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 ریزیبتنقبل از کنترل کیفیت 

 و نصب تجهیزات. آرماتورها ،بندیقالب ،برداریخاکبررسی مشخصات مورد نیاز در رابطه با  -1

 .و آب( دانهسنگ ،به عنوان مثال سیمان) بتندهنده تشکیل برای کنترل مواد  هاییآزمایشانجام  -2

 سیمان

 ؤثرماین حال برای کنترل  با .شودمیمکعبی سیمان مشخص  هاینمونهمقاومت فشاری بر روی  آزمایشکیفیت سیمان با انجام 

 باید: سیمان



 

 

  این کار به صورت مستمر تکرار شود.هر دو ماه سیمان بررسی شوند و پس از آن  هایکیسهدر ابتدا همه 

  محافظت کرد.در مقابل رطوبت از سیمان 

  اجتناب ناپذیر  در انبار کردن سیمان به مدت طوالنیبعد از سه ماه دوباره مورد کنترل قرار گیرد که این کار انبار

 است.

   جلوگیری کرد. هاکیسهکلوخه شدن سیمان درون از 

 هادانهسنگ

 در استاندارد مربوطه باشند. تعیین شدهمطابق با موارد  ی بتن بایدهادانهسنگمقدار و خصوصیات 

ان جذب وزن مخصوص و میز ،دوام ،عیار ،به عنوان مثال شکل ستا هادانهسنگکیفیت بتن وابسته به خواص فیزیکی و مکانیکی 

 هاالصیناخمواد مضر و  مقدار قرار گیرند. آزمایشبتن مورد  ساختن باید قبل از استفاده در هادانهسنگ خصوصیات این آب و غیره.

. این خصوصیت وقتی مهمی است ویژگیماسه نیز  انبساط حجمی ظاهریهمچنین مربوطه تعیین شود.  هایآزمایشطی باید 

باعث افزایش میزان نسبت آب به این خصوصیت  .نامطلوبی را به همراه خواهد داشت، نتایج شودمیکه بتن آماده و ساخته 

 .شودمیسیمان و در نتیجه کاهش مقاومت بتن 

 :، الزم است کههادانهسنگ مؤثربرای کنترل 

  شود. بررسی هادانهسنگ دارینگهدر ابتدا محل انبار و 

 هادانهسنگمیزان رطوبت و مقدار مجاز رطوبت به طور مستمر این کار تکرار شود تا  باریکز یا دو روز آن هر رو پس از 

 .کنترل شود

 آب

مربوطه  میاییشی هایآزمایشکیفیت آب باید  تائیدذکر شده، بررسی شود. برای استاندارد مربوطه  در آنچهطبق کیفیت آب باید 

ین مواد است که آب برای مدتی ذخیره شود تا ا الزم ،و شناور باشد ی معلقهاناخالصی ی که آب حاویصورت در د.انجام شو

مت مقاو متوسط .قرار داد آزمایشساخته شده از این آب را مورد  مکعبی اینمونه توانمیصورت عدم اطمینان  در .شوند نشینته

 برایروزه  28مقاومت فشاری  متوسطدرصد  90نباید کمتر از تهیه شده با این نوع آب  مکعبینمونه  3 برایروزه  28فشاری 

 .با آب مقطر باشد ساخته شدهبتنی  نمونه مکعبی 3

 ریزیبتنکنترل کیفیت در طول 

 .ضروری است (آوریعملکردن و  متراکم ،ریزیبتن ،انتقالو مخلوط مواد تشکیل دهنده،  تولیداین فاز )نظارت دقیق در طول 

 شود: انجام ریزیبتنزیر باید در طول عملیات  اقدامات

 شود. آزمایشالزم است که در آزمایشگاه با مصالح موجود در کارگاه بتن ساخته و  .1



 

 

ط نباشد باید حجم آن توس اگر این کار ممکن .انجام شودباید پیمانه کردن بتن باید وزنی جایی که ممکن است  تا .2 .2

 شود.در محل و با مسئولیت وی تعیین و کنترل  نظارت مهندس حاضر

 در مخلوط کردن مواد تشکیل دهنده بتن باید از تمام ظرفیت میکسر استفاده کرد. همچنین الزم است که سرعت آن .3

هنگام  هادانهسنگ جداشدگی از دقیقه در هر مورد باشد. 2نباید کمتر از اختالط  زمان دور در دقیقه باشد. 20تا  15

 تخلیه بار از میکسر باید جلوگیری شود.

ی ضریب تراکم برای کنترل کارای آزمایشاسالمپ یا  آزمایش بنابراین ؛است تازهمهم در بتن کارایی بتن یک خاصیت  .4

 متر مکعب( انجام شود. 25مکعبی )با حجمی برابر با  هاینمونهبا  آزمایشاین منظور باید سه  به .انجام شودباید بتن 

 بتن هنگام حمل آن به محل مورد نظر باید جلوگیری شود. جداشدگیاز  .5

 استفاده شود. دارشیبمتر است باید از سطح  1از  تربیشاگر ارتفاع  متر ریخته شود. 1از  تربیشبتن نباید از ارتفاعی  .6

 تخلیه کردبرای جلوگیری از حمل مجدد بتن باید آن را تا جای ممکن در محل نهایی یا نزدیک آن  .7

تجاوز متر  0.6نباید از  ویبره شده هایموقعیتبین  فاصله .دباید از دستگاه ویبره استفاده شو برای متراکم کردن بتن .8

 7000از  نباید کمتر هادستگاهاین  فرکانس .این عمل باید به آهستگی صورت گیرد تا در بتن سوراخ ایجاد نشود .کند

 .بار در دقیقه باشد

 بتن باید با روکش کنفی پوشانده شود تا سخت گردد. .شود انجام آوریعملباید اقدامات بتن برای افزایش مقاومت در  .9

 رل شوند.کنت ریزیبتنقبل از  هاقالبکه باید  گیردمیمطابق با شکل نهایی سازه صورت  بندیقالبو  دهیشکلعمل  .10

 .شوندمیباز  هاقالبو مدت زمان مشخصی،  ریزیبتنآغشته به روغن شوند. پس از باید  هاقالب همچنین

و  گرادسانتیدرجه  4.5نباید در دمای زیر  ریزیبتن در مقابل گرما و سرما محافظت شود.باید از بتن  ریزیبتناز  بعد .11

دیرگیر با کیفیت مورد نظر در دماهای  هایافزودنیدر صورت لزوم از  .انجام شود گرادسانتیدرجه  40از  تربیشدمای 

 .شودمی زیاد استفاده

 دتائیمورد  با کیفیت زود گیر هایافزودنیاز  توانمیاین شرایط  در باید گرم شوند. هادانهسنگدر هوای سرد آب و  .12

 استفاده کرد.

 کنترل کیفیت بعد از ساخت

بتن  برای .شودمیمکعبی ساخته شده از همین بتن انجام  هاینمونهو متراکم کردن آن، مقاومت فشاری  ریزیبتنپس از 

 .شوندمیمکعبی از بتن تولید شده در محل کارگاه تهیه  هاینمونه ،معمولی

 . آرماتورها باید باگیردمیمورد کنترل قرار  و همچنین سطح ظاهری آن با مشخصات طراحیبتن سخت شده از لحاظ اندازه 

بتن باید  ایاستوانهمکعبی و  هاینمونهشده بتن در  گیریاندازهروزه  28مقاومت  .پوشانده شوند )کاور(مقدار کافی از بتن 

 د:زیر انجام شون هایگامیک یا چند بار دیگر  یدبا ،شوداستاندارد  مقدار مقدار کمتر از حداقل . اگر اینطبیعی باشد



 

 

 (کیفیت سازه با محاسبه مقاومت بتن مشخص شود.) .تغییر شکل و یا کرنش گیریاندازهری و بارگذا آزمایش 

 برای سنجش مقاومت هاآنکردن  آزمایشسازه و  هایهستهش بر. 

 فراصوت.ضربه  آزمایشغیر مخرب مثل چکش اسمیت و یا  هایآزمایش 

 سخت شدهروی بتن  بر شیمیایی هایآزمایش. 
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