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هش
تمین دوره مسابقات ملی بتن

آئیي ًاهِ هسابقِ بتي سبک ساسُاي
هعزفی ٍ ّذف :
تتي ساضُاي کِ ذش ساختواىّا استفاذُ هي شَذ ،عثق آييني ًاهيِ ّياي عصاييي تايير هماٍهيخ ه دايي ذاشيتِ تاشير
ذش هٌاعق ضلطلِ خنط (هاًٌر اکثص ًماط ايصاى) ًنصٍّاي لصضُاي تص ساختواى اثصگساش ّسيتٌر ٍ کياّ ٍضى سياضُ هييتَاًير
تاثنص ًنصٍّاي خاًثي شا کن کصذُ ٍ عصايي شا ايويتص ٍ اقتااذيتص ًواير ّرف اض ايي هساتمِ ،ساخخ هکؼية ّياي تتٌيي
سثك (تا چگالي يراکثص 1700کنلَگصم تص هتص هکؼة) ٍ تا هماٍهخ ف اشي هتَسظ ( 45MPaپس اض عيي ذٍشُ ًگْيراشي
هغاتق تٌر  ،)11-3تا يراقل ّطيٌِ هوکي هي تاشر .ذش ايي هساتمِ سؼي شرُ اسخ هيَاذ ٍ هايالو ٍ شٍس سياخخ تيتي
سثك تِ گًَِاي تاشر کِ تِ شصايظ اخصائي ذش کاشگاّْا ًطذيك تاشر ٍ اض ًظص اقتااذي ًنط همصٍى تِ صصفِ تاشر
تا تَخِ تِ هَاشذ هسکَش ذش ايي آئني ًاهِ ،تنوي کِ تتي آى هماٍهخ هٌاسة ٍ تا کوتصيي چگاليّ ،طيٌيِ ٍ ضهياى سياخخ
تاشر ٍ گطاششي تا کنفنخ تْتص اشائِ ًواير ،تصًرُ هساتمِ خَاّر تَذ
قَاًیي هسابقِ:

ايي هساتمِ ذش ذٍ هصيلِ اًدام هي شَذ ذش هصيلِ ي اٍل ،ذاً دَياى تا استفاذُ اض هاالو هداضً ،سثخ تِ اًدام آضهاي ات
ٍ ساخخ ًوًَِّا ذش ذاً گاُ خَذ اقرام هي ًوايٌر ٍ هَظفٌر ًوًَِّاي خَذ شا يراکثص تا تاشيخ  20اسفٌر هياُ  1393تيِ
هحل ذتنصخاًِ ّ توني ذٍشُ هساتمات هلي تتي تِ آذشس ششخ -هنراى گاض -ساختواى شواشُ  1خْاذذاً يگاّي گين ى
(اض عصيق پسخ يا تِ صَشت يضَشي) تحَيل ًوايٌر پس اض تصشسي ًوًَِّا ،آضهاي ًوًَِّاي هصيلِ اٍل فمظ تا يضيَش
ّنات ذاٍشاى اًدام هي شَذ ٍ اهتناض تنن ّاي شصکخ کٌٌرُ عثق آئني ًاهِ ه دص هي گصذذ ذٍاضذُ تنن تصتص هصيليِ ي
اٍل تِ هصيلِ ي ذٍم شاُ هي ياتٌر الضم تِ زکص اسخ کِ ساخخ ًوًَِّا ذش هصيلِ ذٍم تِ صيَشت يضيَشي  ،اشذيثْ يخ
تصگطاش هي گصذذ ٍ سپس ّوطهاى تا تصگطاشي اٍلني کٌفصاًس هليي فٌياٍشي ّياي
 1394ذش هحل
ًَيي تتي ،آضهاي ًوًَِّاي هصيلِ ذٍم اًدام هي شَذ ٍ تنن ّاي تصتص ه دص هيگصذذ
(تصًاهِ ضهاًي تصگطاشي هصيلِ ذٍم اض عصيق سايخ هساتمات اػ م هي گصذذ )
 -9شزايط تین ّاي شزكت كٌٌذُ در هسابقِ :

 -1-1اػضاي ّص تنن ذش ضهاى ساخخ ًوًَِ تاير ذاً دَي همغغ کاشذاًي يا کاششٌاسيي ػويصاى ييا هؼوياشي ،شينوي،
هؼرى ٍ اض يك ذاً گاُ تاشٌر ّوچٌني ذشصَشتنکِ ذاً دَياى هماعغ هسکَش اض يك يا چٌر ذاً يگاُ ،تحيخ يواييخ
صٌؼخ فؼالنخ ًوَذُ تاشٌر ،هي تَاًٌر تا ًام صٌؼخ يوايخ کٌٌرُ ذش هساتمِ شصکخ ًوايٌر
ّ -2-1ص تنن شاهل يراکثص  3ػضَ هي تاشر ٍ ّص ًفص هي تَاًر فمظ ذش يك تنن ثثخ ًام ًواير
 -3-1اض ّص ذاً گاُ يراکثص  2تنن تصاي شصکخ ذش هصيلِ ي ذٍم اًتداب خَاّر شر ٍلينکي تيصاي شيصکخ ذش هصيليِ
اٍل هحرٍذيتي تصاي تؼراذ تننّا ٍخَذ ًراشذ
 -4-1يراکثص چْاش تنن اض ذاً دَياى تحخ يوايخ صٌؼخ تصاي شصکخ ذش هصيلِ ذٍم هساتمِ اًتداب خَاٌّير شير ٍ
ذش شذُ تٌري ًْايي يراکثص يك تنن هي تَاًر يائط شتثِ ّاي اٍل تا سَم شَذ
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 -5-1اض سَي ّص ذاً گاُ (يا صٌؼخ) ،استاذ شاٌّوا (يا سصپصسخ تنن) ًاظص تص ػولکصذ تينن ذش اخيصاي قيَاًني هسياتمِ
اسخ ٍ فصم ثثخ ًام ًْايي شا اهضاء خَاّر ًوَذ استاذ شاٌّويا (ييا سصپصسيخ تينن) هيي تَاًير تين اض ييك تينن شا
سصپصستي ًواير.
 -6-1اػضاي تنن تاير ذش هْلخ تؼنني شرُ (يراکثص تا  1اسفٌر ً )1393سثخ تِ تکونل فصم ثثخ ًام اقرام ًوايٌير ٍ
پس اض اهضا اض عصف استاذ شاٌّواي هصتَعِ تِ ذتنص خاًِ هساتمِ اشسال ًوايٌر اساهي اػ م شرُ ًْايي تلميي شيرُ ٍ
قاتل تغننص ًدَاّر تَذ تصاي اًدام ّواٌّگي تن تص ،اض ّص ذاً گاُ يك ًفص تِ ػٌَاى شاتظ هؼصفي شَذ
 -2هصالح :
 -1-2سنواى قاتل استفاذُ ،سنواى پصتلٌر تنپ  1-425عثق استاًراشذ  ASTMC150يا  ISIRI 389هي تاشر
 -2-2غنص اض ذٍذُ سنلنسي ٍ ضئَلنخ ،سايص هَاذ افطٍذًيي هؼيرًي خيايگطيي سينواى ًظنيص پيَضٍالى ّياي عييثنؼي ٍ
هاٌَػي ،هداض ًوي تاشر.
 -3-2هاصف الناف فلطي ،پلنوصي ٍ عثنؼي ،التکس ّاي عثنؼي ٍ هاٌَػي ٍ اًَاع چسة ّاي آليي ٍ پلنويصي هدياض
ًوي تاشر.
 -4-2هاصف اًَاع افطٍذًي ّا (شٍاى کٌٌرُ ّا ٍ فيَ شٍاى کٌٌيرُ ّيا ٍ ) هغياتق ASTM C1017 ٍ ASTM C494
هداض اسخ.
 -5-2سٌگراًِ سثك هاٌَػي (فمظ لنکاي ساضُاي) ٍ سٌگراًِ سيثك عثنؼيي فميظ تيا تَلنير اًثيَُ صيٌؼتي ذش سيِ
هحرٍذُ تا اًراضُ اسوي  )12/5-19( mm ،)4/75 - 12/5(mm ٍ )0-4/75(mmهيتَاًر تکاش گصفتِ شَذ
 -6-2هاسِ هؼوَلي ذش هحرٍذُ تا اًراضُ اسوي ّ ٍ )0-4/75( mmوچٌني پَذش سٌگ آّك هي تَاًر تکاش گصفتِ شَذ
 -7-2هاالو هَشذ استفاذُ تصاي ساخخ ًوًَِّا ،تاير کنفنخ الضم شا تصاي ساخخ تتي ذاشتِ تاشٌر ٍ ذاشاي تَلنر اًثيَُ
ٍ تداشي تاشٌر ٍ يراکثص ذش هرت يك ّفتِ ذش ششخ قاتل تْنِ تاشٌر لسا هاالحي کِ کنفنخ ًاهٌاسة ذاشتِ تاشيٌر ييا
تَلنر اًثَُ ًراشتِ تاشٌر يا ذش هرت هسکَش قاتل تْنِ ًثاشٌر ،هداض ًدَاٌّر تَذ
 -8-2اگص ذش هصيلِ اٍل سٌگراًِاي غنص اض لنکاي ساضُ اي ذش ساخخ تتي استفاذُ شرُ اسخ ،هيي تايسيخ هميراش ييك
کنلَگصم اض ًوًَِ سٌگراًِ هَشذ استفاذُ ،فاکتَش سٌگراًِ ٍ ه دايات هصتَعيِ ّويصاُ تيا ًوًَيِّياي تيتي تيِ ذتنصخاًيِ
هساتمات اشسال گصذذ تصاي شاّناتي تِ هصيلِ ذٍم تاينر ًوًَِّاي سٌگراًِ تَسظ ّنات ذاٍشاى ،الطاهي هي تاشر
) ،پَضٍالى ّاي هداض ،سيٌگراًِ سيثك لنکياي
 -9-2ذش هصيلِ ي ذٍم کلنِ هاالو شاهل سنواى تنپ ( 1-425
)،
ساضُ اي ،سٌگراًِ ّاي سثك عثنؼي (تٌاتص اػ م تنن ّا ٍ تاينر ّنات ذاٍشاى) ٍ هاسِ عثنؼي شستِ (شصکخ
پَذش سٌگ آّك ،آب ٍ هَاذ افطٍذًي هداض ذش ضهاى ساخخ ًوًَِّا ذش اختناش شصکخ کٌٌرگاى قصاش هيگنصذ الضم تيِ زکيص
اسخ کِ سٌگراًِ ّاي سثك ٍ هؼوَلي ذش هحرٍذُ ّاي تا اًراضُ اسوي فَ السکص ذش اختناش شصکخ کٌٌرگاى قيصاش خَاّير
گصفخ ٍ ذاًِ تٌري هاالو ،ذش عي هرت ضهاى ساخخ ًوًَِّا تصاي ّصتنن ،هداض هيتاشر
 -3هشخصات ًوًَِّا:

ً -1-3وًَِّا تاَشت هکؼة ّاي تتٌي تِ اض ع  100 ± 4هنلي هتص خَاٌّر تَذ هکؼثي کيِ اًيراضُ ييراقل يکيي اض
اض ع آى خاشج اض هحرٍذُ هسکَش تاشر اض ذٍش خاشج خَاّر شر.
 -2-3تصاي سٌد کاشآئي تتي تاضُ ،يراقل اس هپ  8ساًتنوتص ٍ يراکثص  16سياًتنوتص ذش ًظيص گصفتيِ شيرُ اسيخ
تصاي اس هپ کوتص اض  8ساًتنوتص ،تِ اضاي ّص ساًتنوتصکاّ اس هپ  3اهتناض( )Sاضکل اهتناض تنن کسيصهيگيصذذٍ ،
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تصاي اس هپ شيطشي ٍ تصشي ًنط  24اهتناض هٌفي ذشًظص گصفتِ خَاّر شر تصاي اس هپ تني  8تا  16سياًتنوتص ،تيِ
اضاي ّص يك ساًتنوتص افطاي اس هپ ً( 0/5نن) اهتناض هثثخ ذش ًظص گصفتِ خَاّر شر
 -3-3تصاکن ًوًَِّا صصفاً تا استفاذُ اض کَتِ ٍ شٍس استاًراشذ يا هنط ٍيثصُ هداض هي تاشر
ً -4-3وًَِّا تاير تاَشت يکپاشچِ ٍ ّوگي ساختِ شيًَر ٍ قسيوخّياي سيغحي ٍ ذشًٍيي ًوًَيِّيا ًثايير تفياٍت
هحسَسي تا يکريگص ذاشتِ تاشٌر.
 -5-3ذش کلنِ ًوًَِّا ،يراقل  25ذشصر (يدوي) سٌگراًِ ّا تاير اًراضُ ّاي تني  4/75تا  19هنلنوتص ذاشتِ تاشٌر
 -6-3يراکثص همراش هَاذ سنواًي (سنواى  +پَضٍالى ّاي هداض)  425کنلَگصم ذش ّصهتص هکؼة تتي هي تاشر
ّ -7-3صتنن تصاي شصکخ ذشهساتمِ تاير ذٍ ًوًَِ شا تحَيل ذّر ًوًَِّا تاير تا يك شواشُ  5شقوي يا پيٌح يصفيي ييا
تصکنثي اض آى تؼٌَاى ًام تنن ه دص گصذذ
 -8-3چگالي خ ك ًوًَِّا تا اًراضُ گنصي ٍضى خ ك ٍ اتؼاذ ًوًَِّا هحاسثِ هي شَذ
3
 -9-3چگالي هتَسظ ًوًَِّا 1700 kg/m3هي تاشر ٍ چٌاًچِ چگالي هتَسظ ًوًَِّيا تن يتص اض  1700 kg/mتاشير،
هَخة يسف تنن خَاّر شر
 -10-3يراقل هماٍهخ هتَسظ ذٍ ًوًَِ ذش سي  7شٍض ٍ پس اض خ ك کصذى ًثايير کوتيص اض  25 MPaتاشير (هماٍهيخ
کوتص تاػث يسف تنن هي شَذ) ٍ يراکثص هماٍهخ هتَسظ ًوًَِ ّا  45 MPaهي تاشر (هماٍهخ تن تص اهتناض هثثيخ
ًدَاّر ذاشخ)
 -11-3شصايظ ػول آٍشي ًوًَِّا ذش هصيلِ ي اٍل ٍ ذٍم :يك شٍض ذش قالة ٍ ضيص گًَي خينس ٍ ذش هحينظ آضهاي يگاُ،
 6شٍض ػول آٍشي هصعَب (ذاخل آب آّك اشثاع) ذش هحنظ آضهاي يگاّي ،ذٍ شٍض خ يك ًويَذى ذش آٍى ٍ 105 C
يك شٍض خٌك کصذى ًوًَِّا ذش هحنظ آضهاي گاُ
 -12-3کلنِ تننّا تاير فاکتَش ّطيٌِ ساخخ يك هتص هکؼة تتي شا عثق فصهَل تٌر  1-5هحاسثِ ٍ پس اض تاينير اسيتاذ
شاٌّواّ ،وصاُ تا ًوًَِّا اشسال ًوايٌر
O

 -4ساخت ،بزرسی ٍ آسهايش ًوًَِّا در هزحلِ ي اٍل :
ّ -1-4واى عَش کِ زکص شر ،ذش ايي هصيلِ ًوًَِّا تاير پس اض ساخخ تِ صيَشت خ يك تيا تياشيخ تؼنيني شيرُ تيِ
ذتنصخاًِ ّ توني ذٍشُ هساتمات هلي تتي تحَيل ذاذُ شَذ
 -2-4هصايل ساخخ ًوًَِّا تاير تحخ ًظاشت استاذ شاٌّواي هصتَعِ ٍ تا تاينر اي اى صَشت گنصذ
 -3-4ذش صَشت استفاذُ اض هاالو غنص هداض ٍ يا ػرم شػايخ ه داات آئني ًاهِ ،آى تنن اض هساتمات يسف هي شَذ
 -4-4پس اض تصشسي اٍلنِ ًوًَِّا ٍ تاينر چگالي ٍ اتؼاذ ًوًَِّا ،هماٍهخ ف اشي آًْا تا اسيتفاذُ اض خيك ّنيرشٍلنکي
تؼنني هي شَذ
 -5ارسيابی ًوًَِّا ٍ تعییي تین ّاي بزتز در هزحلِ ي اٍل :
اهتناض تنوْا عثق فصهَل ّاي ضيص هحاسثِ هي شَذ:
 -1-5فصهَل هحاسثِ فاکتَش ّطيٌِ يك هتص هکؼة تتي:
1
a1C  a2 SP  a3 L  a4 A  a5 E  a6 PZ 
500
3
)  (kg/mهمراش سنواى = C
3

;  Pcفاکتَش ّطيٌِ تتي
a1  1 1
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)  (kg/mهمراش افطٍذًي ّا (شٍاى کٌٌرُ ٍ ) = SP

a2  x2

)  (kg/mهمراش سٌگراًِ سثك =L

a3  x3

)  (kg/mهمراش هاسِ هؼوَلي = A

a4  0.13

) (kg/mهمراش پَذش سٌگ آّك = E

a5  0.7

) (kg/mهمراش ذٍذُ سنلنسي = PZ

a6  4.35

)  (kg/mهمراش ضئَلنخ = PZ

a6  1.25

3

3

3

3

3

3

(  :) x2تا تَخِ تِ تٌَع ضياذ هَاذ افطٍذًي ٍ ّطيٌِ آًْا )  ( a2تصاي تؼنني ضصية هيَاذ هيسکَش تايسيتي اصيل فياکتَش
هؼتثص تا هْص شصکخ ػصضِ کٌٌرُ آى ّوصاُ تا ًوًَِّا اشسال گصذذ
(  :) x3تصاي تؼنني ضصية سثكذاًِّاي هداض ،تايستي اصل فاکتَش هؼتثص تا هْص شيصکخ ػصضيِ کٌٌيرُ آى ّويصاُ تيا
ًوًَِّا اشسال گصذذ تريْي اسخ هَاشذ هسکَش تِ عصيق همتضي کٌتصل خَاّر شر
(ضصاية  a3 ٍ a2اض تمسنن کصذى قنوخ يك کنلَگصم هاالو تصيسة شيال تص 1000ترسخ هيآير )

 -2-5کاّ اهتناض هصتَط تِ تغننصات هماٍهخ ٍ چگالي ( )Pتص اساس فصهَل ضيص هحاسثِ هي شَذ يراکثص همراش  Pتيِ
 5اهتناض هحرٍذ هي شَذ
25MPa  f  45MPa

   2
f f 
 1 2
P  100*  1
2f 
 
تفاٍت هماٍهخ يراکثص ٍ يراقل)f1  f 2 = (MPa

هناًگني هماٍهخ ذٍ ًوًَِ )f = (MPa

هناًگني چگالي ذٍ ًوًَِ) = (kg/m3
تفاٍت چگالي يراکثص ٍ يراقل)1  2 = (kg/m3

** )  1700 (kg/m3
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اهتناض ًْائي هصيلِ اٍل تص اساس فصهَل ضيص هحاسثِ هي شَذ:
f 1000 f

)P
Pc


( *   2اهتناض کسة شرُ

تنن ّاي تصتص هصيلِ ي اٍل شاهل  12تنوي کِ تن تصيي اهتناض شا کسة کصذُ تاشيٌر ،تيِ هصيليِ ذٍم شاُ هيي ياتٌير ذش
صَشت کسة اهتناض تصاتص ،تن تص تَذى ًسثخ هماٍهخ تِ چگالي تؼنني کٌٌرُ خَاّر تيَذ اض ّيص ذاً يگاُ ييراکثص  2تينن
هيتَاًٌر تِ هصيلِ ذٍم شاُ ياتٌر
 -6ساخت ،بزرسی ٍ آسهايش ًوًَِّا در هزحلِ ي دٍم :

-1-6
هيشَذ

ساخخ ًوًَِّا خْخ شصکخ ذش هصيلِ ذٍم هساتمِ ،تا يضَش تنن ّاي تصتيص هصيليِ اٍل ،ذش شيْص ششيخ اًديام

4
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ّ -2-6ص تنن تاير شًٍر اًدام آضهاي ات خْخ شسنرى تِ عصح ًْيائي ذش هصيليِ اٍل ٍ ًتيايح ياصيلِ شا عيي گطاششيي
(عثق فصهخ اػ م شرُ) تاَشت هکتَب ذش شٍض ساخخ ًوًَِّا ،تِ کونتِ تصگطاشي تحَيل ًواير ػرم اشائِ گطاشس هَخية
يسف تنن اض هساتمِ خَاّر شر کونتِ ذاٍشاى تص اساس کنفنخ گطاشس اشائِ شرُ اهتنياض ( )Rتيني صيفص تيا ( 10تايَشت
ًسثي) تصاي گطاشس ذش ًظص خَاّر گصفخ
 -3-6هاالو هَشذ ًناض ذش هحل ساخخ ذش شٍض هساتمِ ذش اختناش شصکخ کٌٌرگاى قصاش خَاّر گصفخ تٌياتصايي ّيص تينن
هي تايسخ ت فاصلِ تؼر اض اػ م ًتايح هصيلِ اٍلً ،ام هاالو هَشذ استفاذُ ٍ ه داات شصکخ تَلنر کٌٌرُ آًصا تِ کونتيِ
تصگطاشي اػ م ًواير تا ًسثخ تِ تْنِ آى اقرام گصذذ (ايي هاالو تاير يراکثص ذش هرت يك ّفتِ قاتل تْنِ تاشٌر ٍ ًناض تِ
سفاشس خاص ًراشتِ تاشٌر)
 -4-6تصاي اخت ط هاالو اض يك هدلَط کي هؼوَلي تتي ) (Drum Mixerاستفاذُ خَاّر شير الضم اسيخ تينن ّياي
شصکخ کٌٌرُ ،قالثْا ( 6قالة) ٍ ذشصَشت ًناض الکْا شا ذش شٍض ساخخ تتي ّوصاُ ذاشتِ تاشٌر
 -5-6خْخ ساخخ تتيّ ،ص تنن  40ذقنمِ فصصخ خَاّر ذاشخ تا تحخ ًظاشت کونتِ تصگطاش کٌٌرُ هساتمِ ًسثخ تيِ
الك کصذى هاالو ،تَضيي هاالو ،ساخخ تتي ،اًدام آضهاي اس هپ ٍ چگيالي تيتي تياضُ ،قالية گنيصي ،تيصاکن ،تحَييل
ًوًَِّاي ًْائي (تحَيل اٍلنِ) ٍ شست َي تدْنطات اقرام ًواير ضهاى ساخخ يراکثص تا  60ذقنمِ تا کاّ اهتناض عثيق
فصهَل ضيص قاتل افطاي اسخ
t  40
 T اهتناض ضهاى ساخخ
0T  5
***
4
ضهاى ساخخ ًوًَِّا يراکثص  60ذقنمِ = t
ً -6-6وًَِّا پس اض ساخخ ذش هحل ،ػول آٍشي اٍلنِ ٍ تاض کصذى قالثْا ،تِ کونتيِ تصگيطاشي تحَييل ذاذُ هييشيًَر
(تحَيل ًْايي)ّ .ص تنن سِ ًوًَِ شا تصاي شصکخ ذش هساتمِ تحَيل خَاّر ذاذ تغننص هَضؼي ذش اتؼاذ ًوًَِّا (هاًٌير
لة پص شرى گَشِ ّاي ًوًَِ) هَخة يسف تنن خَاّر شر.
ً -7-6وًَِّاي تتي تحَيل گصفتِ شرُ عثق آئني ًاهِ ػول آٍشي خَاٌّر شر
 -8-6تؼر اض ػول آٍشي ٍ خ ك ًوَذى ،اتؼاذ ًوًَِّا قثل اض هساتمِ تَسظ کونتِ تصگطاشکٌٌيرُ ٍ ذش يضيَش ًوايٌيرُ
تنن اًراضُ گنصي خَاّر شر ٍ ذشصَشتي کِ اض يرٍذ زکص شرُ تنصٍى تاشر اض ذٍش هساتمِ خاشج هي شَذ.
 -9-6چگالي ًوًَِّا ذش يالخ خ ك اًراضُ گنصي هي شَذ يراکثص چگالي هتَسظ ًوًَِّا  1700kg/m3هي تاشير ٍ
چگالي تن تص ،هَخة يسف تنن خَاّر شر
 -10-6پس اض تاينر اًراضُ ٍ ٍضى ًوًَِّا ،هماٍهخ ف اشي ّص ذٍ ًوًَِ تؼنني هي شَذ هتَسظ هماٍهخ ف اشي ًوًَِّيا
تاير تني  25 MPaتا  45 MPaتاشر هماٍهخ هتَسظ کوتص اض  25 MPaتاػث يسف تنن خَاّر شر ٍ هماٍهخ تن تص
اض  45 MPaاهتناض هثثخ ًدَاّر ذاشخ ًسثخ هتَسظ هماٍهخ ف اشي هصيلِ ذٍم تيِ هماٍهيخ هتَسيظ هصيليِ اٍل
(ترٍى تَخِ تِ هحرٍذيخ )α1( ،)45 MPaذش اهتناض ًْايي هصيلِ ذٍم( )Iضصب خَاّر شر يراکثص ايي ضصية ييك ٍ
يراقل آى  0/9خَاّر تَذ
ً -11-6سثخ فاکتَش ّطيٌِ تتي (  ) Pcذش هصيلِ اٍل تِ فاکتَشّطيٌِ تيتي ( ) Pcذشهصيليِ ذٍم ()α2ذش اهتنياض ًْيايي ()I
ضصب خَاّر شر .يراکثص ايي ضصية يك ٍ يراقل آى  0/9خَاّر تَذ تٌاتصايي تنن ّا تاير ذش هحاسثِ فاکتَش ّطيٌيِ
تَخِ الضم شا ذاشتِ تاشٌر ٍ ذش صَشت لطٍم ياشنِ اعونٌاى هٌاسة تصاي آى ذش ًظص تگنصًر
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 -7ارسيابی ًوًَِّا ٍ تعییي بزًذُ ّاي ًْايی هسابقِ :
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تنوْاي تصتص ذش هصيلِ ي ذٍم ،تنن ّايي ّستٌر کِ عثق فصهَل ضيص اهتناض تن تصي شا کسة ًوايٌر:

 : fهماٍهخ ف اشي هتَسظ تتي
 :Tاهتناض ضهاى ساخخ
 :Pاهتناضتغننصات هماٍهخ ٍ چگالي



f 1000 f
)  R  P T  S
  1 2 2 * ( اهتناض کسة شرُ
Pc



 : Pcفاکتَش ّطيٌِ يك هتص هکؼة تتي
 : چگالي هتَسظ تتي
 :Sاهتناض اس هپ
 :Rاهتناض گطاشس اشائِ شرُ

 2  1و و 0/9  1

 -2-7ذش صَشت يکساى تَذى ًتندِ ذٍ تنن ،تن تص تَذى ًسثخ هماٍهخ تِ چگالي تصًرُ شا تؼنني هي ًواير
 -3-7اػتصاضات فمظ تِ صَشت کتثي ٍ تا اشائِ ذاليل الضم تَسظ ّنات ذاٍشاى قاتل تصشسي هيي تاشير چٌاًچيِ تنويي
تاػث اخ ل ذش تصگطاشي هساتمِ گصذذ ،ذش ّص هصيلِ اي اض هساتمِ کِ تاشر ،يسف خَاّر شر
 -4-7پس اض تصشسي ّاي الضم تَسظ ّنات ذاٍشاى ،اساهي تننّاي تصًرُ اػ م خَاّر شر ّنات ذاٍشاى هداض تِ اتدياز
تاونن گنصي ّاي ػوَهي ّستٌر ٍ تاونن ّنات ذاٍشاى غنص قاتل اػتصاض هي تاشر
 -5-7اض ّص ذاً گاُ يراکثص يك تنن هيتَاًر يائط شتثِّاي اٍل تا سَم شَذ (ذش صَشتي کِ تين اض ييك تينن اض ييك
ذاً گاُ يائط شتثِّاي اٍل تا سَم شَذ فمظ تاالتصيي شتثِ ذش ًظص گصفتِ هيشَذ ٍ يك ذاً گاُ ًويتَاًر ذٍ شتثيِ اٍل
تا سَهي ذاشتِ تاشر )
 -6-7تِ سِ تنن تصتص لَح تمريص ٍ خَايط اشضًرُ تمرين خَاّر شر
تذكز  :جْت كسب اطالعات بیشتز در خصَص ًحَُ ثبت ًام ،تغییزات احتوالی در آئيیي ًاهيِ ٍ تَحيیحات
تکویلی بِ سايت ايٌتزًتی هسابقِ بِ آدرس  http://www.concrete2195.irهزاجعِ ًوائیذ.
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