  1ا حدود تدرصبد باشبد اما رطوبت سبنگدانه    1سبنگدانه بیش از 
سببازی بکار برد. چنانچه رطوبت سببنگدانه  مرطوبپیشتوان آن را بدون آن بدسببت آید می

ات بدون تمهیدآبچکان نباشببد اسببتداده از آن و  آنکه خیس    طبیش از جذب آب باشببد به شببر
ها از جداشبببدگی آنها در بهرحال وجود رطوبت در سبببنگدانهباشبببد. میپذیر خاص امکان
 کند.  سازی و بکارگیری تا حد زیادی جلوگیری میهنگام ذخیره

یا کامالً  هوا    شبده درتوان از سبنگدانه خشبک  در صبورتی که شبرایط فوق مهیا نباشبد می
کن بهمراه در مخلوط( دانه)بویژه درشبت اما باید اجازه داد سبنگدانه ،خشبک اسبتداده نمود
آب مصبرفی محاسببه شبده به مدت حداقل یکسباعت باقی بماند تا بتواند آب همه یا بخشبی از  

توان عمل اختالط بتن را شببروع نمود.  را جذب کند و بصببورت اشببباع درآید. سببپس می
ماند ی میکن بصبورت سباکن باقبدیهی اسبت در طول زمانی که سبنگدانه و آب در مخلوط

 نباید اجازه داد تبخیر از مخلوط موجود انجام شود. 
ها را در خارج توان عملیات پیش مرطوب کردن یا پیش اشبباع کردن سبنگدانههر چند می
های کن نیز انجام داد و آن را برای مصببارف آتی در یروف مناسببب یا کیسببهاز مخلوط

شبببود رطوبت سبببنگدانه  اما توصبببیه می  ،بند و هوابند نگهداری نمودپالسبببتیکی کامالً آب
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های  زیرا ممکن اسببت رطوبت بخش ؛چندان از حالت اشببباع با سببطح خشببک فراتر نرود
فوقانی و تحتانی یرف یا کیسببببه پالسببببتیکی از تداوت قابل توجهی برخوردار شببببود و 
مشببکالتی را بوجود آورد مگر اینکه همه سببنگدانه درون یرف یا کیسببه پالسببتیکی در 

سببنجی و توزین و پس از چنین در فاصببله رطوبتهملوط آزمایشببی بکار رود.  سبباخت مخ
هبای مرطوب کن ببایبد از تبخیر آب سببببنگبدانبههبا در مخلوطآن تبا هنگبام ریختن سببببنگبدانبه

 جلوگیری نمود.  
و بتن  فوق و مقادیر سبیمان و افزودنی در هر متر مکعب  محاسببه شبده با توجه به مقادیر  

بر اساس امکانات   ،و با توجه به نکات ذکر شده  خت مخلوط آزمونحجم بتن الزم برای سا
باید مقادیر اجزای  ،مورد نیازهای(  )آزمونههای  و نمونه  هاایشآزمایشبببگاهی و تعداد آزم 

یا  581ی مل  بدسببببت آورد. سببببپس طبق اسببببتانداردمخلوط آزمون  را برای سبببباخت بتن 
ASTM C192  های الزم برای تعیین در آزمایشبگاه سباخته شبود و آزمایش  دبایمخلوط بتن

 . صورت پذیردهای آن خواص و ویژگی
سبببازی، تا حد  مرطوبیشپبرای اختالط بتن عالوه بر رعایت نکات اصبببالح رطوبتی و  

اسببتداده شببود و پس از ریختن اجزای مختلف به ترتیبی که   ،کن ماشببینیامکان از مخلوط
 3و سپس به مدت  کن بکار افتد  دقیقه مخلوط  3ابتدا   ،ه شده استدر دستور مربوطه توصی

دقیقه اختالط نهایی را به انجام رسبباند. بهتر اسببت   2دقیقه توقف نماید و در ادامه به مدت 
کن سبببباخته و کن، مالت یا بتن مشببببابهی در مخلوطقبل از ریختن اجزای بتن در مخلوط

کن وجود مخلوطکبامبل مالت موجود در  ردن  در این حبالبت نیبازی ببه تمیز ک   .تخلیبه شببببود
توان از مقدار مناسبببببی مالت  کن تمیز باشببببد میچنین در صببببورتی که مخلوطندارد. هم

مالت بتن که  باشببددر حدی  باید  این مقدار   و  اضببافی )آب، سببیمان و ماسببه( اسببتداده نمود
 ماند.  کن باقی میمعموالً در مخلوط   پس از تخلیه مخلوط

و لیتر و فاقد مواد حبابزا   5/7های کمتر از  سببباخت مخلوطصبببرفاً برای    اختالط دسبببتی
 باشد. پذیر میبا شرایط ذکر شده در دستور استاندارد امکانکننده  های روانافزودنی

 

 های الزم روی مخلوط آزمون در آزمايشگاه انجام آزمايش -6-3
 های مختلدی ممکن است مورد نیاز باشد که عبارتند از:  آزمایش

فواصبببل زمانی  در دقیقه پس از سببباخت و    5تعیین روانی بتن در فاصبببله زمانی  -
های  هنگام ریختن و یا انجام سبببایر آزمایش تا  سببباخت  دیگر بویژه فاصبببله زمانی

 کارآیی

 تعیین جرم مخصوص )جرم یک متر مکعب بتن متراکم تازه( -

 ن درصد هوای کل بتنتعیی -

 های جداشدگی یا ذکر مشاهدات چشمیتعیین شاخص -

 تعیین مقدار یا نرخ آب انداختن بتن یا ذکر مشاهدات چشمی -

 اولیه و نهایی در صورت لزوم  شتعیین زمان گیر -

 آوری در آزمایشگاهری بتن و نگهداری در شرایط استاندارد عملیگ قالب -

لخواه بویژه در سببببن مربوط به مقاومت  تعیین مقاومت فشبببباری بتن در سببببنین د -
 مشخصه
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)خمشببی، کشببشببی و ضببریب  بتن  ها و مشببخصببات مکانیکی  تعیین سببایر مقاومت -
ارتجاعی و غیره( در سببنین دلخواه بویژه در سببن مقاومت مشببخصببه در صببورت  

 نیاز

هبای دوام در  هبای مرتبط ببا دوام یبا انجبام آزمبایشتعیین ویژگیدر صببببورت نیباز،  -
)مانند جذب آب نیم سباعته، جذب آب   مشبخصبه  دلخواه بویژه در سبن مقاومتسبنین 

شدگی  شدن، پوستهزدن و آبی   ،نهایی، جذب آب موئینه، جذب آب سطحی، سایش
زدا، ندوذپذیری در برابر  های ی شببببدن در مجاورت نمک زدن و آبناشببببی از ی 

اته شببدن، انتشببار یون  آب، عمق ندوذ آب، ندوذپذیری در برابر هوا یا گازها، کربن
کلرید، مقاومت یا هدایت ویژه الکتریکی، مقاومت در برابر ندوذ سبریا یون کلرید  

(RCPT)،  مهاجرت سریا یون کلرید(RCMT)ها، مقابله ، مقابله با تهاجم سولدات
 ها، خوردگی میلگردها، مقابله با آتش(.با حمله اسیدها، تبلور نمک 

شبببببدگی و انبسببببباط( در حبالبت خمیری یبا ول )جماتعیین مقبادیر تغییر حجم یبا ط -
 شده در شرایط و سن مورد نیر در صورت لزوم.سخت

 

 1طرح مخلوط اوليه (تعديل)اصالح  4-6
های مورد نیر مشببخص خواسببته باهای الزم، تداوت نتایج حاصببله ایشآزم جام  نپس از ا

اعمال نمود تا به   شبببود. بهرحال باید تغییرات و اصبببالحاتی را در طرح مخلوط اولیهمی
 های پروژه دست یابیم. خواسته

در زمبان کوتباهی پس از سببببباخبت مخلوط آزمون    ،هبای بتن تبازهزمبایشآاز آنجبا کبه نتبایج 
  اما اصبالح طرح از نقطه ،گردداصبالح این موارد در همان روز ممکن می  ،آیدبدسبت می

شبود حداقل سبه  انجامد. بنابراین سبعی میمیها بطول  شبده مدتهای بتن سبختنیر ویژگی
های پودری ویژه از نیر نسببت آب به سبیمان و یا مقدار افزودنیه طرح مخلوط متداوت ب

های مقاومتی یا دوام در موعد  زمایشآجایگزین سبیمان سباخته شبود تا پس از انجام   دنیمع 
نیازمند  ن طرح  ایمقرر بتوان طرح مناسبببببی را در اختیار داشببببت. هرچند ممکن اسببببت 

 باشد.   نیز اصالحات جزئی
برای اصبالح روانی بتن، مقدار آب آزاد را در جهت مناسبب بر اسباس تجربه یا با اسبتداده  

و مخلوط آزمون جدید    توان بدسببت آوردمی  هاآنو واسببنجی  های مقدار آب آزاد از منحنی
به  یده گرفت.  توان نادرا میهدف درصببببد در روانی   ±  15. بهرحال خطای را سبببباخت

توان بدون تغییر هرحال چنانچه اسبببالمپ طرح مخلوط اولیه کمتر از مقدار الزم بود، می
 سایر اجزای تشکیل دهنده از روان کننده استداده کرد.در 

 برای اصالح سایر خواص بتن تازه نیز باید اقدامات مقتضی را بعمل آورد.  
لیل  دباید   ،درصببببد در وزن مخصببببوص بتن تازه 1در صببببورت وجود خطای بیش از  

تعیین چگالی و جذب آب ذرات سبنگدانه، تداوت  دراختالف را  بدسبت آورد. خطای زیاد 

ــــــــ  ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ  ــــــــــ
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در سببببباخت مخلوط آزمون و یا درصبببببد در مقبدار هوای بتن و یا خطبای زیاد   1بیش از 
 تواند دلیل مهمی برای این اختالف باشد. می ،ه بتنیاشتباه در محاسبات طرح مخلوط اول

در ارتباط با مقاومت فشاری بتن، نسبت آب به سیمان را باید در برای اصالح طرح اولیه 
مقاومت و   –های نسببت آب به سبیمان جهت مناسبب بر اسباس تجربه یا با اسبتداده از منحنی

درصببد در دسببتیابی به مقاومت هدف طرح   ±  5تغییر داد. بهرحال خطای   هاآنواسببنجی  
ب به  تعیین کننده نسببت آ  ،دوام بتن  مخلوط بتن قابل صبرفنیر کردن اسبت. در مواردی که

ها ممکن اسببببت به مراتب باالتر از بطور طبیعی مقاومت  ،باشببببدسببببیمان طرح مخلوط  
 وجود ندارد. نسبت آب به سیمان مقاومت هدف طرح باشد و نیازی به تغییر 

 

 ارائه طرح مخلوط نهايی بتن  6-5
 ارائه طرح مخلوط بتن باید شامل موارد زیر باشد: 

 نام پروژه، نوع قطعات و محل آن در سازه و نوع بتن درخواستی -

 هاابعاد آزمونهو  مقاومت مشخصه بتن و سن آن و ذکر شکل  -

 مقاومت هدف طرح مخلوط بتن -

های نسببت آب به سبیمان و عیار سبیمان و شبرایط رویارویی بتن با محیط  محدودیت -
 آوروامل زیانو ع

 در کارگاه در هنگام ساخت بتنالزم  روانی مورد نیاز در پای کار و روانی  -

 شدههای مورد نیاز در بتن تازه و سختسایر ویژگی -

 طرح نسبت آب به سیمان -

 طرح عیار سیمان یا مواد سیمانی -

 آب آزاد و آب کل -

  خشک به تدکیک امالً های اشباع با سطح خشک و ک مقادیر سنگدانه -

 ادیر افزودنی مق -

ها و افزودنی( به )سبببیمان، آب، سبببنگدانه  هاآنبتن و ذکر نوع   جزایمحل تأمین ا -
بندی، چگالی و  دانه  ،هادر مورد سبببنگدانه)بویژه    هاآنهمراه ارائه مشبببخصبببات 

 (جذب آب، شکل و درصد شکستگی و غیره

  مدروض یک متر مکعب بتن تازه متراکم با ذکر درصببببد هوای  محاسببببباتی   جرم -
 )اعم از خواسته یا ناخواسته(

 ها بندی مخلوط سنگدانهدانه -
 پس از آن مختلف  نیزمافواصل  روانی بدست آمده پس از ساخت و در  -

 هاحاصله در سنین مورد نیر با ذکر شکل و ابعاد آزمونهفشاری مقاومت   -

 (شدهحبابزاییدرصد هوای بدست آمده )بویژه برای بتن  -

 گیری آزمایشگاهیبر اساس اندازهتازه   وزن مخصوص بتن متراکم -

 تشریح یاهری بتن -
 شدههای مورد نیاز در بتن تازه یا سختسایر ویژگیگیری نتایج اندازه -

 دمای بتن ساخته شده -
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