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ـ نظارت وبازرسی2ـ2

ـ اجرای عملیات بتن آرمه بایدتحت نظر1ـ2ـ2
.مهندسان واجد شرایط انجام گیرد

توصیه می شود که حتی المقدورنظارت
عالیه به وسیله مهندس محاسب یاافراد
صالحیتداری که نمایندگی اورا دارنــد

.انجام پذیرد







ـ دردفتری درکارگاه بایدمواردزیررا2ـ2ـ2
: درج نمود

الف ـ کیفیت ونسبت های اختالط مصالح بتن
زی وب ـ تاریـخ قـالب بندی ،آرماتورگذاری، بتن ری

قالب برداری
پ ـ شرایط جوی،ازقبیــل درجه حـرارت و بارندگی

فت ـ نتایج آزمایش هایی که روی نمونه های مختلـ
.انجام می شوند

مامث ـ هرگونه بارقابل توجه اعمال شده برکف های ت
شده 

ج ـ پیشرفت کلی کار











ـ آماده سازی وسایل ومحل بتن ریزی1ـ7

الف ـ کلیه وسایلی که برای مخلوط کردن وانتقال بتن
.به کار می روند، باید تمیز باشند

.ب ـ قالب ها باید به نحوی مناسب اندود شوند

ـ قبل ازریختن بتن جدیدروی بتن سخت شـده ج 
قبلی باید الیه ضعیف سطح بتن وهرنوع مـاده

.ناسالم دیگر زدوده شود





بتن ریزی

ـ بتن باید تاحدامکان نزدیک به محل نهایی 1ـ4ـ7
خود ریخته شودتاازجدایی دانه ها دراثــر

.جابجایی مجددجلوگیری شود

ـ آهنگ بتن ریزی بایدطوری باشدکه بتـن2ـ4ـ7
همواره درحالت خمیری باقی بماند وبتواند 
.به راحتی به فضاهای بین میلگردها راه یابد





ـ بتنی که به حالت نیمه سخت درآمده یا بـه3ـ4ـ7
موادزیان آورخارجی آلوده شده نباید دربتن

.ریزی قطعات سازه ای به کاررود
ـ بتنی که پس از افزودن آب به آن، یابعـد از4ـ4ـ7

گیرش اولیه دوبار مخلوط شود،نباید مـورد
.استفاده قرار گیرد

ـ بتن ریزی بایدازآغاز تاپایان به صــورت5ـ4ـ7
عملیاتی پیوسته در محدوده مرزهــا بـا
درزهای ازپیش تعین شده قطعات ادامـه 

.یابد





ـ بتن باید درطول عملیات بتن ریزی بــا8ـ4ـ7

استفاده ازوسایل مناسب به طورکامــل

.متراکم شود





ـ بتن ریزی درهوای گرم6ـ7

ـ درهوای گرم بایدتوجهی ویژه نسبت به مواد1ـ6ـ7
تشکیل دهنده بتن،روش های تولید ،نقـل و

انتقال، بتن ریزی،وعمل آوردن مبذول داشت
تاازبروز دماهای زیاددربتن ونیزازتبخیرآب که
می تواند مقاومت، قابلیت بهره برداری وپایانی

.قطعه یاسازه راتقلیل دهد، جلوگیری شود





ـ هنگام بتن ریزی ، هیچ قسمت ازبتـن نباید1ـ6ـ7
درجه سلسیـوس داشتـه30دمایی بیشتراز 

.باشد

باخنک کردن مصالح بتن به ویژه آب می توان
.دمای آن را کاهش داد



جزئيات آرماتور بندی

الزم است تشخيص و تمايز بين انواع مختلف ميلگردها به

:شرح زير به آسانی ممکن باشد

ـ ميلگرد های صاف با رده های مختلف
ـ ميلگردهای آجدار نيم سخت يا سخت طبيعی يا سرد اصالح شده

ـ شبکه های آرماتور پيش جوش شده يا غير اين ها





















































































































































والسالم


