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  تعالي بسمه                         

س  عاو  ردی ر ظارت را ی و    ور  ر
 هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران بخشنامه به دستگاه

    :شماره
 05/09/1392 :تاريخ

 )اول نظر ديتجد( زهكشي و آبياري يها سامانه عمومي فني مشخصات: موضوع 
  

هاي  نامه استانداردهاي اجرايي طرح آيين) 6(قانون برنامه و بودجه و ماده ) 23(به استناد ماده 
  نامه شماره موضوع تصويب(و در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور  1352مصوب سال  -عمراني
   108، به پيوست نشريه شماره )هيأت محترم وزيران 20/4/1385هـ مورخ 33497ت/42339

از » )تجديد نظر اول(هاي آبياري و زهكشي  مشخصات فني عمومي سامانه«امور نظام فني، با عنوان 
 .به اجرا درآيد 01/01/1393شود تا از تاريخ  نوع گروه دوم ابالغ مي

هاي اجرايي، مشاوران، پيمانكاران و ساير عوامل  كامل مفاد اين ضابطه از طرف دستگاه رعايت
گذاري اجرا  هايي كه با مشاركت بخش غير دولتي در سرمايه همچنين در پروژه. نفع الزامي است ذي
شوند، انتخاب حدود معيارها و ضوابطي كه در اين نشريه به صورت متغير اعالم شده است، در  مي
  .هاي اجرايي است ود تعيين شده بر عهده دستگاهحد

  
  .شود لغو مي 20/06/1368مورخ  1-56/8762-783با اين ابالغ، بخشنامه شماره 

  
  .دار پاسخگويي و اعالم اصالحات در مفاد اين نشريه خواهدبود امور نظام فني اين معاونت، عهده
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  اصالح مدارك فني 
  
  

  :خواننده گرامي
ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهـور، بـا اسـتفاده از نظـر كارشناسـان       امور نظام فني اجرايي معاونت برنامه    

با وجود . هيه اين نشريه نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسي كشور عرضه نموده استبرجسته مبادرت به ت
  .هاي مفهومي، فني، ابهام، ايهام و اشكاالت موضوعي نيست تالش فراوان، اين اثر مصون از ايرادهايي نظير غلط

  
صـورت زيـر    گونه ايراد و اشكال فني مراتب را به، از شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هررو از اين

  :گزارش فرماييد
  .شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد -1
 .ايراد مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريد -2

 .در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد -3

 .نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد -4

  .ناسان اين امور نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشتكارش
  .شود پيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

مركز تلفن  - شاه  تهران، ميدان بهارستان، خيابان صفي علي:نشاني براي مكاتبه
امور نظام فني ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، معاونت برنامه 33271  

Email: info@nezamfanni.ir                                            web: nezamfanni.ir 





  

 

  نام خدا به

  اولپيشگفتار 
تـرين   و مهم. وليد دارداي در ت العاده شود و آب در آن ارزش فوق بخش عمده كشور ما جزو مناطق خشك محسوب مي

هاي  گذاري روند افزايش جمعيت و نياز جامعه به مواد غذايي و رعايت سياست. عامل محدود كننده توسعه اقتصادي است
  .كند دولت در جهت خودكفايي نسبي، حداكثر كوشش را براي استفاده بهينه از منابع آب در كشور ايجاب مي

هـاي سـنگين، كـاربرد ضـوابط      گـذاري  ليل ماهيت زيربنايي آن، نياز به سـرمايه توسعه منابع آب و عمران اراضي، به د
هـاي توسـعه و    ها بـراي اجـراي طـرح    گذاري ابعاد و سنگيني سرمايه. علمي، تكنولوژي مناسب و دقت در اجراي كار دارد

پـذير   قبت و نظارت دولـت امكـان  جز از طريق منابع ملي و با مرا اي است كه تامين آب به گونه برداري از منابع آب، به بهره
رو ايجاد تسهيالت و فراهم آوردن ابزار و وسايل كار، از جمله ضوابط علمي و تكنولـوژي مناسـب و امكانـات     از اين. نيست

  .وسيله دولت فراهم شود دقت در اجراي كار، بايد به
هـا و   و ايجـاد همـاهنگي در طراحـي سـازه    منظور كاربرد استانداردهاي معتبر  در اين راستا، وزارت برنامه و بودجه، به

هـاي آبيـاري و    ها و ابنيه فني تيپ مورد اسـتفاده در شـبكه   تاسيسات آبي، تدوين ضوابطي را براي استاندارد كردن كانال
  :زهكشي كشور، به شرح زير اقدام كرد

 برداري در گذشته و حال منابع آب و خاك و نحوه بهره -103نشريه شماره  −

 ها هيدروليك كانال -104نشريه شماره  −

 ها و مجاري هيدروليك لوله -105نشريه شماره  −

 گيرهاي جريان اندازه -106نشريه شماره  −

 هاي فني هاي تيپ سازه نقشه -107نشريه شماره  −

 مشخصات فني عمومي -108نشريه شماره  −

 برداري و نگهداري خدمات فني دوران بهره -109نشريه شماره  −

ت آگاهي از امكانات، مسايل و مشكالت موجود در زمينه دسترسي به منابع آب و خـاك و  هاي ياد شده در جه نشريه
بردراي و نگهـداري   برداري از آن، آمار و اطالعات و پيشنهادهايي را در زمينه منابع آب و خاك و خدمات دوران بهره بهره

هاي تيـپ   گيري، نقشه هاي اندازه مجاري، سازهها و  ها، هيدروليك لوله مطرح كرده و ضوابطي را در مورد هيدروليك كانال
  .كند هاي آبياري و زهكشي و مشخصات فني مربوط ارائه مي سازه

هـاي توسـعه و    اميد است انجام اين كار، در راه ايجاد تسهيالت و فراهم آوردن ابزار كار براي طراحان و مجريان طـرح 
هـا، بـا    منـدان و اسـتفاده كننـدگان از ايـن نشـريه      باشد و عالقـه برداري از منابع آب و خاك كشور، گامي را پيموده  بهره

  .كنندگان اين مجموعه را ياري دهند هاي خود، در تكميل و غني ساختن آن تهيه اظهارنظر و راهنمايي



 

 بسمه تعالي 

  دومپيشگفتار 
هاي عمرانـي بـا    اري و نگهداري طرحبرد گيري ازضوابط، معيارها و استانداردهاي ملي در تمامي مراحل طراحي، اجرا، بهره بهره

و اسـتفاده   يمهندس يشرفت روزافزون علوم فنيپ. باشد كيفيت، از اهميتي ويژه برخوردار مي يرويكرد كاهش هزينه، زمان و ارتقا
جـاب  يرا ا يهـاي فنـ   اريـ هـا و ضـوابط و مع   مستمر استاندارد ي، بازنگريهاي مهندس طرح ين در مطالعه و اجرايهاي نو ياز فناور

با عنوان ضـوابط   1368در سال  باشد كه ي ميو زهكش ياريهاي آب سامانه يعموم يمشخصات فن ،اين استانداردها يكي از. كند يم
سازمان برنامه و بودجه وقت منتشر و  توسط 108با شماره ) مشخصات فني عمومي( يو زهكش ياريهاي آب شبكه يهاي فن اريو مع

نقـش مـوثر و مثبتـي در اجـراي كارهـاي       108نشريه  .ديمانكاران ابالغ گرديو مشاوران و پ ييراهاي اج جهت استفاده به دستگاه
  .هاي كشور ايفا نموده است حفاظت و ساماندهي رودخانه هاي آبياري و زهكشي و مختلف ساختماني شبكه

 همچنين و تجربيات ملي وهاي نوين  به روز كردن آن با توجه به فناوري سترش دامنه كارهاي مربوط به اين حوزه وگ
ل يـ د نظـر و تكم يـ و تجدنامـه بـتن ايـران، بـازنگري      هاي مختلف نظير آيين نامه خصوص آيين با ابالغ برخي نشريات و به

  .استساخته  يضروررا  يو زهكش ياريهاي آب سامانهمشخصات فني عمومي 
وين ضـوابط و معيارهـاي طراحـي در    طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور وزارت نيرو كه رسـالت تـد  

دو دهه اخير، اقدام بـه   اين نشريه در هاي مختف آب كشور را به عهده دارد با كسب بازخوردهاي اجرايي استفاده از زمينه
هـاي   المللـي نمـوده اسـت تـا در عمليـات اجرايـي طـرح        بازنگري نشريه حاضر بر اساس آخرين استانداردهاي ملي و بين

 . ري و زهكشي و مهندسي رودخانه مورد استفاده قرار گيردهاي آبيا سامانه

با توجه به اهميت مبحث فوق، امور آب وزارت نيرو در قالـب طـرح تهيـه ضـوابط و معيارهـاي فنـي صـنعت آب        
و را با هماهنگي امور نظـام فنـي   » هاي آبياري و زهكشي مشخصات فني عمومي سامانهبازنگري «كشور، تهيه نشريه 

داد و پـس از تهيـه، آن را بـراي تاييـد و ابـالغ بـه        جمهور در دستور كار قرار نت نظارت راهبردي رييسمعاواجرايي 
قانون برنامـه   23س ماده راساارسال نمود كه پس از بررسي، بمعاونت اين اجرايي كشور به و عوامل ذينفع نظام فني 

مصـوب  (ان و طبـق نظـام فنـي اجرايـي كشـور      نامه استانداردهاي اجرايي مصوب هيات محترم وزير و بودجه و آيين
  .تصويب و ابالغ گرديد) هيات محترم وزيران 20/4/1385مورخ  -   ه 33497ت /42339شماره 

بدين وسيله معاونت نظارت راهبردي از تالش و جديت رييس امور نظام فني جناب آقاي مهندس غالمحسين حمـزه  
ينده مجري محترم طرح تهيه ضـوابط و معيارهـاي فنـي صـنعت آب     مصطفوي و كارشناسان محترم امور نظام فني و نما

و متخصصان همكار در امر تهيـه و نهـايي نمـودن ايـن نشـريه،      نيا  ابراهيمكشور وزارت نيرو، جناب آقاي مهندس محمد 
 .باشد ميي اين بزرگواران را آرزومند  نمايد و از ايزد منان توفيق روزافزون همه تشكر و قدرداني مي

  .است متخصصان و كارشناسان با ابراز نظرات خود درخصوص اين نشريه ما را در اصالحات بعدي ياري فرماينداميد 
  

  معاون نظارت راهبردي  
  1392 پاييز  



  

 

 ]108نشريه شماره  [» هاي آبياري و زهكشي مشخصات فني عمومي سامانهبازنگري «تهيه و كنترل

  شركت مهندسي مشاور پراهوم :مجري
  و آباداني ليسانس مهندسي آبياري مشاور پراهومنشركت مهندسي ياحمد جعفر :مولف اصلي

  :كننده اعضاي گروه تهيه
  ليسانس مهندسي مصالح ساختماني دانشگاه تهران  حسن تابش

  و آباداني ليسانس مهندسي آبياري مشاور پراهومنشركت مهندسي  احمد جعفري
  س مهندسي مكانيك سياالتليسان مشاور پراهومنشركت مهندسي  رضا حدادي

  و آباداني ليسانس مهندسي آبياري مشاور پراهومنشركت مهندسي  سوسن رضايي
  شناسي ليسانس زمين مشاور پراهومنشركت مهندسي  مسعود شمعداني

  هاي بتن آرمه اي سازهدكتر شركت مهندسي مشاور مهاب قدس  عسگر صاحب جمع
  تكنيكژئوي ادكتر دانشگاه تهران  اورنگ فرزانه
  پيمهندسي ليسانس مكانيك خاك و  فوق مشاور پراهومنشركت مهندسي  رضا كياني

  و آباداني ليسانس مهندسي آبياري مشاور پراهومنشركت مهندسي  حسين ناشر
  :اعضاي گروه نظارت

  ليسانس مهندسي آبياري و زهكشي فوق شركت مهندسين مشاور آبخوان  محمد جعفريزنده ياد
  ليسانس مهندسي آبياري و زهكشي فوق شركت مهندسي مشاور مهاب قدس  ريمحمدصادق جعف
ريزي و نظارت راهبرديمعاونت برنامه  عليرضا دولتشاهي

  جمهور رييس
  ليسانس مهندسي كشاورزي

ليسانس مهندسي آبياري و زهكشي و  فوق مشاور پندامنشركت مهندسي  محمدكاظم سياهي
  مهندسي عمران

  كارشناس مديريت ساخت و اجرا درشناس آزاكا  سعيد شريعتمداري
  ليسانس ژئوتكنيك فوق مشاور آبرون ژرفنشركت مهندسي  پور گودرزي فرزين ولي

تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت طرح  انسيه محرابي
  وزارت نيرو –آب كشور 

  ليسانس مهندسي تاسيسات آبياري فوق

  :)طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور و زهكشيآبياري كميته تخصصي (اعضاي گروه تاييد كننده 
  مهندسي آبياري و زهكشي ليسانس فوق وزارت نيرو اسداله اسدالهيسيد

  مهندسي آبياري و زهكشي ليسانس فوق وزارت جهاد كشاورزي  زاده عبدالحسين بهنام
  ي و زهكشيمهندسي آبيار ليسانس فوق قدسشركت مهندسي مشاور مهاب  محمدصادق جعفري

  مهندسي آبياري و زهكشي ليسانس فوق  شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران  سيدمجتبي رضوي نبوي
  مهندسي عمران ليسانس شركت پانير  مهرداد زرياب

 



 

و  مهندسي آبياري و زهكشـي  ليسانس فوق شركت مهندسين مشاور پندام  محمدكاظم سياهي
  مهندسي عمران

  مهندسي آبياري و زهكشي ليسانس فوق شركت مهندسين مشاور پژوهاب رسازمحمدحسن عبداهللا شمشي
طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت   انسيه محرابي

  وزارت نيرو -آب كشور 
  تاسيسات آبياريمهندسي  ليسانس فوق

  مهندسي كشاورزي گرايش ترويجدكتراي  شركت مهندسين مشاور آبياري نوآور صحرا  احمد محسني
  منابع آبمهندسي دكتراي  دانشگاه تربيت مدرس  واد منعممحمدج

  :اعضاي گروه هدايت و راهبردي
 رييس گروه امور نظام فني  فرزانه آقارمضانعلي

 كارشناس منابع آب امور نظام فني  ساناز سرافراز
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  16  ثبت فرآيند عمليات اجرايي و نگهداري مدارك -1-18

  16  هاي اجرا شده ها و روش حل ثبت مراحل ساخت، راه -1-18-1



 

  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان

  16  ها ها و نتايج آزمايش ، دستوركار ها ، گزارش ، اسناد نگهداري مدارك -1-18-2

  17  هاي كارگاهي نقشه -1-19

  17  هاي برابر ساخت نقشه -1-20

  17  اندازي قبل از تحويل موقت آب -1-21

  19   يمنيا و حفاظت -دومفصل 
  21  كليات -2-1

  21  استانداردها -2-1-1

  21  هاي پيمانكار مسووليت -2-1-2

  22  تغيير در مشخصات -2-1-3

  22  سازمان حفاظت و ايمني -2-2

  22  برنامه حفاظت و ايمني -2-2-1

  22  مواد سمي -2-2-2

  22  نگهداري مواد منفجره و خطرساز -2-2-3

  23  مواد شيميايي -2-3

  23  لوازم حفاظت فردي -2-4

  23  سوزي آتش -2-5

  23  آالت كار با ابزار، وسايل و ماشين ايمني در هنگام -2-6

  23  آالت ابزار، وسايل و ماشين -2-6-1

  24  آالت كتاب راهنماي ماشين -2-6-2

  24  حفاظت و سامانه هشداردهنده -2-6-3

  24  آالت تغيير در ماشين -2-6-4

  24  آالت ر ماشينسرويس و تعمي -2-6-5

  24  ايمني در هنگام اجراي عمليات -2-7

  24  كليات -2-7-1

  24  هاي موقت سازه -2-7-2

  25  عمليات خاكي -2-7-3

  26  هاي بتني كار -2-7-4



  

 

  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان

  27  هاي فلزي كار -2-7-5

  27  كشي و نصب تاسيسات و تجهيزات برقي  كابل -2-7-6

  28  ها شكن و سنگكارخانه ساخت بتن  -2-7-7

  28  بارگيري، حمل و تخليه -2-8

  29   كارگاه دنيبرچ و زيتجه ، يساز آماده اتيعمل -سومفصل 
  31  كليات -3-1

  32  ها راه -3-2

  32  ها انواع راه -3-2-1

  32  ها مشخصات هندسي راه -3-2-2

  33  عمليات خاكي -3-2-3

  33  اقامتگاه و تسهيالت رفاهي -3-3

  33  دفاتر -3-4

  34  انبارها -3-5

  34  ...انبار سيمان پاكتي، ابزار كار و  -3-5-1

  34  سيلوها -3-5-2

  34  انبار مواد سوزا -3-5-3

  34  بنزين مخازن ذخيره سوخت و پمپ -3-5-4

  34  هاي حفاري انبار نمونه -3-5-5

  35  ها ها و توقفگاه تعميرگاه -3-6

  35  آالت سنگين تعميرگاه ماشين -3-6-1

  35  آالت سبك تعميرگاه ماشين -3-6-2

  35  آالت كارگاه سرويس ماشين -3-6-3

  35  آالت سنگين توقفگاه ماشين -3-6-4

  35  آالت سبك توقفگاه ماشين -3-6-5

  35  هاي پشتيباني اهكارگ -3-7

  35  كارگاه آرماتوربندي، آهنگري و جوشكاري، نجاري، برق، تراشكاري -3-7-1

  36  اتاق سرپرست كارگاه -3-7-2



 

  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان

  36   آزمايشگاه -3-8

  36  ساختمان نگهباني -3-9

  36  تمان درمانگاه و امكانات بهداشتيساخ -3-10

  36  هاي غذاخوري ها و سالن آشپزخانه -3-11

  37  تاسيسات و شبكه تامين برق -3-12

  37  تاسيسات و شبكه تامين برق اضطراري -3-12-1

  37  تاسيسات و شبكه تامين برق دائم -3-12-2

  38  تاسيسات شبكه تامين آب -3-13

  38  تاسيسات و شبكه تامين آب شرب -3-13-1

  38  تاسيسات تامين آب صنعتي -3-13-2

  39  تاسيسات و شبكه فاضالب -3-14

  39  تاسيسات و سامانه فاضالب بهداشتي -3-14-1

  39  يسات و سامانه فاضالب صنعتيتاس -3-14-2

  39  تاسيسات دفع زباله و مواد زايد و سيستم زهكشي -3-14-3

  40  تجهيزات تلفن و نمابر -3-15

  40  ريزي هاي بتن و مصالح خاك دانه تاسيسات تهيه سنگ -3-16

  40  تاسيسات تهيه بتن -3-17

  40  تاسيسات انتقال و ريختن بتن -3-18

  40  برچيدن كارگاه -3-19

  41   يخاك اتيعمل -چهارمفصل 
  43  كليات -4-1

  43  ريزها انواع خاك -4-1-1

  44  ريزي كني و خاك برداري، كانال خاك -4-1-2

  44  پياده كردن مسير -4-1-3

  46  برداري ريزي و عرض باالي خاك عرض بستر خاك -4-1-4

  46  برنامه عمليات خاكي -4-1-5

  47  برداري عمليات خاك -4-2



  

 

  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان

  47  برداري اجراي انواع عمليات خاك -4-2-1

  50  ها و ابنيه فني كني محل سازه پي -4-2-2

  52  هاي سنگي حفاري در زمين -4-2-3

  52  حفاري با مواد منفجره -4-2-4

  53  برداري ريزش -4-2-5

  53  برداري تداوم عمليات خاك -4-2-6

  54  مصالح و منابع قرضه -4-3

  54  ها محل قرضه -4-3-1

  55  كيفيت مصالح قرضه -4-3-2

  55  ها ها و گودبرداري برداري استفاده از مصالح خاك -4-3-3

  56  هاي ريزدانه در محل قرضه سازي خاك آماده -4-3-4

  56  اختالط مصالح خاكي -4-3-5

  56  ها و زمين بستر ريز ساز در خاك هاي مساله خاك -4-4

  58  پذير هاي تورم خاك -4-4-1

  59  هاي واگرا خاك -4-4-2

  59  دار يا حاوي مواد حل شونده هاي گچ خاك -4-4-3

  60  هاي آلي خاك -4-4-4

  60  پذير هاي فرسايش خاك -4-4-5

  60  شونده هاي خردشونده و تجزيه دانه هاي حاوي سنگ خاك -4-4-6

  60  گراهاي روان خاك -4-4-7

  61  ريزي و كوبيدن عمليات خاك -4-5

  61  كليات -4-5-1

  62  ريز سازي بستر خاك آماده -4-5-2

  65  ريزي مصالح خاك -4-5-3

  66  ها پخش اليه -4-5-4

  66  ريز هاي خاك ضخامت اليه -4-5-5

  67  ريز رطوبت بهينه و تراكم خاك -4-5-6



 

  فهرست مطالب
  حهصف  عنوان

  68  كوبيدن -4-5-7

  69  ريزها كنترل تراكم خاك -4-5-8

  69  ريزي ابنيه فني پشت -4-5-9

  70  رگالژ، تسطيح و تنظيم -4-5-10

  70  ها بستر راه -4-5-11

  71  ني كانالزيرسازي پوشش بت -4-5-12

  73  هاي اجرايي ساخت منشور كانال روش -4-5-13

  74  ريز تداوم عمليات خاك -4-5-14

  75  تسطيح اراضي -4-6

  75  دامنه كاربرد -4-6-1

  76  تمهيدات آغاز عمليات -4-6-2

  77  عمليات خاكي -4-6-3

  78  حفاظت خاك -4-6-4

  78  رواداري عمليات -4-6-5

  78  كنترل عمليات و تحويل موقت -4-6-6

  79  يبتن اتيعمل -پنجمفصل 
  81  كليات -5-1

  81  هدف و استانداردها -5-1-1

  81  اخذ تاييديه براي مصالح -5-1-2

  81  آالت ماشين -5-1-3

  81  روش اجرا -5-1-4

  81  بندي برنامه زمان -5-1-5

  82  يزير گزارش بتن -5-1-6

  82  ها دقت در ابعاد و اندازه -5-1-7

  82  آالت و مصالح تكافوي ماشين -5-1-8

  82  ريزي اخذ مجوز بتن -5-1-9

  82  ايمني حفاظت در مقابل عوامل جوي و رعايت موارد  -5-1-10



  

 

  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان

  83  يمانس -5-2

  83  ارائه نتايج آزمايش كارخانه توليدكننده سيمان -5-2-1

  83  حمل سيمان -5-2-2

  83  نگهداري سيمان -5-2-3

  84  دماي سيمان -5-2-4

  84  آزمايش سيمان -5-2-5

  85  ) شن و ماسه (بندي شده  مصالح سنگي دانه -5-3

  85  كليات -5-3-1

  85  كيفيت مصالح سنگي -5-3-2

  86  منبع تهيه مصالح سنگي -5-3-3

  87  ) مصالح سنگي ريزدانه (ماسه  -5-3-4

  88  ) دانه مصالح سنگي درشت (شن  -5-3-5

  91  بندي شده انبار كردن مصالح دانه -5-3-6

  91  حمل مصالح سنگي -5-3-7

  92  هاي تهيه مصالح سنگي تجهيزات و دستگاه -5-3-8

  93  برداري و آزمايش نمونه -5-3-9

  93  آب -5-4

  94  ) ميلگرد (فوالد  -5-5

  94  مواد افزودني -5-6

  95  يمياييانواع مواد افزودني ش -5-6-1

  97  مواد افزودني معدني -5-6-2

  98  بتن)  دوام (پايايي  -5-7

  98  محدوديت نسبت آب به سيمان -5-7-1

  99  هاي يخ زدا بتن مقاوم در برابر يخ زدگي و نمك -5-7-2

  99  اييبتن مقاوم در برابر حمالت شيمي -5-7-3

  101  خوردگي آرماتور در اثر كلريدها -5-7-4

  101  بتن مقاوم در مقابل فرسايش و سايش -5-7-5



 

  مطالب فهرست
  صفحه  عنوان

  103  طرح اختالط و انتخاب نوع بتن -5-8

  103  مشخصات كلي -5-8-1

  103  ن و حداقل عيار سيمانبندي بت رده -5-8-2

  105  طرح اختالط بتن -5-8-3

  105  ميزان آب مصرفي و رواني بتن -5-8-4

  106  ساخت بتن -5-9

  106  كليات -5-9-1

  107  گيري مصالح بتن  اندازه -5-9-2

  109  اختالط مصالح و ساخت بتن -5-9-3

  113  حمل بتن -5-10

  113  كليات -5-10-1

  114  هاي حمل بتن روش -5-10-2

  116  ريزي تداركات و اقدامات اوليه براي بتن -5-11

  116  كليمشخصات  -5-11-1

  117  سازي پي و بستر آماده -5-11-2

  119  هاي الزم در بتن قطعات مدفون و جاسازي -5-11-3

  120  ها كنترل قالب -5-11-4

  120  ريزي نظافت و مرطوب نمودن محل بتن -5-11-5

  120  ريزي بتن -5-12

  120  مشخصات كلي -5-12-1

  122  انتقال بتن به قالب و تخليه بتن -5-12-2

  122  ريزي قف و شروع مجدد بتنتو -5-12-3

  123  ريزي هاي بتن مراحل و اليه -5-12-4

  123  ريزي درجه حرارت مخلوط بتن تازه و شرايط جوي بتن -5-12-5

  126  اتمام سطوح بتن ريخته شده در هر اليه -5-12-6

  127  ريزي در بتن  مسلح بتن -5-12-7

  127  ريزي در زير آب بتن -5-12-8



  

 

  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان

  128  ها ريزي پوشش بتني كانال بتن -5-12-9

  131  پخي -5-12-10

  131  ماهيچه -5-12-11

  132  هاي زهكشي در كف و بدنه كانال نصب دريچه -5-12-12

  132  متراكم كردن بتن ـ لرزاندن -5-12-13

  135  عمل آوردن بتن -5-13

  135  كليات -5-13-1

  135  مراقبت بتن -5-13-2

  139  محافظت از بتن -5-13-3

  139  هاي بتني كاري جدار قيراندود كردن و عايق -5-13-4

  140  پروراندن بتن -5-13-5

  141  هاي قطعات بتني درز -5-14

  141  اي اجراييه درز -5-14-1

  142  هاي انقباض درز -5-14-2

  144  هاي انبساط درز -5-14-3

  145  ) مواد درزبندي (ها  مواد پركننده درز -5-14-4

  146  ها در ابنيه بند آب -5-14-5

  148  ها در پوشش بتني كانال بند آب -5-14-6

  149  هاي ويژه بتن -5-15

  149  كليات -5-15-1

  149  بتن پاشيده -5-15-2

  151  ) الغر (بتن كم مايه  -5-15-3

  152  بتن پيش ساخته -5-15-4

  152  بتن غيرقابل نفوذ -5-15-5

  152  ) با استفاده از مواد منبسط شونده (هاي فلزي  پر كردن زير و پشت ورق -5-15-6

  153  بتن ثانويه -5-15-7

  153  ها تزريق دوغاب اطراف ميل مهار -5-15-8



 

  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان

  155  هاي بتني كنترل كار -5-16

  155  مشخصات كلي -5-16-1

  156  هاي آبي هاي بتني در سازه رواداري كار -5-16-2

  158  ) كنترل كيفيت (ي بتن ها برداري و آزمايش نمونه -5-16-3

  158  برداري از بتن تواتر نمونه -5-16-4

  159  ضوابط پذيرش مقاومتي بتن -5-16-5

  160  ضوابط كنترل روش عمل آوردن و محافظت بتن -5-16-6

  160  هاي آگاهي آزمونه -5-16-7

  160  هاي پذيرش بتن بر مبناي پايايي رمعيا -5-16-8

  161  تراوايي از بتن پوشش كانال  كنترل -5-16-9

  161  بند هاي بتني آب اجراي ديوار -5-17

  161  )بيل مكانيكي (آالت متعارف  بند بتني با استفاده از ماشين اجراي ديوار آب -5-17-1

  162  ت ويژه حفاريآال بند بتني با استفاده از ماشين اجراي ديوار آب -5-17-2

  167   ياستحكام و يحفاظت ،ييبنا يها كار -ششمفصل 
  169  كليات -6-1

  169  هاي بنايي سنگي كار -6-2

  169  مشخصات كلي -6-2-1

  170  هاي طبيعي مشخصات فني سنگ -6-2-2

  171  هاي سنگي هاي مورد مصرف در كار انواع سنگ -6-2-3

  172  بنايي با سنگ -6-2-4

  176  ايي با سنگانواع بن -6-2-5

  179  هاي بنايي با بلوك سيماني كار -6-3

  180  مشخصات بلوك سيماني -6-3-1

  181  رواداري در ابعاد خارجي -6-3-2

  181  مصالح -6-3-3

  181  نماي خارجي -6-3-4

  181  مخلوط بتن مورد مصرف در بلوك -6-3-5



  

 

  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان

  182  مخلوط كردن -6-3-6

  182  هاي سيماني يه و ساختن بلوكچگونگي ته -6-3-7

  182  ) آب دادن (ها در آب  زمان الزم براي نگهداري بلوك -6-3-8

  182  خشك كردن -6-3-9

  183  مشخصات فيزيكي -6-3-10

  183  بازديد ظاهري -6-3-11

  183  ذاريگنمونه برداري و عالمت -6-3-12

  183  بنايي با آجر -6-4

  185  بندكشي -6-5

  186  ها مالت -6-6

  186  كليات -6-6-1

  186  مصالح چسباننده -6-6-2

  186  مصالح پركننده -6-6-3

  186  مواد افزودني -6-6-4

  187  ها انواع مالت -6-6-5

  188  رد و اجراكارب -6-6-6

  189  شفته آهكي -6-7

  189  دامنه كاربرد -6-7-1

  190  مصالح -6-7-2

  190  ابزار و ادوات حمل و اختالط -6-7-3

  191  سازي محل كار آماده -6-7-4

  191  كميت و كيفيت مصالح در شفته آهكي -6-7-5

  191  ساخت شفته آهك -6-7-6

  192  آوري عمل -6-7-7

  192  ها حفاظت شيرواني -6-8

  192  چين پوشش ساده يا خشكه -6-8-1

  192  هاي بتني پوشش با بلوك -6-8-2



 

  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان

  192  پوشش با خاك نباتي -6-8-3

  193  پوشش گياهي -6-8-4

  193  روش استفاده از الياف مصنوعي -6-8-5

  193  هاي حفاظتي چين سنگ -6-9

  195  )چيني گابيون(هاي تورسنگي  سازه -6-10

  195  كليات -6-10-1

  196  مشخصات تورسيمي -6-10-2

  197  مصالح سنگي -6-10-3

  197  ها رواداري -6-10-4

  198  مالحظات اجرايي -6-10-5

  200  يل سنگيهاي حا ديوار -6-11

  201   يبند قالب -هفتمفصل 
  203  كليات -7-1

  203  بندي بتن قالبقالب و  -7-2

  203  مشخصات كلي -7-2-1

  204  بندي نقشه قالب -7-2-2

  204  مصالح -7-2-3

  205  نكات اجرايي -7-2-4

  205  تدابير ايمني -7-2-5

  206  بندي بازرسي و دقت قالب -7-2-6

  206  هاي قالب بست -7-2-7

  206  ها تميز كردن و روغن زدن سطح قالب -7-2-8

  207  ها رواداري -7-2-9

  207  برداري قالب -7-2-10

  209  هاش كانالدار و پوش قالب لغزان براي سطوح شيب -7-2-11

  210  ماشين متحرك پوشش بتني -7-2-12

  210  )هاي آبي پرداخت سطوح بتني در سازه(نماپردازي  -7-3



  

 

  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان

  210  مشخصات كلي -7-3-1

  211  بندي شده سطوح بتني قالب -7-3-2

  212  بندي وح بتني بدون قالبسط -7-3-3

  215   يزهكش -هشتمفصل 
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  مقدمه

  مقدمه

 يمهم نقش تواند مي آنها صحيح اجراي و بوده كشور اجراي دست در عمده هاي طرح از زهكشي و آبياري هاي طرح
 صـحيح  اجراي زهكشي، و آبياري هاي طرح گستردگي به توجه با .باشد شتهدا آب مصرف راندمان افزايشو  وري بهره در

  .داد خواهد كاهش را آنها از برداري بهره هاي هزينه و شده مربوطه هاي طرح مفيد عمر افزايش موجب

 ظلحـا  بـه  را اندركاران دست روابط كه است ازين مورد يمدارك ساخت، مرحله در عمراني پروژه هر حيصح ياجرا يبرا
 .ديـ نما منتقـل  طرح سازندگان به الزم دقت با و يدرست به زين را طراح يها دگاهيد ،كرده انيب يروشن به يحقوق و يمال
 .شود يم دهينام مانيپ اسناد مدارك نيا

 ياجرا يكه برا پردازد يم ييارهايمع يفيك و يكم انيب به است، يمانيپ هر اسناد نيتر مهم از يكيكه  يفن مشخصات
 يارهـا يمع يضـرور  موارد در يفن مشخصات اما است، يفن عمده طور به ارهايمع نيا چه اگر .است يالزام ورد نظرم طرح
 عبـارت  يجهـان  ياسـتانداردها  متون در يفن مشخصات فيتعر .كند يم نييتع زين را يفن بر موارد مترتب يمال و يحقوق
 »ديتول و ساخت نصب، و اجرا نحوه ابعاد، ابزار، و آالت نيماش مصالح، اتيخصوص يليتفص و قيدق انيب « :از است

 مورد يها روش و ياتفيككه  آن بر عالوه است، مانيپ اسناد از ريناپذ كيتفك يبخش فني مشخصات كه نيا به توجه با
 از يكـ ي عنوان به اجرا زمان در) يمال بالفصل تبعات با( يحقوق يسند قالب در ،كند مي يمعرف سازندگان به طراح را نظر
 .رود مي كار به زيني نظارت ابزار نيتر ياصل

ها  ضرورت اصول،ها  تيفعال از كي هر در باشد، متفاوت گريد يها طرح با استممكن  طرح هر يفن مشخصات چه اگر
 يعمـوم  يفنـ  مشخصـات شكل  به مشابه موارد عموما. است مشابه مختلف يها طرح دركه  دارد وجود يمتعدد الزامات و

 موجـب  و نمـوده  يريجلـوگ  مشخص طرح هر يبرا مشابه يفن مشخصات نيتدو نهيهز پرتكرار كار  از تا شود يم منتشر
 مشخصات آن دركه  شود مي هيته زين يخصوص يفن مشخصات خاص طرح هر يبرا غالبا .محتمل گردد اشتباهاتكاهش 

 . دينما يم نقض اي حذف باشد، طراح نظر موردكه  را آن يي ازبندها اي و ليتكم را يعموم يفن

 حداقل مشخصـات  است، شدهذكر  يعموم يفن مشخصات دركه  اتيعمل ياجرا يها روش و مصالح و مواد مشخصات
 .باشد شدهذكر  وضوح به يخصوص يفن مشخصات در مطلب نيا خالفكه  آن مگر شود، مي يتلق قبول قابل

 اسـت،  شـده  داده ارجـاع  آنهـا  به يعموم يفن مشخصات نيا متن دركه  يالملل نيب و يمل ياستانداردها و ها نامه نييآ
 آن مگر است، الزم يعموم يفن مشخصات نيا مفاد اندازه به آنها تيرعا و شده محسوب يعموم يفن مشخصات نيا جزو
 .باشد شده برده نام يارياخت ياستانداردها اي راهنما ياستانداردها عنوان به آنها از يعموم يفن مشخصات نيا متن دركه 
   .بود خواهد نافذ مانيپ آن در ،مانيپ هر عقد هنگام به ها، نامه نييآ و استانداردها نيااز  كي هر شيرايو نيآخر
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 كليات -فصل اول 

  دامنه كاربرد -1- 1

االجرا   الزم يق و اعالم نكات فنيطرمنظور ارائه  به ين مشخصات فنيا ف شده در يها و ضوابط تعر ، استاندارد مشخصات
هـاي انتقـال و توزيـع آب،     ، كانـال يهـاي انحرافـ   ات وابسته از جمله سدتاسيسو  يو زهكش ياريهاي آب در احداث سامانه

حفاظـت و مهندسـي رودخانـه،    انتقـال زيرزمينـي،   مجـاري  ، قنـوات و  ي آبياريها لوله نيم و زيرزميني،هاي روباز  زهكش
ن يا د با توجه به يمانكاران بايپ.  باشد مي هاي هيدروليكي مرتبط سازهو  يه مصنوعيهاي تغذ و كار يماه پرورش تاسيسات

، چنانچـه   ن مشخصـات يا ل يتكم يبرا. اقدام نمايدر نظر دستگاه نظارت يز يات ساختمانيعمل يمشخصات نسبت به اجرا
ت يـ ، اولو ه باشدين نشريا  ر با مندرجاتيد كه مغاوجود داشته باش يخصوص يدر مشخصات فن يژه و ضوابطيمشخصات و

  .  است يخصوص يبا مشخصات فن
و شـرايط   مسـايل هاي آبياري و زهكشـي را پوشـش داده و    فني مشترك و عمومي سامانه مسايل ين مشخصات فنيا

، هـا  روشب در انتخـا . درج خواهد شد باشد مياسناد پيمان  پيوستخاص فني هر پروژه در مشخصات فني خصوصي كه 
  . رديمربوط مدنظر قرار گ يو اقتصاد يضرورت دارد تبعات فنپروژه هاي هر  اريها و مع ها، استاندارد دستورالعمل

  فيتعار -2- 1

كـه منجـر بـه     ...، انفجـار و  يگذار ، خرج ات، حفرچاليعمل يست كه مربوط به طراح ا ييها تيمجموع فعال :يآتشبار
ماننـد كنگلـومرا و    ييهـا  سـنگ ات در ين عمليا. شود يدر ابعاد مورد نظر مخردشدن سنگ و حصول قطعات سنگ الشه 

  . دينما يد ميي نرم، مصالح مخلوط تولها سنگماسه 
 عمليـات اجـرا شـده و    هاي مورد نظر در مواد، مصالح، تيها و كم تيفيك يريگ اندازه يها برا تيمجموع فعال :شيآزما

  . شود يانجام م هاي بستراستاندارد شده در ارائه يها روشس راساره است كه بغي
، كارگاهزيكاربرد در تجه يبرا آنهارش يجهت پذ.. .و  مصالح د،موا يست كه بر روا ييها آزمايش :رشيي پذها آزمايش

  . شود يم  ي استاندارد انجامها روشس راساب برداري بهرهاجرا و 
مـورد اسـتفاده   ... و ابزار كـار و   عمليات اجرا شدهمصالح،  يرو ست كه برا ييها آزمايش :تيفيي كنترل كها آزمايش

ت مـورد نظـر   يـ فيو ك يبا مشخصات فنـ  آنهازان انطباق يرات و مييشود تا دامنه تغ يي استاندارد انجام مها روشس راساب
  . ن شودييتع

 يدر زمـان  ،يليتفصـ  يزمـان  در برنامهمندرج  اتيدر خصوص عمل ي از طرف پيمانكاراعالم كتب :اطالع دستگاه نظارت
  . آن تاكيد شده باشد يبر رو ين مشخصات فنيا  ات، كه درين و قبل از شروع آن عمليمع

  .بند د شرايط عمومي پيمان رجوع كنيد 12به ماده  :دن كارگاهيبرچ
  .شرايط عمومي پيمان رجوع كنيد 5به ماده  :كار ياجرا نيبرنامه زما

  .دشرايط عمومي پيمان رجوع كني 1به ماده  :مانيپ
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  .شرايط عمومي پيمان رجوع كنيد 7به ماده  :مانكاريپ
  .شرايط عمومي پيمان رجوع كنيد 11به ماده   :مانكار جزءيپ

  .بند هـ شرايط عمومي پيمان مراجعه شود 13به ماده  :هاي موقت تاسيسات و ساختمان
ـ  يو اعالم موافقت كتب يست از بررسا عبارت :تاييد دستگاه نظارت مانكـار در  يپ يا درخواسـت كتبـ  دستگاه نظارت ب

  .مانكاريپ ، كيفيت و كميت كارهاي انجام شده توسطآالت ماشين ي،اتيي عملها روشمورد مواد، مصالح، 
  .بند ب شرايط عمومي پيمان رجوع كنيد 13به ماده  :زاتيتجه
  .بند ج شرايط عمومي پيمان رجوع كنيد 12و  20به ماده  :زكارگاهيتجه
ز اعالم موافقت كتبي كارفرما با درخواست يا نظر ارائه شـده توسـط دسـتگاه نظـارت در مـورد      ست اا عبارت :بيتصو

  .الت، كيفيت، كميت و هزينه كارهاي انجام شده توسط پيمانكارآ ي عملياتي، ماشينها روشمواد، مصالح، 
ات غالبـا شـامل   يعملن يا شود،  يت مورد نظر ميفيك يكه منجر به حصول قطع ييها روشات و يعمل :تيفين كيتضم

  . رش استيات پذيو عمل چشميهاي  ي، بازرسيفيات كنترل كيعمل
  .تيفيا كنترل كيرش يي پذها آزمايشتكرار  يشده برا نييتع و يا كميت مدت زمان :ها آزمايشتناوب 

  . نيعم يانجام كار يمانكار برايدستگاه نظارت به پ  يو رسم ياعالم كتب ):يدستورالعمل كارگاه(دستوركار 
ت يـ ا كميـ ت يـ فيها مجازند از ك زات و ابعاد سازهيآالت، تجه ، ماشينها روشكه مواد، مصالح،  ينيمقدار مع :1يروادار

  .فاصله داشته باشندتفاوت يا مشخص شده 
  .شرايط عمومي پيمان مراجعه كنيد زبند  8به ماده  :س كارگاهيرئ
  :ر نظر دستگاه نظارتيز

  .آالت با حضور دستگاه نظارت زات و ماشينيمواد، مصالح، تجه يجاي ، جابهيياات اجريتاكيد بر انجام عمل -1
، ابـزار و  يانسـان  يروين تامينش موارد الزم كه يكنترل و آزما يم دستگاه نظارت برايمستق ييت اجرايريمد -2

  . مانكار استيگر ملزومات آن در تعهد پيا ديادوات و 
  .ن مراجعه كنيدشرايط عمومي پيما 4به ماده  :يط خصوصيشرا
ها، آب  ها، رودخانه لي، مسيي توپوگرافها ويژگي، ييايو جغراف يكه شامل عوامل جو يطيط محيشرا :يطيط محيشرا

  . شود يمان اجرا ميات موضوع پيط، عمليهستند كه در آن شرا... و  ينيرزميز
، انجام كـار،  ها روشواد، مصالح، ف شده ميت تعريا كميت يفيحاصل نشدن ك) قيعدم تطابق، عدم تطب( :عدم انطباق

  .ها زات و ابعاد سازهيآالت و تجه ماشين
  .بند الف شرايط عمومي پيمان رجوع كنيد 12به ماده  :كار

  .شرايط عمومي پيمان رجوع كنيد 6به ماده  :كارفرما

                                                       
1- Tolerance 
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  .بند ب شرايط عمومي پيمان رجوع كنيد 12به ماده  :كارگاه
  .سازد يمناسب م ياز خاصيبرآوردن ن يات كه آن را برايا عمليصول ك محيمجموع صفات و مشخصات  :تيفيك

آالت و  ات، ماشيني، عملها روشمواد، مصالح،  يفيرات كيياست كه هدف آن محدود كردن تغ ياتيعمل :تيفيكنترل ك
 هـا  آزمايش، ها برداري نمونه، چشميهاي  يات شامل بازرسين عمليف شده و قابل قبول بوده و اياي تعر زات در دامنهيتجه

  .باشد مي ها آزمايشج ينتا يآمارتحليل و 
  .بند د شرايط عمومي پيمان مراجعه شود 13به ماده  :تجهيزات پيمانكار براي اجراي كارآالت و  ماشين

  .بند ب شرايط عمومي پيمان مراجعه كنيد 13به ماده  :ماشين آالت و تجهيزات پيمان
ات يـ آغـاز هـر مرحلـه از عمل    يد بـرا يمانكار بايا كارفرما برحسب مورد كه پيت و دستگاه نظار ينامه كتب اجازه :مجوز

  . ات آن را اخذ كندير در روند عملييو اعمال هرگونه تغ يياجرا
  .شرايط عمومي پيمان رجوع شود 8به ماده  :رطرحيمد

   .بند الف شرايط عمومي پيمان مراجعه نماييد 13به ماده  :مصالح
ت مـورد  يـ فيك  يست از بيان كمـ ا عبارت) قيهاي تطب اريهاي تطابق، مع اريرش، معيهاي پذ اريمع( :هاي انطباق اريمع
  . شود ين مييا محدوده مجاز تعيزات كه به صورت حداقل مجاز، حداكثر مجاز يآالت و تجه مواد، مصالح، ماشين ينظر برا

  .شرايط عمومي پيمان مراجعه شود 2به ماده  :نامه موافقت
  .بند الف شرايط عمومي پيمان مراجعه شود 9به ماده  :)دستگاه نظارت(ورمهندس مشا
  .بند ب شرايط عمومي پيمان مراجعه نماييد 9به ماده  :مهندس ناظر

 يفيرات كييشود و تغ يه ميته يو محاسبات آمار ها آزمايشج يكه بر اساس نتا يينمودارها :تيفيهاي كنترل ك نمودار
  . گردد كنترل مي آنهاله يزات به وسيو تجهآالت  مواد، مصالح، ماشين

 ييات اجرايعمل يليتفص يبند برنامه زمان -3- 1

،  و ابـزار كـار   آالت ماشـين  ،زاتيـ ، تجه ، لـوازم  ه مصالحيل تهيهاي موضوع قرارداد از قب كار ياست تمام موظفمانكار يپ
ضـرورت داشـته و حـدود آن از نظـر      پـروژه  كامل يكه جهت اجرا ياقدامات عمليات و  يتمام يطور كل و به يانسان يروين

  . ده را انجام دهدين گردييره تعيحاد بها و غآر و يو فهرست مقاد ييي اجراها نقشه،  يدر مشخصات فن يفيو ك  يكم
 انجام كـار  يليتفص بندي زمان) هاي (رنامهبمان، يشده در اسناد پ د ظرف مدت مشخصيمانكار بايمان، پيپس از ابالغ پ

هـاي مختلـف، بـه     ها و لزوم هماهنگ بودن كـار  تيها و ارتباطات فعال تيمان را با توجه به اولويپ رگاه موضوعو تجهيز كا
ن برنامـه شـامل   يـ ا . ديـ ه و به دستگاه نظـارت ارائـه نما  ين شده باشد تهييمان تعيكه در اسناد و مدارك پ يمدت  كيتفك

ها خواهد بود كـه بـر اسـاس     به تفكيك هر يك از فعاليت يياجراات يعمل يبند زمان يلي، روش اجرا و برنامه تفص سازمان
مانكار و بـا توجـه كامـل بـه     يپ يفن كاركنانهاي كارشناسان و  يو بررس يهاي محل ديي موجود و بازدها نقشهاطالعات و 
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در ...   وپـروژه   يجرامحتمل در ارتباط با ا ياجتماع مسايل،  ها ، راه مصالح تامينمنابع  ،پروژه يمحل اجرا  يميت اقليوضع
  . گردد مين يچارچوب مدت قرارداد تدو

و نحوه ارائه آن با نظر دستگاه نظـارت و در قالـب    ييات اجرايعمل يبند زمان يلي، روش و برنامه تفص سازمان جزييات
  :ن خواهد شدييتع زيرموارد 

 .جزييهاي  تيم كار به فعاليتقس −

  . هاي مختلف تين فعاليم ارتباطات بيتنظ −
 .تيت با توجه به حجم فعاليبرآورد زمان انجام هر فعال −

 .ها تيفعال يت انجام و وابستگين اولوييتع −

 .)، مصالح و ابزار و ادوات آالت ماشين،  يانسان يروين. (ص منابعيتخص −

 . تيك هر  فعاليدر طول مدت قرارداد به تفك پروژه ياليو ر يكيزيانه فيشرفت كار ماهيدرصد پ ينيب شيپ −

 .انجام تعهدات كارفرما زمان −

مان بـه آن اشـاره   يكه در اسناد پ اي كنترل پروژه هاي رايانه افزار از نرم يكيرا در قالب  يبند د برنامه زمانيمانكار بايپ
ر آن را به مشاور و يرپذيياي تغ ل رايانهيو فا يه و نسخه چاپيته گردد ميمانكار ابالغ يا توسط دستگاه نظارت به پيو  شده
ن ي، تـدو ي پـروژه بنـد  ر كه منطبـق بـا برنامـه زمـان    يه اطالعات زيالزم است كل. ديب ارائه نمايو تصو تاييدرما جهت كارف
  . ارائه گردد يبند برنامه زمان باحات الزم يهمراه توض ده، بهيگرد

  كار يالت اجرايتشك ينمودار سازمان −
 فمختل ياز در مقاطع زماني، ادوات و تجهيزات مورد نآالت ماشين −

 ازيمورد ن يمصالح اصل −

از در مراحـل  يـ مصـالح مـورد ن   تـامين كار و  ياجرا يزان بودجه الزم برايم بيان كنندهكه  ١ي پروژهبرنامه مال −
 . مختلف كار باشد

مانكـار سيسـتم كنتـرل    يالزم اسـت پ ، ا كارفرمـا يدرخواست دستگاه نظارت  بيني در اسناد پيمان و با پيش در صورت
  .اي را در مجموعه كارفرما، مشاور و پيمانكار پياده نمايد رايانه صورت شبكه پروژه به

كـه   ييهـا  در زمـان  دهد،  رخشده  بيني  زماني پيش نسبت به برنامه ياختاللتغيير و  كار يدر صورتي كه در روند اجرا
شرفت كار يت پين وضعيآخر مانكار با توجه بهيتوسط پ يليتفص يبند ، برنامه زمان ندين نماييا كارفرما تعيدستگاه نظارت 

  .  ديب كارفرما خواهد رسيدستگاه نظارت و تصو تاييدهاي الزم به  يد نظر قرار گرفته و پس از بررسيمورد تجد

                                                       
1- Cash Flow 
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و   ير جهـت بررسـ  يرپذييتغ يوتريل كامپيكار را در دو نسخه چاپ شده به همراه فا يليتفصزماني مانكار برنامه يدر ابتدا پ
برنامـه   بينـي شـده در اسـناد پيمـان     در طـول مـدت پـيش    كارفرمـا  يت ارائه نموده و مشاور با هماهنگتاييد به دستگاه نظار

  . ديمانكار ابالغ نمايپزماني و يا اصالح آن باشد به  تواند تاييد برنامه و نتيجه بررسي را كه مي يارائه شده را بررس يبند زمان

  استانداردها - 4- 1

 ين مشخصـات فنـ  يـ ا  و يخصوصـ  يكه در مشخصات فنـ  ييها و استانداردها مصوبه ، ها ، دستورالعمل ها نامه نييتمام آ
مشخصات   هاي مذكور و ن استاندارديكه ب يدر موارد.  االجرا هستند ، الزم ارجاع شده است آنها كل يا بخشي از به  يعموم

ب يـ بـه ترت  يو عمـوم  يصوصخ يمشخصات فن د موارد مندرج در يوجود داشته باشد، با يرتيمغا  يو عموم يخصوص يفن
ي ااالجـر  الزم هـاي  ت بر استاندارديب اولويد به ترتي، با مشخص نشده است ين مشخصات فنيا كه در  يموارد.  ت شوديرعا
هـا   ن مشخصات و اسـتاندارد يا ك از يچ يله هيبه وس ياگر موارد خاص.  منطبق باشد يالملل نيهاي معتبر ب و استاندارد يمل

  .  هاي دستگاه نظارت مالك خواهد بود دستورالعمل با آنها، تطابق  مشخص نشده باشد

  كنترل مصالح قبل از مصرف - 5- 1

مان مطابقت داشـته  ين شده در اسناد پييد قبل از مصرف كنترل شده، مشخصات آنها با مشخصات تعيه مصالح بايكل
گـر،  يل ديـ ا به داليتوقف كار در كارگاه و  كار بر اثر يممكن است مصالح پا. رديدستگاه نظارت قرار گ تاييدباشد و مورد 

كـار بـردن مصـالح مـذكور تـا       د از بهين گونه موارد بايا در .  راتي حاصل شودييتغ آنهاا در يداده و   خواص خود را از دست
  .  شود يخوددار آنهابر مناسب بودن  يدستگاه نظارت مبن تاييداصالحات الزم و حسب مورد آزمايش و 

  ل مصالح يتحو -6- 1

هاي  يبند د در بستهيبا) مان، شن، ماسه، سنگ، آجر و امثال آنيمانند س( ر از مصالح فلهياز كار غيه مصالح مورد نيكل
صورت  مان كه معموال بهيس يبرا.  ل كارگاه شودي، تحو آن ذكر شده باشد يدكننده رويكه مشخصات كاال توسط تول ياصل

  . ل دستگاه نظارت شودي، تحوتاييديه آزمايشگاه كارخانه توليدكنندهو د مشخصات فني يشود با يفله به كارگاه حمل م
د يـ شـود با  مشاهده مي يديترد آنهات يكه در مرغوب يا نامرغوب و همچنين مصالحيرمنطبق با استاندارد و يمصالح غ

  .  از كارگاه خارج گردد تاييدش و در صورت عدم يآزما

  مانكاريهاي پ تيمسوول - 7- 1

ت يـ فيانجام به موقـع و بـا ك   يمانكار برايهاي پ تيمسوولچ وجه از يه به  يعموم يمشخصات فن نيا ت مندرجات يرعا
  .  كاهد ي، نم مان آمده استير اسناد پيمان كه در سايف شده موضوع پيتعر
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كننـدگان مصـالح و    ا تـامين يـ دكننـدگان  يا توليـ  جزء ) ان(مانكاريمان به پيپموضوع ات يعملاجزاي  از يض برخيتفو
ك از يـ چ يشـود، از هـ   يمـ  مـان انجـام   يپ  يط عموميمان كه بر اساس شرايپ يا اجرايساخت و  يبرا زات مورد لزوميتجه

  . كاهد يمانكار نميهاي پ تيمسوول
 ياجـرا  يشـده بـرا   يداريزات خريا مصالح و تجهيمان يمختلف پ ياجزا يكه در ارتباط با اجرا ييها يمدارك و گواه

ه يـ مانكـار ته يد توسط پيبا اند، ضرورتا ذكر شده ين مشخصات فنيا هاي مربوطه در  ها و بند صلك از فيدر هر   مان كهيپ
ي خصوصـ  ي، ماننـد مشخصـات فنـ    يعموم ين مشخصات فنيا  شده و به دستگاه نظارت و كارفرما ارائه شوند؛ به هر حال

بـا   يمانكار اصليهاي پ مانير پيناپذ كيتفك يجزاهاي دستگاه نظارت از ا و ساير اسناد پيمان و دستورالعمل ها نقشه،  پروژه
  .  زات مورد لزوم خواهد بوديكنندگان مصالح و تجه تاميندكنندگان و يا توليمانكاران جزء يپ

دكننـدگان و  ياز خود با توليزات مورد نيمصالح و تجه تامينا يد يتول يز براين مانكاران جزء يكه پ  ين در صورتيهمچن
و  هـا  نقشـه ،  يخصوصـ  يهمراه مشخصات فن به  يعموم ين مشخصات فنيا ند، يهايي عقد نما مانير، پگيكنندگان د تامين

  .  ها نافذ خواهد بود مانيهاي دستگاه نظارت در آن پ دستورالعمل

  مانكار يهاي پ شنهاديپ - 8- 1

آن قسمت از كار بـا   ياهاي خود در مورد روش اجر شنهادي، پ مانياز موضوع پ يهر قسمت اصل ياجرا يد برايمانكار بايپ
 ياجـرا  يبنـد  آالت به همراه برنامه كامل زمـان  زات و ماشيني، تجه كار يروي، ن جزييات قابل قبول در خصوص تامين مصالح

پـس از كسـب تاييـد دسـتگاه نظـارت بـا اعمـال اصـالحات         . به دستگاه نظارت ارائه كند  يجزييات آن قسمت از كار را كتب
  .  ديمان نمايموضوع پ ييات اجرايآن قسمت از عمل يز و آغاز اجراياقدام به تجه ،ه نظارتمورد نظر دستگا ياحتمال
ات در مـورد  يـ عمل يا مدت اجرايها  نهي، كاهش هز كارها يفيهاي خود را در جهت بهبود ك شنهاديتواند پ يم مانكار يپ

ا بـا اسـتفاده از   يـ ل مسـتدل و  يـ ات و دالبا ارائـه محاسـب   يو خصوص  يعموم ي، مشخصات فن ها نقشهر در مندرجات ييتغ
دسـتگاه نظـارت، نسـبت بـه      يهموده و پس از كسب تاييدن دستگاه نظارت ارائه به جهت بررسي يكتب ارزش را يمهندس

 .اعمال تغييرات و اجراي عمليات اقدام نمايد

  ت يفين كيتضم -9- 1

ت مفـاد  يـ ت به دستگاه نظارت و رعايفيك يرسباز مسوولمهندس  ي، معرف تيفين كيد با ارائه برنامه تضميمانكار بايپ
ت شـامل كنتـرل   يفين كيبرنامه تضم.  دينما تامينمان را يات موضوع پيت مطلوب عمليفي، ك مانياسناد پ مندرجات هيكل

منـدرج در   يفـ يهـاي ك  اريس معراساات بين عمليا كه  باشد مي ييو محصوالت نها ييات اجرايت عمليفيبر ك موثرعوامل 
ر اسـناد  يو سـا  يهاي كارگاه و دستورالعمل ها نقشه، يو خصوص  يعموم ي، مشخصات فنيهاي مل نامه نييها و آ داستاندار

  . مان خواهد بوديپ
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  ت يفيرش كيپذ -1-9-1
از  ييهـا  ا بخـش يـ مانكـار و  يمـورد اسـتفاده پ   يـي ي اجراها روش،  و ابزار آالت ماشين،  ك از مواد و مصالحيت هر يفيك

ن يـي مان تعيكه در اسناد پ و استانداردهايي ارهايبا مع آنهاك از يق تطابق هر ي، از طر شده استل يمان كه تكميموضوع پ
  . رفته خواهد شدي، توسط دستگاه نظارت پذ اند شده

  ت يفيكنترل ك - 1-9-2
در  يفـ يرات كييـ د موجـب محـدود شـدن دامنـه تغ    ي، با مانكار انجام خواهد شديپ يت كه از سويفيات كنترل كيعمل

ن يـ ا  ، ن شـده باشـد  يياين مشخصات تع در  يفيرات كييدامنه تغ يدر موارد كه درصورتي.  قبول و معقول شودحدود قابل 
  .  ت محسوب گردديفيرش كيار پذيت شده و به عنوان معيد رعايرات باييدامنه تغ

 نقاط نشانه و مبدا -10- 1

ن كنتـرل و  يو همچنـ  يو زهكشـ ن كارهاي موضوع پيما ياجزا ييي اجراها نقشهح و منطبق بر يصح يمنظور اجرا به
  .  ن شوديينقاط نشانه و مبدا تع يد به تعداد كافي، با اتين حجم عملييتع

ن نقاط و يا حفظ و حراست .  شود يم مانكار يل پيتحو ،ق كارفرما و دستگاه نظارتينشانه و مبدا طرح از طر ينقاط اصل
اسـت بـر اسـاس     موظـف مانكـار  يپ.  مانكار اسـت يبه عهده پ اتيعمل يدر طول دوران اجرا آنها ينيگزيدر صورت لزوم جا

. ديـ ن نقاط را اخـذ نما يدستگاه نظارت در مورد ا تاييداقدام نموده و  يو كمك يجاد نقاط فرعيا نسبت به  يهاي اصل نشانه
هـاي   شـانه ن يسطح مقطع فوقان.  شود يگذار مشخص و شماره يبا رنگ روغن يهاي بتن نشانه يد رويمذكور با ينقاط فرع

دار يـ ت آن كامال پايد نصب شود كه موقعياي با گونه و به متر سانتي 70و ارتفاع آن حداقل  متر سانتي 15×15حداقل  يبتن
  .  رديقرار گ يعين طبيآن باالتر از سطح زم متر سانتي 20ر بوده و حداقل ييرقابل تغيو غ

  م يبستر و حر يكن شهيسازي و ر پاك - 11- 1

، زايـد ختن هر گونه مواد و مصـالح  يم، شامل برداشتن و دور ريدرختان در بستر و حر يكن هشيسازي و ر ات پاكيعمل
ه يـ ، محل احداث پل و ابن ها و آبروها ر كانالي، مس م راهيحر ي، از تمام يه و هر گونه مانعينباتات و درختان، ساختمان و ابن

درختـان   يكنـ  شهيسازي و ر پاك.  باشد مي،  ه استمشخص شد ييي اجراها نقشهكه در  يگريه و منطقه ديو هر ناح يفن
  . انجام شود يريز خاكا يي و بردار خاكد قبل از هرگونه ير بايم مسيدر بستر و حر

د قبـل از شـروع   يـ رد، بايگ يكه به عنوان محل قرضه مورد استفاده قرار م يا مناطقيو اجرايي ات يمحدوده عمل نيزم
بـا توجـه بـه     يكنـ  شـه يو ر يساز حدود منطقه پاك. گاه نظارت قرار گرفته باشددست تاييدات مشخص شده و مورد يعمل

م يحـر . بوده و به تاييد دستگاه نظـارت برسـد  مرتبط هاي  ها و دستورالعمل نامه نييآ ن يآخر چارچوبدر  بايدموضوع كار 
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و جمهـور   نظارت راهبردي رييس ريزي و معاونت برنامه 281ه يس نشرراساب... و  يهاي دسترس ها و جاده ها، زهكش كانال
مانكـار ملـزم بـه    يپ. گـردد  مـي ن يـي در هر منطقه تع كارفرما تصويبق آن با يكه رقم دق باشد ميهاي مربوطه  ا بخشنامهي

  . باشد ميمان يات پيعمل ياجرا هنگامها در  مين حريت ايرعا
ره وجـود داشـته   يـ ، زهكـش و غ 1انـداز  ، گلبرداري بهرهمانند جاده  يات جانبتاسيسكه در مجاورت كانال،  يدر موارد

ـ   يدر نظر گرفته م آنهاحفاظت  يات مذكور براتاسيسه يال يمتر از منته 1م مرتبط به فاصله حداقل يباشد، حر  يشـود، ول
  . باشد تر كمم مقرر يزان حريد از ميمتر، نبا 1مذكور به انضمام  يات جانبتاسيس  در هرحال عرض

حريم توسط دستگاه نظارت تعيين و  صورت ايندر غير . شود رايي در اسناد پيمان ذكر ميحريم الزم براي عمليات اج
ايـن  . شـود  پس از تصويب كارفرما، توسط عوامل كارفرما آزادسازي و جهت اجراي عمليات به پيمانكـار تحويـل داده مـي   

ا يـ و جمهـور   نظارت راهبردي رييسريزي و  معاونت برنامه 281ه ينشر در هاي درج شده مياز حر تر كمحريم ممكن است 
 ياجـرا  يبـرا  بـرداري  بهـره دوره  ميتامين حـر  يمانكار حق ادعا براين صورت پيهاي مربوطه باشد كه در ا ر بخشنامهيسا
ن محل انباشت يينسبت به تع ييات اجراياست قبل از شروع عمل موظفمانكار يپ .نخواهد داشترا مان يات موضوع پيعمل

   .ديهاي الزم اقدام نما ات و كسب مجوزير عمليشده در مس ازيس و پاك زايدمواد 
ا يـ جا، انبار و  برداشت، جابه يد طبق برنامه مورد تاييد دستگاه نظارت به نحويبا يكن شهيسازي و ر مواد حاصل از پاك

قرضـه بـه   محـل  ت يك بودن موقعيدر صورت نزد. نداشته باشد يرا در پ يطيمح  ستيگونه مشكل ز چيپخش گردد كه ه
منابع قرضه است كه بـا  برداشت از خاك مازاد محل تخليه  يهاي مناسب برا از مكان يكيهاي مازاد،  محل برداشت خاك

 شـده توسـط دسـتگاه نظـارت     ه شده و طبق ضوابط اعـالم يحمل و تخل ها محلبه آن  يتاييد دستگاه نظارت مصالح اضاف
   .گردد ميح يتسطپخش و 

  بيتخر - 12- 1

د قبـل از  يـ سـت، با ا يضـرور ي انجام عمليـات اجرايـي موضـوع پيمـان     برا آنهاب ياي موجود كه تخره ساختمان ي كليه
الزم است عـالوه بـر    رود، ي بودن آن ميباستاني كه احتمال در مورد آثار. ه گردديجلسه آن ته و صورت يريگ ب، اندازهيتخر
. انجـام شـود   يراث فرهنگـ يـ از سـازمان م  يكتبـ موافقت  گرفتنالزم با كارفرما در خصوص  يجلسه، هماهنگ م صورتيتنظ
ب، بسته بـه ضـرورت،   يتخر هنگامدر . باشد ميجلسه و صدور دستور كار مجاز ن م صورتيقبل از تنظ يچ ساختمانيب هيتخر

  .، تدابير الزم اتخاذ شوديمنيا جاد گرد و غبار و حفظ اصول بهداشت و يا از  يريجلوگ يرد و برايصورت گ يبايد آبپاش
 ياتياز منطقه عمل آنها يايشده و خارج نمودن مصالح و بقا نييتا تراز تع ه يابن يايهاي مخروبه موجود و بقا ب بنايتخر

در . شـود  ا دستورات دسـتگاه نظـارت انجـام    ي ها نقشهر مناطق، بايد طبق يها و سا ها، جاده ها، زهكش ر كاناليواقع در مس

                                                       
  برداري بيني شده در مجاورت امتداد كانال يا زهكش براي انباشت مصالح حاصل از اليروبي در زمان بهره فضاي پيش -1
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د طبق دستور دسـتگاه  يكار، با يدر طول مدت اجرا آنها نگهداري يچگونگهاي موجود و  ساختمان حفظا يب يمورد تخر
طبق نظر دستگاه نظارت در محل مناسـب بـه طـور مـنظم انبـار شـده و        بايد بيمصالح حاصل از تخر. نظارت عمل شود

  . از محوطه كارگاه خارج گردد زايدمصالح 

  ها هاي آب و فاضالب، قنات چاه - 13- 1

ر يـ ه، زين نشريا د طبق فصل نهم يا قنات مشاهده شود، بايهاي آب و فاضالب  ، چاه اتيكه در محدوده عمل يدر صورت
  .عمل شود »ها قنات« عنوان

  ريمس يساز و آماده ياستمالك اراض -14- 1

با توجـه  بدين منظور، . نمايد باشد تحويل پيمانكار ميبراي شروع عمليات اجرايي الزم كه  را كارفرما قسمتي از كارگاه
هـاي الزم و رفـع    ا كسب مجـوز يو اراضي  استمالكخود جهت  يد درخواست كتبيمانكار باي، پ مصوب يبند انزم به برنامه

ن منابع قرضه را كـه طبـق   يو همچن ييات اجرايي مربوط به عملها محلها و  ريمس يحقوق مسايلو حل  يموانع اجتماع
قبل ) مدتي كه در شرايط خصوصي پيمان ذكر شده باشدو يا هر ( حداقل دو ماهرا  باشد مياسناد پيمان به عهده كارفرما 

  .ديم نمايدستگاه نظارت و كارفرما، تسل بهاز شروع عمليات اجرايي هر قسمت 
و  يزمـان  است بـا توجـه بـه برنامـه     موظفمانكار ي، پ مانكاريهاي الزم توسط كارفرما و ابالغ آن به پ پس از كسب مجوز

بـر   منطقه و لزوم حفظ ارتباط انهار و ساير مجاري آب يو اجتماع  يميط اقليشرا خود و با در نظر گرفتن يكار يمش خط
گـر  يو د يمزروعـ  يكشـاورزان بـه اراضـ    يمانند قبـل از اجـراي عمليـات و دسترسـ     آنهاان آب در يجر يموجود و برقرار

كـه قـبال بـه     يداتي، با انجام تمه ر دچار اختالل خواهد شديمساستقرار پيمانكار و انجام عمليات اجرايي،  كه با يارتباطات
 يـي ات اجرايـ هـا و آغـاز عمل   ها و راه ها، زهكش م كاناليها و حر اده كردن محوريرسد، نسبت به پ يدستگاه نظارت م تاييد

  .  عمل آورد هاقدام الزم ب
ن يـي سبت بـه تع ، با نظر دستگاه نظارت ن ، ملزم است مسير نيي و تصرف زمبردار خاكات يمانكار قبل از شروع عمليپ
جلسه نموده  اقدام نموده و مشخصات كامل مربوط به موانع را صورت ياتير عمليو موانع موجود در طول مس ييط نهايشرا

  . و به اطالع كارفرما برساند

  ، منابع قرضه و حمل مصالحياتيبه مناطق عمل يدسترس - 1-14-1
بـه   يو ارتبـاط  يس، دسترسـ يهاي سـرو  ت راهين موقعيينسبت به تع يليتفص يزمان است طبق برنامه موظفمانكار يپ

 - يدات فنـ يـ دسـتگاه نظـارت، تمه   تاييـد اقدام نموده و پـس از   يي پروژهاجرا واردگر ميو دمنابع قرضه ،  ياتيكارگاه عمل
ه يـ دسـتگاه نظـارت و كارفرمـا كل    يمانكـار بـا همـاهنگ   يپ . دينما تامينط انجام كار يالزم جهت فراهم نمودن شرا يياجرا
  . عمل خواهد آورد هدن به تعهدات خود بير را جهت تحقق بخشياي الزم از جمله موارد زه كار
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  )م موقتيحر تامين. (ها ر كاناليبه موازات مس يكشاورز يكسب مجوز استفاده موقت از اراض −
 .ازيبه منابع قرضه در صورت ن يهاي الزم جهت احداث جاده دسترس كسب مجوز −

 يهـاي دسترسـ   ن جادهيجاد ارتباط بيا هاي الزم جهت  و كسب مجوز يرون شهرهاي ب استفاده از جاده يبررس −
  ييو روستا يهاي اصل با جاده ياتيعمل هايريو مسقرضه منابع  به

در روسـتا جهـت اسـتفاده از      يرسـم  مسـوول ا يـ هـاي روسـتا و    شوراداري  بخشكسب مجوز و انجام توافق با  −
 ييهاي روستا جاده

 ييات اجرايسهولت در انجام عمل ياستفاده از معابر مربوطه برا يربط برايهاي ذ ق با نهادكسب مجوز و انجام تواف −

 يـي ات اجرايعمل زايدن مواد ير و همچنيهاي مس يبردار خاكهاي مازاد حاصل از  ت انباشت خاكين موقعييتع −
 اين مورد  هاي الزم در  و كسب مجوز

 ... مي و ها، شوراهاي اسال كسب مجوز و توافق با بخشداري −

 ييات اجرايعملبرحسب شرايط و نوع ر موارد يسا −

نسبت محل اجراي پروژه ط يكامل از شرا يقرار داده و با آگاه ياست موارد فوق را به دقت مورد بررس موظفمانكار يپ
  .  ديشنهاد اقدام نمايبه ارائه پ

  اتتاسيستقاطع با  -1-14-2
،  ، گـاز  ، خطـوط لولـه نفـت   يآهن، انهار سنت ، راه ها است راه كنمط مختلف ميدر شرا يو زهكش ياريهاي آب سامانه ياجزا

و  هـا  محـدوديت مانكار موظـف اسـت   يپ . ديرا قطع نما... ها و  ، چاه ، قنوات روي، فاضالب و كابل مخابرات و خطوط انتقال ن آب
 يمنـ يا و  يدات حفـاظت يـ انجـام تمه .  ديخود ملحوظ نما يليتفص يزمان ها را در نظر داشته و در برنامه گونه تقاطع نيا مسايل 

ا يـ ارتبـاط دائـم    يبرقـرار  ين خطوط و چگـونگ يا عبور از  يمشخصات فن.  مانكار استيعهده پ هالزم در تقاطع با موارد فوق ب
  .باشد و با كسب مجوز از سازمان مربوطه ا دستورات دستگاه نظارتي يخصوص يها، مشخصات فن س نقشهراساد بيموقت با

  يو اماكن مذهب يحفاظت از آثار باستان يلمسات يرعا -1-14-3
هـاي   تيـ از فعال متـاثر و  ياتيـ هاي محـدوده عمل  حفاظت شده، اماكن متبركه و قبرستان يه آثار باستانيالزم است كل

متعهـد   يات ساختمانيمانكار در طول دوره عمليپ.  و ثبت گردند ييشناسا توسط كارفرما و مهندس مشاور مانيموضوع پ
  .ن اماكن وارد نسازديا  يبر رو ييسو تاثيرگونه  چيه يات ويعملكه  گردد مي

 موظفمانكار ي، پ دارد يكه داللت بر وجود آثار باستان يي، در صورت مشاهده مواردبردار خاكات يعمل يهنگام اجرا به
دسـتگاه نظـارت    د و موضوع را در اسرع وقت بـه يشده را حفاظت نما ياست بالفاصله كار را متوقف سازد، محدوده حفار

ق يـ از طر يراث فرهنگياطالع به اداره كل م.  ات ادامه داشته باشديدستگاه نظارت توقف عمل تاييداطالع دهد تا درصورت 
  .  گردد ميمانكار ابالغ يجه كار به پيدستگاه نظارت و كارفرما انجام و نت
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سـازمان  با هماهنگي ( ا دستگاه نظارتيباشد و  شده ينيب شيپ پروژه در ياز آثار باستان يبرخ ييجا جابه كه درصورتي
موضوع  يو اجتماع يي، اجرا يه جوانب فنيد كليمانكار باي، پ آن را الزم بداند )و صنايع دستي و گردشگري ميراث فرهنگي

سـازمان   و بـا نظـارت نماينـده    ب كارفرمـا يرا با تاييد دستگاه نظارت و تصـو  ييجا جابه يزير را مد نظر قرار داده و برنامه
  . نداشته باشد يد كه تبعات سويي در پينما ياي سازمانده گونه بهو صنايع دستي و گردشگري  ميراث فرهنگي

  ات از ورود آب يحفظ محدوده عمل - 15- 1

جهـت مقابلـه بـا ورود     ياتيحفاظت محدوده عمل يدات الزم براير تمهيو سا يهاي حفاظت ها، زهكشريز خاكساخت 
از سـوء   يهـاي ناشـ   ا آبيـ و پـروژه  محـدوده  از بارندگي و يا ساير منابع آبي از خارج يا داخل ناشي  داخل يا هاي باروان
ساخت . باشد مي، الزم  گريد يل احتماليا هر دليموقت از آب و  برداري بهرهپيمانكار در عمليات اجرايي در هنگام  تيريمد
 د شـده در يهاي ق ي با دوره برگشتها روانابشدن  يط جاريباشد كه در شرا يبه نحود يبا يتاسيسات حفاظت  نگهداريو 

  .ديات را حفاظت نماي، محدوده عملاسناد پيمان

  يها و آب شهر آب مزارع و باغ تامين -16- 1

اجـراي   شروع ان آب موجود مانند قبل ازيحفظ جر برايشده و  يبايد قبل از تصرف به دقت بررس ياتيهاي عمل ريمس
 ارائه شـده و  ييي اجراها نقشهان آب طبق يجر يبرقرار.  رديصورت پذ يكاف يع رسانو اطال يي، اجرا يعمليات اقدامات فن

ان آب در مجـاري  يـ جر يبرقرار يپيمانكار بايد چگونگ .هاي دستگاه نظارت صورت خواهد گرفت اساس دستورالعمل بر يا
ان آب ضـمن  يت عدم امكان قطع جرمنظور نمايد و در صور يليتفص يزمان ، در برنامه ط منطقهيموجود را با توجه به شرا

  .دهدمورد توجه قرار  را اتيموقت قبل از شروع عمل يسازه تقاطع ياجرا يدات الزم برايتمه يرسان اطالع
 ي ادارات ود بـا همـاهنگ  يـ با ييات اجرايرات الزم در تداخل با عملييانجام تغ يبرا يو روستاي يمدت قطع آب شرب شهر

هـاي قطـع آب كـه     از زمـان  يكنندگان از برنامه قطع آب بايد فهرست مصرف يمنظور آگاه به. ن شودييربط تع يهاي ذ سازمان
ار يـ ، دراخت انيـ ، به انضمام مدت زمان قطـع جر  شود يم ن يمحدوده مورد نظر تدو ييات اجرايعمل يبند منطبق بر برنامه زمان

، مـزارع و   بـه باغـات   يدر هنگام بروز نقـص در آبرسـان   .شود رساني اطالع ،موثرو   يق اعالن عموميا از طريرد و يقرار گ كارفرما
  . ديمانكار نسبت به رفع نقص اقدام نماي، پ با آن زمان همده و يالزم است مراتب به اطالع دستگاه نظارت رس يمناطق مسكون

  جا مانده از جنگ هب يايو بقا ير از مواد انفجاريمس يساز پاك -17- 1

منطقـه   يسـاز  پـاك .  الزم اسـت  يـي ات اجرايـ هاي خاص قبل از شروع عمل اطياحت ها و ، اقداميدر مناطق آلوده جنگ
ف كارفرما بوده و كارفرمـا بايـد قبـل از    يوظا چارچوب، در  مانده از جنگ جا آثار به يايو بقا ياز مواد انفجارپروژه  يياجرا



 هاي آبياري و زهكشي مشخصات فني عمومي سامانه  01/08/92  16

 

 پـروژه  ربط انجام دهد تا منطقـه  يذ ينظامهاي  ق ارگانيهاي الزم را از طر يريگي، پ ييات اجرايمان و شروع عمليانعقاد پ
  . آماده گردد يياجرا اتيو عمل آالت ماشين،  تردد پرسنل يو برا يساز طور كامل پاك به

 يـي كامـل داشـته و مراحـل اجرا    يت مناطق آلوده آگـاه ي، نسبت به وضع مانكار موظف است به هنگام عقد قرارداديپ
از  ي، با فـرد مسـوول   اتيمانكار موظف است در طول دوره عمليپ.  ديخود لحاظ نما يزمان اعالم شده را در برنامه يساز پاك

عمـل   هـاي الزم را بـه   يهمـاهنگ  ،گـردد  مي ين و معرفييتع از طرف كارفرماجهت حضور در محل كه   ينظام هاي سازمان
هاي آلوده و مشكوك بـه   دوده، الزم است مح اتياي عمل مرحله يو لزوم اجرا پروژهدر صورت گسترده بودن منطقه .  آورد

فواصل مناسب مشخص شده و ضمن آمـوزش الزم بـه     در اطراف آن و به يخاردار و با عالئم هشداردهنده كاف ميوسيله س
شده، از ورود افراد متفرقـه   شخصمهاي  شده و عدم تردد در محدوده يپرسنل و كاركنان جهت تردد در محدوده پاكساز

د منطبق بر يمانكار بايپ يو فصل  يآموزش كاركنان و كارگران دائم.  شود يريدا جلوگياك ياتيملهاي ع كارگاه و محدوده به
ژه در يـ هـاي و  اطيطور مستمر صورت گرفته و شامل احت و به ربط  يذ ينظام يها سازمانن شده توسط يدستورالعمل تدو

ت يـ ات، فعاليـ عمل ياجـرا هنگام  هبورد مشكوك با مشاهده هر م.  باشد آنها يموارد مشكوك و دستكار شدن به كيعدم نزد
.  خواهد شـد  رساني اطالعو رفع مشكل  يمربوطه جهت بررس  يمسوول نظامبه ،  ق دستگاه نظارتيمربوطه متوقف و از طر

  . ادامه كار با دستور مجدد دستگاه نظارت خواهد بود

   مدارك نگهداريو  ييات اجرايعمل فرآيند ثبت -18- 1

  ي اجرا شده ها روشها و  حل ثبت مراحل ساخت، راه -1- 1-18
، برنامـه   مانكار موظف استيپ.  مانكار استيلم و عكس به عهده پي، ف ، نقشه ثبت مراحل اجرا به صورت گزارش مكتوب

رات در ييـ ات و ثبـت تغ يـ عمل  ين برنامه شامل روند عموميا.  ه و به تاييد دستگاه نظارت برسانديات را تهيمدون ثبت عمل
خـاص   مسـايل بـا مشـكالت و    ويـژه مـوارد برخـورد    به ييي اجراها روشو  يو بتن يهاي خاك سازه يرا، اجپروژهمحدوده 

مانكـار موظـف   يپ.  گـردد  مـي ه و به دستگاه نظارت ارائه يبه صورت مستمر و در قالب برنامه مصوب ته ها گزارش.  گردد مي
مـان  يان پيـ ا در پايو  شود ه نظارت اعالم ميي مشخص از پروژه كه توسط دستگاها قسمت ييات اجرايان عملياست در پا

ي تهيـه شـده توسـط    هـا  گزارشتواتر .  ديل دستگاه نظارت نماياقدام و تحو ييمراحل اجرا يين گزارش نهاينسبت به تدو
  .پيمانكار مطابق مندرجات شرايط خصوصي پيمان خواهد بود

   ها يشآزماج يها و نتا ، دستوركار ها گزارش،  ، اسناد مدارك نگهداري -2- 1-18
 نگهـداري  يصـورت  د بـه يها و ساير مدارك مرتبط با جلسه ، صورت ها آزمايشج ي، نتا ، دستوركارها ، اسناد ها گزارشه يكل
جهـت   نيبـد .  رديـ قـرار گ  آنهاندگان يا نمايار دستگاه نظارت، كارفرما يها در اخت كار يبازرس براي لزوم موارده در شود ك
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 تاييدهاي الزم به  ، محل و حفاظت را به همراه برنامه ييات اجراياز روند عمليلف مورد نهاي مخت است فرم موظفمانكار يپ
  .  مان خواهد بوديپ ي ط عموميها طبق شرا و ابالغ دستوركار ها نقشه،  ب گردش مداركيترت.  دستگاه نظارت برساند

  1يي كارگاهها نقشه - 19- 1

، پـروژه  مـان، مشخصـات  يمنضم بـه پ  ييي اجراها نقشهست ا موظفمانكار يكار، پ يق قطعات و اجزايدق ياجرا براي
ت يزات، وضـع يـ و ابـزار و ادوات مربوطـه، مشخصـات تجه    آالت ماشيني اجرا و ها روش، تدقيق شده توپوگرافيي ها نقشه
كـه  د يـ ه نمايـ اي ته را به گونه يي كارگاهها نقشهنموده و  يهاي سازندگان را به دقت بررس  ي اجرا و دستورالعملها محل

.  مورد نظر به دقت در آن ملحوظ شود يفي، ابعاد و مشخصات ك از اجراي، ابزار و ادوات مورد ن آن يساز ه مصالح و آمادهيته
 يي كارگـاه ها نقشه  هيكل. باشد مي  يالزام يي كارگاهها نقشههمراه  2يلگردگذاريست ميه ليهاي بتن مسلح ته سازه يبرا
گـردش كـار   . باشد مي يضرور آغاز عمليات اجراييقبل از  دستگاه نظارتاز  تاييدو اخذ  د به دستگاه نظارت ارائه شدهيبا
  .خواهد بودمان يپ  و خصوصي يط عموميطبق شرا كارگاهي يها ه و ارائه نقشهيته

   3ي برابر ساختها نقشه -20- 1

 يهـا  ه سـازه يـ اه و كل، خـط لولـه، ر   ، زهكـش  كانـال  ييهر بازه اجرا يي برابر ساخت براها نقشهاست  موظفمانكار يپ
ه يد كليبا ها نقشهن يدر ا.  دستگاه نظارت برساند تاييده و به يمان را بالفاصله پس از خاتمه آن قسمت از كار تهيموضوع پ

ا يـ ل هرقسمت از كار و يبالفاصله پس از تكم ها نقشهه يخ تهيتار.  باشد كاربرده شده، مشخص  ، ابعاد و مصالح به مشخصات
  .  باشد مي هاي خاص سازه

  ل موقت يقبل از تحو 4يانداز آب - 21- 1

از توسـط  يـ ل آب مـورد ن يـ زان و نحـوه تحو ي، متامين، با توجه به منبع  انجام كار يزير است در برنامه موظفمانكار يپ
و  ل موقت مـورد توجـه قـرار داده   يها را جهت تحو از كانال مورد نظرهاي  بازه يانداز آب يهاي الزم برا ينيب شيكارفرما، پ

ط يشـرا  ،ها با توجه به ابعاد كانال ه كاناليو تخل يانداز آب.  رديآن را در نظر گ يتبع مسايلحل  يهاي الزم برا يجوي چاره
 يجيصـورت تـدر   با نظـر دسـتگاه نظـارت و بـه     نگهداريو  برداري بهرههاي  ت دستورالعمليو رعا يهاي آب پوشش و سازه

ا يان آب در كانال و يمدت زمان جر.  و مطالعه باشد ياجزا مورد نظر قابل بررس هيبه طوري كه كاركرد كل  رديگ يصورت م
،  زهاي، عملكرد سرر بندها ، كنترل آب ها چهيمانور در.  مشخص به صورت پر با نظر دستگاه نظارت خواهد بود قطعات كنترل

                                                       
1- Shop Drawings 
2- List of bars 
3- AS Built 
4- Commissioning 
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مـان باشـد، طبـق نظـر     يات موضـوع پ يامل عملات وابسته به بازه مربوطه كه شتاسيسها و  ه سازهيها و كل بآتند ،  آبشارها
ط يل موقت، مطابق شرايگردش كار تحو.  شود يمختلف انجام م يكيدروليط هينده كارفرما و در شرايدستگاه نظارت و نما

  . مان خواهد بوديپ يعموم
 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2 فصل2

  يمنيحفاظت و ا





  21  01/08/92  يمنيا و حفاظت -دوم فصل

 

 يمنيحفاظت و ا -فصل دوم

  اتيكل -1- 2

الزم اسـت توسـط پيمانكـار در    مـان  يپ يط عموميشرا راستاي در ست كها يشامل موارد ياز مشخصات فنن فصل يا
مانكـار  يكه پ ين مشخصات عمومياصول ا. عمليات اجرايي جهت حفاظت و ايمني كار و عوامل اجرايي رعايت شود هنگام

   :ر استيشرح ز د رعايت نمايد بهيبا
از  يريشـگ يپ) كـارگران و كارمنـدان   (كاركنان  يو اجتماع ي، روانيسطح سالمت جسم ي، حفظ و ارتقاتامين −

 .از كار يها و حوادث ناش يماريب

 . ط كاريو مح ، حجممتناسب با نوع كاركنان انتخاب −

اشـخاص ثالـث ماننـد     و امـالك، مسـتحدثات، محصـوالت    يبـرا  پـروژه  ياز اجـرا  ياز حوادث ناش يريشگيپ −
 . در دوره اجرا پروژهاز معابر  يعموم دگانكننو تردد پروژهدكنندگان از يبازد

  استانداردها -2-1-1
مانكـاران  يمانكـار و پ يپ يمنـ يا تـامين و ابـزار   ها روشاند،  ذكر شده ين مشخصات فنيكه در ا ييعالوه بر استانداردها

سـت كـه در   يط زيو بهداشـت كـار و محـ    يمنيهاي مربوط به ا ها و استاندارد نامه نيين، مقررات، آيد با قوانيدست دوم با
 ن و مقـررات يو قـوان  تن مشخصاين ايكه ب يدر موارد. االجرا هستند منطبق باشد منطقه پروژه الزمبراي ا يسطح كشور 

ن نشـده  يتـدو  يدر موارد مليكه استاندارد يتا زمان. ت داردياولو كشورن يت قوانيرت وجود داشته باشد، رعايمغا ياد شده
راهنمـا   عنـوان  بـه  ANSI ،DIN ،BSهـاي   نامـه  نيـي آ ،) ISO (استاندارد  يالملل نيمان بهاي ساز استاندارد بيباشد، به ترت

   .استفاده خواهد شد

  مانكار يهاي پ تيمسوول - 2-1-2
هـاي مـذكور    و استاندارد ي عمومين مشخصات فنيل در كارگاه، با ايزات و وسايها، تجه تيت تطابق تمام فعاليمسوول
مانكاران دست يا پي يمانكار اصليست كه توسط پ يت شامل تمام موارديمسوولن يا. دمانكار خواهد بويي پ عهده در آن، بر

  . شود يم نگهداري و يانداز اجرا، راه ،گريدكنندگان ديا توليدوم و 
ط يد تحـت شـرا  ينبا يمانكار اصليدكنندگان طرف قرارداد پيمانكاران دست دوم و توليمانكار، پيك از كاركنان پيچ يه

ن يـ منـدرجات ا . كـار كننـد   ،هـاي مرجـع   ن مشخصـات و اسـتاندارد  يا خطرناك به شرح مندرج در ايمضر ، ير بهداشتيغ
  . كاهد يو بهداشت كاركنان نم يمنيا تامين يمانكار برايت پيمسوولآن از  يهاي احتمال يمشخصات و كاست
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  ر در مشخصاتييتغ -2-1-3
از توسـط  يـ رات مورد نييل اجرا نباشد، تغقاب ين فصل از مشخصات فنيمندرجات ا يط خاصيكه تحت شرا يدر صورت

نظرات خود را بـه پيمانكـار اعـالم خواهـد نمـود و       ،دستگاه نظارت پس از بررسي مانكار به دستگاه نظارت ارائه شده ويپ
   .پيمانكار ملزم به رعايت نظرات دستگاه نظارت خواهد بود

خواهد بود  ير اطالعاتيا ابزار و سايمشخصات مواد ، ها نقشهمربوط به موضوع  يمانكار شامل اطالعات فنيدرخواست پ
دسـتگاه نظـارت خواهـد بـود كـه روش       تاييـد مورد  ييها روشتنها . باشد يدستگاه نظارت ضرور يريگ ميتصم يكه برا

 يتا زمان. نداشته باشد يرتيمغا ين كشورين مشخصات و قوانيت كاركنان با ايسالمت و امن تامين يبرا آنهادر  يشنهاديپ
  . كارگاه قابل اجرا نخواهد بود يمنيي حفاظت و اها روشدر  يرييچ تغيدستگاه نظارت صادر نشده باشد، ه يكتب تاييده ك

  يمنيسازمان حفاظت و ا - 2- 2

  يمنيبرنامه حفاظت و ا - 2-2-1
 ش ازيلذا پـ . شود ين و به اجرا گذاشته ميتدو يمنيبرنامه حفاظت و ا مان،يپ ييات اجرايط و نوع عمليبا توجه به شرا

در . رسـاند  يدستگاه نظارت مـ  تاييدمورد نظر خود را به  يمنيحفاظت و ا ساختارمانكار، برنامه و ي، پييات اجرايآغاز عمل
ن يمـان، همچنـ  يهـاي موضـوع پ   كـار  يـي ه مراحـل اجرا يدر كل يمنيا تامين يمانكار برايي مورد نظر پها روشن برنامه يا

ات ييـ ه جزيـ كاركنان و شخص ثالـث بـا كل   يمنيدر خصوص حفاظت و ا وريكشن يها و قوان ي تطابق با استانداردها روش
  .گردد ميان يب يمربوطه به روشن

   يمواد سم -2-2-2
از جمله ست، يط زيمح ياي انجام شود كه موجب آلودگ د به گونهياز هر نوع با يمواد سم يزيو دورر نگهداريانتقال، 

گونه مواد مانند زباله، فاضـالب و   دفع تمام اين. ط نشوديمح يو هوا ها ها، نهر اچهيها، در ، رودخانهزيرزميني آبهاي  سفره
  . باشد كشورين يها و قوان د منطبق بر استانداردير آن باينظا

  مواد منفجره و خطرساز نگهداري -2-2-3
ا يـ و دسـتگاه نظـارت، سـاختمان     ي و امنيتـي انتظـام  هـاي روين تاييـد و  ين جـار ياست بر طبق قوان موظفمانكار يپ

ل، ل مـواد قابـل اشـتعا   يح مواد منفجره و مواد خطرساز از قبيصح نگهداري يبرا يت كافيبا ظرف را يهاي خاص ساختمان
د با عالئم خطـر مناسـب،   يها با ن انباريا. و رنگ در نقاط مناسب احداث كند ييايميدها، مواد شي، سوخت، اسزا آتشمواد 

ن و ييپـا  يداشـتن دمـا   ه جهـت نگـه  يـ ل تهويمـئن و وسـا  درب ورود با قفل مط يگردند و دارا يگذار مشخص و عالمت
  .ستا ، در نظر گرفتن نگهباني در بيرون از انبار الزاميو ايمنيحفاظت  براي .داخل باشند يكنواخت در فضاي
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  ييايميمواد ش -3- 2

 هـاي  هيس توصـ راسـا د بيـ خطرنـاك با  ييايمير مصـالح و مـواد شـ   يو سا بازهادها، ي، انبار كردن و استفاده از اسحمل
ت مالحظـات  يـ د بـا رعا يـ با ييايمياسـتفاده از مـواد شـ   .  رديـ دكننده و تحت نظارت كارشـناس متخصـص صـورت گ   يتول
انبار كردن  .ديد ننمايرا تهد... ها و  يوانات و ماهيها، ح گونه مواد، انسان نيرد تا خطر استفاده از ايصورت گ يطيمح ستيز
  . د شد كه فقط در دسترس افراد مجاز باشدانجام خواه ييها محلل مواد و مصالح در ين قبيا

  يلوازم حفاظت فرد - 4- 2

در و  باشـد  مـي  يشخصـ  يمنـ يح از لـوازم ا يو استفاده صـح  نگهداري  ه و در دسترس قرار دادن،يته مسوول ،مانكاريپ
ـ  انگاري مكرر در مورد استفاده  ا سهلين لوازم و ياز ا  صورت عدم استفاده ا پيمانكـار  از اين وسايل، طبق قوانين جـاري، ب

الزم از قبيل حفاظت سر، صورت و چشم، ايمني درمقابل آتش، ايمني كـار بـا    يفرد يل حفاظتيوسا.  خواهد شد برخورد
هـاي   د طبـق اسـتاندارد  ي، ايمني در مقابل سوانح طبيعي و ايمني در مقابل ساير سوانح كار باآالت ماشينابزار و وسايل و 

  . ارت باشددستگاه نظ تاييدو با  يمعتبر كشور

  يسوز آتش - 5- 2

 يو اطفا يريشگيت مندرجات فصل پيات نجات، رعايعمل ين در اجرايو همچن يسوز و مقابله با آتش يريشگيپ يبرا
 . االجراست الزم ١»يهاي سدساز در كارگاه يمنيحفاظت و ا«نشريه طبق ق يحر

  آالت ماشينل و يكار با ابزار، وسا هنگامدر  يمنيا -6- 2

  آالت ماشينل و يابزار، وسا -2-6-1
د استاندارد و سـالم باشـند و بـا    يروند با يكار م به در كارگاه عمليات اجرايي پروژهكه  يآالت ماشينل و يه ابزار، وسايكل

مـن  ير ايوب و غياقالم مع. رنديشوند و مورد استفاده قرار گ نگهداريتوجه به دستورالعمل كارخانه سازنده به نحو مطلوب 
ا به خارج از محـل كـار   يمطمئن قفل شوند و  صورتاز به يو در صورت ن يگذار عالمت ينميهاي ا له برچسبيد به وسيبا

  .ابنديانتقال 

                                                       
  )ريزي سابق سازمان مديريت و برنامه(جمهور  ريزي و نظارت راهبردي رييس معاونت برنامه جرايينظام فني ادفتر  247نشريه  -1
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  آالت ماشين يكتاب راهنما - 2-6-2
ه كنـد  يرا ته آالت ماشينها و  من دستگاهيح و ايصح ير و كاربريس، تعميسرو يراهنما دفترچه است موظفمانكار يپ

هاي كارخانه سازنده در هر مورد بـه طـور كامـل     هيابد كه توصينان يو اطم از در دسترس كاركنان قرار دهديو بر حسب ن
  .شود يت ميرعا

  حفاظت و سامانه هشداردهنده  -2-6-3
 يبـرا  آالت ماشينها و  دستگاه ههاي هشدار دهنده كه از طرف سازند و سامانه يكيو الكترون يكيهاي مكان ه حفاظيكل
  .الزم را داشته باشند كاراييح نصب شود و يد به طور صحياند با شده از حوادث در نظر گرفته يريشگيو پ يمنيا تامين

  آالت ماشينر در ييتغ -2-6-4
و نظـر كارشـناس    هسـازند  هـاي   د بـا توجـه بـه دسـتورالعمل    يـ با آالت ماشـين ل و ير در مشخصـات وسـا  ييهر نوع تغ

  .اندازديخطر ب كاركنان را به يد سالمتيرات مورد نظر نباييرد و در هر حال تغيدار انجام گ تيصالح

  آالت ماشينر يس و تعميسرو -2-6-5
 يهاي جسـم  ييده و با تجربه كه از توانايد توسط افراد آموزش ديبا آالت ماشينها و  دستگاه ير و كاربريس، تعميسرو
  .رديانجام كار مورد نظر برخوردار هستند، صورت گ يمناسب برا يو روح

  اتيعمل ياجرا هنگامدر  يمنيا - 7- 2

  اتيكل -2-7-1
 يمنـ يهـاي ا  اريـ و مع يرد كه با اصول مهندسيانجام پذ يد به نحويي اجرا باها روشاركنان و انتخاب ك يف شغليوظا

 يهاي مصوب شـورا  ها و استاندارد نامه نييآ يد بر مبناياست و با مسوولكاركنان  يمانكار در برابر سالمتيپ. سازگار باشد
عمليـات   ياجـرا  هنگـام در  آنها يمنيا تامين يالزم را برار ياي كشور تداب هبهداشت حرف يته فنيو كم يحفاظت فن يعال

  .رديكار گ مان بهيپ موضوع

  هاي موقت سازه -2-7-2
هـاي   ل و سـازه ير وسـا يو سـا  يهاي حفاظت ها، مهارها، نرده ها، سپرها، قالب  هاي موقت، شمع ها، راه ها، نردبان داربست

مطـابق   آنهـا  نگهـداري و  يسـاز  ، سـاخت، آمـاده  يه شـوند و طراحـ  يـ د از مواد و مصـالح مرغـوب و مناسـب ته   يموقت با
هاي وارده را داشته باشند  رش فشاريپذ يي، توانانمايند تامينكه اهداف مورد انتظار را  يطور هاي معتبر باشد؛ به استاندارد

  .كار محافظت كنند هنگاماحتمالي و كاركنان را در برابر خطرات 
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هـاي موقـت ماننـد انـواع      در رابطه با سازه يحفاظت فن يعال يب شورامصو يهاي ساختمان كارگاه ينامه حفاظت نييآ
  .باشد مياالجر  الزم يهاي حفاظت داربست، نردبان و نرده

  يات خاكيعمل -2-7-3
ر حركـت  يدر مسـ . رديـ قـرار گ  يق مـورد بازرسـ  يـ د بـه طـور كامـل و دق   يـ ات بايعمل يقبل از شروع كار، محل اجرا

 يكـ يزش، نزديظ، جنس خاك، احتمال رياد و مه غلي، گرد و غبار زي، گل و الك، وجود گوداليت ترافي، وضعآالت ماشين
هر  ير و متروكه و به طور كليهاي دا هاي برق و تلفن، قنوات و چاه آب، فاضالب و گاز، موانع، كابل هبه پرتگاه، خطوط لول

  .كاركنان فراهم گردد يمنيا مينتا يدات الزم برايشوند و تمه ييد شناسايبا يو خطرناك احتمال يرعاديط غينوع شرا
 ييف خـود آشـنا  يمناسب مجهز و به وظا يل حفاظت فرديد به وسايبا يات خاكيعمل يه كاركنان در هنگام اجرايكل

هاي  آور مانند گرد و غبار، صدا، گرما و پرتو انيخود را در معرض عوامل ز ،يرضروريطور غ داشته باشند؛ همچنين به يكاف
در صـورت  . آالت قـرار ندهنـد   زش مواد و برخورد با ماشـين يز مانند سقوط از ارتفاع، ريآم مل مخاطرهز عوايو ن يديخورش

هـاي   د از عالئم هشدار دهنـده و برچسـب  يبا ها، از اين موقعيت كاركنانو آگاهي هاي خطرناك  تين موقعييتع يلزوم برا
  .استفاده كرد يمنيا

د با قـراردادن و  يها با يروانيها و ش ها، ترانشه يمحل حفار هواريد يمالهاي احت زشياز ر يريجلوگ ياز برايدر صورت ن
د و يد دقت به عمل آيها با سپر يريكارگ ها و به ي، در مهاربنديزشيهاي ر نيدر زم. هاي موقت محافظت شوند ليبستن حا

  .شود تامينهاي مناسب  قفل و بست
ژن يزش و اكسـ ير از نظر ريهاي ز يد بازرسيبا ،كنند ميكار  يا محل حفاريدرون ترانشه  عوامل اجراييكه  يدر موارد

ا سـنگ،  يـ ترك در جبهه خـاك و   ها مشاهديزش يژن هوا و خطر ريرد و در صورت كاهش درصد اكسياز انجام پذيمورد ن
  . كار متوقف شود

  .كنند يبه طور مرتب درون ترانشه كار م عوامل اجرايي كه يك بار، در صورتي يحداقل روز  -الف
  .ر منتظره مصالح به داخل ترانشهيزش غيپس از هر ر  -ب
  .ستا يضرور يمنيت مقررات اينظر دستگاه نظارت به لحاظ رعا تامينات، يشروع دوباره عمل يبرا  -ج

از  يمجـوز رسـم   يده و دارايبا تجربه و آموزش د عوامل ر نظر و مراقبتيز ميمستقطور  بهد يو انفجار با يزن ات چاليعمل
د در اوراق يـ ها، عمـق و بـار هـر انفجـار با     ت چاليات انفجار محل و وضعيك از عمليهر  يبرا. رديصالح صورت گ يذمراجع 

موافقـت  . رجـوع كـرد   آنهـا از بتوان به يشود تا بعدا در صورت ن نگهداريمخصوص ثبت شده و پس از تاييد دستگاه نظارت، 
  . انفجار نخواهد شد يمانكار در مورد عواقب سوء احتماليت از پيولو انفجار موجب رفع مسو يزن دستگاه نظارت با روش چال

ن، يعـالوه بـرا  . ات انفجار، از محل و وسعت انفجار مطلـع شـود  يك ساعت قبل از هر عمليد حداقل يدستگاه نظارت با
افـراد حاضـر در   ه كاركنـان و  يـ هر انفجار بـه كل  ياعالم قبل يمطمئن برا يك نظام خبري يد در مورد برقراريمانكار بايپ
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ضرورت داشته باشد،  يه عموميات انفجار توقف رفت و آمد وسايل نقليبر اثر عمل كه درصورتي. منطقه انفجار مبادرت كند
  . جه را به اطالع دستگاه نظارت برسانديهاي موقت را از مقامات مربوطه كسب و نت ن توقفياست مجوز ا موظفمانكار يپ

  يهاي بتن كار -2-7-4

  يبند قالب -2-7-4-1
 يدسترسـ  ها ي مختلف سازهها قسمترش خطر به يبدون پذ به راحتي و دير كاركنان مرتبط بايبند و سا قالبران كارگ

 ياز عناصـر اصـل   يكيمربوط به آن به عنوان  يمنيزات ايگاه كار و تجهيجا. رنديت مناسب قرار گيداشته باشند و در موقع
مناسب ماننـد دسـتكش    يل حفاظت فرديد به وسايبند با قالب. ندكاركنان فراهم ك يرا برا يمنيط ايد شرايبا بندي قالب

  .مجهز شود يمنيو كفش ا يمني، لباس كار، كاله ايمنيا
هـاي   قالـب . كـرد  يآن را به دقت بازرس يه اجزايكل يزير د قبل از بتنيبا بندي و استحكام قالب يدارينان از پاياطم يبرا

د يـ با يبردار در هنگام قالب. جا كرد بتوان آن را برداشت و جابه يراحت اشند تا بهداشته ب يمناسب يا قالب رهيد دستگيبزرگ با
كه بـه عنـوان رهاسـاز در     ييايميمواد ش. رديزش ناخواسته بتن و جدا شدن قالب انجام پذيهاي الزم در برابر خطر ر اطياحت

نصـب تـابلوي ايمنـي     .ب برسـانند يبه پوسـت آسـ  ا يو قابل اشتعال باشند  يبات سميترك يد حاويروند نبا يكار م ها به قالب
  .متر الزامي است 3هاي با ارتفاع بيش از  ويژه در سازه به» ريزي بندي قبل از بتن ضرورت اطمينان از استحكام قالب«

  يآرماتوربند -2-7-4-2
بـه  لگـرد،  يدن ميب نديه شوند كه ضمن آسيتخل يد به نحويشوند با يلگرد كه به محل كارگاه حمل ميهاي م محموله
 يو ابزار مناسب ضرور يز آرماتوربندياستفاده از م ،لگرديدن و خم كردن ميهنگام بر. اي وارد نشود ز صدمهين عوامل اجرا

  :ستا ير الزاميت موارد زيبار رعا انيهاي ز امديكاهش حوادث و پ يبرا يآرماتوربند هنگامن در يهمچن. است
  .از مجهز شونديمورد ن يل حفاظت فرديد به وسايكاركنان با  -الف
ا يـ تختـه   يد با قراردادن تعداديبا ناپذير است ها اجتنابلگرديشبكه م يبر رو عوامل اجرايي كه تردد يدر صورت  -ب

و گـردد  مرتفـع   آنهادن و سقوط يبه وجود آورد تا احتمال لغز يها گذرگاه لگرديم يرو يشطرنج يصفحه فوالد
  .نديب نبيآسدر اثر تردد ز يشبكه آرماتور ن

ل يـ ن دليد؛ بـه همـ  نشـو  يتواند موجب صدمات جـد  ياند، م رون زدهيهاي انتظار و امثال آن كه از بتن ب لگرديم  -ج
  .ست ا يگر ضروريل مناسب ديا وسايبا تخته و  آنهاپوشاندن 
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  يبتن پاش -2-7-4-3
. تفاده كنـد اس يمنينك ايد از عيمان بايق سيپاش و تزر دستگاه بتن ي، متصديپاش كار با روش بتن يط اجرايدر شرا
دسـتگاه   تاييـد كـه بـه   - آالت ماشينهاي سازندگان  در دستورالعمل تعيين شدهر يد از مقاديها نبا ن دستگاهيا يفشار هوا
  . شود تر بيش -رسد ينظارت م

  يهاي فلز كار - 2-7-5
 مـورد توجـه   ياجـرا بـه طـور جـد     هنگـام در  يمنيد ايبا يهاي فلز ساخت و نصب سازه يبرا يي كارگاهها نقشهدر 

  .رديانجام پذ يهاي شغل بيو كنترل حوادث و آس يريشگيپ ير الزم برايرد و تدابيمانكار قرار گيپ
د بـه  يـ كه احتمال سقوط افراد وجـود دارد با  يتمام نقاط يطور كل ها و به ، بازشودار شيبها، سطوح  ه معابر، پلكانيكل

كننـد و نصـب    يمتر كار م 5/3ش از يدر ارتفاع بكه كاركنان  يدر صورت. هاي مناسب حفاظت شوند له نرده و پوششيوس
  .ستا و طناب نجات الزامي يمنياستفاده از كمربند ا نباشدر يپذ امكان يل حفاظتيوسا

زات يـ ل و تجهينامه وسـا  نييهاي استاندارد مطابق با آ ا طنابيها و  ل باالبر و كابليد از وسايها با رآهنيباالبردن ت يبرا
  .ستين مورد مجاز نير در ايكاربرد زنج. استفاده شود يحفاظت فن يعال يباالبر مصوب شورا

و اتصـاالت الزم   يك طبقه ستون بـدون جوشـكار  يش از يد بينند نباينش يهم م يهاي آهن رو كه ستون يدر موارد
ارنـده  د قبـل از جـدا كـردن نگـه     ير قطعـات فلـز  يها و سا ريها، ت در موقع نصب ستون. ن قرار داده شونديريستون ز يرو

گـر  ير آهن ديت ير رويك تيقبل از نصب . شوند يا جوشكاريها بسته شده و  چ و مهرهيد حداقل نصف تعداد پيقطعات، با
  .شده باشد يا جوشكاريچ و مهره ين صددرصد پيرير زيد تيبا

  .دكر يخوددار يد از نصب و برپا كردن اسكلت فلزيخبندان بايهاي سخت و  د، وزش باديشد يهنگام بارندگ
كـه بـه    ياز مـواد  قبـل از جوشـكاري   ديـ رنـد با يگ يقـرار مـ   از محل هر جوش يمتر ميلي 50كه در فاصله  يسطوح
  .كنند كامال پاك شوند يد ميزا تول يماريو ب يهاي سم گاز يجوشكار هنگاما در يزنند  يلطمه م يجوشكار

  يزات برقيات و تجهتاسيسو نصب  يكش  كابل -2-7-6
ت ضـوابط و مقـررات مبحـث    يد با رعايبا يزات برقيو تجه وسايلزها، تابلوها، يدها، پري، نصب كليكش مي، سيكش كابل

 يكـه بـرا   ييهـا  يكشـ   ه كابـل يـ در كل. صـالح انجـام شـود    يو توسط اشـخاص ذ  ١رانيساختمان ا يزدهم مقررات مليس
  : ستا يز الزامير نيز ت موارديالذكر رعا نامه فوق نييت مفاد آيشود، عالوه بر رعا يهاي موقت انجام م استفاده

  . شود ي مناسب نصب ها محلز در يپر يهاي آزاد متحرك، به تعداد كاف  كابل ياد و پراكندگياز ازد يريجلوگ يبرا −

                                                       
 ها سيسات برقي ساختماناطرح و اجراي ت -1
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هـا   صـورت كابـل   نيـ ا ريدر غ. از كف انجام شود يمتر 5/2د در ارتفاع حداقل يدر صورت امكان باها  يكش كابل −
  . محفوظ بمانند ياحتمالهاي  بيشوند كه از آس نصب يد طوريبا

  ها  شكن كارخانه ساخت بتن و سنگ -2-7-7
هـاي   فيـ لوها، قيدانـه، انبارهـا، سـ    زدانه و درشتيد مصالح ريهاي تول ها، كارگاه شكن ، سنگ1هاي ساخت بتن كارخانه

 ينان كافيب اطميضر يدارا يداريو ساخته شوند كه به لحاظ پا ياي طراح د به گونهيزات وابسته بايگر تجهيو د يريبارگ
كارخانه سـاخت  . ز باشنديهاي مذكور ن شدن سازه ب و از تعادل خارجيجهت تخر يل هرگونه خطر، مانعيبوده تا ضمن تقل

سـتم كنتـرل گـرد و غبـار     يشوند تا مجهز به س يطراح يد به نحويهاي حمل و نقل با ستميز سيها و ن شكن بتن و سنگ
ت بهداشت يزان گرد و غبار را تحت كنترل درآورده و رعايي مشابه، مها روشا يدن آب و ياي كه توسط پاش بوده، به گونه

  .عمل آورده باشند را به يمنيو ا

  هي، حمل و تخليريبارگ - 8- 2

ن يو همچنـ  يو رانندگ ييه مقررات راهنمايه مواد و مصالح، كلي، حمل و تخليريمانكار موظف است در هنگام بارگيپ
  .ديرا به طور كامل اجرا نماشهرسازي هاي وزارت راه و  نامه نييآ

از جمله عـرض   شهرسازيوزارت راه و  يكننده و اجبار هاي كنترل اري، معيهاي انحراف راه يو اجرا يد در طراحيمانكار بايپ
ت نمـوده و بـا نصـب عالئـم     يـ د توقف را رعايو حداقل فاصله د يب طولي، شيو عمود يهاي افق ، قوس٢ا آبنمايراه، عرض پل 

  .ديالت الزم حمل و نقل را فراهم نمايتسه... زن و  هاي چشمك دهنده، چراغ هاي هشدار الزم از جمله تابلو يرانندگو  يراهنماي
  
  

                                                       
1- Batching Plant 
2- Irish crossing (Drywash Crossing) 
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دن يز و برچي، تجه يساز ات آمادهيعمل
  كارگاه
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  دن كارگاهيز و برچي، تجه يساز ات آمادهيعمل -فصل سوم

  اتيكل -1- 3

شود  يانجام مهاي موضوع پيمان كار ياجرا يصورت موقت برا كه به يات و تداركاتياه عبارت است از عملز كارگيتجه
س راسـا ز كارگـاه ب يـ تجه ياز بـرا ين مورد نيزم تاميننحوه . گرددسر يمان ميات موضوع پيانجام عملبا استفاده از آنها تا 

  . مان خواهد بوديپ يط خصوصيمندرجات شرا
آالت  و ماشينزات يات و تجهتاسيسها،  ه ساختماني، انتقال و برپاكردن كلتخسا ،هيارگاه شامل تهكو برچيدن ز يتجه
مانكـار  يهـاي پ  تيمسـوول جـزو   ،باشـد  مـي شامل اقالم زيـر  حسب مورد  كهان كار يدر پا آنهادن ياز كارگاه و برچيمورد ن

  .گردد ميمحسوب 
 يزهكش لتريه شن و ماسه بتن و فيته آالت ماشينزات و يتجه −

كـه   يكننـده و گرماسـاز در صـورت    ستم خنكيسسازي،  دستگاه بتنشامل  (ه بتن يته آالت ماشينزات و يتجه −
  .)باشد يضرور

 يزير مراحل مختلف بتن يبا كابل انتقال برا هايي نقالهو  يهاي برج ليجرثق −

  يزير و شمع يكوب ، شمعيسپركوب آالت ماشينزات و يتجه −
 فشرده يه هوايمركز ته −

  آالت مورد نياز اجراي عمليات اع ماشينانو −
 آالت ساختماني آالت مورد نياز جهت حمل و نقل خودروها و ماشين تجهيزات و ماشين −

 ازيهاي مورد ن و راه يساز ، محوطهيهاي عموم ، ساختمانيبانيهاي پشت ساختمان −

 )ز آن ذكر شده باشدبه ج اسناد پيمانكه در  مگر آن(ات الزم از جمله آب و برق و تلفن تاسيسه يكل −

 .... و  يو رفاه ياب و ذهاب كاركنان، بهداشت عموميدات ايالت و تمهيتسه −

  . باشد مياز يپروژه مورد ن ياجرا يز آن برايكه تجه ير موارديسا −
ز نمـودن  يـ الـذكر و تم  نصب شده فوق موقت زاتيتجهي جا كردن تمام دن كارگاه شامل بازنمودن و جابهيبرچ −

  .باشد مي برداري بهره يه كردن كارگاه براط كار و آماديمح
 يهـاي ملـ   نامـه  نيـي د مقررات و آيو موقت با يهاي دائم ز كارگاه، ساختمانيات مربوط به تجهتاسيسه يدر احداث كل

ها و مشخصـات   ها و استاندارد نامه نيينامه بتن آبا، آ نيي، آ2800نامه زلزله  نييساختمان، آ يخصوص مقررات مل به يالزام
نحـوه جانمـايي   . ت گـردد يـ وزارت كـار رعا  يمنيهاي حفاظت و ا و استاندارد) 55ه ينشر( يهاي ساختمان كار يعموم ينف

  .هاي كارگاه بايستي به تاييد دستگاه نظارت برسد محل تجهيزات و ساختمان
هـاي منضـم بـه    مواردي كه در اين فصل اشاره شده كلي بوده و در هر پيمان با توجه به شرايط خصوصي و فهرست ب

كـه الزم اسـت در تـامين    . تجهيـز كارگـاه منظـور شـده باشـد      عنـوان  بـه پيمان، ممكن است قسمتي از آن و يا كـل آن  
  .ي منظور شده در پيمان، مشخصات مندرج در اين فصل رعايت گرددها قسمت
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  ها راه -2- 3

در طول . باشد مياز يمحل كار مورد ن به كارگاه و يرسان هاي خدمات ي از راهياه ، شبكهيو زهكش ياريهاي آب در سامانه
ات سـاخت مـورد   يعمل هنگامتواند در  يم يداتيها، با تمه ها و زهكش ه كاناليهاي واقع در حاش ، جادهسامانهدوره ساخت 
هاي انحرافي، دسترسي، سرويس و ارتباطي  از قبيل جادهز ين يگريهاي د ، جادهي فوقها عالوه بر جاده. ردياستفاده قرار گ

  . مانكار استيبه عهده پ -دستگاه نظارت تاييدپس از - آنها يو اجرا ياز خواهد بود كه طراحيرد نمو
مـالك   يهـاي كارگـاه   و دستورالعمل يخصوص يهاي مندرج در مشخصات فن اريها مع ن راهيا يو اجرا يتاييد طراح يبرا

ن در يها را كسب كند و همچنـ  راه ينظارت در مورد طراح تاييد دستگاه ،د قبل از آغاز عمليات اجرايييمانكار بايپ. خواهد بود
  . عمل آورد به يريهاي متفرقه به محدوده كارگاه جلوگ نيجاد مانع و نگهبان از ورود ماشيبا ا ييات اجرايعمل هنگام

  ها  انواع راه -3-2-1
  : ست ازاز باشد، عبارت ايمورد ن يو زهكش ياريهاي آب كه ممكن است در ساخت سامانه ييها انواع راه

  . دينما يهاي موجود در كشور را به كارگاه متصل م از راه يكيكه  يراه  :يراه دسترس −
  .شوند يات احداث ميعمل يبه محل اجرا يكه جهت دسترس ييها راه :سيهاي سرو راه −
ا يم يمستق طور را به ... و  كه معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه، انبار مواد منفجره ييها راه :يهاي ارتباط راه −

  . كنند يات متصل ميعمل يگر به محل اجرايهاي د راه  با واسطه
ات موضـوع  يـ كه به علت انجام عمل يهاي عموم ه در راهيل نقليجهت تامين تردد وسا ييها راه :يهاي انحراف راه −

  .شود يقطع م مان موقتا يپ

  ها راه يمشخصات هندس -3-2-2
 بـرداري  و حسب مورد نياز زمان بهره هاي دوران ساخت ازيگرفته شود كه ناي در نظر  د به گونهيها با راه يمشخصات هندس
خواهـد بـود كـه     يهاي اصـل  ك، پارامتريسرعت طرح و حجم تراف. نديك تامين نمايه و حجم ترافيل نقليرا با توجه به نوع وسا

  . گردد ن ميييتعمحل  يط توپوگرافيشرا با در نظر گرفتنرد و يگ يصورت م آنهاراه بر اساس  يهندس يطراح
ر راه، ياز مسـ  يط خاص و در طول كوتـاه يدر شرا. درصد باشد 10ش از يد بينبا يمحور راه در حالت كل يب طوليش

 يمقطع عرضـ  يريز خاكي و بردار خاكب يش. و اجرا گردد يطراح ،تواند پس از موافقت دستگاه نظارت يم تر بيشب يش
 يه فنـ يـ ر ابنيهـا و سـا   هـا، پـل   راه يمنـ يا تامين مسوول ،مانكاريپ. اردك خاك مصالح ديبه مشخصات مكان يجاده بستگ

هـاي مـورد    از راه ييهـا  قسـمت م مجـدد  يتـرم  مسوول ،مانكارين پيهمچن. ، در دوره ساخت است هاي محدوده كارگاه راه
  .اند ب شدهيمانكاران جز خواهد بود كه دچار آسياستفاده خود و پ
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   يات خاكيعمل -3-2-3
 يريـز  خاكي و بردار خاكدن بستر، ي، كوب م راهيآماده كردن بستر و حر يه اقدامات الزم برايكلشامل  يات خاكيعمل
. باشـد  مـي س و اسـاس  راساياعم از ز ين احداث روسازيات  پروژه و همچنيا محدوده كانال و راه منطقه عملير و يدر مس

ريـزي و   معاونت برنامه 101نشريه شماره ( راه  يعموم يو مشخصات فن ييي اجراها نقشهد طبق يهاي فوق با تيه فعاليكل
  .دستگاه نظارت باشد كار ا برابر دستوريو  يخصوص يو مشخصات فن )جمهور نظارت راهبردي رييس

  يالت رفاهياقامتگاه و تسه -3- 3

الزم اسـت  . شـود  يم ميتقس يمسكون -يو محدوده ادار يز كارگاه عموما به دو قسمت محدوده كارگاهيمحدوده تجه
، نحوه جانمايي و ابعاد واحدهاي تجهيز كارگاه بايسـتي  اجرا گردند يجدا از بخش كارگاه يو مسكون يهاي ادار انساختم

  .متناسب با حجم عمليات پيمان بوده و به تاييد دستگاه  نظارت برسد
با توجـه بـه    مجموعه نيا. دينما نگهداريز و يمورد لزوم را ساخته، تجه هاي مجموعه ساختماناست  موظفمانكار يپ

  . ر و هر كدام با ابعاد مناسب كارگاه خواهد بوديات زتاسيساز  يا بخشيات و با نظر دستگاه نظارت شامل تمام يحجم عمل
  واحدهاي مسكوني −
 ها خوابگاه −

 سالن غذاخوري −

 نمازخانه −

 ساختمان دفاتر كار −

 ياتاق حراست و نگهبان −

 يهاي ورزش فضا −

  يشكهاي پز تيا امكانات فوريدرمانگاه و  −

 يشگاه محليساختمان آزما −

  يامكانات آموزش −

ه كاركنـان خـود، كارفرمـا و دسـتگاه نظـارت      يـ استفاده كل يها را برا ، دفتر و خوابگاهيهاي مسكون د واحديمانكار بايپ
  .ز كنديتجه

  دفاتر - 4- 3

  .شود يمساخته ك به هم يمانكار در محدوده نزديدفاتر مربوط به كارفرما، دستگاه نظارت و پ
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  هاانبار -5- 3

  ...ي، ابزار كار و مان پاكتيانبار س -3-5-1
در ساختمان با ابعاد مناسب و با توجه به كاربري انبار بايـد سـاخته   ... هاي نمونه و  ي، ابزار كار، جعبهمان پاكتيانبار س

هـاي مـورد    ، خرپا، مصالح بنايي و يا سـاير سـازه  )اي قاب دروازه(دار شيبتواند از نوع قاب فلزي  سازه اين انبارها مي. شود
آالتي كه بايد به داخـل انبـار وارد و خـارج     ابعاد انبار بايد با توجه به نوع كاربري و نوع ماشين. قبول دستگاه نظارت باشد

  . شوند تعيين شود

  لوهايس -3-5-2
  .شود يه و نصب ميهاي كارگاه ته ازيلو و نيت سيهاي متناسب با ظرف ونيفونداس يمان بر رويره سيهاي ذخ لويس

  1اد سوزاانبار مو -3-5-3
. شـود سـاخته  خارج از محوطـه كارگـاه    يدر محلو ن يزم ريو در ز يمتر 1000د حداقل در فاصله يانبار مواد سوزا با

   .باشد كشورهاي مسلح  رويهاي ن د مطابق دستورالعمليمواد با نگهداريانبار مواد سوزا و انتقال و  ساخت

  نيره سوخت و پمپ بنزيمخازن ذخ -3-5-4
در صـورت ضـرورت   . ديـ د كارگاه را مجهز به مخازن سوخت نمايموجود در كارگاه، با آالت ماشينمانكار متناسب با يپ

مخازن سوخت  نگهداريو  ساختدر . ستا يها و مشخصات وزارت نفت الزام ت ضوابط، استانداردين، رعايبنز پمپ ساخت
 ياز نشت مواد نفتـ  يريجلوگ ياي برا ه هاي دور ست و كنترليط زيو حفاظت مح يمنيت موارد ايد رعايبا يريگ و سوخت

  . ست انجام شوديط زيبه مح

  يهاي حفار انبار نمونه -3-5-5
 يده بـرا يسرپوش يد محليباي انجام شود، كيهاي ژئوتكن يحفاردر هنگام اجراي عمليات موضوع پيمان،  كه درصورتي

تـابش  دور از بـاران و   ييد در جـا يـ با  غـزه هـاي م  ها، جعبه شدن انبار نمونه تا آماده. نمود ينيب شيپ يهاي حفار انبار مغزه
بـه آن آسـان باشـد،     يهاي هر گمانه كه دسترسـ  جعبه يبرا اي د قسمت جداگانهيدر انبار نمونه با. شوند نگهداريآفتاب 

  .شود ينيب شيپ

                                                       
  مواد منفجره  - 1



  35  01/08/92  كارگاه دنيبرچ و زيتجه ، يساز آماده اتيعمل -سوم فصل

 

  ها  ها و توقفگاه رگاهيتعم - 6- 3

  نيسنگ آالت ماشينرگاه يتعم - 3-6-1
 آالت ماشينعبور  ياز برايبا دهانه مورد ن)  يا قاب دروازه ( دار شيب يزد از نوع قاب فليها با رگاهين نوع تعميساختمان ا

  . باشد...  ون، دامپتراك ويدر، غلتك، بلدوزر، كامين مانند گريسنگ

  سبك آالت ماشينرگاه يتعم -3-6-2
ها در  انن نوع ساختميتنها تفاوت ا .دوش يطراحبايد ن يآالت سنگ هاي ماشين رگاهيز مانند تعميها ن رگاهين نوع تعميا

بـوده و سـازه آن    نيآالت سـنگ  سـاختمان ماشـين   ياز ورود تـر  كوچكتواند  يآن بوده كه م يعرض و ارتفاع دهانه ورود
   .باشد تواند از نوع اسكلت فلزي، بتني و يا بنايي مي

  آالت ماشينس يكارگاه سرو -3-6-3
. شود يم هساختن يسبك و سنگ التآ ماشينرگاه ين ساختمان تعميدر فاصله ب يساختمان آالت ماشينس يكارگاه سرو

 .فشرده خواهند بود ياالمكان هوا تيستم آب گرم و حيس يها دارا ن كارگاهيا

  نيسنگ آالت ماشينتوقفگاه  -3-6-4
ح شـده  يتسط ،يمواضع نگهبان يكين در محدوده كارگاه و در نزديسنگ آالت ماشينبا وسعت متناسب با تعداد  ينيزم

  . مناسب باشد يو روساز يرسازيز يد داراين توقفگاه بايكف ا. باشد يد عوامل نگهبانيپارك شده مورد د آالت ماشينتا 

  سبك آالت ماشينتوقفگاه  -3-6-5
زيرسـازي و روسـازي    وبـان مسـتحكم    هيا سابمسطح  ينيدفاتر كارگاه در زم يكيدر نزد آالت ماشينن نوع يتوقفگاه ا

  .گردد مي ساخته مناسب و مورد تاييد دستگاه نظارت

   يبانيهاي پشت كارگاه - 7- 3

  ي، برق، تراشكاريارنج، يو جوشكار ي، آهنگريكارگاه آرماتوربند -1- 3-7
ي بايد با ابعاد مناسب از نوع اسكلت فلزي، بتني يـا  ، برق و تراشكاري، نجاريو جوشكار ي، آهنگريكارگاه آرماتوربند

   .باشد بنايي مورد تاييد دستگاه نظارت 
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  اتاق سرپرست كارگاه -2- 3-7
بـه   يرياد كارگاه به داخل اتـاق جلـوگ  يز يشود، تا از انتقال سر و صدا يم ياي صدابند به گونه اتاق سرپرست كارگاه

  .ديعمل آ

   شگاهيآزما - 8- 3

ي هـا  آزمايشانجام  يمناسب برا يربنايبا ز  شگاهيها، ساختمان آزما تيبنا به نظر دستگاه نظارت و با توجه به نوع فعال
شگاه خاك، اتـاق سرپرسـت   يشگاه بتن، آزمايسالن، آزما يدارابايد شگاه يماساختمان آز. شود يز ميتجهساخته و  مربوطه

مان بـا آسـتر و كـف    يماسـه سـ  مالت ها  داخل اتاق يكار براي نازك. باشد   يس بهداشتيسرودر صورت لزوم  شگاه ويآزما
   .شود يه مكف از بتن درجا استفاد يمان با آستر و برايهاي سالن از اندود ماسه س واريد يك، براييموزا

  يساختمان نگهبان -9- 3

آن ماننـد   يـي ات اجرايـ ساخته شـده و عمل  يهاي قائم و افق ه شناژيهمراه با تعب ييبا مصالح بنا  ن ساختمان معمواليا
  .باشد ميها  ر ساختمانيسا

  يبهداشت امكاناتساختمان درمانگاه و  -10- 3

در  مسالهن يدرصورت عدم توجه به ا. ددگر ميارائه  يخصوص ياز به آن در مشخصات فنين ساختمان و نيمشخصات ا
اسـكلت   بان ساختمان يات، ايص دستگاه نظارت، متناسب با حجم عملياز به تشخيو در صورت ن يخصوص يمشخصات فن

، اتـاق  يس بهداشـت ينـگ، سـرو  ينـه، پارك ي، اتـاق معا يورود يشـود و دارا  يسـاخته مـ   ييا با مصالح بنايو  يا بتني يفلز
  . باشد مياستراحت و داروخانه 

ـ يك اييـ نه، اتاق اسـتراحت و داروخانـه، موزا  ياتاق معا يدر كف برا يكار ات نازكيعمل  يهـاي بهداشـت   سي، در سـرو يران
نگ آمبوالنس، كف از بتن درجا خواهد يشه داغون و در قسمت پاركيسنگ پالك دو ت ي، در وروديرانيك ايك درجه يسرام
و  متـر  سـانتي  كيـ به ضـخامت   ينينه، اتاق استراحت و داروخانه، سنگ پالك چيعاهاي اتاق م ها در قسمت وارهيز ديقرن. بود

تـا رنـگ   يمان و انـدود گـچ پرداخـت و نها   يها و سقف با اندود ماسه سـ  واريبدنه د يكار نازك. متر خواهد بود ارتفاع ده سانتي
  . باشد ميها  ر ساختمانيه مانند سادرمانگا يس بهداشتيسرو يكار نازك. و آستر اجرا خواهد شد يرسازيمات با ز يروغن

    يغذاخور هاي سالن ها و آشپزخانه - 11- 3

هـاي   واريـ د. شـوند  ياي مناسب ساخته م ه هاي ساز ستميگر سيا دياز نوع سوله  يآشپزخانه، سردخانه و انبار مواد غذاي
از كـه بـه   يـ تعداد مورد ن به يز و صندليم يگر مجزا نموده و در سالن غذاخوريهاي مختلف را از همد جدا كننده، قسمت
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هـاي   زريـ و فر ينـ يتريهاي و خچالي ي،در ساختمان سردخانه مواد غذاي. شود يده باشد، فراهم ميتاييد دستگاه نظارت رس
كـه   يمواد غذاي يجاگذار يبرا ييها ، قفسهيدر ساختمان انبار مواد غذاي. از منظور خواهد شديزان مورد نيبه م يصندوق

احداث شـود كـه    يد طوريبا ييهاي مورد استفاده در انبار مواد غذا در. گردد ه مييتعب باشد ميده ش يبند به صورت بسته
نتوانند به داخل آن نفـوذ كننـد و بـه لحـاظ      يو معمول ييهاي صحرا ر موشينظ يچ عنوان حشرات و جانوران موذيبه ه

  . ها بدون درز و روزنه باشد واريد يبهداشت
د به تاييد يع بايهاي وس هاي مختلف پروژه مانكار در كارگاهيپو  مشاور كارفرما، عوامل يبراع غذا يامكانات حمل و توز
دات يـ بـوده و تمه  يد به تعداد كـاف يل صرف غذا بايل غذا به كارگران و ظروف و وسايملزومات تحو. دستگاه نظارت برسد

  .اعالم شده در فصل دوم فراهم گردد يت اصول بهداشتيرعا يالزم برا

  برق تامينات و شبكه يستاس - 12- 3

  يبرق اضطرار تامينات و شبكه تاسيس -3-12-1
هـاي   س و كارگـاه ي، برق مجتمع و ساختمان سرو ت مناسبقدربا  يه و نصب موتور ژنراتور اضطراريد با تهيمانكار بايپ

 يصوصـ خ يط فنـ ي، مگر در شرا كند تامينهاي كارفرما و نظارت را  در دست ساختمان و ساختمان يو كارگر يساختمان
ن ييتع يخصوص يا مشخصات فنيها توسط دستگاه نظارت  ت موتور ژنراتوريحداقل ظرف.  شده باشد يگريهاي د ينيب شيپ
 يان در خـط اصـل  يـ اي باشد كه بـا قطـع جر   د به گونهيبا يانرژ يخط اصل و اتصال آن به يستم برق اضطراريس. شود يم

  . كار افتد به يبالفاصله موتور ژنراتور اضطرار

  برق دائم تامينات و شبكه اسيست -3-12-2
در صـورتي  . و مصرف برق در داخل كارگاه را برعهده خواهـد داشـت   برداري بهره، نگهداريع، يشبكه توز ياجرا ،مانكاريپ

مانكار تهيه و نصـب خواهـد   يق ژنراتور كه توسط پير نباشد، برق كارگاه از طريپذ برق امكان يكه تامين برق از شبكه سراسر
  .مان خواهد بوديپ يط خصوصيتابع شراو انتقال برق تا ورودي كارگاه برق كارگاه  انشعاب نحوه تامين. گردد يشد تامين م

دخانـه در محـل مصـارف خـود از     يق كليـ از طر يرسان برق يو برا تامينرا در كارگاه  ع برقيستم توزيد سيمانكار بايپ
ره مـورد  يـ هـاي مختلـف و منطقـه كـار و غ     ارگـاه س كيهـاي سـرو   ، سـاختمان ي، قسمت اداريهاي مسكون ل قسمتيقب

  :ر باشديد حداقل شامل موارد زيستم باين سيا.  قرار دهد برداري بهره
 يزات مورد لزوم بـرا ير تجهيكننده ولتاژ و سا مينان، تنظيهاي اطم دي، كلها مقرهها،  ترانسفورماتورها، قطع كننده  -الف

  .ازيبه ولتاژ مورد نورودي ر ولتاژ ييتغ
  . يمنيهاي ا دياتصاالت و كل ،انيل خطوط جرياز انتقال از قبيزات مورد نيتجه  يتمام  -ب
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  آب تامينات شبكه تاسيس - 13- 3

  آب شرب تامينات و شبكه تاسيس -1- 3-13
ه، يه، تصـف يـ اعـم از ته  يآب شـرب بهداشـت   تـامين اقدامات   يهاي مربوطه تمام كارگاه و ساختمان يد برايمانكار بايپ

 هايد بـا اسـتاندارد  يـ مشخصـات آب شـرب با  . و كارگاه را انجام دهد دفاتر كار يمحوطه مسكون يع تا وروديانتقال و توز
از يـ مـورد ن  يآب مصـرف  ، بايـد خـود عوامل از يعالوه بر آب مورد ن پيمانكار . داشته باشد يهمخوان 1053و  1011شماره 

  :باشد مير يآب شامل موارد ز امينتاقدامات . دينما تامينز يمانكاران جزء را نيكارفرما و دستگاه نظارت و پ
 . مقدور نباشد يصورت ثقل آب به تامينكه  يطيستگاه پمپاژ در شرايساخت ا −

  در صورت نيازز چاه آب يحفر و تجه −
 يضرور آب مناسبه يتصف ين روياز ا.  رات شودييه تا هنگام مصرف ممكن است دستخوش تغيآب از زمان ته −

 . ستا

 .ره آبيذخ يبرا يا بتني يساخت مخزن فلز −

خانه و سپس به مخزن آب و بـاالخره بـه    هيستگاه پمپاژ به تصفيمنظور انتقال آب از ا به يكش شبكه لوله ياجرا −
  :باشد ميه يه و ثانويطور عمده شامل مراحل اول ه آب بهيتصف  ي مصرفها محل

 صورت گرفته ها لتريف ازي با عبور آب كيزيه فيتصف ،در مرحله اول از آب سطحي استفاده شود كه درصورتي •
  . شود يم ي استفادهكلرزن از ي،كيولوژيه بيمنظور تصف و سپس به

ر رنـگ آن شـده   ييـ كه موجب تغ يشود تا عناصر آل يه مرحله دوم، آب از كربن فعال عبور داده ميدر تصف •
 . است را جذب كند

ن نموده تا درصد آن يرا ته نش از آن يمناسب، مقدار ياييميش مواد شياد باشد با افزايچنانچه امالح آب ز •
 . به حد قابل قبول برسد

اتـيلن   پلـي  مناسـب نظيـر  هـاي   لولـه سـاير  ا و ي مناسببه ضخامت جدار گالوانيزه  يهاي فوالد انتقال آب از لوله يبرا
ه منطقـه  در صورتي ك.  شود ين كار گذارده مياز سطح زم متر سانتي 100ها در عمق حداقل  ن لولهي، ا استفاده خواهد شد

بنـدان تعيـين    س عمـق يـخ  راسـا ب لوله يحداقل عمق كارگذار يزدگ خياز  يريجلوگ ير باشد، برايسردس ييات اجرايعمل
   .خواهد شد

 يآب صنعت تامينات تاسيس -2- 3-13

 تـامين از طبق نظر دستگاه نظارت يط و مشخصات مورد نيالزم است شرا يفيو ك  يبه لحاظ كم يآب صنعت تاميندر 
آلـود   مصـالح، گـل   يشست و شـو  موردآب و در  ييايميد بتن موضوع مشخصات شيآب جهت تول تاميندر  ژهيو به. گردد

  .باشد مي تاكيدنبودن آب مورد 
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  ات و شبكه فاضالبتاسيس -14- 3

  يات و سامانه فاضالب بهداشتتاسيس -3-14-1
 نگهداريو  يانداز راهي ها روش.  ها را انجام دهد ه مجتمعيستم فاضالب كليس نگهداريو  ساخت،  يد طراحيمانكار بايپ

مانكـار بـه   يپ.  ربط كشور و مورد تاييد دسـتگاه نظـارت باشـد    يهاي ذ ن و استاندارديد منطبق با قوانيستم فاضالب، بايس
بـوده و در عمـق    بايد از جنس مناسب يآور هاي جمع لوله.  سازد يط جاريتواند مواد خام فاضالب را در مح يوجه نم چيه

، الزم است مطابق دسـتور  فاضالب يآور ر خطوط جمعيمسدر صورت طوالني بودن .  دفن شوند يمتر سانتي 100حداقل 
  . ساخته شودا درجا يساخته و  شيپ يهاي بتن چاهك دستگاه نظارت

دفع  يبرا يچاه جذب ساختشود، در صورتي كه  ت يهدا) مخزن فاضالب( 1كيك واحد انبارسپتيد به يمواد فاضالب با
 يبـرا . سـاخت  يتوان چـاه جـذب   يدستگاه نظارت م تاييدك با يانبار سپت ساخت يجا ر و مجاز باشد، بهيپذ فاضالب امكان
اقامـت  مانكار و كارفرما يهاي پ  ساختمانكه در  يتيجمع تمام يد برايستم فاضالب بايت سيپروژه ظرف يطول مدت اجرا

  .  شده باشد يكنند طراح يم

  يات و سامانه فاضالب صنعتتاسيس -3-14-2
شـكن، دسـتگاه    ر دسـتگاه سـنگ  يـ نظ يزات كارگـاه يستم فاضالب، تجهيس نگهداريو  ساخت،  يد طراحيار بامانكيپ
مـواد   يحاو يهاي صنعت پساب.  ر آن را انجام دهديساز و نظا خيكننده و  هاي خنك ستميو س يشو و ماسه يساز مركز بتن
ات و شـبكه فاضـالب   تاسيسـ گونـه كـه در بخـش     مـان ه. ه شوديها تخل ا رودخانهيو  يكار د به محوطهيمضر نبا ييايميش

  . رديدستگاه نظارت صورت گ تاييددات الزم پس از يد تمهيها با ن پسابيدفع ا يح داده شد برايتوض يبهداشت

  يستم زهكشيو س زايدات دفع زباله و مواد تاسيس -3-14-3
و از محدوده  يآور جمع يت ضوابط بهداشتيرا با رعا حاصله در منطقه عملياتي پروژههاي  ها و نخاله د زبالهيمانكار بايپ

ا يد و يا معدوم نمايه و يو مورد تاييد دستگاه نظارت تخل يطيست محيهاي ز كارگاه خارج و به روش منطبق بر استاندارد
ن يـ ا . ديجا دفن نما د و زباله و مواد زايد را در آنيجاد نمايرا ا ييها مناسب گودال يطيپس از تاييد دستگاه نظارت در مح

 يس جمـع آور راسـا بسـطحي   يسـتم زهكشـ  يس.  ر رفت و آمد باشديا مسياچه سد و ي، در د مشرف به رودخانهيمحل نبا
اي باشـد كـه    د به گونهيبا ياز بارندگ يهاي ناش آب يآور ستم جمعيس  شود، يم ي، طراحيانتخاببا شدت  يبارندگ رواناب

   .طقه نشودهاي من خاك يداريش و عدم پايآب باران موجب فرسا

                                                       
1- Septic Tank 
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  نمابرزات تلفن و يتجه - 15- 3

كارگـاه در   يبرا ين شهريا بيو  يصورت ارتباط محل را به نمابرخطوط تلفن و اسناد پيمان، طبق از يكارفرما در حد ن
  . دينما برداري بهرهو ساخته كارگاه را  يستم مخابرات داخليد سيمانكار بايپ.  نظر خواهد گرفت

ي د در تمـام يـ با كارگـاه  ستم تلفنيس.  ستم تلفن استيخطوط و س نگهداري، مسوول  دوره ساخت  يمانكار در تماميپ
  . مدت آماده استفاده كارفرما و دستگاه نظارت باشد 

سـتم توسـط كارفرمـا نصـب و     ين سيـ باشـد ا  ييويستم ارتباط راديجاد سياز به ايپروژه، ن ياتيچنانچه در منطقه عمل
  .خواهد بودپروژه دوره ساخت   يم در تمامستين سياز ا نگهداريمسوول  ،مانكاريپ

  يريز خاكهاي بتن و مصالح  دانه سنگه يات تهتاسيس -16- 3

از دسـتگاه   ، فيلتـر و زهكـش  بـتن اي  ماننـد مصـالح دانـه    شـده  يبنـد  دانه يه مصالح سنگيته يمانكار موظف است برايپ
كه مورد تاييـد دسـتگاه نظـارت    ) ر منطقهنصب شده در كارگاه يا موجود د( ت مناسبيبا ظرف يشو شكن، سرند و ماسه سنگ

 . داشته باشد رهيصورت ذخ ك ماه بهياز را متناسب با مصرف يشه مصالح مورد نيد هميمانكار بايپ.  دياستفاده نما باشد، 

  ه بتنيات تهتاسيس - 17- 3

در  يات بتنـ يـ جم عملت متناسب با حيبا ظرف يساز مركز ه و نصب دستگاه بتنيد نسبت به تهيبا يهاي بتن كار يمانكار برايپ
زان دقت در يم. مشخص خواهد شد يخصوص يدر مشخصات فن يساز مركز هاي بتن دستگاه و ظرفيت تعداد. ديها اقدام نما  پروژه
  . باشد اين نشريه 9- 5د منطبق بر مفاد بند يباساز  هاي بتن در دستگاه ها و مواد افزودني دانه سنگ ،آب ،مانين سيتوز

  ختن بتن يات انتقال و رتاسيس - 18- 3

ا چنـد  يـ ك يـ ،  ي و مندرجات اسناد پيمانات بتنيحجم عمل ي پيمان،بند مانكار موظف است با توجه به برنامه زمانيپ
ز كارگاه يانتخاب نموده و پس از تاييد دستگاه نظارت نسبت به تجه ريزي انتقال و بتن يهاي مناسب را برا ستمينوع از س
   . دياقدام نما

  دن كارگاهيبرچ - 19- 3

هاي موقت، خـارج   ات و ساختمانتاسيسمصالح،  يآور د نسبت به جمعيمانكار بايپ اجرايي پروژه، اتيز اتمام عملپس ا
ز كردن و در صورت لزوم به شـكل  يح و تميمانكار از كارگاه، تسطيگر تداركات پيو د آالت ماشينزات، يكردن مصالح، تجه
 يدر صورتي كه كارفرما برخ. ديبق دستور دستگاه نظارت اقدام نماكارفرما، ط يليي تحوها محلها و  نياول برگرداندن زم

  .ار كارفرما قرار دهديات را در اختتاسيسن يد ايمانكار بايپ ،يط خصوصياز داشته باشد طبق شرايات را نتاسيسن ياز ا
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  يات خاكيعمل -فصل چهارم

  ات يكل - 4-1

گياهـان،   هـا و  بوتـه تميز كردن بستر و حريم محل اجراي كار از درختـان،  : ست ازا لي عمليات خاكي عبارتك طور به
 ،هـا  كانـال برداري، حفـاري   و سنگ برداري خاكها،  ي نامناسب، تامين خاك از محل قرضهها خاكبرداشت خاك نباتي يا 

ي، ريـز  خـاك ، )ها سازه(ابنيه فني محل  كني و پي اري، گودبرد هاي زيرزميني و خطوط لوله حفر ترانشه زهكش ها، زهكش
  .پروژهات يعمل يبه منظور اجراها  يريز خاكآبپاشي و كوبيدن 

  هاريز خاكانواع  -4-1-1
   :ر استين مشخصات به شرح زيدر ا آنهامربوط به  يها و مالحظات كل ريز خاكانواع 
 200آن از الك شماره  يدرصد وزن 50 ش ازيكه ب ستا يزدانه خاكيخاك ر :دانه زدانه و خاك درشتيخاك ر −

ـ   50ش از يشود كه ب يگفته م يدانه به خاك خاك درشت. كند يعبورم ASTMاستاندارد   يآن رو يدرصـد وزن
  . ماند يم يباق ASTMاستاندارد  200الك شماره 

 ريـزه  گسـن زگوشه هسـتند،  يمعموال تكه ها و قطعات آن  كه دانه برداري سنگبه مصالح حاصل از  :ريزه سنگ −
ده يـ ختـه و كوب يه ريال-هيبه صورت ال »هاريز خاك«كه به عنوان بدنه  ريزه سنگتوده متشكل از . شود يگفته م

  . شود يده مينام ريز سنگشود،  يم
ي مصـالح  ر نسـبتا كمـ  يمقـاد  يدانه كه حاو اي درشت رودخانه مصالحبه  ):توونان( 1يا مصالح مخلوط رودخانه −

شـوند،   يكار برده م ها به يريز خاكدر  يبند بوده و معموال بدون اصالح دانه) 200 مرهن از الك يعبور(زدانه ير 
بنـدي   صـورتي باشـد كـه درطبقـه     بندي اين مصالح بايد بـه  دانه .نديگو يم) توونان(اي  مصالح مخلوط رودخانه

  .شود بندي مي طبقه Gپسوند  با 2ديونيفاي
متر باشد اطالق  سانتي 30تا  5/7ن يب آنهاقطعات سنگ كه ابعاد  به سنگ قلوهاصطالح  :4و قطعه سنگ 3سنگ قلوه −

  . شود يسنگ گفته م متر باشد، قطعه سانتي 30ش از يب آنها تر كوچكبه قطعات جداگانه سنگ كه بعد . شود يم
كم كـه بـر اسـاس     يريب نفوذپذيزدانه با ضرياز خاك ر ساخته شده با استفاده ريز خاك :رينفوذناپذ ريز خاك −

هـاي   ها، بستر سازه كيها و دا كانال ريز خاكساخت ه ناتراوا در يبه عنوان ال يخصوص يها و مشخصات فن شهنق
از الك  يهاي عبور درصد دانه. شود يده مير نامينفوذناپذ ريز خاكشوند،  يماستفاده ا كف مخازن ي يكيدروليه

نـوع   نيـ ات خـاك ا ير خصوصـ يو سـا  يبنـد  دانه. درصد باشد 30تا  20حداقل بايد ها  ن خاكيدر ا 200نمره 
  . شود يا در صورت لزوم توسط دستگاه نظارت انتخاب ميو شده  ارائهدر مشخصات فني خصوصي  ريز خاك

                                                       
1- Riverine Sand & Gravel    
2- Unified Soil Classification 
3- Cobble 
4- Boulder 
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  يريز خاكو  يكن ي، كانالبردار خاك - 4-1-2
ز بـه طـور   يـ ن يريـز  خاك .باشد مي يسنگو  يهاي خاك ات كندن و برداشتن تودهيي شامل عملبردار خاكي در حالت كل

  . خواهد بودس استانداردهاي مربوطه راسابتراكم آن آبپاشي و  اي و ريزه سنگهاي  هيا الي يهاي خاك هيال يشامل اجرا يلك
) مشـخص  يهاي جانب بين و شيبا عرض كف مع( يجاد مقطع مشخص منشوريمنظور ا ي بهبردار خاكدر صورتي كه 

 يمنظور اجرا ات بهين عملين در صورتي كه ايهمچن. نديگو ينك ات كانالين عمليال انجام شود به ايجهت عبور هر نوع س
  . شود يها اطالق م سازه يكن يي، پبردار خاكها انجام شود به  سازه يپ

خـاك   يعين طبيكانال تا زماول  يتراز سكو يي كامل باشد، توده خاك باالبردار خاكدر صورتي كه مقطع كانال در 
 يـي ي اجراهـا  نقشـه در  يعـ ين طبيكانال تا زماول  يي خاك روباره از سكوبردار خاكب يش. شود يف ميروباره كانال تعر

 آالت ماشـين ي با استفاده از بردار خاكمتر باشد،  3ن خاك روباره كانال حداقل ييدر صورتي كه عرض پا. گردد ميف يتعر
  .قابل انجام خواهد بود رن مانند بولدوزيسنگ

ي پرداخـت عمليـات   مبنـا  ده در فهرست بهاي پايه رشته آبيـاري و زهكشـي  ي ارائه شبردار خاكو  كني كانالف يتعر
  .ها خواهد بود ها و زهكش ي كانالبردار خاك

  رياده كردن مسيپ -4-1-3
ات ييـ پـروژه، جز   يي اختصاصـ هـا  نقشـه ر يو سـا همسان ي ها نقشه، يو عرض يرها، مقاطع طوليمس ،ي پالنها نقشه

ات، يـ عمل يقبـل از اجـرا  . دهـد  يرا نشـان مـ   آنهـا ت يو موقع يه فنيو ابن يريز خاكي و بردار خاكل ابعاد ياز قب يياجرا
كـرده و در سـطح    يكوب ميخدستگاه نظارت باشد  تاييد كه مورد يه را مطابق روشير و ابنيمس يد نقاط ضروريمانكار بايپ

  . دين مشخص نمايزم
د يـ مانكـار با يد پيـ عمـل آ  بـه  يصـالحات ، ااي پروژهراجت و محل يچنانچه ضمن اجرا از طرف دستگاه نظارت در موقع

 اده كـردن يـ و پ يكـوب  مـيخ ات يـ عمل يكه كنترل و بررس اين يبرا. ديد نمايا تجدياصالح و  ،س آنراساخود را ب يكوب ميخ
مراتـب را بـه    يكـوب  مـيخ ساعت قبل از شـروع   24 د حداقليمانكار باياز طرف دستگاه نظارت مقدور باشد پ اجزاي پروژه

و ه يـ ق ابعاد ابنيدق يريگ در هرحال اندازه. رديصورت گ زمان همو كنترل  يكوب ميخات ياطالع دهد تا عملدستگاه نظارت 
  .دستگاه نظارت برساند تاييدانجام و به  راساد يمانكار است كه بايعهده پ ربي پروژه اساير اجز
 1مرجـع ثابـت  د نسـبت بـه نقـاط    يـ اب يو چـه از نظـر ارتفـاع   ) Nو  E(ها چه از نظر مختصـات   خين ميت و رقوم ايموقع

مختصـات   يكنترل و بازرس يرا كه دستگاه نظارت برا يليه افراد، لوازم و وسايد كليمانكار بايپ. ن شده باشديمع يبردار نقشه
 ه نقاط نشانه كه قبال از طرف دستگاه نظـارت و يكل. ار دستگاه نظارت بگذاردياج دارد فراهم و در اختيها به آن احت يكوب ميخ

ـ  يعللـ   ده و اگر بهيگرد يد با مراقبت كامل، حفظ و نگهداريمانكار نصب شده است بايشرح فوق به وسيله خود پ ا بهي ن ياز ب

                                                       
1- Main Bench Mark 
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كه از طرف دستگاه نظارت كنترل  در هر حال قبل از آن. د و به تاييد دستگاه نظارت برسديمانكار تجديرفته باشد به وسيله پ
  .د آغاز گرددينبا اجرايي اتيعمل ،ب قرار گرفته باشديو تصو يدگيشده مورد رس يوبك ميخا نقاط يو صورت گيرد الزم 

 ياختالفـ  اجرايـي پيمـان   يها نقشهو  آنهان يها ب ليمانكار و برداشت پروفيبه وسيله پ يكوب ميخدر صورتي كه پس از 
و محاسبات خـود   يو عرض يهاي طول رخ مياز نهمراه فايل كامپيوتري  هچاپ شده ب د سه نسخهيمانكار بايمشاهده شود، پ

ل يـ فا. ديم دستگاه نظارت نمايتسل گيري ميو تصم يبررس يه و براين خواهد نمود تهيكه دستگاه نظارت مع يبيرا به ترت
  . ه گردديدستگاه نظارت ته تاييدهاي مورد  افزار از نرم يكيدر قالب بايد  يوتريكامپ
ن و ارتفاع يزم يانجام دهد به طوري كه وضع كل يرا به تعداد كاف يليكمت يكوب ميخات ياست كه عمل موظفمانكار يپ

ن يهـا را بـا زمـ    ريـز  خـاك هـا و پاشـنه    يبردار خاك يروانيب شيها و خط مشترك ش يبردار خاكها و   يريز خاكو حدود 
  .ن را مشخص سازديم طرفين و حريمع يعيطب

 25ها از  متر و در قوس 50م از يد در خط مستقيه شده نبادير كوبيي مسطح مسها قسمتكه در  ييها خين ميفاصله ب

كـار   اده كردن نقشه بهيپ يكه قبال برا ييها خيد از ميرود با يكار م به يكوب ميخل يتكم يكه برا ييها خيم. ديمتر تجاوز نما
  .ه باشدبه نقاط نشانه ثابت وصل شد) ارتفاع و مختصات(عالوه از نظر رقوم  ز بوده و بهيبرده شده متما

 يكه برا يد تا موقعيده شده است بايب كوبين ترتيا كه به  ييها خيم. مانكار خواهد بوديعهده پ به ي،كوب ميخت يمسوول
جا شود  ها جابيكنده و  آنهااز  يبعض يياجرا عمليات ن اگر در ضمنيبنابراد؛ كار الزم باشد در محل خود حفظ شون ياجرا

 دوبارهدستور دهد كه ) ت الزم بداندل موقيكار و تحو يكنترل و بازرس يرا برا وجود آنچنانچه (دستگاه نظارت حق دارد 
با فاصله و رقوم مشخص نصب گردند و درصورت ضرورت در موقع كنترل  يگريدمناسب ا در محل يه خود و ياول يدر جا

  .ديمتوقف خواهد گرد يات ساختمانيها، عمل يكوب ميخارتفاع و مختصات  يو بازرس
در حداقل زمـان  ل از شروع هر قسمت از عمليات اجرايي موضوع پيمان، پيمانكار بايد دستگاه نظارت را مطلع نمايد تا قب

   .توسط دستگاه نظارت صورت پذيرد هاي الزم يها و بررس يريگ مانكار شود، اندازهيكه باعث تاخير در كار پ و بدون اين

  يبردار خاك يو عرض باال يريز خاكعرض بستر  - 4-1-4
 موظـف مانكـار  يپ. دارد يريز خاكارتفاع و س يجاده سرو ،كانال يمقطع عرضبستگي به ابعاد  يريز خاكعرض بستر 

فاصله خط پاشنه سمت چپ و راست  در هر بازه مشخص نموده و ييي اجراها نقشهرا مطابق  يريز خاكاست عرض بستر 
  .كند يكوب ميخمقطع از هر طرف  يرا از محور مركز ريز خاك
ن عـرض  يا زهكـش، امتـداد طـرف   يكانال  يز با توجه به شكل مقطع عرضيي نبردار خاكمقاطع  يوه براين شيهم به 
  . شود يم يكوب ميخي مشخص و بردار خاك يباال
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  يات خاكيبرنامه عمل -4-1-5
ه ك- ييات اجرايعمل يليتفص يبند برنامه زمان چارچوبو در  يخصوص فني و مشخصات ها نقشهه يد بر پايمانكار بايپ
هـاي مقـرر منـدرج در     ه كـرده و قبـل از مهلـت   يـ پروژه را ته يات خاكيبرنامه عمل -ده استيرس تاييد دستگاه نظارت به

  . شنهاد كنديبه دستگاه نظارت پ تاييدو  يجهت بررس يخصوص فنيمشخصات 
، يبـردار  شـانه نقشـه  ر و نصب نقـاط ن ياده كردن مسيشامل پ يات خاكيعمل يي اجراها روشو  يبند ن برنامه، زمانيدر ا

ه يـ هاي تخل ريجاد مسيح بستر، اينامناسب، تسط  هاي ر خاكيو سا يهاي نبات ها، برداشت خاك كن كردن درختان و بوته شهير
ه يـ ت و تخليمنظور هدا  به يهاي حفاظت ريز خاكجاد ي، اهاي زيرزميني آب، يهاي سطح آب ي هدايتهاي موقت برا و زهكش

 سـاخت ي مورد تاييد دستگاه نظارت، ها محلمصالح مازاد در  ي ا دائميها، انباشت موقت و  از قرضه مصالح ها، برداشت البيس
 يات بهسـاز يعمل ي، اجرايهاي سنگ بستر يساز ، آمادهيكن روباره كانال، كانال برداري سنگي و بردار خاك، يهاي دسترس راه

 يهاي سـنگ  بيت شيي، تثببردار خاكهاي  بيكردن ش هليها در محل قرضه، پروف م رطوبت و همگن كردن خاكيخاك، تنظ
و  يهـاي زهكشـ   ختن مصالح منتخب در ترانشـه يه، ريابن يپ يها، گودبردار و لوله ينيرزميهاي ز دار، حفر ترانشه زهكشيناپا

 يش بتنـ پوشـ  يبستر بـرا  يساز ، آمادهريز خاكهاي  هيدن اليو كوب يختن، پخش، آبپاشي، حمل، رآنهادن يه و كوبيپشت ابن
 يـي ات اجرايـ ر عمليسـا  يها، با در نظر گرفتن تـداخل و تـواز   و زهكش يهاي خاك هاي كانال يروانيها و رگالژ كف و ش كانال

هـا و   ها و قنـات  يها، نهرها، جو ر كانالير، انحراف مسيه موجود در مسيب ابنيدار، تخريهاي ناپا ات حفاظت از گوديمانند عمل
. شود يه مئارا ، اماكن متبركه و آثار باستانيآب و برق و گاز و مخابرات ينيرزميرات و خطوط زبرق و مخاب ييز خطوط هواين

   :رديد به دقت مورد توجه قرار گير باينكات ز يات خاكيم برنامه عمليدر تنظ
  با توجه به برنامه زماني كارفرما براي استمالك يهاي مربوط به استمالك اراض مسايل و مهلت  -الف
ي هـا  محـل هـا،   ات در مورد قرضـه موسسو  يهاي الزم از مراجع قانون هاي مربوط به كسب مجوز ات و مهلتمقرر  -ب

با انفجار،  برداري سنگ، ... هاي آب و برق و ر شبكهي، انحراف مسيهاي دسترس مصالح، راه  يانباشت موقت و دائم
هاي مربوط به حفاظـت از   حفاظت شده، مجوز ي، آثار باستانيمربوط به مناطق نظام يهاي قانون مياستفاده از حر

  ...  ست ويز طيمح
جاد دود، گرد و خاك و سر و صـدا، لـرزش،   يل اياز قب يست راجع به مسايليز ط ين و مقررات مربوط به محيقوان  -ج

و  مانـداب ها به  ي و قرضهبردار خاكي ها محلل ي، آلوده شدن خاك، تبدينيرزميو ز يهاي سطح شدن آب آلوده
رات ييـ هاي مجاور در اثر تغ نيزم ياهيدن به پوشش گيب رسين اطراف، آسيها و زباله ساكن ه نخالهيحل تخلا مي

  ... .و يعيهاي طب دار شدن دامنهي، ناپاينيرزميو ز يهاي سطح م آبيرژ
  .ز درختان حفاظت شدهيها، دام و ن افراد، تاسيسات، ساختمان يمنيا  ن و مقررات مربوط بهيقوان  -د
  .يات خاكيعمل ياز برايي مربوط به تامين آب مورد نها حدوديتم  - ه
زدانه مرطوب شده در محل قرضه، خشك شـدن و تـرك خـوردن    يمسايل مربوط به خشك شدن مجدد خاك ر  -و

 يپوشش كانال، وارفتگ يش از اجرايا پيو  يه بعديال يو قبل از اجرا آنهادن يزدانه پس از كوبيهاي خاك ر هيال
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دار ي، ناپاآنها يپوشش بررو ير قبل از اجرايپذ شيهاي فرسا خاك در ها بيشدن ش نگ بستر، شستهس يو هوازدگ
  .يات حفاظتيعمل يش از اندازه در اجرايها در اثر تاخير ب يروانيها و دامنه ش يشدن جدار گودبردار

ا يدر صعوبت ...  هاي شن و فانار گرم، طويبس يسرد، هوا يها، هوا يمانند بارندگ يفصل ييط آب و هوايتاثير شرا  -ز
  .يات خاكيدر راندمان عمل يطور كل سهولت و به

د شده يمان قير اسناد پيا سايو  يخصوص يها، مشخصات فن ي خاص پروژه كه ممكن است در نقشهها محدوديت  -ح
  . اجرا مشاهده گردد هنگاما در يباشد و 

  يبردار خاكات يعمل - 4-2

ا طبـق دسـتور دسـتگاه نظـارت     يو مشخصات و  ها نقشهق خطوط تراز مندرج در د مطابيي بابردار خاكات يه عمليكل
د بـا مصـالح   يـ دستگاه نظـارت الزم دانسـته شـود، با    يكه اصالح آن از سو يي سهوبردار خاكهر گونه اضافه . اجرا شود

ـ   ينـ يب شيي و رگالژ پبردار خاكات يعمل. ده شوديدستگاه نظارت پر و كوب تاييدمناسب مورد  سـطوح بـدون    يراشـده ب
  . رديصورت پذ زمان همد به طور يپوشش با

  ي بردار خاكات يانواع عمل ياجرا - 4-2-1
  :رديگ ير صورت ميز يس مشخصات فنراساها ب ر لولهيو مس يهاي زهكش ها، ترانشه كانال يبردار خاك

  يهاي نبات برداشت خاك -الف
  . شوند ير محسوب ميپذ ار نشستيهاي بس و خاكجز ي،اهيگ يبودن اجزا ريپذ هيعلت تجز به) يآل( يهاي نبات خاك

، )در صورتي كه مصالح آن مناسب بوده و مورد مصرف باشد... (هاي كانال، زهكش و  يبردار خاكن در محل يسطح زم
شـه  يي مناسـب از وجـود ر  هـا  روشد به يها با ريز خاكهاي مورد استفاده در  ي موقت انباشت خاكها محلها،  محل قرضه
ماننـد   يو نبات ير مواد آلياهان و درختان و سايشه گير يخاك حاو يعني، يخاك آل يه سطحيز اليها و ن وتهدرختان و ب

هـا و   شهيتا برداشت كامل كنده درختان و ر يكن شهيات ريها عمل و باغ يهاي جنگل نيدر زم. ز شوديره تميخاك برگ و غ
  . ابدي يدن به بستر مناسب ادامه ميرس

در صورتي كه ضـخامت  . دستگاه نظارت مشخص خواهد شد يبرداشت آن از سو يو چگونگ يباتن عمق برداشت خاك
س مشـاهدات  راسـا توانـد ب  دسـتگاه نظـارت مـي    د شده باشديق يخصوص يا مشخصات فنيها و  در نقشه يه خاك نباتيال

ت فني خصوصي بايد با مشخصاكار اين تغيير  گردش. هاي مكانيك خاك اين عمق را تغيير دهد ميداني و يا نتايج آزمايش
  . م به پيمان منطبق باشدبهاي منض  و يا فهرست

كه توسط دسـتگاه نظـارت    يبه محل جداگانهد يها با شه درختان و بوتهيكنده و ر همچنينبرداشته شده و  نباتي هاي خاك
ا يـ و  يهـاي نبـات   انباشـت خـاك  را به منظـور   يگريي مناسب دها محلتواند  يمانكار ميپ. ه گردديشود حمل و تخل ين مييتع
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 يبررس يهاي مناسب برا مهلت .شنهاد كنديو تاييد دستگاه نظارت پ يسبز جهت بررس يجاد فضايا يبرا آنهااستفاده مجدد از 
  . شود يد ميق يخصوص يدستگاه نظارت، در مشخصات فن ين مورد و اعالم نظر از سويمانكار در ايشنهاد پيپ

  ال ي روباره كانبردار خاك -ب
 يهـاي دسترسـ   هـاي جـاده   كانـال، زهكـش و ترانشـه    يمـرخ عرضـ  ين يا سنگ واقع در بااليي توده خاك بردار خاك

 يهاي منـدرج در مشخصـات فنـ    يت رواداريو با رعا ها نقشهها و رقوم مندرج در  بر طبق خطوط، شيب... و) برداري بهره(
  . رديگ يانجام م يخصوص

واره الزم بداند، يد يداريپا تامينترانشه را جهت  يروانيب شيمانكار كاهش شي، پيبردار خاك هنگامدر صورتي كه در 
  . رساند يكتبا به اطالع دستگاه نظارت م ،تاييدو  يجهت بررس ي،هيل توجيموضوع را با ذكر دال

ات مربوط يملع ي، اجرايحفار يشرويو اجرا شود كه به موازات پ يزير اي برنامه گونه د بهيي بابردار خاك يروش اجرا
ن، الزم است يا بر  عالوه. رديصورت گ يسطوح به خوب )رگالژ و(ح يز تسطيو ن يو زهكش )در صورت لزوم(ب يت شيبه تثب
ز از اخـتالط  يـ هـا بـه منظـور پره    يريـز  خـاك ي در بردار خاكاستفاده از مصالح  يي، چگونگبردار خاكم مراحل يدر تنظ

ط يشـرا  تـاثير د ين بايمانكار همچنيپ. ها مدنظر قرار داده شود دانه 1جداشدگي از يريهاي مختلف و جلوگ ناخواسته خاك
  . دقت مورد توجه قرار دهد به يات خاكيراندمان عمل يرا بر رو  يمياقل

 ييها و كف نها دار شدن مصالح در جدارهيز از سست و ناپايي و نبردار خاكشود تا از  يد دقت كافيي بابردار خاكدرهنگام 
در  يخـوب  اي مشاهده شـود كـه بـه    ه شد  ي لقها سنگ ، قطعات و قلوهيسنگ هاي ههاي ترانش وارهيچنانچه در د. شود يريجلوگ
ي هـا  روشا در محل خود به يو  شود برداشتهگيري و  لقمورد  د بسته بهيندارند، با يمطمئن يدارير نبوده و پايدرگ يسنگ توده

  . شرح داده شده است 4- 2- 4 در بند يه روش انفجارب برداري سنگ يمشخصات فن. ت شونديمناسب تثب

  كني كانال -ج
 هـا  نقشـه ب و رقـوم  يجاد منشور كانال بر طبق خطوط، شـ يو ا يو فرع يهاي اصل ه كاناليكل) يكن كانال( يبردار خاك
شـود و طبـق   پوشش كانال انجام  يزير ساعت قبل از بتن 72و حداكثر  24د در يبا ييي قشرنهابردار خاك. شود يانجام م
  .رديصورت گ 2يساز رخ ميات رگالژ و نيو دستور دستگاه نظارت عمل ها نقشه

انـد   دار شـده يـ ا ناپايـ سست  يات حفاريكه در اثر عمل يا مصالحيمصالح سست و نامناسب و گيري  و لقنمودن  خارج
و  ها نقشهخطوط و تراز  مازاد بر يبردار خاك. رديگ يا دستورالعمل دستگاه نظارت انجام ميو  ين مشخصات فنيمطابق با ا

. ن مورد به عمل آورديت دقت را در ايد نهايمانكار بايست و پيمجاز ن ييهاي اجرا و دستورالعمل يخصوص يمشخصات فن
ي مقطع كانال مطابق مشخصـات بنـد   بردار خاكد محل اضافه يرد، بايانجام گ يي اضافبردار خاكچنانچه در مقطع كانال 

                                                       
1- Segregation 
2- Trimming 
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د يـ ي بابردار خاكها در مقاطع  م بستر پوشش كاناليرگالژ و تنظي، رسازيز. ده شوديمنتخب پر و كوب با مصالح 4-5-12
  . انجام شود 12-5-4بر طبق مشخصات بند 

  يهاي انحراف ها و كانال ي زهكشبردار خاك -د
هـاي    ب مازاد، آبراههه آيهاي تخل ، آبراههيهاي انحراف ، كاناليو فرع يهاي اصل ي زهكشبردار خاكات شامل ين عمليا
 يكـه بـرا   ييهـا   و آبراهـه  يعيهاي طب و اصالح زهكش يروبين شامل اليها و همچن ها و زهكش در تقاطع با كانالي عيطب

.  باشـد  مـي ا دسـتورات دسـتگاه نظـارت،    يـ و  هـا  نقشـه ب و رقـوم  ياند، بر طبق ش ن شدهييتع يهاي سطح آب يآور جمع
شده طبـق   دست به باالدست و تا عمق مشخص نييد از پايبا يانحراف انهارها و  زهكش هيم كليي و رگالژ و تنظبردار خاك

بـا اسـتفاده از   (يكيل مكانيها با ب ب زهكشيش.  رديو دستورالعمل دستگاه نظارت انجام گ ييي اجراها نقشهخطوط و تراز 
  .شود يم ميظتنرگالژ و  زات مشابه و در موارد خاص، با دستيا تجهيدر ي، گر)جام بدون ناخن

  ينيرزميهاي ز ي ترانشه زهكشبردار خاك - ه
است با  موظفمانكار يپ. ن مشخصات انجام شوديا 3-5-8د طبق مندرجات بند ي، باينيرزميهاي ز حفر ترانشه زهكش

كـف اقـدام    يبند  بيكند، نسبت به ش ين مييكه دستگاه نظارت تع يگريا مصالح مناسب ديشده و  لتر مشخصيمصالح ف
ن محـدوده  يـ در ا ياستفاده از خاك دسـت . دينما تامينن شده را ييلتر اطراف لوله در رقوم تعيوده و حداقل ضخامت فنم

  ) فصل هشتم رجوع كنيد به. (باشد ميمجاز ن

  هاي انتقال آب ر لولهيي مسبردار خاك -و
جزييـات  . شـود  مي يردارب خاكب 3-5-8هاي زيرزميني مندرج در بند  هاي مدفون همانند زهكش هر خطوط لوليمس

جمهـور   ريزي و نظـارت راهبـردي ريـيس    معاونت برنامه 303س مندرجات نشريه راساها بايد ب  لوله  عمليات خاكي ترانشه
   .انجام شود

   يها جهت زهكش ر پوشش كاناليي زبردار خاك -ز
 يزهكشـ  يها، حفر مجار يروانيگالژ شر يماهر را برا يانسان يرويز نيات، امكانات و نيد قبل از شروع عمليمانكار بايپ

بر حسب  1طرفه كيهاي  چهيدريا بدون هاي زهكش با  لوله يو كارگذار يزيلترريف ي،كانال و گودبردار يروانيدر كف و ش
ر يـ كنواخـت در ز ياي با ضـخامت   ماسه -يلتر شنيه فيال ينيب شيدر صورت پ. هاي مشخص، فراهم كند تيدر موقع مورد

  . رديانجام گ 14-5-4 فيت مفاد مندرج در رديد با رعايي بابردار خاك، يپوشش بتن

                                                       
1- Weephole with Flap Gate 
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و  يروانيشـ  يهاي رو اريطرفه، حفر ش كيچه يبا در يهاي زهكش و استقرار لوله يزيلترريف يهاي كوچك برا حفر چال
در حفـر  . باشد ييهاي اجرا د طبق ابعاد و رقوم و مشخصات ارائه شده در نقشهيها، با ر پوشش كاناليت آب زيهدا يمجار

ـ   يچنانچـه مجـار  . نديب نبيآس يپوشش بتن بستركار گرفته شود تا  به يالزم است دقت كاف ين مجاريا ش از يمـذكور ب
ده را بـا مصـالح   يـ ب ديي آسـ هـا  محـل مانكار طبق نظر دستگاه نظارت يگردد، الزم است پ ين شده حفارييهاي تع اندازه

   .ديم نمايمناسب و مورد تاييد ترم

  هاي روباز زهكش يكن ي و كانالبردار خاك -ح
بـه   تـا حـد امكـان    ينـ يرزميبه سمت باالدست انجام و آب ز) انتها(ه يد از محل تخليهاي روباز با ي زهكشبردار خاك
ات يـ عمل ياجرا يبرا يط بهتري، شرايكننده آب مازاد اراض هيو تخل يهاي اصل زهكش يبا اجرا. ه گردديتخل يصورت ثقل
رعايـت  . دياز به پمپاژ به حداقل خواهد رسـ يو ن ينيرزمير تراز آب زيات زيشود و عمل يفراهم م يدستهاي باال در زهكش

   .ستا الزاميهاي روباز  زهكش ساخت يبرا  ين مشخصات عموميا 1-5-8مندرجات بند 

  يح اراضيتسط يي برابردار خاك -ط
  .شده است ارائه 6-4ند ب ي درح اراضيدر تسط يريز خاكو  يبردار خاكات يعمل يمشخصات فن

  و ابنيه فنيها  محل سازه يكن يپ -4-2-2
 ا فاصـله يـ نشـده باشـد و    ينـ يب  شياي پـ  واره گـود فاصـله  ين قالب و دي، بيياجرا يليي تفصها نقشهدر صورتي كه در 

زان يـ م تـوان بـه   يدستگاه نظارت م تاييدنباشد با  يها، كاف ل مختلف از جمله لزوم بازكردن قالبيشده، به دال ينيب شيپ
بعد از اتمام . اضافه نمود يبه ابعاد گودبردار) ن ترازيتر نيين قالب و جدار گود در پايب متر سانتي 50حداكثر تا (از يمورد ن

 يـي ي اجراهـا  روش. ده خواهد شديدستگاه نظارت پر و كوب تاييدي مورد ها روشن فاصله با مصالح و ي، ايساز يات پيعمل
 يبـرا  يهاي دست ن منظور استفاده از متراكم كنندهيبه ا. شود يريه جلوگيدن به ابنيب رسيسباشد كه از آ يبه نحود يبا

ن يـ الزم اسـت ا  يكنـ  يدر صورت مناسب بودن مصالح حاصل از پـ . باشد مي يالزام فني هيدن مصالح در مجاورت ابنيكوب
در . اي دارد ه ژيـ ت ويـ اسـتحكام اهم و  ياز لحـاظ سـخت   ين كف پيهمگن بودن زم. ها استفاده شود  يريز خاكمصالح در 

ات يـ مشاهده شـود الزم اسـت عمل   ياي در كف پ قابل مالحظه ي، ناهمگنييي اجراها نقشه ينيب شيصورتي كه خارج از پ
ن يا ماشيها با دست  سازه يكن يپ. ا دستور دستگاه نظارت اجرا شوديو  يخصوص يبر اساس مشخصات فن يخاص يياجرا

ن يـ ا طبق نظر دسـتگاه نظـارت   دهد، الزم است ين را ميبا ماش يكن يكه ابعاد آن اجازه پ ييها سازه يبرا . شود ميانجام 
  .خواهد گرفتدستگاه نظارت صورت  تاييدها فقط با  سازه يدست يكن يپ. ن انجام شوديعمل با ماش

خص شده است و پيمانكـار  ي اجرايي منضم به پيمان مشها نقشهها در  كني ها و پي برداري خاكشيب مناسب و پايدار 
 يدر صـورتي كـه طـ   ي اجرايي ها نقشهرعايت شيب مندرج در  با وجودرحال ه به. باشد ها مي موظف به رعايت اين شيب

دات يـ درنـگ تمه  يد بيمانكار بايرد، پيو لغزش قرار گ يداريواره گود در معرض ناپايا بعد از آن، ديي و بردار خاكات يعمل



  51  01/08/92  يخاك اتيعمل - چهارم فصل

 

ات تاسيسـ هـا و   سـازه  يمنـ يواره و حفاظت موقت از ايد يداريشرفت روند ناپاياز پ يريجلوگ يامناسب و الزم بر يياجرا
قبل از شروع بـه  . را از موضوع آگاه سازددستگاه نظارت عا يكار برده و سر دست توده در حال لغزش را به نييا پايباالدست 
د يـ با يـي متر عوامل اجرا 2ش از يي با عمق بيها يردارا اشباع و در گودبيهاي نسبتا سست و  نيژه در زميو ، بهيگودبردار

و  ياگر در هر نقطه از كف پـ . داشته باشندرا ها  يداريدر صورت بروز ناپا يفور يانجام اقدامات حفاظت يالزم برا يآمادگ
هم خـورده و سسـت    به يات گودبرداريعمل يبر اثر اجرا يعيها، مصالح طب ز بستر لولهيها و ن سازه واره شالوده يا اطراف دي

ا با مصالح مناسب يده شود و يكوب يعين مصالح حداقل تا حد تراكم طبيدستگاه نظارت ا تاييدد طبق روش مورد يشود با
ن يتـر  د تا سنگ بستر در سـالم يها به عمل آ اطيد تمام احتيها با سازه يدر سنگ برا يدر گودبردار. ن گردديگزيگر جايد

از خارج  يهاي ناش ي مجزا، محل حفرهها سنگي درشت و تخته ها سنگ قلوه يهاي دارا نيمدر ز. بماند يحالت ممكن باق
در سنگ، در  يدر گودبردار. د مطابق با دستورالعمل دستگاه نظارت با مصالح مناسب پر شودين قطعات سنگ باينمودن ا

ز يـ ر طبق دستور دسـتگاه نظـارت تم  ها ب ن فضايهاي سست، ا ا حفرات پر شده با خاكيو  يصورت برخورد به حفرات خال
  . شده و با مصالح مناسب پر خواهد شد

ا يـ و  ياز كـف پـ   يا بخشـ يـ هاي سست و نامناسب در تمام  )لنز(يا عدسيها و  هينشده ال ينيب شيدر صورت حضور پ
ـ  يگزي، دستگاه نظارت دستورالعمل برداشت مصالح نامناسـب و جـا  يهاي فن سازه ي اطراف شالوده ا مصـالح  ن كـردن آن ب

  . صادر خواهد كرد يبه روش مقتض رامناسب 
هـا و   سـازه  يكـف پـ   يشده بـرا  ينيب شير تراز پيها در ز يبردار خاكت دقت را به عمل آورد تا تراز يد نهايمانكار بايپ
ده در برداشـته شـ   يكردن مصالح اضـاف  نيگزيمانكار، جاياز قصور پ يي ناشبردار خاكدر صورت اضافه . رديها قرار نگ لوله

حاصل  ا با خاكيو  ييا مصالح بناي يمانيا سي يمانند بتن الغر، شفته آهك(ها با مصالح مناسب  ا اطراف شالودهيو  يكف پ
بسـته بـه نظـر و     )ده خواهـد شـد  يـ ه كوبياول يعيا تراكم طببحداقل برابر  در صورت مناسب بودن آنكه  برداري خاكاز 

ها و كف گود در مقابـل اثـر    وارهيحفاظت د يدات الزم برايد تمهيمانكار بايپ. دستور دستگاه نظارت صورت خواهد گرفت
  .گيرد كار بهرا  يو نفوذ يهاي سطح آب يبيتخر

كانـال طبـق    يريـز  خـاك ات يـ د عمليقرار گرفته باشد، ابتدا با يريز خاكدر ر كانال يها در مس ت سازهيچنانچه موقع
هاي  سازه يژه برايو كانال به يريز خاكسازه قبل از  ساخت. ي گردداربرد خاكها  مشخصات اجرا شود و سپس محل سازه

  . شود يه نميكوچك توص
د يـ ا به دستور دستگاه نظارت انجام داد بايو  ها نقشهو رگالژ را مطابق مشخصات و  يمانكار گودبرداريكه پ پس از اين

دستگاه نظارت، انجـام   تاييدبدون . رديقرار گ يزرسا ترانشه مورد بايموضوع را به دستگاه نظارت اطالع دهد تا محل گود 
  .ده نخواهد شديپر و پوش يگونه گودبردار چين هيات در داخل گود مجاز نبوده و همچنيهرگونه عمل
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  يهاي سنگ نيدر زم يحفار -4-2-3
هـا،   كانـال كار برد تا مقطـع   ر الزم را بهيها و تداب د مراقبتيمانكار بايهاي سخت، پ و خاك يهاي سنگ نيزم يدر حفار

و  ييهاي اجرا مندرج در نقشه يو طول يمطابق مقاطع عرض ي،فنو ابنيه  ها سازه يز گودبرداريها و ن ها، ترانشه لوله زهكش
هاي موجود در  يوستگيسنگ و ناپ يبند هيط خاص، مانند جنس و اليبه علت شرا كه درصورتي. انجام شود ها دستورالعمل

ر نظـر دسـتگاه نظـارت انجـام شـده،      يـ د زيـ با بـرداري  سنگات يمكن نباشد، اضافه عملن امر ميبه ا يابيتوده سنگ دست
   .مجلس گردد و به تاييد كارفرما برسد صورت

مانكـار  يمجـاز اسـت كـه پ    يالذكر تنها موقع هاي فوق يان حفارياد در جريهاي ز در حجم برداري سنگات ياضافه عمل
ر استفاده از چكش هيدروليكي، مواد ناريـه و يـا مـواد شـيميايي را بـه      نظي برداري سنگي مختلف ها روشبسته به مورد، 
دستگاه نظارت  تاييدرقابل اجتناب را جهت يغ برداري سنگمربوط به اضافه  يهيو گزارش توج نموده ارائه دستگاه نظارت

  . كارفرما ارائه كرده باشد و تصويب
تا حد  ها نقشهن شده در يير خطوط تراز تعيدر ز يسنگ هاي رد كه بافتيصورت گ يد به نحويبا برداري سنگات يعمل

  . ن حالت ممكن حفظ شوديتر ن و مناسبيمانده و در بهترينخورده باق ممكن دست

  با مواد منفجره يحفار -4-2-4
اسـتفاده از مـواد منفجـره ضـرورت داشـته باشـد،        يهاي سنگ نيدر زم يي و گودبرداربردار خاك يدر صورتي كه برا

  . ت شوديقا رعايدق دير بايمالحظات ز
. ن مـواد انجـام شـود   يـ مربـوط بـه ا   يمنـ ين و مقـررات ا يد طبق قوانيحمل، انبار كردن و به كاربردن مواد منفجره با

باشـد   آنهـا  يبـا اطـالع قبلـ    آنهـا صالح بوده و مصرف  ينظر مقامات ذ ريد با اطالع و زين مواد بايو انبار كردن ا نگهداري
بـه   يبيگونه آسـ  چيات انفجار به عمل آورد تا هيعمل هنگامت مراقبت را در يد نهاييمانكار باپ). 3-2-2رجوع شود به بند (

د در نقاط مناسب مستقر يمحافظ و عالئم با يقبل از هر انفجار تعداد كاف. ل شده وارد نشوديهاي تكم ا كاريافراد، اموال و 
هاي مواد منفجره كامال  كه تمام خرج يد تا زمانيبا يفاظات استحيعمل. شود يريجلوگ يگردد تا از هر گونه حادثه احتمال

  .ابديمنفجر نشده باشد، ادامه 
هـاي   تحت نظارت دستگاه نظـارت بـه انجـام انفجـار     بايد مانكاري، پيسنگ هاي زمين اد دريبا حجم ز يبردار در روباره

ـ  نه چالين گزيتر منظور انتخاب مناسب به يشيآزما سـطوح   يدگيـ د بيو آسـ  يم خـوردگ هـ  و انفجـار بـا حـداقل بـه     يزن
  .نمايداقدام  يبردار و حداقل اضافه روباره برداري سنگ

د، يـ وارد آ يهاي فنـ  ژه در مقطع كانال و بستر سازهي، به ويياز انفجار كه به بافت سطوح نها يب مهم ناشيهر نوع آس
ز كـردن  يـ تم گيـري،  لـق  به مـورد شـامل   تواند بسته يم مين ترميا. م شوديدستور دستگاه نظارت اصالح و ترمد طبق يبا

  . دستگاه نظارت باشد تاييدبا مصالح و روش مورد  ياضافه حفار يده و پركردن فضايب ديي آسها سنگسطوح از 



  53  01/08/92  يخاك اتيعمل - چهارم فصل

 

ا احتمـال  يـ و  يب اضـاف يبا مواد منفجره موجب تخر برداري سنگات يص دستگاه نظارت، عمليدر صورتي كه به تشخ
ن اطراف محل انفجار شود، استفاده از اين نوع مواد يساكن يجاد مزاحمت برايا ايجاور و ات متاسيسوارد آمدن خسارت به 

  . مجاز نخواهد بود

  يبردار زشير - 4-2-5
ي رخ دهد، بردار خاك يشده برا ينيب شيخارج از حدود پ يا لغزشيزش يي، ربردار خاكات يان عمليكه در جر يدر موارد

  . ه خواهد شديحمل و تخل دپوي مصالح مازاد  نظارت برداشته شده و به محل توده فروافتاده، با روش مورد تاييد دستگاه
سازه  ساختدات الزم مانند ير و تمهيد با اتخاذ تدابيي بابردار خاكات يدستگاه نظارت، عمل تاييددر صورت لزوم و با 

ات و تاسيسـ هـا،   ناب به ساختميرد كه از وارد آمدن آسيصورت گ يقيبه طر يبندكوب ا پشتيو  1جاد پلكانيا اينگهبان و 
هـاي مجـاور در اثـر     نيات و زمـ تاسيسـ هاي وارده بـه   بيآس مسوولمانكار يهرحال پ به. شود يريهاي مجاور جلوگ نيزم

  .باشد ميها  يگودبردار

  يبردار خاكات يتداوم عمل -4-2-6
شـود كـه از    ينيب شيپ ينحود به يي بابردار خاكات يمانكار، تداوم عمليتوسط پ يات خاكيه برنامه عمليدر هنگام ته

ات يـ عمل. احتـراز شـود   آنهـا  يهـا قبـل از اجـرا    ها و بستر سازه ش بستر كاناليشدن و فرسا ، شستهيشدن، هوازدگ سست
ي هـا  سـنگ متشكل از  يهاي سنگ ا بستريو  يهاي خاك بستر آنهاجه يب كه در نتيي پراكنده و بدون نظم و ترتبردار خاك

ن يـ ا يجـه بـه اسـتحكام و همگنـ    يها شـوند و در نت  كاره ر مهين يمدت طوالن يبرا يازدگش و هويحساس در مقابل فرسا
   .ستيب برسد، مجاز نيسطوح آس

  مصالح و منابع قرضه  - 4-3

  ها محل قرضه -4-3-1
ا انتخاب يشده و  ينيب شيهاي پ ر در محل قرضهييهرگونه تغ. شود يمان مشخص ميها در اسناد و مدارك پ محل قرضه

ي هـا  آزمـايش ج يدستگاه نظارت مشتمل بـر نتـا   يهيد بر اساس گزارش توجيدر طول زمان اجرا باد يهاي جد محل قرضه
مانكـار  يپ يد قرضـه از سـو  يـ چنانچـه محـل جد  . رديـ كارفرما صـورت گ  تاييدشگاه مورد يانجام شده توسط آزما يضرور

 ها آزمايشج يانكار را همراه با نتاميپ يشنهاد كتبيد، پيشنهاد شده باشد، دستگاه نظارت در صورت موافقت با قرضه جديپ
  . كند يبه كارفرما ارائه م تاييدخود جهت  يه فنيو نظر

                                                       
1- Berm 
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از مـزارع شـود، مجـاز     بـرداري  بهـره در  يجاد مشكالتي، در صورتي كه منجر به ايهاي مزروع نيبرداشت قرضه در زم
پس از تملـك زمـين توسـط كارفرمـا     ، اشداجتناب ناپذير ب عنوان قرضه هب يدر صورتي كه استفاده از قطعات زراع. ستين

پيمانكار تهيـه و بايـد    زان خاك قابل برداشت توسطيقرضه پس از برداشت خاك از قرضه همراه با م يح اراضينقشه تسط
مانكـار ابـالغ   ياجـرا بـه پ   يبـرا برداشـت خـاك از قرضـه    كارفرما، تصويب پس از . شود ارائهدستگاه نظارت براي تاييد به 

حاصـل از   ياز به خاك جهت پركردن محل قرضه مزارع، با دستورالعمل دستگاه نظارت خاك نبـات يصورت ندر . گردد مي
  .رديگ يح صورت ميو سپس تسط خش خاكات پين محل انتقال داده شده و عمليا  ها به ريز خاكبستر  يساز آماده

 مسـايل ه يـ د كليـ ز برداشت مصالح باا يهاي ناش دامنه ييب نهاين عمق برداشت و شييتع و ها در انتخاب محل قرضه
افراد و مقررات مربـوط   يمنيات مجاور، اتاسيسه و يها، ابن ساختمان يمني، اينيرزميهاي ز آب زهكشي سطحي، مربوط به

داده شـود كـه محـل قرضـه در      يبيد ترتياز جمله با. رديت قرار گيمورد توجه و رعا... و يراث فرهنگيست، ميز طيبه مح
د محـل قرضـه، پـس از برداشـت مصـالح،      يـ ن منظور بايا يبرا ؛ل نشوديپس از آن به محل مانداب تبد برداشت و هنگام
ر ين تـداب يهمچن. مناسب در نظر گرفته شود يستم زهكشيح شده و در صورت لزوم طبق دستور دستگاه نظارت، سيتسط
  . ديبه عمل آها  به محل قرضه يسطح يهاي جار ل و آبياز ورود س يريجلوگ يالزم برا يياجرا

ات يـ عمل يمانكـار حجـم قرضـه را بـرا    يبرداشـت، پ  هنگـام ا در يـ هـا و   در صورتي كه قبل از شروع برداشت از قرضـه 
دسـتگاه   تاييـد و  يد جهـت بررسـ  يجد ياحتمال) يها(شنهاد قرضهيل خود را همراه با پيد دالينداند، با يكاف يريز خاك

در مورد  ياطالعات كاف يد از جمله حاويها با د قرضهيي جدها محلر در مورد مانكايشنهاد پيپ. نظارت و كارفرما ارائه كند
  .باشد يهاي دسترس مربوط به راه مسايلز يالزم و ن يهاي قانون استمالك و كسب مجوز يو ادار يها و روند حقوق مهلت

  ت مصالح قرضهيفيك -4-3-2
ـ   هـاي  جـزو رده  1ديـ فايوني يبنـد  سـتم طبقـه  يكه طبق س يعيهاي طب ه خاكيكل قـرار  ) PTو  OL ،OH( يخـاك آل

  . ها هستند ريز خاكساخت بدنه  يرد، بالقوه قابل استفاده برايگ ينم
ر در صـورتي كـه در   يپـذ  شير، واگرا و فرسايپذ ر، انحالليپذ هاي تورم ساز مانند خاك مسالههاي  نحوه استفاده از خاك

 ،هـا  آزمـايش ج ينتـا  يالزم و بررس يشگاهيآزماي ها آزمايشمشخص نشده باشد پس از انجام  يو خصوص يمشخصات فن
در ساخت بدنـه  ) ريزه سنگ( برداري سنگكار بردن مصالح حاصل از  به. توسط دستگاه نظارت به پيمانكار ابالغ خواهد شد

ه يـ سـطح ال  يهـا، نـاهموار   دانـه  سـنگ شـدن   هيـ شدن و تجز ت هوازدهيمانند قابل يمسايل يس بررسراساد بيها با ريز خاك
بـا   يهـاي  در اسـتفاده از ماسـه و شـن   . رديانجام پذ هريز سنگه يال يبررو يكارگاه آالت ماشينشده و مشكل تردد  ممتراك
در مقابـل   آنهـا  يريپـذ  شيالزم اسـت فرسـا   ،هـا  ريز خاكساخت  يبرا) 4از  تر كم يكنواختيب يضر( كنواختي يبند دانه
  . رديقرار گ يمورد بررس يكارگاه آالت شينمار چرخ يدر ز آنها يداريز مشكل ناپايو ن يهاي سطح آب

                                                       
1- Unified Soil Classification System 
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است  موظفت خاك مواجه شود، يفينشده ك ينيب شير پييي از قرضه، با تغبردار خاكات يعمل هنگاممانكار يچنانچه پ
، يهـاي نبـات   خـاك  ينحـوه انبـار كـردن موقـت و دائمـ     . عا به دستگاه نظارت اطالع دهديف سرين تكلييتع يمراتب را برا

ا يذكر شده و  يخصوص يي جدا شده، در مشخصات فنها سنگو قطعه  ها سنگ هاي نامناسب و قلوه ، خاكيهاي آل خاك
سطح محل قرضه بـه   يهاي نبات در صورتي كه استفاده مجدد از خاك. شود يمانكار اعالم ميله دستگاه نظارت به پيبه وس

د در يـ مانكـار با يشـده باشـد، پ   ينـ يب شيشت پات بردايپس از اتمام عملقرضه ها و كف محل  منظور پوشش سطح دامنه
 ييب نهـا يشـ . ديـ دستگاه نظارت انبـار نما  تاييدها را جداگانه در محل مناسب و مورد  ن خاكيات برداشت، ايعمل يابتدا
ا دسـتورالعمل  يـ و  يـي ي اجراهـا  نقشـه كه در  باشد مگر اين )قائم( 5/1 به) يافق( 1 از تر بيشد يهاي محل قرضه نبا دامنه
  . تگاه نظارت، خالف آن ذكر گردددس

  ها يها و گودبردار يبردار خاكاستفاده از مصالح  - 4-3-3
ي بـردار  خـاك ، يعـ ين طبيدر زمـ  يكنـ  ي، خاك حاصل از كانالبردار خاكها در  ها شامل خاك روباره كانال ن خاكيا

س نتـايج  راساكه ب ست مگر آنا يها ضرور يريز خاكها براي  استفاده از اين خاك. باشد ميها  سازه يها و گودبردار زهكش
ص قابـل اسـتفاده   ير صورت تشـخ د. ها نامناسب اعالم شود ريز خاكو دستور دستگاه نظارت استفاده از آن در  ها آزمايش
شـود و   يآور ه جمـع يـ رقابل استفاده رويو غ يو آل يي، خاك نباتبردار خاكات يها، الزم است قبل از عمل ن خاكيبودن ا

بـا نظـر دسـتگاه     يات حفاريخاك حاصل از عمل. اقدام شود يات حفارياه نظارت نسبت به شروع عملپس از تاييد دستگ
م يه و تنظـ يـ و تخل يريـز  خـاك و حمل بـه محـل    يريدپو شده و سپس نسبت به بارگ يي حفارها محلنظارت در كنار 

ات يـ عمل هنگـام نكـار موظـف اسـت در    ماي، پها خاكدر صورت استفاده از اين . اقدام خواهد شد آنهارطوبت و استفاده از 
هاي ناشناخته اقدام  ك خاكير با اطالع دستگاه نظارت نسبت به تفكيرات در جنس بستر مسييمشاهده تغ با يبردار خاك
ن مصـالح  يت ايفيك كه درصورتي. مجاز خواهد بود آنهاد استفاده از يخاك مورد ترد يدر صورت تاييد مشخصات فن. دينما

ه يتخلحمل و شده  نييي تعها محل بهاز باشد، به دستور دستگاه نظارت يش از مقدار مورد نيا حجم آن بيمناسب نبوده و 
منطقـه سـازگار و    يعـ يد با شكل طبيتوده انباشته شده با يشكل ظاهر. و به شكل مورد قبول پخش و رگالژ خواهد شد

هـا   ن انباشـته يب دامنه ايش. رديانداب صورت گجاد ميو بدون ا يبه خوب آنهادر  يهاي سطح آب يهماهنگ بوده و زهكش
  .باشد )قائم( 5/1 به) يافق( 1 از تر بيشد ينبا

  زدانه در محل قرضهيهاي ر خاك يساز آماده -4-3-4
هـا، جـداكردن    تراكم، خردكردن كلوخـه  ياز برايم رطوبت مورد نيد در محل قرضه از لحاظ تنظيزدانه بايهاي ر خاك

هـاي   ينيب شيد پيمانكار بايپ. شود يآور ا دستور دستگاه نظارت عملي يخصوص يفن ره طبق مشخصاتيو غ ها سنگ قلوه
 ييط آب و هـوا يـ در شـرا   يضـرور  وسـايل و  يساز آب الزم، محل آماده تامينژه از لحاظ يو به يساز ن آمادهيا يالزم برا
  .به عمل آوردرا ـ  ينيب شيقابل پ
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   ياختالط مصالح خاك -4-3-5
در  يرينفوذپـذ  بنـدي و  دانه ريي الزم نظها ويژگيمنظور حصول  ا چند قرضه بهيقرضه ك يهاي مختلف  اختالط خاك

. اسـت  اجـرا  ب كارفرما قابـل يدستگاه نظارت و تصو تاييدد نشده باشد، پس از يق يخصوص يصورتي كه در مشخصات فن
و مشخصـات   هـا  نقشـه ه در شد ينيب شيبه تراكم پ يابيمنظور دست هاي مختلف فقط به هاي مختلف از قرضه اختالط خاك

دسـتگاه نظـارت    تاييدمورد، با  توان بسته به يالزم م يعدم حصول تراكم نسب مسالهحل  يبرا. ستيمجاز ن يخصوص يفن
  :ر استفاده نموديهاي ز حل از راه

  هاي مورد استفاده  ر غلتكييتغ −
  هيكاهش ضخامت ال −
  گذر غلتك ش تعداديهمراه با افزا) در محدوده مجاز(كاهش رطوبت خاك  −

  ن بستريها و زم ريز خاكساز در  مسالههاي  خاك -4-4

هـاي   در ساخت سازه آنهاشود كه استفاده از  ياطالق م ييها به خاك ،هاي نامتعارف ا خاكيساز  هاي مساله هاي خاك واژه
 بـرداري  رهبهـ ا يـ در طـول دوره سـاخت و   ديـدگي   موجب تخريب و آسيب يكيدروليهاي ه در بستر سازه آنهاوجود ا ي يخاك
ـ  4گرا ، روان3ريپذ ، انحالل2، واگرا1ريپذ هاي تورم توان به خاك يها م ن خاكياز جمله ا. گردد مي از  يبعضـ . اشـاره نمـود   5يو آل

هـاي   لياز شـ  ير ماننـد برخـ  يپذ ي تورمها سنگ. ساز باشند توانند مساله يم يكيدروليهاي ه ز به عنوان بستر سازهين ها سنگ
  . هستند ها سنگن ياز جمله ا ها نظير مارن ش رطوبتيو افزا يف در مقابل هوازدگيي ضعها سنگ و سنگ گچ، متراكم

ي هـا  آزمايشق و انجام يهاي دق يمستلزم بررس آنها بودن ساز مساله يژگيها از لحاظ و ن خاكيا يبند و رده ييشناسا
مربـوط بـه نحـوه اصـالح و      يليي تكمها مايشآزو  ها آزمايشن يا ج يه نتايبر پادستگاه نظارت . ك خاك استيخاص مكان

ن يـ بـا ا . ديـ نما يها را مشـخص مـ   ن خاكيكاربرد ا يرا الزم بداند، چگونگ آنهاها كه ممكن است انجام  ن خاكيا يبهساز
ز يـ هـا و ن  و قرضـه  ي محل اجراي پروژهعيهاي طب ساز در پهنه مسالههاي  بودن حضور خاك يل امكان موضعيوجود، به دل

 چـارچوب در  آنهـا كامـل   ينـ يب شيكـه پـ   يراتـ ييگر تغيك محل به محل مجاور و ديساز خاك از  مساله يژگيورات ييتغ
سـت، ممكـن اسـت انجـام     يمقدور ن يبه سادگ يمعمول در مراحل اول و دوم طراح ي و مكانيك خاككيمطالعات ژئوتكن

طـراح بـه    ياز سـو  آنهـا كاربرد  يد چگونگدر مور يينها يريگ ميها و تصم ن خاكيدر مورد ا تكميلي يها آزمايش يبرخ
 يل اجـرا يتسـه  يهاي الزم را بـرا  ينيب شيد پيمانكار باين صورت، دستگاه نظارت و پيدر ا. مرحله اجرا موكول شده باشد

                                                       
1- Expansive 
2- Dispersive 
3- Soluble 
4- Liquefiable 
5- Organic 
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مانكار موظف است از ين خصوص پيدر ا. ها به عمل آورند نهين گزيتر جهت انتخاب مناسب ها آزمايشن يع و به موقع ايسر
د تـا بسـته بـه    يـ ه نمايهاي الزم را ته ها و منابع قرضه، طبق دستورالعمل دستگاه نظارت نمونه ر كاناليهكش، مسر زيمس

، يع جهات و مالحظات فنـ يدستگاه نظارت با توجه به جم. انجام شود آنهات يفيص كيي الزم جهت تشخها آزمايشمورد 
ق يدق يمانكار ملزم به اجرايپ. دينما يمانكار ابالغ مياجرا به پمات الزم را اتخاذ و جهت يپروژه، تصم يو اجتماع ياقتصاد

   .باشد ميپيمان  چارچوبهاي دستگاه نظارت در  دستورالعمل
ه ممكن اسـت مسـتلزم   ينشده در طرح اول ينيب شيپ مسايلاز  يبعض ييحل اجرا نه، راهين زميكه در ا با توجه به اين 

ر اسـناد  يا سـا يـ و  يخصوصـ  يي خاص باشد، در صورتي كه در مشخصات فنها روشابزار و  يريكارگ ز بهيصرف وقت و ن
 يه مراحـل بررسـ  يد در كليمانكار باي، پاشاره شده و نحوه مقابله با آن تشريح شده باشد هاي نامتعارف خاكوجود مان يپ

ها را به دقت مورد  ز قرضهينر پروژه و يها در مس گونه خاك از حضور اين يناش مسايلز كارگاه و اجرا، ياسناد مناقصه، تجه
  . ديخود منظور نما يات خاكيعمل يزمان ن برنامهيتوجه قرار داده و در تدو

 ينـ يب شيه پـ يي نامتعارف كه حضور آن در طرح اولها ويژگيمانكار در صورت مشاهده هر نوع خاك با ين، پيعالوه برا
   .رساند يجود به اطالع دستگاه نظارت مل و شواهد مويو با ذكر دال ينشده است، موضوع را به صورت كتب

  :ساز عبارتند از مسالههاي  ن انواع خاكيتر مهم
و ...) سـنگ گـچ،   (شـونده   هـاي متـورم   دانه سنگ يهاي حاو ر، خاكيپذ هاي تورم ر، شامل رسيپذ هاي تورم خاك  -الف

  .خبندانيهاي حساس در مقابل  خاك
  .شوند ر جريان متمركز آب به راحتي شسته ميهاي خاصي كه در اث ي واگرا شامل رسها خاك  -ب
هـاي   لتيهـا و سـ   هـاي واگـرا و ماسـه    ، شـامل خـاك  )شسـتگي  ف در مقابـل آب يضـع (ر يپـذ  شيهاي فرسا خاك  -ج

  .ريپذ شيفرسا
ر امـالح قابـل   ي، گچ و سـا )ميكلرور سد(مقدار قابل مالحظه نمك  يهاي حاو ر، مانند خاكيپذ هاي انحالل خاك  –د

  .شدن در آب حل
  .ريپذ هيهاي خردشونده و تجز دانه سنگ يهاي حاو خاك  - ه
  .گرا هاي روان خاك  -و

  ريپذ هاي تورم خاك - 4-4-1
ب يشوند و اين تورم باعث تخر ياصطالح متورم مبه افته و ياد حجم يكه با جذب آب، ازدشود  يي اطالق ميها خاكبه 

گر، كـاهش رطوبـت   ياز طرف د. گردد مي يو زهكش ياريهاي آب هاي سبك در سامانه ها و بتن كف سازه بتن پوشش كانال
هاي  خاك ييشناسا موثرق و يروش دق. شود يم ريز خاكق در يهاي عم جاد تركيو ا آنهاها باعث منقبض شدن  ن خاكيا

خـاك مشـكوك بـه    ي بررسـي  دسـتگاه نظـارت بـرا   . اسـتوار اسـت   يشـگاه يي آزماهـا  آزمايش ير اساسا بر مبنايپذ تورم
ن حـدود  يـي تع هـا  آزمـايش ن يـ از جملـه ا . دهـد  يي الزم را مها آزمايشدستور انجام  پذيري آن يزان تورمي و مريپذ تورم
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ج يس نتـا راسـا ب .باشـد  مـي  متـر  ميلـي  002/0از  تـر  كوچكتربرگ، درصد رس، درصد رطوبت حد انقباض و درصد ذرات ا
اقـدامات   يهـاي الزم بـرا   س آن هشـدار راساو بر را مد نظر قرار داد يز يكل يبند توان طبقه يم يشگاهيي آزماها آزمايش

  :داده شود يبعد
  15تا  10 1يرينشانه خم -كم يريل تورم پذيپتانس −
  30تا  15 يرينشانه خم -متوسط يريل تورم پذيپتانس −
 30ش از يب يرينشانه خم -اديز يلياد تا خيز يريل تورم پذيپتانس −

 آنها 200كه درصد رد شده از الك شماره  ي، وقت)MHو  CH(اد يز يريت خميهاي با خاص لتيها و س استفاده از رس
ه يباشد، توص 40ش از يب) PI( آنها يريدرصد و نشانه خم 35ش از يبه ب) متر ميلي 50زتر از يبخش ر يبند دانه يبرمبنا(
الزم  يشـگاه يكه مطالعه آزما نيا مشروط بر و) تر به مصالح مناسب ياز لحاظ دسترس( ييط استثنايشود، مگر در شرا ينم

هـاي بـا    هرحال اسـتفاده از خـاك   به. انجام گرفته باشد آنهاو تراكم  يآور ط عمليز شرايتورم و انقباض و ن يبررو يو كاف
  .ردياط صورت پذيد با احتيبا) MHو  CH(اد يز يريخم

  هاي واگرا خاك -4-4-2
 يهـاي داخلـ   ز جـداره تـرك  ين و يسطح خارج( آنهاان آب در سطح يهستند كه در اثر جر ييها هاي واگرا، رس خاك

هـاي   انيـ در اثـر جر  يهـا حتـ   ن خاكيا. شوند يشده و همراه با آن شسته م رس در آب معلق يدييذرات كلو) توده خاك
. بـه بـار آورد   يناگهـان  يو خراباشد ع بيار سريتواند بس يم يهاي آب در سازه آنهاش يشوند و فرسا يز شسته ميار آرام نيبس

  . كند ينم يجاد شستگيموجود در خاك واگرا، ا ينافذ معمولق ميتراوش آب از طر
 يدرومتريـ ي ههـا  آزمايشمانند  »ييايميش«و  »يكيزيف «ش ياز چند آزما يبيهاي واگرا، انجام ترك خاك ييشناسا يبرا

چهـار   م بـه يون سـد يش نسـبت كـات  يمانند آزمـا  ييايميي شها آزمايشو  )يكيزيي فها آزمايش (هول و كرامپ  نيدوگانه، پ
   .قابل توصيه است )عصاره اشباع(خاك  يآب منفذ (SAR)م يا نسبت جذب سديو  Ca ،Na ،Mg ،Kون يكات

  : ن بستر عبارتند ازيا زمي ريز خاكهاي واگرا، در  شدن خاك از شسته يريي جلوگها روش
ا پوشـاندن  يو  در داخل خاك 2ريه غشا نفوذناپذيه اليكمك تعب با سطح خاك به ياز تماس آب جار يريجلوگ −

 .و نفوذناپذير ريناپذ شياي از خاك فرسا به وسيله اليه ريز خاكسطح 

  .مان پرتلنديا سيوم ينيمانند آهك، سولفات آلوم ياصالح خاك واگرا به وسيله اختالط آن با مواد افزودن −
ن آب در ايـ ر جريدر مسـ  3مصـنوعي ا يـ  يلتـر معـدن  يه فيكمك ال شدن توده خاك واگرا به از شسته يريجلوگ −

 .ريز خاكدر  يهاي احتمال ترك

                                                       
1- Plasticity Index (PI) 
2- Geomembrane 

  .ه شده استارائ 8مشخصات فيلترها در فصل  -3
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  مواد حل شونده يا حاويدار  هاي گچ خاك -4-4-3
. و گچ باشند) نمك(ت ير هاليامالح قابل حل در آب نظ يتوانند حاو يخصوص در مناطق خشك م ها به از خاك يبعض

22H(م آبدار يگچ به شكل سولفات كلس O 4وCaSo (در صـورتي  . ابدي يها تظاهر م مختلف در خاك يهاي بلور و در فرم
  .رخ دهد ،به نشست يده منتهيتواند دو پد يرد، ميان آب قرار گين نوع خاك در معرض جريكه ا

  ها ن نمكياز ا يمان ناشيف شدن سيساختار خاك در اثر ضع يفروپاش  −
  .تواند منجر به نشست شود ياز آن م ياك كه تخلخل ناشها در آب و خارج شدن آن از بافت خ ن نمكيحل شدن ا −

درنگ برخورد شود، الزم است يهاي سف ا منابع قرضه به بلوريها و  ر كاناليدر مس يات حفاريدر صورتي كه هنگام عمل
  . ش اقدام شوديانجام آزما يشگاه مستقر در كارگاه براينسبت به برداشت نمونه خاك توسط آزما

ر يـ نظ(كـه در معـرض تـراوش آب قـرار دارنـد       يمصـالح  يبيش از حد مجاز برا) ا امالح قابل حلي(چ هاي داراي گ خاك
هـاي در   ريـز  خـاك د از اسـتفاده از آن در  يشود و با يخاك نامناسب محسوب م) يهاي حفاظت كيكانال، دا يكانال، پ ريز خاك

دات خـاص بـا تاييـد دسـتگاه     يها تمه ن نوع خاكيمعرض تراوش آب احتراز شده و در صورت عبور كانال و زهكش از داخل ا
. ز از خود نشان دهندين يريپذ ورمت تيتوانند خاص يهاي گچ، م ر بودن بلوريپذ دار، به علت تورم هاي گچ خاك. نظارت انجام شود

  .س مطالعات مكانيك خاك و يا مندرجات مشخصات فني خصوصي تعيين خواهد شدراسادرصد مجاز گچ خاك ب

  يآلهاي  خاك -4-4-4
. شـوند  آن شناسـايي مـي   مخصـوص  يبو يگاه  و يره و بافت اسفنجيمعموال توسط رنگ ت يمواد آل يهاي حاو خاك

حفرات شده  يمواد آن حاو يدگيدر اثر پوس يهاي آل خاك. شود ياستفاده م يشگاهيي آزماها آزمايشد از يدرصورت ترد
. دارنـد  ياديـ ز يريپذ ها معموال نشست ن خاكين ايهمچن. ابدي ير مييآن تغ يكيزيخواص ف ييايميرات شييا در اثر تغيو 
  . گردد ميها  ن خاكين عوامل موجب نامناسب بودن ايا

 يـك راهنمـا   عنـوان  بـه . س دستور دستگاه نظارت عمل شـود راساي حاوي مواد آلي بايد بها خاكدر صورت مشاهده 
ا بسـتر  يـ هـاي پوشـش نشـده     كانـال  يدرصد و برا 3هاي با پوشش سخت  هاي بستر كانال خاك يحداكثر درصد مواد آل

  . باشد ميدرصد  5س يهاي سرو جاده

  پذير  هاي فرسايش خاك - 4-4-5
هـاي   هـا و ماسـه   لتيمانند سـ (زدانه يكنواخت و نسبتا ري يبند رچسبنده با دانهيهاي غ ر، خاكيپذ شيهاي فرسا خاك

، هـا  خـاك ن يـ ا  شـوند، بـه   يشده و شسـته مـ   يكيش مكانيآب دچار فرسا يهاي سطح انيهستند كه در مقابل جر )يباد
در  ريز خاك سطح حفاظت ير الزم برايد تدابيبا ريز خاكبه عنوان  ها خاكن يدر كاربرد ا. شود يدار گفته ميي ناپاها خاك

توانـد شـامل پوشـش سـطح      ايـن تـدابير مـي    .به عمـل آورده شـود   ياز بارندگ يهاي ناش مانند آب يهاي جار مقابل آب
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بـه  . دانه، خاك نباتي و يا قلوه سنگ باشد كه بايد مطابق دستور دستگاه نظارت عمل شود ا با اليه خاك درشتهريز خاك
  .نشوند يداخل يدر اثر تراوش دچار شستگ ها خاكاين   د دقت شود كهيز بايها ن عنوان بستر پوشش كانال

  شونده  هيهاي خردشونده و تجز دانه سنگ يهاي حاو خاك -4-4-6
ا خردشونده باشـد،  يهاي پوك و  دانه سنگاي  زان قابل مالحظهيم يرسد، حاو يبه مصرف م ريز خاكه در ك يچنانچه خاك

ن يـ و چـون ا ) شـود  يتـر مـ   زدانهيخاك ر(كند  ير ميير چرخ غلتك تغيش پراكتور و هم در زيان آزمايهم در جر ،آن يبند دانه
. گـردد  رممكن مـي يـ ار مشكل و بعضا غيبس ريز خاكساخت  گامهندر  آنها يرات لزوما متفاوت هستند، كنترل تراكم نسبييتغ

  .رديصورت پذهاي مشخصات فني خصوصي و يا دستورات دستگاه نظارت  س توصيهراساب ديها با ن خاكياستفاده از ا

  گرا هاي روان خاك -4-4-7
ـ   ياي اشباع با تراكم كم م ماسه مصالح ز دسـت داده و  خـود را ا  يطـور موقـت مقاومـت برشـ     هتواند در هنگام زلزلـه ب

ب يتواند در هنگام زلزله موجب تخر يم ها ها و زهكش كانال ،هيبستر ابندر ها  گونه خاك اين. نديدرآ يال لزجيصورت س به
س راسـا يي، بهـا  خاكچنين  گرا زياد بوده و الزم است در صورت برخورد به ي روانها خاكهزينه مقابله با  .شوند آنهااد يز

  .مل شوددستورات دستگاه نظارت ع

  دنيو كوب يريز خاكات يعمل -4-5

  ات يكل -4-5-1
نشان داده شده اسـت، سـاخته شـود،     ي اجراييها نقشهطور كه در  د همانيآن با يب كناريو ش ريز خاك يعرض باال

اسـت   موظـف مانكـار  يشـده، پ  ينيب شيتراكم پ يبرا. دياعالم نما به پيمانكار كتبي را يراتييكه دستگاه نظارت تغ مگر آن
 ،ها ريز خاكهاي  حصول تراكم مورد نظر در كناره يجهت برا نيبد. شود تاميند تا تراكم مورد نظر يرا فراهم نما يداتيتمه

 50را حداكثر تا  ريز خاكتواند عرض  يمانكار ميا با نظر دستگاه نظارت پيو  يخصوص يو مشخصات فن ها نقشهمطابق با 

 ريـز  خـاك  ييد در سرتاسـر عـرض نهـا   يبا يريز خاك يهاي افق هيت الالبته در هر صور. ش دهدين افزاياز طرف متر سانتي
 ريـز  خاكشود، به عرض  يخته مير ريز خاك يروانيدامنه ش يكه از باال بر رو يتوان با مصالح يده شود و نميخته و كوبير

 يب عرضـ يبـه شـ  د بـا توجـه   يـ دن خـاك با يات كوبيز رگالژ خاك و عمليدن آن و نيبستر و كوب يساز آماده. اضافه نمود
ه شـده و باعـث   يـ تخلهدايت و  ريز خاك، آب باران به خارج از ياي انجام شود كه در صورت وقوع بارندگ به گونه ريز خاك
  :ر استيبه شرح ز يو زهكش ياريهاي آب در سامانه ريز خاكانواع . ده نگردديب ساختمان خاك كوبيو تخر يمانداب
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  متراكم ريز خاك -4-5-1-1
ش پراكتـور  ينـه در آزمـا  يتـراكم به  درصـد  95به وسيله غلتك و تا تراكم حـداقل   ي بايداريآب هاي جسم كانال ريز خاك
س يهاي سرو هاي راه ريز خاك. ده شوديكوب هاي اجرايي و يا تراكم مندرج در نقشه )T-99 يآشوا ي ASTM D698(استاندارد 

  . نامند يم» هاي متراكم ريز خاك«ها را  ريز خاكن يا ؛شوند ين صورت اجرا ميهم تر مواقع به ز در بيشين برداري بهرهو 

   1با تراكم حاصل از تردد يريز خاك -4-5-1-2
ا طبق دستور دستگاه نظارت، متراكم كردن يو  يخصوص يمشخصات فني اجرايي، ها نقشهس راساط خاص، بيدر شرا

درصـد پراكتـور اسـتاندارد     85 ي و با تراكم حدودن كارگاهيسنگ آالت ماشينتردد با  برداري بهرههاي  هاي جاده ريز خاك
  . نامند يم» هاي با تراكم حاصل از تردد ريز خاك«ها را  ريز خاكن يا .گيرد صورت مي

  مصالح مازاد يريز خاك -4-5-1-3
و  هـا  نقشـه آن در  يها تجاوز كند و محل دپو و شكل ظاهر ريز خاكها از حجم  يبردار خاككه حجم  يدر تمام موارد
ا يـ د طبق دستور دستگاه نظارت و مطابق مقـاطع كانـال   ين اضافه حجم بايده باشد، امان مشخص نشيمدارك منضم به پ

پخـش،  . دا نكنـد يـ ا زهكـش راه پ ي شسته نشده و به داخل كانال  يط بارندگيشود كه در شرا يسامانده يزهكش به نحو
  . رديگ يارت انجام مو به دستور دستگاه نظ يس مندرجات مشخصات خصوصراساهاي مازاد فقط ب دن خاكيح و كوبيتسط

  )ريز سنگ( 2يسنگ ريز خاك -4-5-1-4
ه يال-هيو به صورت ال برداري سنگبا مصالح حاصل از  طور عمده بها، ريزه سنگگر يا به عبارت دي يهاي سنگ ريز خاك

 توانـد انتخـاب   مي متر سانتي 60تا  20ي از ريز سنگهاي  ضخامت اليه. شوند يده ميبره كوبيهاي و خته شده و با غلتكير
حـداكثر  . نيز قابل قبول خواهد بود متر سانتي 80آالت بزرگ تا  ها در صورت استفاده از ماشين حداكثر ضخامت اليه. شود

4اندازه قطعات سنگ نيز تا 
ها بايد مطابق مشخصات فني  يريز خاكميزان تراكم اين نوع . باشد ميها مجاز  ضخامت اليه 3

تـا   80در اين اسناد، تراكم مشخص نباشد حداقل تراكم قابـل قبـول    كه درصورتيهاي اجرايي بوده و  خصوصي و يا نقشه
   .خواهد بود 3درصد تراكم نسبي 85

                                                       
1- Traffic Compaction 
2- Rockfill 
3- Relative Density (ASTM D4253, ASTM D4254) 
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  ريز خاكبستر  يساز آماده - 4-5-2

  يو بتن ي، بستر سنگيهاي معمول بستر خاك  يو زهكش يساز آماده -4-5-2-1
هـاي دسـتگاه نظـارت     و دستورالعمل ييي اجراها قشهنكه در  يد سطوح و مناطقيبا يريز خاكات يقبل از شروع عمل

. ز و پـاك شـود  يـ اهـان كـامال تم  يو گ درختانشه ي، ريمشخص شده است از مصالح نامناسب، خاك نبات يريز خاك يبرا
  . جا شوند ب و جابهيدستگاه نظارت برحسب مورد برطرف، تخر تاييدد با نظر و يكار با يموانع اجرا

 ن انـداختن ييو پـا  يات نسبت به زهكشـ يعمل يقبل از اجرا ي،نيرزميهاي ز ورت وجود آبدر ص پيمانكار موظف است
با توجه به جنس بستر و مصـالح   يريز خاكحداقل فاصله سطح آب تا بستر  .نمايد مطابق با نظر دستگاه نظارت اقدام آن

  . گردد مين ييبا نظر دستگاه نظارت تع ييي اجراها روشو  يريز خاك
  :ر آماده گردديت نكات زيد با رعايبا ريز خاكبستر 
شـده   يسـاز  وقفه افتد كـه سـطح آمـاده    يمدت زمان يريز خاكات يو عمل ريز خاكبستر  يساز ن آمادهيهرگاه ب  -الف

  . م شوديها ترم مطابق با مشخصات و نقشه ريز خاكند، الزم است طبق دستور دستگاه نظارت بستر يب ببيآس
 يمتر شخم خورده، آبپاشـ  سانتي 15د حداقل به عمق يزدانه باشد، بايهاي ر خاك نوع زا ريز خاكن بستر ياگر زم  -ب

ا طبق نظر دستگاه نظارت يو  يخصوص يا مشخصات فنيها و  مندرج در نقشه يدگيل درصد كوبيشود و تا تحص
  . ده شوديكوب

كم مـورد قبـول دسـتگاه نظـارت     د تا حد تـرا يدانه باشد، با هاي درشت خاكنوع از  ريز خاكن بستر يچنانچه زم  -ج
  . ده شوديكوب

و پـس   يآور و سست آن جمع يزشده و مواد خارجيتم ريز خاك، الزم است قبال بستر يهاي سنگ نيدر مورد زم  -د
باشـد الزم   يهـاي كارسـت   حفـره  يدر صورتي كه سنگ دارا. رديآن صورت گ يرو يريز خاكاز مرطوب كردن، 

ا دستور دستگاه نظارت با بـتن  يو  يخصوص يك شده و بر طبق مشخصات فنها از مواد سست پا ن حفرهياست ا
  .ده شوديگر پر و كوبيا مصالح مناسب ديمگر و 

ز يد تميرد، سطح بتن بايصورت گ يسطوح بتن يرو يريز خاكات ي، چنانچه الزم باشد عمليدر مورد سطوح بتن  - ه
  .مرطوب شود يريز خاكو قبل از 

  يهاي لجن نيبستر در زم يساز آماده -4-5-2-2
 يدر اجرا تاخيرتا يو نها آنهازات، از كار افتادن يكار به شمار آمده و باعث فرورفتن تجه ياجرا يبرا يوجود لجن مانع

 ير الزم را بـرا يات تـداب يـ عمل يد قبل از اجـرا يمانكار بايرو پ از اين. باشد مير بازده كار يات و كاهش چشمگيموقع عمل به
  .ديات نمايدستگاه نظارت اقدام به شروع عمل تاييدو روش كار به عمل آورده و پس از  آالت نماشيانتخاب نوع و تعداد 
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نشده باشد، برحسب مورد، نحـوه   ينيب شيپ يو مدارك فن ها نقشهدر  آنهابستر در  يساز كه آماده يهاي لجن نيدر زم
شـنهاد و پـس از   يشده، توسط دستگاه نظارت پ جاد بستر آمادهيا منظور مصالح به ينيگزيزان برداشت و جاياجرا، نوع و م

  :رديقرارگ يتواند مورد بررس يم زيري ها روشدر اين ارتباط، . شود يب كارفرما به اجرا گذاشته ميتصو
 يلتـر دور آن بـرا  يدار با مصالح ف لوله زهكش سوراخ يگذار يل در باالدست كانال و جايحفر كانال زهكش حا −

  ه يتخل يهاي مازاد به مجار ه آبير كانال و تخليو خشك نمودن بستر مس ينيرزمين انداختن سطح آب زييپا
  ن كردن آن با خاك مناسبيگزيبرداشتن لجن و جا −
از  يبيا تركياي و  ا مصالح رودخانهي يگر مصالح سنگيسنگ و د مان، قلوهيبا استفاده از آهك، س يت بستر لجنيتثب −

  ن مصالحيا
 ر برابر هوا و تابش آفتابدن خاك و خشك كردن آن ديبرگردان −

  ساز مسالههاي  ژه در خاكيدات ويتمه -4-5-2-3
هاي متورم و منقـبض   ر، خاكيپذ هاي انحالل ساز مانند خاك مسالههاي  از محل خاك انال الزامار كيدر صورتي كه مس

ر كنـد،  خبنـدان عبـو  يهاي حساس در مقابل  بتن، خاك يمواد مضر برا يهاي حاو ر، خاكيپذ شيهاي فرسا شونده، خاك
د بـر اسـاس مشخصـات    يـ گـر با يد يـي دات اجرايـ ا انتخاب تمهيك بستر مناسب و يبه  يابيدست يها برا ن خاكياصالح ا

نشده بود، طبـق دسـتورات دسـتگاه     ينيب شيپ يخصوص يا چنانچه در مشخصات فنيو  ييي اجراها نقشه، يخصوص يفن
  .ردينظارت صورت گ

هـاي   سـاز باشـد، راهكـار    مسـاله  ريـز  خاكا خاك مورد استفاده در ساخت ير و كه خاك بست نيا  ن موارد بسته بهيدر ا
ن يـ وسـت ا يكـه در پ  باشـد  مـي  يدسـتگاه نظـارت قابـل بررسـ     تاييدو  يشگاهيي آزماها آزمايشج يس نتاراساب يمختلف

  1. ارائه شده است يمشخصات فن

  ت خاك بستر با آهكيتثب -4-5-2-4
ت يـ كه تثب يدر موارد. باشد ميساز استفاده از آهك  مسالههاي  از خاك يمقابله با بعض يي متداول براها روشاز  يكي

ت خاك با آهك سبب يتثب. ت گرددير رعايط و مشخصات زيد شرايشده باشد، با ينيب شيمان پيخاك با آهك در اسناد پ
زدانـه  ياي رهـ  افزودن آهك به خـاك . شود يم يريز خاكات يع در انجام عمليخاك و تسر يت و مشخصات فنيفيبهبود ك

 يه شـده دارا يـ كـه مخلـوط ته   گردد ميشود و باعث  ين خاك و آهك ميب ييايمين واكنش شيمرطوب موجب بروز چند
 يعـ ينسبت به خاك طب يتر كم يريت خميبهتر، درصد انقباض و خاص ييجا ت تراكم و جابهي، قابلتر بيش يت باربريظرف
  . ه باشدياول

                                                       
هاي مناسـب را براسـاس شـرايط     ساز گسترده بوده و مشاورين طراح بايد روش لهاهاي مس كه تمهيدات الزم براي اصالح خاك با توجه به اين -1

  .شده استعمومي ارائه فني عنوان راهنما در انتهاي مشخصات  هها از اين قسمت مشخصات حذف و ب نتخاب نمايند، اين روشطرح ا
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  آهك -الف
شود شفته آهكي با دوغاب آهك تهيـه شـود،    توصيه مي. ه صورت پودر يا آب آهك باشدتواند ب آهك مورد مصرف مي

هاي خاك را اندود نموده و تركيب آهك و خاك و نهايتا عمل گيـرش شـفته    تر دانه زيرا در اين حالت دوغاب آهك راحت
 T219صـرفي بايـد بـه روش    از آهـك م . خواهد بـود  تر بيشگيرد و شفته آهكي داراي تاب و مقاومت  تر صورت مي سريع
 . مطابقت داشته باشد )1-4جدول (  M216د با مشخصات آشتو يبا يبرداري شود، آهك مصرف نمونه

  طرح اختالط -ب
بسته به نوع آهك و ميزان حل شـدن  . ميزان آهك و رطوبت آن بايد بر اساس طرح اختالط در آزمايشگاه تعيين شود

كيلوگرم در مترمكعب  200عيار متوسط آهك . و مقدار رس موجود در خاك، ميزان آهك متفاوت است CaOآهك آزاد 
كيلـوگرم بـر    5/3مقاومت فشاري شفته نبايد از . شود مشخص مي T22ميزان آهك بر اساس روش آشتو. شود توصيه مي

  .باشد تر كممربع متر سانتي

  روش اجرا -ج
پـس از ريخـتن    ااخـتالط بايـد فـور   . ال مخلوط شودييد كامااي كار بايد آهك شكفته با خاك مناسب مورد تبراي اجر

ضخامت شفته آهكي بايد . ييد انجام شوداعمل اختالط بايد به طور كامل و با وسايل مناسب و مورد ت. آهك صورت گيرد
در صـورتي كـه قشـر    . اختيـار شـود   تـر  كـم  متر نتيسا 20و مشخصات باشد، ولي اين ضخامت نبايد از  ها نقشهبر اساس 

اجـراي  . ي انجام شودمتر سانتي 30ريزي در قشرهاي حداكثر  باشد، بايد شفته تر بيش متر سانتي 30زيرسازي با شفته از 
 وجـه مجـاز نبـوده و    وجود آهك نشكفته در مخلوط به هيچ. اليه بعدي بايد حداقل دو روز بعد از ريختن اليه زيرين باشد
  .بايد هنگام تهيه شفته در اين مورد نهايت دقت به عمل آيد

  مشخصات فني آهك-1- 4جدول 
 نوع آهك                                              مشخصات نوع الف نوع ب نوع پ

 2Ca(OH)حداقل درصد وزني هيدروكسيد كلسيم 90 85 75
 CaOآزادحداكثر درصد وزني آهك 7 8 9

2Hحداكثر درصد وزني آب آزاد 3 3 2 O 
 )مترميلي6/0(30حداكثر درصد وزني مانده روي الك نمره 2 3 4

 )مترميلي075/0(200حداكثر درصد وزني مانده روي الك نمره 12 14 18

  سيمانت خاك بستر با يتثب -4-5-2-5
اسـتفاده از سـيمان    ،ي متـورم شـونده  ها خاكزا نظير  مسالهي ها خاكتفاده از آهك براي تثبيت برخي از عالوه بر اس
ميـزان سـيمان   . باشـد  5مشخصات سيمان بايد مطـابق منـدرجات فصـل    . جاي آهك استفاده شود هتواند ب پرتلند نيز مي
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خصوصي و يا دستورات دستگاه نظـارت   س مشخصات فنيراسادرصد وزن خاك بوده و الزم است ب 5 تا 2مصرفي حدود 
  .   باشد نحوه اجرا همانند تثبيت خاك با آهك مي. مقدار آن تعيين شود

  يريز خاكمصالح  -4-5-3
ترين محل قرضه، با توجـه بـه كيفيـت     شده يا از نزديك برداري خاكها، بايد از مناطق ريز خاكمصالح مورد نياز براي 

ها بايد عاري از مـواد  ريز خاكمصالح . ر دستگاه نظارت تامين و حمل گرددمصالح و مشخصات فني مورد نياز طبق دستو
  . ي اجرايي تطبيق نمايدها نقشهنباتي و فاسدشدني بوده و با مشخصات فني و 

در صورتي . باشد ميا مشخصات آن مناسب نينشده و  تاييداستفاده كند كه منابع قرضه آن  يد از مصالحيمانكار نبايپ
ن يگزيدستگاه نظارت جـا  تاييدد آن را برداشته و با مصالح مناسب و مورد ياستفاده كند با ين مصالحيچن مانكار ازيكه پ
  .دن باشديه پس از كوبياز سه چهارم ضخامت ال تر بيشد ينبا ريز خاكهاي موجود در مصالح  ن بعد دانهيتر بزرگ. دينما

مـان  يپ يخصوصـ فني و مشخصات  ها نقشهدات مندرج در يساز، الزم است همراه با تمه مسالههاي  با خاك يريز خاك
 تاييدها با توجه به نوع خاك و با  ن خاكيبا ا يريز خاكروش مناسب . ردياز خسارات محتمل صورت پذ يريشگيجهت پ

نال بدنه كا ياضاف يريز خاكر ياند نظ ده شدهيهايي كه قبال كوب استفاده مجدد از خاك. باشد ميدستگاه نظارت قابل اجرا 
 يآور و عمـل  يدن، آبپاشيل مناسب خرد شده و قبل از كوبيزدانه با وسايهاي خاك ر كه كلوخه نيمجاز است، مشروط برا

  . رديكنواخت انجام پذيجهت حصول رطوبت  يكاف

  ها هيپخش ال - 4-5-4
فـره،  گونـه ح  چي، هـ ريـز  خاكچ قسمت از يباشد كه در ه يبه نحود يبا يريز خاكهاي  هيپخش مصالح در ال يچگونگ

زات از منطقـه  يـ ه و تجهيـ ل نقليعبور و مرور وسا. كسان و مشابه باشديوجود نداشته و بافت خاك  يسوراخ و مواد خارج
مصـالح  . هـا، كنتـرل شـود    از حركـت چـرخ   يهاي ناشـ  اريجاد شياز گودشدن و ا يريد به منظور جلوگيشده با يريز خاك
. پخـش نمـود   ريـز  خاكدر سطح  يخوب شود كه بتوان آن را به هيلتخ يد در نقاطيشود با يكه به محل حمل م يريز خاك
ا يـ و  يخـال  يگونـه فضـا   چيكنواخـت باشـد و هـ   يشدن كامال  دهيباشد كه بعد از كوب يبه نحود يم و پخش مصالح بايتنظ
  . نداشته باشد ريز خاكوسته و جدا از توده ير پيغ يبند ي با دانهيها هيا اليهاي مجزا و  رگه

شـود،   ختـه ير يه قبلـ يدن اليه بعد از خاتمه كوبيرد و هر اليصورت گ يهاي افق هيد به صورت اليبا يريز خاكات يعمل
با  يجه، اتصال كافيصاف شده است و در نت يلياي سطح آن خ دن اليهيص دهد كه بعد از كوبيتشخ دستگاه نظارت هرگاه

 شـخم  متر سانتي 5در صورت ضرورت به عمق حدود  يعده بيختن اليد سطح آن قبل از ريد، بايآ يوجود نم به يه بعديال
از حـد   تـر  بيشا يخشك  يليرقابل نفوذ خيهاي غ ريز خاكاگر سطح . شود تامين يها با هم به خوب هيزده شود تا اتصال ال
  . اصالح شود يه بعديختن اليد مقدار رطوبت آن قبل از ريالزم مرطوب باشد، با
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 يزيـ ر برنامه يبيد به ترتيبا تا حد امكان يعين طبيها و بستر زم ، كف ترانشهريز كخاهاي  هيات پخش و تراكم اليعمل
ا يـ هـا و   هيـ ده شود تا همواره اليپوش يه بعديا سطح متراكم شده در حداقل زمان ممكن با اليه و يو اجرا شوند كه هر ال

  .نديزان تراكم مورد نظر را حفظ نمايسطوح متراكم شده مشخصات و م
مشخصات و تراكم خـود را از   يليهر دل د و بهيه جديده است قبل از پخش اليكه متراكم گرد يا سطحيه يچنانچه ال

  .ا سطح را به مشخصات و تراكم الزم برسانديه يآن ال دوبارهاست مانكار موظف يدست داده باشد، پ

  ريز خاكهاي  هيضخامت ال -4-5-5
امكانـات  (ت پـروژه  يـ و اهم ريـز  خـاك ت يـ ه، اهميـ از ال، بسته به جنس مصالح، ترريز خاكهاي  هيحداكثر ضخامت ال

 يراهنمـا . شـود  يدرج مـ  يخصوص يدر مشخصات فن ...)هاي قابل قبول و يدر دسترس، روادار يانسان يرويشگاه، نيآزما
  .باشد ميدرصد  ±10ارائه شده است و رواداري ضخامت اجرا شده  )2-4(ها در جدول  ضخامت يكل

  برحسب نوع خاك و نوع غلتك ريز خاكهاي  هيضخامت ال حداكثر يراهنما -2- 4جدول 

 فيرد
 يبند طبقه

 ريز خاك 
 دنيروش كوب

ه پس از تراكم يحداكثر ضخامت ال
 )متر سانتي(

 زدانهير 1
 20 يكيـ چرخ الستيبزلرزنده پاچه

 15 ـ صفحه لرزندهيلرزنده دست

 دانه درشت 2
 40 )خودرو(لرزنده
 20 رزندهـ صفحه ليلرزنده دست

  ريز خاكنه و تراكم يرطوبت به -4-5-6

  زدانهيهاي ر خاك -4-5-6-1
نـه، طبـق روش پراكتـور    يرطوبـت به  يد دارايـ زدانـه با يهـاي ر  هاي متشكل از خـاك  ريز خاكدن، يقبل از شروع به كوب

بنده را زدانه و چسيهاي ر توان رطوبت خاك يبا تاييد دستگاه نظارت، م. باشند) T-99نرمال يآشو( ASTM D698 استاندارد
قابل قبول نباشد، رطوبت خاك   يريگ ج حاصل از اندازهيچنانچه نتا. ار نمودينه اختيتر از رطوبت به درصد بيش 2تا  1معادل 

  . دن خاك را تا اصالح رطوبت خاك و روش اجرا متوقف سازديات تراكم و كوبيتواند عمل يدستگاه نظارت م
 تاييدتنها با موافقت و روش مورد  ريز خاككردن رطوبت در محل  ضافهشده و ا رطوبت بهتر است در محل قرضه اضافه

 يكـاف  آالت ماشينرد و يپذ  كنواخت و منظم صورتيصورت  به يد آبپاشيط باين شرايدر ا. دستگاه نظارت قابل انجام است
اي كه قرار اسـت   اليه ين بهتر است ابتدا رويهمچن. شود  كار گرفته ن زمان بهيتر كمخاك در  يآور ع در عمليجهت تسر

  .رديگ صورت يزن غلتك در نهايتح و يات پخش و تسطيشده و بعد از آن عمل ياجرا شود آبپاش ريز خاك يه بعديال
ا درجه تراكم يو  ريز خاكهاي  هيدر ضخامت ال يراتييت آن، به تغيدر موارد خاص كه با توجه به جنس خاك و مرغوب

   .ي الزم صورت خواهد گرفتها آزمايشس نتايج راسادستگاه نظارت و ب طاز باشد، مراتب توسيا رطوبت آن ني
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زدانـه  يهـاي ر  ژه در خاكيو به و د در صورت لزوميمانكار باين جهت پيهم كنواخت بوده و بهيد كامال يرطوبت مصالح با
دن يات كوبيعمل رطوبت خاك را قبل از شروع يكنواختير آن، يدر و نظايوسط گرپخش و تسطيح تزدن،  سكيق دياز طر
  . نمايد تامين

تراكم بوده و خشك كـردن آن مقـدور نباشـد،     ياز رطوبت مناسب برا تر بيشار يكه رطوبت خاك بس يط جويدر شرا
بـه   هاي مربوط نهيبا در نظر گرفتن هز زيرهاي  ط راهكارين شرايدر ا. كردخواهد اتخاذ مات الزم را يدستگاه نظارت  تصم

  :است يتگاه نظارت قابل بررسس دستور دسراساو ب آن
 . باشد ي ريزدانه در هنگام بارندگي مجاز نميها خاكي با ريز خاك −

ات تا چند روز متوقف گردد تا رطوبت خـاك  يابد عملي يش ميهاي خاك افزا هيكه رطوبت ال يدر مواقع بارندگ −
  . متراكم گردد دوبارهد شخم زده شده و يبا ييه رويال. به حد مطلوب برسد

رگـالژ و   ، دوبـاره و كاهش رطوبت يشخم زده شود و پس از هواده باشد مياد يرطوبت ز يه كه داراين اليآخر −
  .ده شوديكوب

د از قرضـه خشـك بـا    يـ شـده و خـاك جد   ياد جمـع آور يكار، خاك با رطوبت ز يع اجرايدر صورت لزوم تسر −
 .رطوبت مناسب آورده شود

  . تواند در شرايط بارندگي نيز انجام شود آيد، مي دست بهم الزم دانه در صورتي كه تراك ي درشتها خاكي ريز خاك −

  دانه  درشت ريز خاك -4-5-6-2
طبق روش  )توونان( اي رودخانه دانه و از جمله مصالح هاي درشت نه خاكيوزن مخصوص خشك حداكثر و رطوبت به

د مطابق يآ يدست م كه به يريمقاد .گردد ن ميييشگاه تعيمتر در آزما ميلي 19از  تر كوچكمصالح  يپراكتور استاندارد برا
كنتـرل   يده و مبنـا يـ ح گرديمتر در مصالح تصـح  ميلي 19تر از  هاي درشت با توجه به درصد دانه ASTM D4718 روش

هـاي در دسـت    رطوبت خـاك . كار خواهند رفت ه با حدود رطوبت قابل قبول بهيسه رطوبت اليو مقا) درصد تراكم(تراكم 
  . ر كندييدرصد تغ 2ا منهاي يبه اضافه ) بعد از اصالح(نه يدستگاه نظارت در محدوده رطوبت بهتواند با نظر  يتراكم م

 , ASTM D4253اسـتانداردهاي س راسـا دانسيته حداقل و حداكثر ب از تواند با استفاده عالوه بر روش فوق، تراكم مي

D4254 درصد باشد 15معادل  200الك نمره  حداكثر عبوري ازدر استفاده از اين روش الزم است كه . كنترل گردد .  

  دن يكوب - 4-5-7

  اتيكل -4-5-7-1
 يلينـوع وسـا  . ده شـود يكوب يخصوص يشده و طبق روش مندرج در مشخصات فن ختهير يهاي افق هيد در اليمصالح با

د هـاي مـور   نوع و تعداد غلتـك  ينيب شيدر پ. دستگاه نظارت برسد تاييدد قبال به يرد بايكار گ مانكار در نظر دارد بهيكه پ
ط آب و ير كار و شرايات، مقاديعمل يها، روش اجراريز خاكبه جنس  يد ضمن توجه كافيها با ريز خاكدن يكوب ياز براين
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ج ينتـا  يل انتخـاب يكـار، از كـاربرد وسـا    ياجـرا  هنگـام چنانچـه در  . ز توجه شودين آالت ماشينمعمول  ي، به بازدهييهوا
  . ، اقدام كندآالت ماشين ينيگزيدستگاه نظارت در مورد جا دتاييد با يمانكار باينشود، پ بخش حاصل تيرضا

باشد كه تراكم  يد به تعداديبا ههر الياز هر نقطه و در  يكيزات مكانيل و تجهيوسا يپوشان ، هميهاي متوال تعداد عبور
بـه   يه بعـد يال. باشد ترم سانتي 30از  تر كمد يها، نبا غلتك يهاي متوال نوار عبورافتادگي  هم يرو. شده حاصل شود نييتع
  . خته شوديدستگاه نظارت ر تاييدبدون نبايد وجه  چيه

  ي خاصها روشدن با يكوب -4-5-7-2
هاي خـودرو را بـه    كه دستگاه نظارت استفاده از غلتك ييها محلدر ها و ابنيه فني و  ي كنار سازهريز خاكدر   −

د بـا اجـازه   يهاي مجاور، مجاز نداند با دن به سازهيب رسيگر مانند احتمال آسيل ديا داليت جا و يعلت محدود
بوده و تـراكم مـورد    يت كافيظرف يكه دارا يدست يكيل كوبنده مكانيگر وسايدستگاه نظارت، از انواع د يقبل
  . جاد كند، استفاده شودياز را اين

هـاي   ونيه و كـام يـ ل نقليرد كـه وسـا  يصورت گ يبه نحوآالت، تردد بايد  با استفاده از تردد ماشيندن يكوب در −
تا حصول تراكم مـورد   ريز خاكسطح  ي تمام يرو ،ه از مصالحيختن هر اليبعد از ر ين حمل مصالح خاكيسنگ

  .نظر عبور كنند

  هاريز خاككنترل تراكم  -4-5-8
)  T-191آشـو ( ASTM D 1556 د از روش مخروط ماسـه مطـابق  يخاك در محل، با ١وزن مخصوص يريگ اندازه يبرا

از يـ ي مـورد ن هـا  آزمايشتعداد و نوع . د شده باشديق يخصوص يدر مشخصات فن يگريروش دكه  مگر اين. استفاده شود
ر يـ ز يراهنما. ن نمودييتع يصورت قطع را به آنهاتوان  يبه سطح و حجم كار داشته و نم يها بستگ ها و زهكش كانال يبرا

تواند توسط دستگاه نظارت مورد توجه  يم كه باشد ميها  يريز خاككنترل  ياز برايته مورد نيش دانسيتعداد حداقل آزما
  :رديقرار گ

 يكار فتيهر ش يش برايك آزماي يريز خاكهر نوع  يبرا −

 ي ريز خاكمترمكعب  150مترمربع يا  1000هر  يازا به: براي خاك ريزدانه −

 يريز خاكمترمكعب  750به ازاي هر : دانه براي خاك درشت −

  .متر باشد 100تا  50فاصله طولي آزمايش تراكم در محل  −
 هر سازه  يش برايك آزمايو حداقل  يريز خاكمترمكعب  100هر  هير ابنيز يريز خاكا يه و يابن 2يزير پشت يبرا −

 .هاي مشكوك به تراكم و كيفيت نامناسب انجام گرددريز خاكعالو بر موارد فوق، آزمايش دانسيته بايد در برخورد به  −

                                                       
1- Density 
2- Backfill 
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بندي با الـك   يش تراكم به روش پراكتور استاندارد و يك آزمايش دانهآزمايش دانسيته يك آزما 10ازاي هر   به −
 .انجام شود

هـاي   ي فوق در مورد آنها انجام پذيرفته اسـت، بايـد كنتـرل   ها آزمايشها كه ريز خاكبراي بازرسي و كنترل صحرايي 
كـه در دوره   هـاي بلنـد  ريز خـاك در  هـا خصوصـا   ، عـرض و ميـزان گسـترش تـرك    عيني و نظري از جمله وارسي عمـق 

بديهي است در صورت مشاهده . گيرند، انجام پذيرد برداري در تماس با آب و در معرض بار آبي قابل مالحظه قرار مي بهره
 دوبارهدرز و ترك قابل مشاهده با چشم غيرمسلح، الزم است تمهيدات اصالحي و تعميرات و حتي در صورت لزوم اجراي 

  .برنامه كار رفع نقص قبل از تحويل موقت قرارگيرد در ،برداري ي قبل از بهرهريز خاك

  يه فنيابن يزير پشت - 4-5-9
د، بـا  يه مواد زايد پس از تخليها با ا لولهيها و  واري، ديه فنيابن ساخت يبرا يگودبردار حاصل از يها محلفضاي خالي 

   :ر متراكم گردديق زيدستگاه نظارت پر شود و به طر تاييدمصالح مورد 
دسـتگاه   تاييـد  ا در صـورت يـ  يل دسـت يخته و با وسـا يمتر ر سانتي 15حداكثر  ي ها د به ضخامتيها را با هيال −

  . ديكوب يكيل مكانينظارت، با وسا
  . ديدرصد پراكتور استاندارد به دست آ 95م شود تا تراكم يتنظ به نحوي ديها با هيدرصد رطوبت ال −
در صـورت  . بـه سـازه وارد نگـردد    يبيود كه آسانجام ش يد طوريبا يهاي فن دن پشت سازهيو كوب يريز خاك −

  .م آن اقدام كنديد طبق نظر دستگاه نظارت، در مورد ترميبامسوول بوده و مانكار يدن به سازه، پيب رسيآس

  م يح و تنظيرگالژ، تسط -4-5-10
 طبـق  يو طـول  يم مقـاطع عرضـ  يح و تنظـ ين تسـط يهـا و همچنـ   ريز خاكا يها و  ها در برش ها و شانه يروانيرگالژ ش

  . شود يانجام م 12-5-4و دستورات دستگاه نظارت و مندرجات بند  يياجرا  يها نقشه

  ها بستر راه -4-5-11

  يبستر راه در ترانشه خاك -4-5-11-1
را نداشته باشـد،   يخصوص ين بستر تراكم مندرج در مشخصات فنيباشد و زم يبستر راه در ترانشه خاك كه درصورتي

بـاالتر از بسـتر راه    )باشـد  آن مـي   پـذيري  اكم خاك محل و ميزان تراكمكه بسته به تر(متر سانتيكف ترانشه چند  يحفار
پـس از تـامين رطوبـت الزم، كـف ترانشـه بـا       . ديـ دست آ دن، تراز مورد نظر بهيشود، به طوري كه پس از كوب يمتوقف م

هـاي   ندرج در نقشهي مزان تراكم نسبياز بستر راه، م متر سانتي 30گردد كه تا عمق  متراكم مي يمناسب طور  يها غلتك
باشد كـه تـراكم الزم پـس از     ين كف ترانشه طوريوضع زم كه درصورتي. حاصل شود اجرايي يا مشخصات فني خصوصي

سـپس، رطوبـت   . گـردد  شخم زده شده و مخلوط مـي  متر سانتي 20ب باال حاصل نشود، بستر راه به عمق يدن به ترتيكوب
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دسـت   به ين پيشود تا بستر راه طبق مشخصات، متراكم شده و تراز زم يم دهيهاي مناسب كوب شده و با غلتك الزم تامين
طبق دسـتور دسـتگاه   بايد  ،اي از خاك باشد ض اليهياج به تعويباشد كه احت ين كف ترانشه طوريط زميچنانچه شرا. ديآ

   .شودنظارت عمل 

  يبستر راه در ترانشه سنگ -4-5-11-2
شده و سطح كـف مزبـور تـا     يتر از بستر راه، حفار نييپا متر نتيسا 10د حداقل ي، كف ترانشه بايهاي سنگ در ترانشه

درصد به روش پراكتـور   100زان يشده و به م يريز خاك يخصوص يتراز بستر راه، با خاك مناسب بر طبق مشخصات فن
  .تر باشدباال يپ كفد از تراز ينبا يهاي سنگ يدر هر صورت، ناهموار. استاندارد متراكم شود

  يريز اكخبستر راه در  -4-5-11-3
بـه روش پراكتـور    درصـد  95آن تـراكم  اسـتفاده شـده و    د از خاك مناسبياز تراز بستر راه با متر سانتي 30تا عمق 

هـاي   د، خاكيايهاي مناسب استفاده نشده باشد و مشخصات الزم به دست ن ن عمق از خاكيچنانچه در ا. باشداستاندارد 
هايي است كه در بند  هاي مناسب خاك منظور از خاك. د شوديدن تجديبات تراكم و كويض شده و عمليد تعوينامناسب با

   .تشريح شده و مورد تاييد دستگاه نظارت باشد 4-3-2

  بستر راه در سطح راه موجود  -4-5-11-4
د يـ عنوان خاك بسـتر راه جد  ر بهيراه اخ يه فوقانيرد و مصالح اليسطح راه موجود قرار گ يبستر راه بر رو رقوم گاه هر
درصـد   95تـا حـداقل    يح و آبپاشيزده و پس از تسط شخم متر سانتي 20دستگاه نظارت باشد، خاك تا عمق  تاييدمورد 
  . شود يده ميكوب پراكتور استانداردتراكم 

   يهاي انحراف راه -4-5-11-5
م يها طبق تصم ن نوع كاريا يهاي اضاف شود و خاك يطبق دستور دستگاه نظارت ساخته م يهاي انحراف ساختمان راه

مانكــار موظــف اســت طبــق يراه، پ يمنــيا و تــامين  ييبــه منظــور راهنمــا. دينظــارت بــه مصــرف خواهــد رســ دســتگاه
  . ديزن نصب نما هاي چشمك م و چراغئي مناسب عالها محلو دستگاه نظارت، در  شهرسازيهاي وزارت راه و  دستورالعمل

  كانال يپوشش بتن يرسازيز -4-5-12
ن يـ بـودن بسـتر ا   ها، محكم كانال يو آسفالت يهاي بتن شست در پوششاز ن يهاي ناش يها و شكستگ ل تركيتقل يبرا
خـوردگي خـاك بسـتر     ، از دسـت بـرداري  خـاك الزم است در عمليـات  ها،  يبردار خاكدر . دارد يت اساسيها اهم پوشش

از  رتـ  كـم با تـراكم   يعيهاي طب خاك. اجرا شود برداري خاكاجتناب شود و پوشش كانال بر روي زمين طبيعي حاصل از 
. ديـ خـت و كوب يمصـالح مناسـب ر   آنها يرا خارج كرده و به جا آنهاا يا متراكم نمود يد ياستاندارد را باپراكتور درصد  85
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ر كانـال در  يدر صـورتي كـه مسـ   . سـتند يسخت قابل قبـول ن  يها ر به عنوان بستر پوششيپذ تورم يرس هاي معموال خاك
  .عمل نمود 5-4مناسب بودن خاك طبق نظر دستگاه نظارت و بند نان از يد جهت حصول اطميي باشد بابردار خاك

  ها زشيها و ر پر كردن حفره -4-5-12-1
و  يسـاز  ليـ پروف ييي اجراها نقشههاي مقطع كانال طبق  زشيها و ر چنانچه قبل از انجام پوشش، الزم باشد كه حفره

  . م شوديگاه نظارت دستور دهد پر و ترمكه دست يگريق ديا هر طريو  يها با بتن الغر، شفته آهك د حفرهيم شود بايترم

  ن پوشش يريقشر ز ييعلف زدا -4-5-12-2
دن باعـث نشـت آب   يشدن و پوسـ  آورند و مخصوصا بعد از خشك يوجود م ها با نفوذ در پوشش، ترك و سوراخ به علف

. شـود  يكسازهاي هرز پا شه و بذر انواع علفي، بستر از ردستگاه نظارتد طبق دستور يقبل از ساخت پوشش، با. شوند يم
   :ر وجود دارديها چهار روش عمده ز يبردن و كنترل رستن نياز ب يبرا

  يدست -1
  يكيمكان -2
  ييايميش -3
  يكيولوژيب -4

  . د با نظر دستگاه نظارت مشخص و اجرا شوديي باال باها روشك از يانتخاب هر
در عملكرد كـار   يله دستياز دارد و انتخاب وسيهاي هرز با دست به مهارت ن ن بردن علفياز ب :يروش دست -1

مانكار ي، ابعاد كانال و بازده كار متفاوت بوده و پآنهال متداول بسته به محل استفاده از يوسا. است موثرار يبس
ق و يـ هـاي عم  شـه ياهان بـا ر يكن كردن گ شهير يبرا يروش دستطورعمده  به. باشد مي آنهاموظف به تامين 

  .د به تاييد دستگاه نظارت برسدياهان باين نوع گيي دفع اها روش. باشد ميمقاوم 
تـر مـوارد    در بيش وليهاي هرز ساخته شده است،  مبارزه با علف يبرا يآالت متنوع ماشين :يكيروش مكان  -2

اسـتفاده   يشـه كنـ  يا ادوات مناسـب بـرش و ر  يـ با جام كم عرض و  يكيل مكانيبه طور معمول از تراكتور، ب
متـر تجـاوز    سـانتي  30از  يستيي، حداكثر شخم نبابردار خاكط ين كانال در شرايطرف يكن در علف. شود يم

اهـان در محـور   يشه گيدر صورتي كه ر. ده شوديرون كشيد از خاك بيق باياهان عميها و گ شه بوتهيكند و ر
 ياديـ د با دقت زي، بايكن شهيي و ربردار خاكات يواقع شده باشد، عمل يكن كانال و در محدوده كانال يمركز

بـه بسـتر    يبياي خارج شود كـه آسـ   گونه د بهيي كانال بابردار خاكواره يشه نباتات در كف و دير. انجام شود
د يـ مانكار بايپ ،ريز خاكب بستر يمجاز نبوده و در صورت تخر ريز خاكب بستر يتخر. وارد نشود يپوشش بتن
نتخـاب شـود كـه بسـتر     سازي بستر تا اجراي پوشش چنان ا الزم است فاصله زماني آماده. ديم نمايآن را ترم

  .كانال آماده، با نباتات و علف هرز پوشيده نشود
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استفاده . اند هاي هرز ساخته شده مبارزه با علف يكش برا به نام علف ياريبس ييايميمواد ش :ييايميروش ش -3
ات ار مهم و قابل توجه، اثرينكته بس يول باشد ميز ين ياقتصاد يايمزا يها ضمن سهولت كار دارا كش از علف

 ين مـواد رو يـ نظر به اثـرات ا . رديد مورد توجه مخصوص قرار گيست است كه بايز طين مواد در محيا يجنب
رد، يـ گ ياي مـوارد كشـاورزان قـرار مـ     مورد استفاده احشام و در پـاره  هآبي كن يو همچن ياريت آب آبيفيك

در . رديـ مورد استفاده قرار گست يز طيت كامل مقررات سازمان حفاظت از محياط و رعايد با احتيكش با علف
ت آب تاثيرگـذار  يـ فين رفتـه و در ك يها از ب كانال برداري بهرهها تا زمان ساخت و  كش صورتي كه اثرات علف

ن روش يـ مانكار مورد تاييد دستگاه نظـارت باشـد، اسـتفاده از ا   ين موضوع توسط گزارش مستند پينباشد و ا
   . ه استيقابل توص ر صورت تاييد دستگاه نظارتز دياستفاده از آب آهك ن. مجاز خواهد بود

. باشد ميها  و زهكش يهاي خاك از كانال برداري بهرهن روش مربوط به دوران ياطورعمده  به :يكيولوژيروش ب -4
نـه را بـه تاييـد دسـتگاه نظـارت برسـاند، از       ين زميـ مناسـب در ا  يمانكار روشيدر صورتي كه پعليرغم اين 

 .استتر  مناسب باالي ها روش

ن باشـد كـه   يـ ص بر ايط پروژه تشخي، در صورتي كه بسته به شراييزدا علف يبرا يها و روش انتخاب بسته به نوع علف
د قبـل از  يـ ن كـار با يـ صـورت ا  نيـ ر ايـ رد و در غيگ ينگ انجام ميمين كار با ترين برد، ايها را از ب نگ علفيميبتوان با تر

 . نگ انجام شوديميتر

   1)نگيميتر (ال رگالژ بستر پوشش كان -4-5-12-3
بـراي اجـراي پوشـش    كنواخـت  يك بستر محكم و يداشتن  ياست قبل از پوشش، سطح كانال را برا موظفمانكار يپ

د بـه دقـت و   يـ شـده، با  يرسازيا زيو  يريز خاكي و بردار خاكهاي جدار كانال در مقاطع  بيكف و ش. ديرگالژ نمابتني 
 متـر  سـانتي  -3تا ) ها نقشهرقوم از  تر كم متر سانتي 1( +1رقوم  يبا روادار اه نقشهشده در  هاي مشخص طبق ابعاد و اندازه

در صـورتي كـه در   . رگالژ شود يو عرض يو در جهات طول يمتر 5در طول شمشه ) ها نقشهرقوم از  تر بيش متر سانتي 3(
ن را بـا مصـالح مناسـب در    د آيـ ي اضافه انجام شود، طبـق دسـتور دسـتگاه نظـارت با    بردار خاكر كانال يهر نقطه از مس

سـطح   يدن مصالح ممكن است مـواز يختن و كوبي، ردار شيبهاي  يدر پ. ديپر و مرطوب كرد و سپس كوب يهاي افق هيال
  . انجام شود يپ

اسـت طبـق    موظـف مانكـار  يم خورده شود، په ا بهير پوشش سست و يي مصالح، زبردار خاكدر صورتي كه در هنگام 
اطراف لبـه پوشـش    ريز خاكزدن سطح  غلتك. ن آن كنديگزيا مصالح مناسب را جايده، يرا كوب دستور دستگاه نظارت آن

  . رديصورت گ يد با دقت كافيز باين يبتن

                                                       
1- Trimming 
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  ها و زهكش يهاي خاك كانال ي روانيرگالژ كف و ش -4-5-12-4
هاي  كف كانالو  يهاي جانب يروانيد شيمورد نظر نباشد، طبق نظر دستگاه نظارت با يدر مواردي كه انجام پوشش بتن

 5در طول شمشه  متر سانتي ±5 يمناسب و با روادار آالت ماشينل و يو با وسا ييي اجراها نقشهها، طبق  و زهكش يخاك
  .رگالژ شود يب طوليبا حفظ ش يمتر

  ساخت منشور كانال ييي اجراها روش -4-5-13

  متر 2/1از  تر كما ي يهاي با عرض كف مساو ي در كانالبردار خاكو  يريز خاك -1- 4-5-13
داخـل   يريـز  خـاك ي باشـد،  بردار خاكو  يريز خاكاز  يبيا تركي يريز خاكدر طور كامل  به انچه منشور ذوزنقه كانالچن

شود و سپس اقدام  يپارچه انجام م كيمتر به صورت  سانتي 50به عرض  ياضاف يريز خاكن آن و يهاي طرف كانال همراه با برم
  . شود يكانال م ياقدام به پوشش بتن يساز رخ ميها شده و پس از ن شيب طبق خطوط، رقوم و )يكن كانال( يبردار خاكبه 

  متر 2/1ش از يهاي با عرض ب ي در كانالبردار خاكو   يريز خاك -2- 4-5-13
از  يبـ يا تركيـ  يريـز  خـاك در  كامـل متر، چنانچـه منشـور ذوزنقـه كانـال      2/1از  تر بزرگهاي با عرض كف  در كانال

 يزمـان  شود و سپس، با توجه به برنامـه  يكانال در دو بدنه جداگانه اجرا م يريز اكخي واقع شود، بردار خاكو  يريز خاك
منظور از عـرض كـف، عـرض    . شود يي مبردار خاككانال  )نگيميتر( يسمت منشور داخل 1ياضاف ريز خاك، يپوشش بتن

  .است يا پوشش بتني ييكانال بعد از پوشش نها يداخل
 ريز خاكدر توده  يكن ي واقع شود، كانالبردار خاكو  يريز خاكركب از م يدر صورتي كه منشور كانال در مقطع

شـود،   ير پوشش واقع مـ يها در ز منشور كانال، كه طبق نقشه يمرخ واقعياي از ن به فاصله يعين طبيا در زميده يكوب
  . رديگ يصورت م

متـر در نظـر گرفتـه     يسـانت  50هـاي مختلـف، حـداكثر     كانـال  يمانده در جهت افق بـرا يباق يضخامت قشر خاك
با توجـه   ن فاصلهيحداقل مقدار ا. نباشد 2ساز مرخيآالت ن ر با مشخصات سازنده ماشينيكه مغا شود، مشروط بر آن يم

ضـرب شـيب در ضـخامت اليـه      شـود و معـادل حاصـل    ي تعيين ميريز خاكي و شيب ريز خاكهاي  به ضخامت اليه
هـاي   ي در اليـه ريـز  خاكقائم باشد و  1افقي به  5/1ي ريز خاكيب كه ش مثال درصورتي طور به. باشد ميي ريز خاك

در  .متـر خواهـد بـود    سـانتي  5/22= 5/1×15متري انجـام شـود، حـداقل ضـخامت افقـي اضـافي معـادل         سانتي 15
از قسمت داخل و خارج  ريز خاك ياز، پهنايل تراكم مورد نيشود، به منظور تحص يواقع م ريز خاككه در  ييها كانال

  . شود يتر ساخته م اندازه ضخامت مذكور بزرگ به

                                                       
1- Over Built 
2- Trimmer 
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و  ي، خرابيها در برابر عوامل جو منشور كانال يحفاظت سطح داخل يكي :دو كاركرد است يذكر شده دارا يقشر خاك
 ير پوشش بتنيزخاك مورد نظر  تراكمشرايط مناسب براي حصول  تامين ،يگريو د يپوشش بتن يش قبل از اجرايفرسا

  . كانال ريز خاك يحل بدنه خارجكانال و در م

  ريز خاكات يتداوم عمل -4-5-14
و تـردد   ياسـتمالك اراضـ   ياجتمـاع  مسايل، يميط اقليانجام كار را با توجه به شرا يزير است برنامه موظفمانكار يپ

دات يـ مهه تيو كل يانسان يروياز، نيمورد ن آالت ماشين، نوع و تعداد ين شهريو ب ييهاي روستا خود در جاده آالت ماشين
پـيش رود   هاي مشخص بدون وقفه ات در بازهيد كه انجام عملينما تامينو  ينيب شياي پ به گونه يتيريو مد يو ادار يمال

 ياز رو آالت ماشـين عبور و مرور . ديفراهم نما ياتيهاي عمل ريهاي الزم از مس ل، حفاظتيو در صورت توقف كار به هر دل
است با نظر دسـتگاه نظـارت    موظفمانكار ي، پريز خاكهاي  هيب اليدر صورت تخر. تسيمجاز ن ريز خاكهاي  هيبستر و ال

ب يهـاي آسـ    تي، موقعيهاي موضع در صورت خسارت. بكوبد دوبارهه را يده اقدام و آن اليب ديه آسينسبت به برداشتن ال
  . ده شوديو كوب دستگاه نظارت پر تاييدده با مصالح مناسب مورد يد

  
  متر2/1 از تر كمي در حالت عرض كف مساوي يا ريز خاكمقطع  شماي - 1- 4شكل 

  
 متر2/1از تر كمي در حالت عرض كف مساوي يا بردار خاكشماي مقطع  -2- 4شكل 

  
  متر2/1ازتر بزرگي در حالت عرض كف ريز خاكشماي مقطع  - 3- 4شكل 
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A1: يريز خاك       A2 :يكن از كاناليو در صورت ن( ياضاف ريز خاكه يال(        A3: يكن كانال        A: نگيميتر  

  متر2/1 از تر بزرگي در حالت عرض كف بردار خاكشماي مقطع  -4- 4شكل 

  يح اراضيتسط -4-6

  دامنه كاربرد -4-6-1
هـا، تميـز    كنـي بوتـه   ريشـه ، يبردار ، نقشهيساز ست از آمادها عبارتدر اين مشخصات فني  يح اراضيدامنه كار در تسط
ي مشخص شـده  ها محلاز  يبردار خاكي متفرقه و حمل آنها به نقاط مشخص خارج از قطعه، ها سنگكردن سطح قطعه از 

 ييم نهـا يو تنظـ  )ايجاد صفحه تسطيح(ي و عرض يهاي طول بيجاد شيامنظور  به ،ي پخش و رگالژريز خاكو حمل به نقاط 
   .باشد مي مل دستگاه نظارت،ا طبق دستورالعي ييهاي اجرا نقشهمندرج در  و رقوم يخصوص يآن كه طبق مشخصات فن

  اتيدات آغاز عمليتمه -4-6-2
مانكار موظف يپ. رساندببه تاييد دستگاه نظارت بايد  ور فراهم يرا به شرح ز يداتيتمه ييات اجرايمانكار قبل از شروع عمليپ

كه توسـط كارفرمـا    يز اراضا برداري بهرهح، با توجه به برنامه يتسط يقطعات و مزارع را برا يياجرا تاولويو  يزمان است، برنامه
  . ديم نمايه و تنظين قطعات تهيبه ا يرسان د، با لحاظ كردن آبينما يمانكار ابالغ ميه و كتبا به دستگاه نظارت و پيته

  اتيعمل يزمان برنامه -4-6-2-1
ل دوره يـ از قب يح اراضـ يتسـط  يي ممكـن بـرا  هـا  محدوديته يات، كليعمل يكل يزمان ن برنامهيهنگام تدو مانكار بهيپ

. ي ممكـن را مـدنظر قـرار دهـد    هـا  محـدوديت گـر  يو د يشدن اراضـ  و مرطوب شدن و غرقاب يكشت محصوالت، بارندگ
  .ديملحوظ نما يزمان ن موضوع را در برنامهيد ايمانكار بايپ بنابرايننبوده  يات عمليعمل انجام ،نيزمشدن  هنگام مرطوب به

  نيزم يساز و آماده يات پاكسازيعمل -4-6-2-2
ي متفرقه و ها سنگ قطعه يآور ، جمعياهان زراعيهاي گ ماندهيبردن باق نيا از بيو  يآور ها، جمع ا و درختچهه بوته يكن شهير

 يريـز  خاكي و بردار خاكات يو عمل يبردار ات نقشهيدر انجام عمل يحمل آن به نقاط مشخص خارج از قطعه و هر آنچه مانع
ـ يگ يستگاه نظارت انجام ممانكار بوده كه طبق دستورالعمل ديف پيباشد، از وظا از يـ ن شيپـ  ،اتيـ از عمل يعنـوان بخشـ   هرد و ب

نباشـد   يكـوب  ميخو  يبردار ات نقشهيدر صورتي كه سطح قطعه به نظر دستگاه نظارت مناسب عمل. گردد ح محسوب مييتسط
  .قطعه اقدام خواهد نمود يمانكار طبق دستورالعمل دستگاه نظارت نسبت به هموار نمودن نسبيپ
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  يبردار نقشه -4-6-2-3
بـا طـول آن    يمـواز  ،ح، نسبت به برداشت نقاط هر قطعه در شبكه متعامـد يات تسطياز عمل يعنوان بخش مانكار بهيپ

ح يتسـط  يها نسبت به صدور دسـتور اجـرا   ها و زهكش ها، سازه دستگاه نظارت با توجه به مشخصات كانال. كند ياقدام م
 يهاي اصـالح  ها توسط مشاور اصالح شده و نقشه نقشه ،در صورت ضرورتا يد و ينما يماقدام  يها با رقوم قبل طبق نقشه

   .باشد مي يهاي اصالح به اجرا مطابق نقشهملزم مانكار يپ. مانكار ابالغ خواهد شديتوسط دستگاه نظارت به پ
برداشت رقـوم   جيس نتاراسارا ب يح اراضيتسط يي كارگاهها نقشهمانكار ياي قابل دسترس، پ به امكانات رايانه هبا توج

ي و بـردار  خـاك عـالوه بـر رقـوم     ها نقشهدر اين . رساند يم دستگاه نظارت تاييده و به يشده ته يبند نقاط شبكه يارتفاع
ي، بـردار  خـاك سـطوح   يت مكـان يـ هـا، موقع  يريـز  خـاك ها به  يبردار خاكو حمل خاك از  ييجا ، جهت جابهيريز خاك
ها،  افته به انهار مزرعه، پشتهي  ده شوند و نوار اختصاصيد پر و كوبيكه با ييها ير، گودييهاي بدون تغ ، محدودهيريز خاك
  .گردد مي، مشخص ياحتمال يها و محل انباشت خاك اضاف تراس
 يـي ي اجراهـا  نقشـه كه در  يريز خاكا يي و بردار خاكن و نشان دادن عمق ينقاط سطح زم ين ارتفاع نسبييتع يبرا

صـورت   بـه ) معموال منطبـق بـر مـرز مـزارع    (عمود برهم  يموازات دو خط هاد د بهيبا يده است، قطعه زراعيمشخص گرد
هـا بـر    خيفاصله شـبكه مـ  . شود يخ كوبيا دستور كار دستگاه نظارت ميو  ها نقشهن شده در ييشبكه منظم و با فواصل تع

را  آنهـا د يـ ز بوده و بايا نوك ته خين ميا. باشد ميمتر  40×40ا ي 30×30، 20×20معموال  ياراض يط توپوگرافيحسب شرا
 4تـا   3هـاي   بهتر است در فاصـله . جا نگردند جابه يح به راحتيات تسطيان عملياي نصب نمود كه تا پا گونه ن و بهيدر زم

  .ر نظر داشته باشديز يت را به خوبيگر پرچم نصب شود تا راننده دستگاه بتواند موقعيكديخ از يم

  1يهموار نمودن نسب -4-6-2-4

هـا،   پشـته  يرقابـل اسـتفاده، جـو   ي، انهار غيعيهاي طب ها، زهكش ليمس ري و شروع عمليات تسطيحبردا هقبل از نقش
هاي مندرج در ايـن   ح، با مصالح مناسب و دستورالعمليات تسطيهاي واقع در محدوده عمل يها و گود يمرزها، آب شستگ

هـا، طبـق   ريز خـاك ن يـ تـراكم ا . ار و متراكم شوده و طبق دستور كار دستگاه نظارت تا رقوم خواسته شده پر و هموينشر
را  يتر بيشا دستگاه نظارت درصد تراكم يو  يخصوص يمشخصات فنكه  مگر اين باشد، درصد 85روش پراكتور استاندارد 

  .شود يانجام معمليات فوق دستگاه نظارت  تاييدن مناطق را ارائه و پس از يمانكار روش متراكم نمودن ايپ. ندياعالم نما

                                                       
1- Rough Leveling 
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  يات خاكيعمل -4-6-3

  ازيمورد ن آالت ماشين -4-6-3-1
ـ   ين و در مـوارد يزمـ  يط توپـوگراف يبا توجه به شرا. شود يپر انجام ميح عمدتا با اسكريات تسطيعمل  ييجـا  هكـه جاب

 آالت ماشـين ر يها و سـا  دريپرها، گرياسكر. شود يز استفاده ميگر نين ديسنگ آالت ماشيناز باشد، از ين خاك مورد نيسنگ
در هـر  . آورد يعمـل مـ   مانكار اقـدامات الزم را بـه  ين مورد پيدر ا. از به رانندگان ماهر دارديح نيجام تسطن جهت انيسنگ

گـر را  يدات الزم ديـ از پـروژه و تمه يـ مـورد ن  آالت ماشينح، يو قطعات تسط يط توپوگرافيمانكار با توجه به شرايصورت پ
  . كند يافت ميمربوطه را در يهتاييدبه دستگاه نظارت ارائه و  يزمان مشخص و به همراه برنامه

  ييي اجراها روش -4-6-3-2
در د يـ كه با يموارد. دستگاه نظارت برساند تاييدمورد نظر را به  ييروش اجراقبل از شروع كار، است  موظفمانكار يپ
  :ر استيود به قرار زروش اجرايي ملحوظ ش ارائه

  يح اراضيتسط يي كارگاهها نقشهه يته −
  ن يح سنگيدر تسط يروش حفاظت از خاك نبات −
  نيي سنگبردار خاكخاك در  ييجا روش جابه −
   ي با ضخامت زيادريز خاكدر  )درصد 85حدود ( يروش حصول تراكم معمول −
  ها نقشهاز طبق يمورد ن يروانيهاي باالدست تراس و ش خاك پشته تامينو  يبند نحوه تراس −

  حفاظت خاك  -4-6-4
ا قشـر خـاك   يـ ، ضخامت قشر مصالح نـرم و  يح اراضيگام تسط، در هنيكشاورز يدر اراض يت خاك نباتيظر به اهمن
از  تـر  كـم ي بـردار  خـاك ، در صـورتي كـه عمـق    يح اراضيتسط يهنگام اجرا. ابديد كاهش يي نبابردار خاكدر اثر  ينبات

ات يـ چنانچـه عمـق عمل  . انجـام خواهـد شـد    يـي ي اجراها نقشهح طبق يات تسطيعمل يباشد، اجرا يضخامت خاك نبات
اسـت   موظـف مانكـار  يكارفرمـا، پ  تاييدباشد، طبق نظر دستگاه نظارت و  تر بيش يه خاك نباتيي از ضخامت البردار خاك
ح انجام يات تسطي، عمليخاك نبات ييجا ن جابهيتر كمكار بندد كه با  اي به دستگاه نظارت را به گونه تاييدي مورد ها روش

ه يي توصـ هـا  روشاز  يكـ ي ينـوار  يريز خاكي و بردار خاكروش . به سطح مزرعه بازگردانده شود يرفته و خاك نباتيپذ
طبـق نظـر   و برگرداندان خاك نباتي به سطح مزرعه  حيا چند نقطه و انجام تسطيك يدر  يانباشت خاك نبات. شده است

  . خواهد بودقابل استفاده  ن راهكاريعنوان آخر هدستگاه نظارت ب
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  اتيعملرواداري  -4-6-5
تجـاوز   هـا  نقشـه نسبت به رقوم منـدرج در   متر سانتي3±د ازيح شده نبايتسط يعه زراعتراز نقاط مختلف قط يروادار

  . رديگ يطبق نظر دستگاه نظارت انجام م يو عرض يهاي طول بيرقوم نقاط و ش يريگ اندازه. كند
 يكنـواخت يب يشـ  ياريـ مزرعه در جهت آبرد كه در طول يكار گ را به يمانكار اقداماتيم الزم است، پيهاي مال بيدر ش

الزم بـوده و  رممكن يـ پر غيبه وسيله اسكر يينها يزن معموال ماله. شود يريجلوگ يهاي منف بيجاد شيوجود آمده و از ا هب
هـاي مختلـف و بـه     در جهت يكش ماله. استفاده شود يا صفحاتين از ماله يهاي كوچك سطح زم يرفع نامنظم ياست برا

 مانكـار يب، پيرقوم و شـ  تاييددرصورت عدم . رديگ يصورت م ياتيكردن منطقه عمل عنوان صاف هاز بيورد نتعداد دفعات م
  .را انجام دهد يكش ماله وح يات تسطيعمل دوباره بايد

  ل موقتيات و تحويكنترل عمل -4-6-6
 يريـ گ ط و انـدازه با برداشت مشترك نقا يين، كنترل نهايها از سطح زم خيم يآور ح و قبل از جمعيپس از انجام تسط

ارتفـاع نقـاط بـه محـل      يريـ گ ان برداشت مشترك، اندازهيدر جر. شود يمانكار و دستگاه نظارت انجام ميها توسط پ شيب
در ايـن برداشـت،   . رديـ گ يز صـورت مـ  يـ ن يگريشده منحصر نبوده و طبق نظر دستگاه نظارت، در نقاط د هاي نصب خيم

ل يتحو يل موقت بوده و اراضيعنوان تحو هح بيات تسطيعمل تاييد. آن است به رفع موظفمانكار يشده و پ نقايص مشخص
هـاي   يريـ گ ، انـدازه يل قطعـ يـ در اين صورت در هنگام تحو. رديگ يار كارفرما قرار ميدر اخت برداري بهره يشده برا  موقت
  . خواهد بود يل قطعيتحو يل موقت مبنايشده در هنگام تحو انجام
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 يات بتنيعمل -فصل پنجم

  اتيكل - 1- 5

  هدف و استانداردها -1-1- 5
ت در ارتبـاط بـا   يـ في، كنتـرل ك  ، طرح اخـتالط بـتن   مانكار در مورد تامين مصالح بتنيكه پ الزاماتي استن فصل شامل يا

ح و يصر ياين فصل در موارد ت مندرج در در صورتي كه الزاما.  ديت نمايد رعايبتن با ي آور ختن و عملي، ر كردن، حمل مخلوط
  .  مورد استفاده قرار خواهند گرفت »آبا«ه يهاي مورد توص ا استاندارديو » آبا«ران يا  نامه بتن نيينباشند الزامات آ يا كافي

  مصالح يه برايتاييداخذ  -1-2- 5
خصـات كامـل مصـالح    دسـتگاه نظـارت، مش   ين شده از سـو ييالزم است در مدت تع يزير ات بتنيقبل از شروع عمل

ت مصـالح  يـ فيك تاييـد قبل از .  رديگ ار دستگاه نظارت قراريهاي مصالح در اخت د بتن به همراه نمونهيجهت تول يشنهاديپ
ه دستگاه يتاييد دوباره، الزم است  در صورت عوض كردن منابع مصالح.  شود يزير د اقدام به بتنيتوسط دستگاه نظارت نبا

 .  شود گرفتهب كارفرما ينظارت و تصو

  آالت ماشين -1-3- 5
باشند كـه   يد به نحويد بتن و حمل آن باي، نحوه انبار كردن مصالح و روند تول د مصالح و ساخت بتنيتول آالت ماشين
د شود كه منطبق بـا مشخصـات مـورد    يتول ينشده و بتن يزير در طول زمان بتن يديت بتن توليفيرات در كييموجب تغ

حمـل بـتن و    ،ديـ ، رونـد تول  الـذكر  فـوق  آالت ماشـين شده از دستگاه نظارت در خصوص  ريافتد تاييدهرگونه .  از باشدين
  .  مانكار در قبال مشخصات مندرج در پيمان نخواهد بوديت پيمسوول، رافع  ييي اجراها روش

  روش اجرا -1-4- 5
و ابزار  آالت ماشين،  يزير مراحل بتن يبند هي، نقشه ال يزير هر سازه الزم است روش بتن ييات اجرايقبل از شروع عمل

  .  دستگاه نظارت برسد تاييدمورد استفاده به 

  يبند برنامه زمان -1-5- 5
ن و از دستگاه نظارت يخود را تدو يزير جامع بتن يبند ، برنامه زمان اتيك ماه قبل از شروع عمليمانكار يالزم است پ

بـا   يزير بتن ينحوه اجرا ،ن برنامهيا در . ارائه گردد يد به صورت دو هفتگيبا ييات اجرايبرنامه عمل.  دينما دريافته يتاييد
  . باشدد يبا)  ا گرميسرد  يدر هوا يزير بتن (منطقه پروژه  ييت آب و هوايملحوظ داشتن وضع
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  يزير گزارش بتن -1-6- 5
و  ، حجم يزير ت بتنيموقعشامل  يزير از بتن يد در فرم مورد تاييد دستگاه نظارت گزارشيبا يمانكار به طور هفتگيپ

   . ديه و به دستگاه نظارت ارائه نماير اطالعات مورد نظر دستگاه نظارت را تهيو سا يزير خ بتني، تار نوع بتن

  ها  دقت در ابعاد و اندازه -1-7- 5
ات، مطابق با يير جزيها و سا تراز  ها، ، ابعاد، اندازه باشد كه بعد از برداشتن قالب يد به نحويخته شده در قالب بايبتن ر

هـاي بـدون قالـب نيـز      رعايت ابعاد و اندازه بتن ريخته شده براي بتن . هاي دستگاه نظارت باشد ا دستورالعمليو ها  نقشه
  .ستا الزامي

  و مصالح آالت ماشين يتكافو - 1-8- 5
ط يو شـرا  ها ويژگيدن آن با توجه به يختن بتن و لرزاني، ر ، حمل و نقل اختالط يالزم را برا آالت ماشيند يمانكار بايپ
،  زاتيـ كه در اثر كمبـود تجه  يد به نحويفراهم نما ين مصالح به مقدار كافيو همچن يي محلها محدوديتر يو سا  يمياقل

  .  ندهد يرو يزير در بتن يتاخير، آالت ماشينر ياز به تعميا نيمصالح و 

   يزير اخذ مجوز بتن -1-9- 5
،  يهـاي سـاختمان   ، درز ، بازشوها زيطوح وارت سيفي، ك قالب و استحكام آن ابعادالزم است  ،هر قسمت يزير قبل از بتن
د و تاييـد دسـتگاه نظـارت قـرار گرفتـه و اجـازه       يـ ره مـورد بازد يبند و غ هاي آب ، نصب نوار ي، آرماتوربند قطعات مدفون

 ي، سـكو  هاي عبور و مرور كـارگران  ز شده و راهيفشرده تم يد به وسيله آب و هوايها با داخل قالب.  شود گرفته يزير بتن
ر قطعـات  يبه داخل قالب و آلـوده سـاختن آرمـاتور و سـا     يحفاظت شوند كه از ورود مواد خارج ير آن به نحويكار و نظا

 اي و منطقـه  يط كـار يبا توجه به مشخصات بتن، شرا يزير شروع بتن يفرم كنترل برا.  ديبه عمل آ يرينصب شده جلوگ
مانكار ملزم به اخذ تاييـد از دسـتگاه نظـارت قبـل از شـروع      يپ. برسد پيمانكار تهيه و به تاييد دستگاه نظارتتوسط بايد 
   .باشد ميات يعمل

   يمنيا ت موارد يو رعا يحفاظت در مقابل عوامل جو -1-10- 5
مناسب  يستم حفاظتي، س ها يبردار در محل گود يزير و بتن يبند ، قالبيبند ات آرماتوريست قبل از شروع عملا الزم

كه مورد تاييـد   يها در مقابل عوامل جو ها و اقدامات الزم مربوط به حفاظت كار يگودبردار ان آب به داخليدر مقابل جر
   . است يره ضروريهاي موقت و غ نرده ير اجراينظ يمنيا  ت موارديعالوه رعا هد و بيآ دستگاه نظارت باشد به عمل
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  مانيس - 2- 5

، )1  389اسـتاندارد  (هـاي پرتلنـد    مانيس د طبق مشخصات انواعيا مالت بايه بتن يته يبرا يمان مصرفيمشخصات س
دسـتگاه   تاييـد و مـورد  ) 3432اسـتاندارد  ( پوزوالني پرتلند هاي مانيو س)  3517استاندارد (اي  ه هاي پرتلند روبار مانيس

د از يـ با يمان مصـرف ي، س ح شده باشديتصر يگريبه نحو د يخصوص يكه در مشخصات فن يبه جز در موارد.  نظارت باشد
  .  باشد يمان پرتلند معمولينوع س

  مانيس توليدكنندهش كارخانه يج آزمايارائه نتا -2-1- 5
ارائـه شـده توسـط كارخانـه      يكـ يزيو خـواص ف  ييايميز شـ يج آناليمانكار از نتايمان الزم است پيقبل از اقدام به حمل س

  .  مان مورد مصرف مطابقت دارديس شده با الزامات يداريمان خريابد كه سينان يد و اطميمان اطالع حاصل نمايس توليدكننده
ي الزم توسط دسـتگاه  ها آزمايشدستور انجام  5-2-5هاي وارده به كارگاه مطابق مندرجات بند  مانيدر هر حال از س

  . دستگاه نظارت نباشد مصرف آن مجاز نخواهد بود تاييدنظارت صادر شده و در صورتي كه مشخصات مورد 

  مانيحمل س -2-2- 5
در حالت .  بند بوده و نفوذ رطوبت ممكن نباشد رد كه كامال هوابند و آبيگ  صورت ييدر بونكرهاد يمان فله بايحمل س

در .  مناسب به هنگـام حمـل اسـتفاده گـردد     يق رطوبتيها سالم بوده و از پوشش عا سهيز الزم است كياي ن سهيمان كيس
  . ديرا از كارگاه خارج نما  د آنيمانكار بايند، پيب ببيه آسي، حمل و تخليريات بارگيعمل هنگاممان يصورتي كه محموله س

  مانيس نگهداري -2-3- 5
سه يمان در كيدر صورتي كه س. ز شونديد كامال تميها با لويمان، سير نوع سييلو مجاز است و هنگام تغيمان فقط در سيس نگهداري
ـاف يه و با ظرفيتهو ي، دارا ذ آب، ضد نفو ده خشكيهاي سرپوش ، محل انبار كردن آن يمانكار موظف است براي، پ حمل شود ه يـ ته يت ك

چنانچه مدت .  ن باالتر بوده و امكان حركت كامل هوا از كف انبار وجود داشته باشديمتر از سطح زم سانتي 20د حداقل يكف انبار با.  كند
ـا    هاي بيش زمان يو برا)  متر 8/1ع حداكثر به ارتفا (ف يرد 12ها حداكثر تا  سهي، ارتفاع ك روز باشد 60از  تر كممان يانبار كردن س  7تـر ت

ـاي چ  سـه يف كيرد يده شوند و پهنايوار چيمتر از د سانتي 30كم به فاصله  مان دستيهاي س سهيالزم است ك.  ف خواهد بوديرد ده يـ ه
مصـرف  .  بـه مصـرف برسـد    د زودتـر ي، با شده باشد نگهداريتر در انبار  ا بيشيماه  2كه  ييها مانيس. باشد متر  3شده كنار هم حداكثر 

را طبق نظـر دسـتگاه    آنهاد ي، با ها مانيگونه س نيا در صورت اجبار در مصرف.  ستيماه انبار شده باشد مجاز ن 4ش از يكه ب ييها مانيس
ـات توسـط     مجدد قرار داده يابيه مورد ارزياين نشر شده در  ي ارائهها روشس راسانظارت و ب ـا مشخص دسـتگاه   و پس از تاييد انطباق ب

  .  ستي، مجاز ن كه به صورت پودر نباشد يمانيا سيدراته، سخت و كلوخه شده و يمان هيمصرف س.  دي، به مصرف رسان نظارت

                                                       
 ASTM C150معادل استاندارد  –موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران -استاندارد ايران 1-
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مان يگـر سـ  يمصرف انواع د يمصارف خاص يا به دستور دستگاه نظارت برايو  يخصوص يچنانچه طبق مشخصات فن
اسـتفاده گـردد و در صـورت    مجـزا  هـاي   لوياز سـ  آنها يزم است براباشد، ال  يضرور)  …ر، ضد سولفات ويمان زودگيس (
د با عالئـم مـورد قبـول    يمان بايانواع مختلف س.  اختصاص داده شود آنهااي از انبار به  ي جداگانهها قسمتاي بودن،  سهيك

مان در ي، س يست روز كاريد همواره معادل بيمانكار باي، پ يط عاديدر شرا.  ص باشنديگر قابل تشخيكديدستگاه نظارت از 
 .  انبار موجود داشته باشد

  مانيس يدما - 2-4- 5
)  گـراد  سـانتي درجـه   100تا  80ن يدما ب (گرم  يليمان خي، س د تازه كارخانه وارد كارگاه شوديمان از توليدر صورتي كه س

  .  د مصرف شوديروز پس از تول 15تا  10مان ي، سييايميبات شير تركييبهتر است به منظور عدم تغ. خواهد بود
ن منظور در يبد.  ديتجاوز نما گراد سانتيدرجه  65د از يساز نبا هنگام وارد شدن به دستگاه بتن مان بهيدرجه حرارت س
  .  ديمان استفاده نمايره سيذخ يلو برايا چند سيمانكار حداقل از دو ياي الزم است پ مان فلهيحالت استفاده از س

  مانيش سيآزما -2-5- 5
هـر كـدام زودتـر اتفـاق      - ك كارخانه به كارگـاه يل شده از يمان تحويتن س 100هر  يازا ها بيار و ب كي يحداقل ماه

ر در مـورد آن بـه عمـل    يـ به شرح ز ها آزمايشه يشده و كل يريگ مان نمونهياز س 389 بار مطابق استاندارد كيد يبا -افتد
به نحـو مناسـب    ،هيلوگرم نمونه تهيست حداقل سه كل شده به كارگاه الزم ايمان تحويهر محموله س يدر ضمن برا.  ديآ

  .  رديگ ش قراريشود تا در صورت لزوم مورد آزما نگهداريماه  4و به مدت  يگذار عالمت
  390استاندارد         ) Blaineروش  (مان يس ين نرمييتع −

 391 استاندارد    ) ش سالمتيآزما (مان در اتوكالو ين انبساط سييتع −

  392استاندارد     كاتيله سوزن ويان به وسميرش سيگ ن زمانييتع −

 393استاندارد       مالت يو خمش ين مقاومت فشارييتع −

ي هـا  آزمـايش د عالوه بر يمانكار بايمشكوك باشد، پ يمانيت سيفيا كيص دهد و يتشخ يهرگاه دستگاه نظارت ضرور
  : ديز اقدام نماير نيي زها آزمايشفوق نسبت به انجام 

  1693-1692 استاندارد          مان يس ييايميه شيتجز −

  395استاندارد       مان پرتلند يس هيدراتاسيونن حرارت ييتع −

در . ديـ را از كارگـاه خـارج نما   آنهـا د يـ مانكار بايست و پيمردود شناخته شود مجاز ن ها آزمايشكه در  ييها مانيمصرف س
ك كارخانه باشد، دستگاه نظارت با ياز  يليحومان تيت سيفيبخش بودن ك تياز رضا يمكرر حاكي ها آزمايشج يصورتي كه نتا

هر  يبرا. تر بدهد ا بيشيل شده و يمان تحويتن س 150را از هر  ها آزمايشو انجام  يبردار تواند دستور نمونه يص خود ميتشخ
بـه دسـتور    در صـورت لـزوم، بنـا   . ل درج شده باشـد يد در برگ تحويمان بايمحموله وارد شده به كارگاه، نام كارخانه و نوع س



  85  01/08/92  يبتن اتيعمل - پنجم فصل

 

. ديو ارائه نما دريافتدكننده يت از كارخانه توليفيتاييد ك يمان گواهيهاي س محموله يمانكار موظف است برايدستگاه نظارت پ
  . مالك عمل قرار خواهد گرفت ها آزمايشج يمان نبوده و در هر حال نتايس ييايميو ش يكيزيف يت واقعيفيمالك ك ين گواهيا 

  ) شن و ماسه (شده  يبند دانه يمصالح سنگ -3- 5

  اتيكل -3-1- 5
و  ه شـده يـ ا از سنگ شكسته تهي يعيتواند از شن و ماسه طب يشود م يمانكار فراهم ميهاي بتن كه توسط پ دانه سنگ

از  تـر  بـزرگ هـاي   با دانـه  دانه  درشت(شن : هاي بتن به دو نوع دانه سنگ.  را برآورده كند 302الزم است الزامات استاندارد 
  .  شوند يم يبند ميتقس)  متر ميلي 75/4تا  متر ميلي 075/0هاي  زدانه با دانهير(ماسه  و ) متر ميلي 75/4

   يت مصالح سنگيفيك -3-2- 5

  يمشخصات كل -3-2-1- 5
 ي، با دوام و فاقد هر گونـه آغشـتگ   كنواختيتراكم   ، با ، زبر ، سخت زيد تميدانه با ا درشتيزدانه يهاي بتن اعم از ر دانه سنگ

،  يبـه طـور كلـ   .  رديـ گ د مورد استفاده قـرار يمخلوط شده است نبا) 200از الك نمره يمصالح عبور(ك كه با خا يمصالح.  باشد
،  رديگ يه شن و ماسه شكسته مورد استفاده قرار ميته يكه برا ييها سنگ. شكل باشند يا مكعبيد حدودا گرد و يها با دانه سنگ

ر منبع قرضه الزم است پس از برداشت نمونـه  يياز به تغيدر صورت ن.  مگاپاسكال باشد 30از  تر كم يمقاومت فشار يد داراينبا
  .رديج مورد تاييد دستگاه نظارت قرار گير انجام شده و نتايي زها آزمايش، 11267استاندارد  مطابق

  ها استاندارد -3-2-2- 5
 11267استاندارد             ها دانه سنگنمونه برداري از  −

  302 استاندارد             ها ويژگي-هاي بتن دانه سنگ −

 446استاندارد           كرونيم 75زتر از ين مقدار مصالح رييتع −

 4977استاندارد           ز و درشت با الك يهاي ر دانه يبند دانه −

  448استاندارد       ) له دستگاه لوس آنجلسيبه وس (ش ين مقاومت در برابر ساييتع −
 449استاندارد       در برابر محلول سولفات سديم يا منيزيم دانه سنگسالمت  −

 4982-4980استاندارد          و جذب آب شن و ماسه ين چگالييتع −

  669استاندارد          روش تعيين تاب شن و ماسه در برابر ضربهن ييتع −

  8672استاندارد             ها دانه سنگن مقدار سولفات ييتع −

 7141استاندارد           ي كلريدي محلول در آبها نمكتعيين  −
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  11269استاندارد             يپولكو  يلطو يها دانه گيري اندازه −

 4978استاندارد           هاي سست  و دانه يهاي رس ن كلوخهييتع −

 4979استاندارد         ي ريز براي بتنها دانه سنگهاي آلي  ن ناخالصيييتع −

 1685استاندارد     و مصالح ريزدانه ها خاكروش آزمايش تعيين مقدار هم ارز ماسه براي  −

2K(مان يهـاي سـ   ييايـ با قل  مستعد واكنش يعدنبات ميترك ي د حاوينبا يمصالح سنگ O 2وNa O ( چنانچـه  . باشـد
د با نظر دسـتگاه نظـارت و در صـورت    يزا هستند با مان واكنشيهاي س ييايسوابق و آمار نشان دهد كه مصالح در برابر قل

جهـت   يداتيـ تمه يا با در نظر گرفتن مالحظات اقتصـاد يشده و  يخوددار ن مصالحيا  گر از مصرفيوجود منابع قرضه د
  . از واكنش مذكور در نظر گرفته شود يكنترل انبساط مخرب ناش

  : رديگ  ر انجاميي زها روشد با يبا يمصالح سنگ ييايل واكنش قليپتانس يبررس
  ASTM C295مطابق استاندارد ) يپتروگراف( يشناس سنگ −
  ASTM C289يا  7872 ها مطابق استاندارد دانه سنگ ييزا ت واكنشيابلق ييايميش شيآزما −

  ASTM C586 يا  7656استاندارد  مطابق يكربنات ييايل واكنش قلين پتانسييتع يبرا يش استوانه سنگيآزما −

 . باشد ميكوتاه مدت  يكه روش ASTM C1260  يا 8753استاندارد  ع شدهيش منشور مالت تسريآزما −

 . است) ساله كي(بلندمدت  يكه روش ASTM C1293 يا  8149س استاندارد راساب ور بتنش منشيآزما −

زا بودن  نان از واكنشياطم يدر هر حال برا. اند ر داده شدهيروش اخ چهارا مردود بودن مصالح در يرش يهاي پذ اريمع
ز جهـت شـناخت   يـ مـدت ن  كوتاهي ها آزمايشج ين وجود نتايا  با. باشد ميش منشور بتن ين روش، آزمايتر مصالح مطمئن

 .  رنديگ يمورد عمل قرار م ييزا ل واكنشيپتانس

   يه مصالح سنگيمنبع ته -3-3- 5
مـان درج  يبتن را از منابع قرضه مطالعه شده توسط دستگاه نظارت كـه در اسـناد پ   يمانكار مصالح سنگيالزم است پ
است بدون لطمه به  ياستفاده كند، ضرور يگريقرضه دل باشد از منبع يمانكار مايدر صورتي كه پ. ديه نمايشده است ته
ت مناسـب  يـ فيهاي دستگاه نظارت مطالعه و ك پروژه، قرضه مورد نظر خود را طبق دستورالعمل  ياجرا يبند برنامه زمان

 يد از مصـالح سـنگ  يـ ن منظـور با يبـد . ديـ بـودن اسـتفاده از آن را اثبـات نما    و مقرون بـه صـرفه   برداري بهرهآن را جهت 
  .رنديگ ش قراريمورد آزما 2-3-5ها طبق بند  كرده و نمونه يبردار مونهن

ه مصالح استخراج شـده  يشنهاد شده به مفهوم آن نخواهد بود كه كليا منبع قرضه پيموافقت دستگاه نظارت با معدن 
از  يا قسـمت يـ تمـام   بلكه دستگاه نظارت كماكان حـق رد .  از آن منبع قابل استفاده است و مورد قبول قرار خواهد گرفت

ا هرگـاه دسـتگاه   ي،  ر كندييچنانچه محل منابع تغ.  خواهد داشت يق با مشخصات فنيمنبع مذكور را در صورت عدم تطب
اي از آن اسـتخراج   اي كه مصـالح دانـه   منطقه.  د خواهد شديتجد ها آزمايشو  يبردار ، نمونه ص دهديتشخ ينظارت ضرور
  .  ز گردديتم ي، خاك و مواد بادرفت ها شهيها و ر ، بوته ها ، درخت ديشده و از مواد زا ياربرد هيد ابتدا رويخواهد شد با
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  ) زدانهير يمصالح سنگ (ماسه  -3-4- 5

  يمشخصات كل -3-4-1- 5
هـاي   تمام دانـه .  عبور كند )4نمره ( متر ميلي 75/4د از الك ي، با رود يكار م اي كه در بتن به درصد از ماسه 95حداقل 

( متر ميلي 5/9ي آن ها سوراخكه قطر  يد از سرنديماسه با
8
د به هنگام ورود به دستگاه يماسه با.  دي، عبور نما است )اينچ3

 . كنواخت باشديرطوبت  يز بوده و دارايساز تم بتن

  تيفيك -3-4-2- 5
 : ر باشديمشخصات ز يده و دارابو ياز هر نوع قشر زايد و آغشتگ ي، متراكم و عار ، بادوام هاي سخت د متشكل از دانهيماسه با

 يريگ تجاوز كند و روش اندازه )1-5(ر حداكثر مجاز داده شده در جدول يد از مقاديآور در ماسه نبا انيمواد ز -1
 .ن جدول باشديا  د مطابقيآور با انيك از مواد زيهر 

د از يـ م نبايت سـد ش با سـولفا ينوبت آزما 5پس از  449ش سالمت طبق استاندارد يماسه در آزما يافت وزن -2
 .  كند درصد تجاوز 10

 يبه صورت كامل و مناسب معدن و شستشو يبردار هيمعموال با رو.  باشد يهاي آل يناخالص يد حاويماسه نبا -3
 4979اسـتاندارد  در ماسـه بـه كمـك     يهاي آل يوجود ناخالص.  گردد ز مييپره ييها ين ناخالصيماسه از چن
 .  گردد مشخص مي

 د مطـابق اسـتاندارد شـماره   يـ نبا)  1هاي اشباع شده با سـطح خشـك   س وزن دانهراساب ( ماسه وزن مخصوص -4
 .  باشد تر كم)  متر مكعب گرم بر سانتي 2/ 6(وتن بر مترمكعب يلونيك 26از  4980

  ماسه يبند دانه -3-4-3- 5
 يد دارايـ بـوده و با  آنهااز  يا مخلوطي، ماسه شكسته و  يعيرود از نوع ماسه طب يكار م ساخت بتن به ياي كه برا ماسه

 ماسـه  يبنـد  دانـه . مطابقت داشته باشد)  302استاندارد (هاي بتن  دانه سنگبا مشخصات  يوسته و به طور كليپ يبند دانه
درصد وزن كـل   45ش از يد بينبا ين دو الك متواليمانده مصالح ب يكه باق ح اينيد توضيمطابقت نما )2-5(د با جدول يبا

د يـ كـار نبا  ياجـرا  هنگامدر  يرات مدول نرمييتغ.  شود تر بيش 1/3و از  تر كم 3/2د از يماسه نبا  2يمدول نرم.  نمونه باشد
هـاي   جمـع درصـد   ماسـه از حاصـل    يمدول نرم.  ي گذشته باشدها آزمايشن در يانگيم ينسبت به مدول نرم 2/0ش از يب

  .  ديآ يبه دست م 100م بر يتقس 100و شماره  50،  30،  16،  8،  4هاي شماره  الك يمانده رو يتجمع

                                                       
1- Saturated Surface Dry (SSD) 
2-  Fineness Modulus 
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  شيي آزماها روشز بتن و يهاي ر دانه سنگآور در  انير مجاز مواد زيحداكثر مقاد  - 1- 5 جدول 
 مجاز در كل نمونهيحداكثر درصد وزنان آورينوع ماده ز

3 هاي سست  و دانه يهاي رسكلوخه
  ) متر ميلي0/ 075( 200هاي گذشته از الك شماره  دانه

  شين تحت سابت - 
 ها ر بتنيسا - 

 
31  
51 

  :ر مصالح سبكيا ساي،  تيگني، ل زغال سنگ
  ت است يز اهميبتن حا يظاهر يكه نما يهنگام - 
 ها ر بتنيسا - 

 
5/0  

1 
1 كايم

 so3-- ( 42/0(ها برحسب سولفات
 cl- ( 3 04/0 (ها بر حسب ديكلر
 :حاتيتوض

 7و  5ب بـه  يـ ترت ر را بـه ين مقاديا  توان ي، م از رس باشند يمتشكل از پودر سنگ و عار 200شته از الك شماره هاي گذ ، اگر دانه در مورد ماسه شكسته -1
 .  شوند يمحاسبه م) 4شماره(مترميلي75/4ماسه گذشته از الكيبندها بر اساس دانه ن درصديا  . ش داديدرصد افزا

تر باشـد و بـه هرحـال     درصد بيش4د ازي، نبا مانيموجود در س--SO3در مخلوط بتن و با احتساب--SO3مقدار كل سولفات قابل حل در آب بر حسب-2
  .  مان تجاوز كنديدرصد وزن س 5د از يمقدار كل سولفات موجود نبا

نامـه   نيـي آ  6-3-3-6در جـدول  ر حـداكثر مجـاز داده شـده    يد از مقـاد يـ ، نبا ماني، بر حسب درصد وزن س د قابل حل در آب در مخلوط بتنيمقدار كلر -3
 . ران تجاوز كنديا بتن

 آبا:ماخذ

  ) دانه درشت يمصالح سنگ (شن  -3-5- 5

  يمشخصات كل -3-5-1- 5
.  باشد مي متر ميلي 90و حداكثر آن  متر ميلي 75/4شود كه حداقل ابعاد آن  ياطالق م ياز مصالح سنگ يشن به بخش
د از يـ شـن نبا ي ن انـدازه اسـم  يتر بزرگ.  ز استفاده گردديتم آن از آب يشستشو يز بوده و برايد تميدانه با مصالح درشت

   :باشد تر بيشر ير زيمقاد
  قالب بتن ين بعد داخليتر كوچكك پنجم ي -1
 ك سوم ضخامت دالي -2

 لگردهاين ميسه چهارم حداقل فاصله آزاد ب -3

 لگردهايم يرو يسه چهارم ضخامت پوشش بتن -4

در  متـر  ميلـي  38تـر از   هاي درشت دانه سنگبردن  كار ران بهيا  ه بتننام نييآ  4-4-3كه مطابق تبصره بند  نيا  حيتوض
  .  تجاوز كند متر ميلي 63د از يها نبا دانه سنگچ حالت اندازه يدر ه ي، ول شود يه نميساخت بتن مسلح توص

  ماسه يبند دانه - 2- 5جدول 
 هاي استاندارد درصد رد شده از الكهاي استاندارداندازه الك

3(متر  ميلي 5/9
 100 ) نچيا8

 100-95 )4شماره(مترميلي75/4
 100-80 )8شماره(مترميلي36/2
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  ماسه يبند دانه - 2- 5جدول ادامه 
 هاي استاندارددرصد رد شده از الكهاي استاندارداندازه الك

85-50 )16شماره(مترميلي18/1
60-25 )30رهشما(مترميلي6/0
30-10 )50شماره(مترميلي3/0
10-2 )100شماره(مترميلي15/0

  ت مصالحيفيك -3-5-2- 5
 يگـداز  هـاي آهـن   ا سـرباره كـوره  يـ از ايـن دو و   يا مخلوطيا سنگ شكسته و ياي  دانه از شن رودخانه مصالح درشت

  : ر مطابقت داشته باشديا مشخصات زب 2-2-3-5ف يت مندرجات رديد با رعاين مصالح بايا  . ديآ يدست م هب
ـ    يـ شـكل و تم  ي، بادوام و حدودا مكعب ، مقاوم د كامال سختيدانه با مصالح درشت -1 ،  يز بـوده و مقـدار مـواد آل

آور  انيـ ر قابـل قبـول و ز  ير موارد غيهاي سست و شكننده و سا ، دانه ي، پوشش و اندود خاك يهاي رس كلوخه
 .  تجاوز نكند )3-5(ا ارقام مندرج در جدول يو  302 آن از ارقام مندرج در استاندارد

درصد  35ا يدور  100پس از  يدرصد وزن 10د از ينبا ،دانه به روش لوس آنجلس ش مصالح درشتيدرصد سا -2
  .  ديدور تجاوز نما 500پس از  يوزن

  .  درصد تجاوز كند 10د از يم نبايسولفات سدبا محلول دانه  مصالح درشت يافت وزن -3
هاي درشت  دانه سنگدر  يو سوزن يهاي پولك درصد دانه.  باشد يا مكعبيد عموما مدور يهاي شن با انهشكل د -4

 .  تجاوز كند )4-5(ر داده شده در جدول يد از مقادينبا

2(مان يهاي س ييايمستعد واكنش با قل يبات معدنيترك ي د حاويدانه نبا درشت يمصالح سنگ -5 2Na O,K O  (شدبا  .  
د يـ ن مـواد نبا يا ، وزن واحد حجم  دانه به عنوان مصالح درشت يگداز هاي آهن در صورت مصرف سرباره كوره  -6

 .  مكعب باشد متر سانتيگرم بر  121/1از  تر كم

 يبند دانه -3-5-3- 5

ـ  شده كيهاي استاندارد تفك هاي مختلف كه با استفاده از سرند دانه در گروه اندازه مصالح درشت يبند دانه د بـا  يـ د باان
د بـا  يـ با يات مختلـف بتنـ  يدر عمل يدانه مصرف مصالح درشت يبند در هر پروژه دانه.  ق كنديتطب )5-5(جدول  يبند دانه

انـواع   يتـوان بـرا   ير را مـ يـ هاي ز يبند به هرحال دانه يد شود وليق يخصوص ي، در مشخصات فن) 5-5(توجه به جدول 
  :ه نموديهاي متفاوت توص بتن

  يساخته بتن شيقطعات پ يبرا 9و  8اي شماره ه يبند دانه −
 دهيتن شيقطعات پ يبرا 8و  7هاي شماره  يبند دانه −

 هاي مسلح ر بتنيسا يبرا 8و  7،  5هاي شماره  يبند دانه −

 م ير مسلح و حجيهاي غ بتن يبرا 5و  3هاي شماره  يبند دانه −
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م شـود و هـر جـز آن بـا     يد به دو جز تقسيدانه با ست كه مصالح درشتا يمربوط به حالت 4و  6هاي شماره  يبند دانه
  . ديق نمايتطب 6و  7ا ي 4و  8هاي شماره  يبند از دانه يكي

  شيي آزماها روشهاي درشت بتن و  دانه سنگان آور در ير حداكثر مجاز مواد زيمقاد  - 3- 5جدول 

 ان آورينوع ماده ز
  يحداكثر درصد وزن
 مجاز در كل نمونه

 25/0 يهاي رس كلوخه
 5 1هاي نرم  دانه

  2  يچرت به صورت ناخالص
  ديشد يطيط محيدر معرض شرا - 
 متوسط يطيط محيدر معرض شرا - 
 ميمال يطيط محيدر معرض شرا - 

  
1  
3  
5 

 1 3 ) متر ميلي 0/ 075( 200هاي گذشته از الك شماره  دانه
  :ر مصالح سبكيا ساي،  تيگني، ل زغال سنگ

  . ت استيز اهميحابتن  يظاهر يكه نما يهنگام - 
 ها ر بتنيسا - 

  
5/0  

1 
هاي متورق  ستيو ش)ليش(سنگ، گل، چرت هوازدههاي نرم، دانهيهاي رسهاي سست شامل مجموعه كلوخهدانه

  :هوازده
  انيبتن نما - 
 شيبتن تحت سا - 
 ها ر بتنيسا - 

  
3  
5  
7 

so3(ها  سولفات
-- ( 44/0 

 cl- ( 5 02/0 (ها  ديكلر
   :حاتيتوض

 يبا توجه به عملكرد بتن جنبه بحران ييهاي درشت به تنها ك از دانهيهر   يحاكم است كه نرم يت فقط در مواردين محدوديا  -1
 . ژه دارديو يتيسطح اهم يكه سخت ير موارديا سايهاي پرتردد  ل كفي، از قب دارد

از )  وسيدرجه سلسـ  40صفر تا  (خ زدن و آب شدن ي شيكل در آزمايس 50ا يش سالمت يكل در آزمايس 5ن گونه چرت در يا  -2
بـر   يا تكه شـدن واقعـ  يدن به شكسته ياز هم پاش.  است تر كم 35/2، از  آن در حالت اشباع با سطح خشك يا چگالي،  پاشد يهم م

 آنهـا  يعنوان ناخالص اند كه چرت به حاكم ييها دانه سنگفقط در مورد  ها محدوديتن يا .  شود ياطالق م ينيي عها آزمايشاساس 
ي مربـوط بـه سـالمت    هـا  محـدوديت .  سـت يانـد قابـل اعمـال ن    افتـه يل ياز چرت تشـك  تر بيشكه  ييها شود و در مورد شن يتلق

  .  ط مورد نظر استوار باشديدر مح آنهااز  برداري بهرهد بر سوابق يها با دانه سنگ
 .  رجوع شود آبا  2-9-2-8به بند  يطيط محيشرا يبند مالحظه طبقه يبرا
ن يـ ا  تـوان  ي، م از رس باشند يمتشكل از پودر سنگ و عار 200هاي گذشته از الك شماره  ، اگر دانه هاي شكسته در مورد دانه -3

 . ش داديافزا 5/1درصد را به 

so3 مقدار كل سولفات قابل حل در آب بر حسب -4
so3در مخلوط بتن و بـا احتسـاب   --

درصـد   4د از يـ ، نبا مانيموجـود در سـ    --
 .  مان تجاوز كنديدرصد وزن س 5د از يباشد و به هرحال مقدار كل سولفات موجود نبا تر بيش

-6ر حداكثر مجاز داده شـده در جـدول   يد از مقادي، نبا ماني، بر حسب درصد وزن س د قابل حل در آب مخلوط بتنيمقدار كلر -5
 .  آبا تجاوز كند 3-3-6
  آبا :ماخذ 
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  شده  يبند مصالح دانهانبار كردن  -3-6- 5
  ر مصـالح يشود كه از مخلوط شدن با سا نگهداريانبار و  يد به نحوي، با دانه ا درشتيز ي، اعم از ر شده يبند مصالح دانه

به  )6-5(د در چهار قسمت به شرح جدول يمصالح با.  ها به هم نخورد يبند ن دانهيآور مصون مانده و همچن انيا مواد زيو 
هنگـام دپـو   .  باشـد   وجـود داشـته   يهاي مختلف موانع ن تودهيب آنهاشدن  از مخلوط يريجلوگ يار شود و براطور مجزا انب
د مجهـز بـه زهكـش    يها با دپو.  زدانه ماسه نگردديد مراقبت كند تا باد باعث جدا شدن مصالح ريمانكار باي، پ نمودن مصالح

سـاعت   24ظـرف  ) در حالت اشباع با سطح خشك(ها  دانه سنگش از مقدار آب موجود در يهاي ب كه آب ي، به طور باشد
د از شـش درصـد وزن   يـ زان رطوبـت آن نبا يـ كن برسد و م به مخلوط يكنواخت و ثابتيد با رطوبت يماسه با.  ه گردديتخل

 10 يزيـ ر ك مرحلـه بـتن  يـ  ا در طوليدرصد  5/0د ساعت به ساعت از يرات مقدار رطوبت نباييتغ.  خشك آن تجاوز كند
باشد كه مخلوط  يد طورياز دپو با آنها، نحوه انبار كردن مصالح و خارج نمودن  يبه طور كل . درصد تجاوز كند 2اعته از س

  .  ديل نمايرا تسه يبند ب دانهيترك  ها از نقطه نظر كنواخت دانهيكردن 
، بـه انـدازه    ين شده در مشخصات فنييابعاد تع ها و ه اندازهيدر كل يد مصالح سنگي، با يزير ات بتنيقبل از شروع عمل

بـه  .  را بدون وقفـه انجـام داد   يزير ات بتنيرد تا بتوان عمليگ ، انبار شده و در دسترس قرار اتيو بسته به حجم عمل يكاف
ك دوره يـ در  يزيـ ر ات بـتن يـ هـاي عمل  ازيه نيكل يگو د جوابيدانه با ا درشتيزدانه ير  شامل،  يمصالح سنگ ي، دپو عالوه
له مذكور يباشد كه وس يد به نحويها با ه در دپويو تخل يريزات بارگيل و تجهيوسا.  دستگاه نظارت باشد تاييدمورد  يكار
بالمـانع   يمصـالح سـنگ   يه رويـ ل نقليص دستگاه نظارت حركت وسايكه قبال به تشخ نيا  ، مگر مصالح حركت نكند يرو

  . اعالم شده باشد

  هاي درشت دانه سنگدر  يو سوزن يهاي پولك دانه سنگداكثر مجاز ر حيمقاد  -4- 5 جدول 
 مجاز يحداكثر درصد وزن دانه سنگنوع 

  :يهاي پولك دانه
 ) نچيا 41( متر ميلي 3/6الك  يهاي مانده رو دانه سنگ

  
30 

   :يهاي سوزن دانه
  ) نچيا  2ا ي 211(متر  ميلي 50ا ي 63هاي با حداكثر اندازه  دانه سنگ
  ) نچيا 43ا ي 1ا ي 211(متر ميلي 19ا يو  25ا ي 38هاي با حداكثر اندازه  دانه سنگ
 ) نچيا   83ا ي  21( متر ميلي 5/9ا ي 5/12هاي با حداكثر اندازه  دانه سنگ

  
35  
40  
45 

  يحمل مصالح سنگ -3-7- 5
جا شـوند؛   جابه زايدبا خاك و مواد  يرد كه مصالح بدون آغشتگيگ صورتاي  گونهد به يها با دانه سنگو حمل  يريبارگ

گر جدا نشوند و مصالح بـه  يز از همديهاي درشت و ر ك نوع مصالح، دانهي ييجا د دقت نمود كه به هنگام جابهيبه عالوه با
  . ه گرددي، حمل و تخليريكنواخت بارگيور ط
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  يه مصالح سنگيهاي ته زات و دستگاهيتجه -3-8- 5
از پـروژه و  يو متناسب با ن يد كافيت توليد مصالح مورد قبول و با ظرفيد قادر به توليبا يه مصالح سنگيته يزات برايتجه
ار يـ و تاييـد در اخت  يبررس ير را برايار اطالعات زمانكيست پا زات الزميقبل از سفارش تجه.  باشد يبند زمان ت برنامهيبا رعا

   :دستگاه نظارت قرار دهد
  ه مصالح يته 1نمودار گردش كار −
 مصالح  يو آب شستشو زايده مواد يمصالح و محل تخل يو دپو آالت ماشينها و  ت نصب دستگاهينقشه موقع −

 ره يك و غيت هر يظرف ، ، ابعاد شامل نوع به آن زات مربوطيها و تجه شرح و مشخصات دستگاه −

 كنترل گرد و خاك يهاي الزم برا ينيب شيپ −

ه مصـالح  يـ مانكار در امر تهيت پيمسوولتوسط دستگاه نظارت رافع  به آن زات مربوطيها و تجه دستگاه تاييدو  يبررس
  . ن شده باشدييد طبق مشخصات تعيبا آنها يبند و دانه يت مصالح سنگيفيتا كينبوده و نها

  درشت هاي دانه سنگ يبند دانه -5- 5جدول 
 درصد وزني عبور كرده از الك

 حداقل و حداكثر
 ها  قطر دانه 

رديف
 متر ميليـ) مربعي شكل هاي سوراخبا(اندازه الك استاندارد

100 90 75 63 50 5/37 25 19 5/12 5/9 75/4 36/2 18/1
4  

 اينچ 
5/3  

 اينچ
3  
 اينچ

5/2  
 اينچ

2  
 اينچ

5/1  
 ينچا

1  
 اينچ

3
4 
 اينچ

1
2 

 اينچ

3
8 
 اينچ

 نمره
 4 

  نمره
 8 

نمره 
16 

100 100-90   60-25   15-0   5-0           
 متر ميلي 90تا 5/37از
)اينچ 5/3تا اينچ 5/1از( 1 

    100 100-90 70-35 15-0   5-0           
 متر ميلي 63تا 5/37از

)اينچ 5/2تا اينچ 5/1از( 2 

      100 100-95   70-35   30-10   5-0     
 متر ميلي 50تا 75/4از
 3 )اينچ 4تا  2از نمره (

        100 100-90 55-20 15-0   5-0       
 متر ميلي 5/37تا19از
3از( 

)اينچ 5/1اينچ تا  4 4 

        100 100-95   70-35   30-10 5-0     
 متر ميلي 5/37تا 75/4از

 5 )اينچ 5/1تا  4از نمره ( 

      100 100-90 70-35 15-0   5-0         
 متر ميلي 50تا 25از
 6 )اينچ  2اينچ تا 1از(

          100 100-95   60-25   10-0 5-0   
 متر يميل 25تا 75/4از
 7 )اينچ 1تا  4از نمره (

            100 100-90   55-20 10-0 5-0   
 متر ميلي 19 تا75/4از
4تا 4نمره از(

 )اينچ3
8 

              100 100-90 70-40 15-0 5-0   
متر ميلي 5/12تا 75/4از

 )اينچ21 تا 4نمره از(
9 

                100 100-85 30-10 10-0 5-0  متر ميلي 5/9 تا36/2از
 )اينچ83تا  8نمره از ( 

10

 ASTM C33: مرجع

                                                       
1- Flow Chart 
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  چهارگانه مصالح در انبار  يبند ميتقس  - 6- 5 جدول 
 ) مترميلي (حدود اندازه مصالح  يبندمصالح دانهياندازه اسم

 0- 75/4 زير يبند دانه
 75/4 -19 يمتر ميلي 19 يبند دانه
 19 -38 يمترميلي38يبنددانه
 38 -75 يمترميلي75يبنددانه

 . است )4-5(و  )2- 5(هاي  ر در جدوليهاي نظاين جدول سر راست شده عدداعداد مندرج در

  ش يو آزما يبردار نمونه -3-9- 5
، پـس از   ديـ تول هنگـام در مراحل مختلـف،   آنهاشخصات ت و ميفيبه منظور كنترل ك يمصالح سنگ يش و بررسيآزما

  .  رديگ  ر نظر و كنترل دستگاه نظارت صورتيد زيكار بردن با د و هنگام بهيتول
اي است كه واقعا در بتن مصرف  دانه سنگن نحو معرف يث كه به بهترين حيا ا در مقصد از يد يپس از تول يبردار نمونه

   :باشد مير يشن به شرح ز يلوگرم و برايك 10نمونه ماسه برابر  يقدار الزم براحداقل م.  ت دارديشود ارجح يم

  
ار يـ در اختو ب يو تصـو  يبررسـ  يت را بـرا يفيل كو كنتر يه مصالح سنگيته ييي اجراها روشد برنامه و يمانكار بايپ

.  كنـد  يي الزم اقـدام مـ  هـا  آزمـايش و انجام  يبردار ، نمونه د كارگاهيدستگاه نظارت در مورد بازد.  دستگاه نظارت قرار دهد
  .ار دستگاه نظارت قرار دهديرا در اخت يبردار نمونه يالت الزم برايو تسه يانسان يرويد نيمانكار بايپ

  آب -4- 5

 يد از مصرف آب حـاو يبا.  ز و صاف باشديد تميها، ساختن و عمل آوردن بتن با دانه سنگ يشستشو يبرا يمصرف آب
و  ي، مـواد قنـد   ، امـالح  ها يياي، قل دهاي، اس ها ل روغنيا آرماتور از قبياد از هر نوع ماده قادر به صدمه زدن به بتن يمقدار ز
 يدنيآب آشـام  يبه طور كل.  باشد تر بيش 5/8و از  تر كم 5د از يدر بتن نبا يفآب مصر PHمقدار .  كرد يخوددار يمواد آل

  .  شود يم يبخش تلق تيساختن بتن رضا يبرا
  .  كار برد توان به ير ميي مندرج به شرح زها آزمايشد را تنها در صورت مطابقت با ضوابط و يترد مورد  يدنير آشاميآب غ
 .  د تجاوز كندينبا )7-5(ر مجاز داده شده در جدول يآب از مقادان آور در ير مواد زيحداكثر مقاد −

  .  رديگ يباشد كه در كارگاه مورد استفاده قرار م يد بر اساس آبيهاي اختالط بتن با انتخاب نسبت −
درصـد   90د حـداقل معـادل   يبا يدنير آشاميهاي مالت ساخته شده با آب غ روزه آزمونه 28و  7هاي  مقاومت −

  .  هاي مشابه ساخته شده با آب مقطر باشند ر آزمونهيظهاي ن مقاومت
دسـت   هجه بيرتر از نتيساعت د 5/1ك ساعت زودتر تا يش از يد بينبا يدنير آشاميمان با آب غيرش سيگ زمان −

  .  آمده با آب مقطر باشد

 mm( 5/95/121925 5/3750 63 75 90(دانهسنگن اندازه يتر بزرگ
 kg( 10152550 75 100 125 150 175(حداقل وزن نمونه
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  .  زان مجاز مربوط به آب مقطر باشديش از ميد بينبا يدنيرآشاميمان با آب غيش سالمت سيآزما −
ان آور كه ي، مقدار كل مواد ز يي باال در مورد آب مصرفها محدوديت، عالوه بر  ييايميمواد ش يبيبا توجه به اثرات تخر

.  ه مطابقـت كنـد  ين نشريا  3-7-5ي بند ها محدوديتد با يشود با يمان وارد بتن ميو س ي، مواد افزودن ، آب ها دانه سنگبا 
  . دينما يي الزم را قبل از مصرف آب صادر مها آزمايش، دستور انجام  ندهر زمان كه دستگاه نظارت صالح بدا

  ) لگرديم (فوالد  - 5- 5

  . ه باشدين نشريا  د مطابق فصل دهمي، با شود يكار برده م ها كه در بتن به لگرديت و مشخصات ميفي، ك تيوضع

   يمواد افزودن -6- 5

از مـواد   يكـ يعنوان  ، به عيا مايو آب كه به صورت پودر  نهدا سنگ،  مان پرتلندير از سيست به غا اي ه ماد يماده افزودن
  مصـرف .  شـود  يا در هنگام اخـتالط بـه آن افـزوده مـ    يقبل از اختالط   ياصالح خواص بتن كم يدهنده بتن و برا ليتشك

د قبل از مصرف و يبا يبودن مواد افزودن موثرا يعملكرد .  ستيدستگاه نظارت مجاز ن تاييدجز با  آنهاگونه مواد و مقدار  نيا
ك نـوع مـاده   يـ از  تـر  بـيش در صـورتي كـه   .  باشد تاييدش قرار گرفته و مورد يهاي مخلوط بتن مورد آزما به كمك نمونه

در .  دسـتگاه نظـارت برسـد    تاييـد معتبـر بـه    يگر بر اسـاس گـواه  يكديبا  يمواد مصرف يد سازگاري، با كار رود به يافزودن
  .  د استفاده نموديم نبايد كلسيكلر يحاو يافزودنهاي بتن مسلح از مواد  سازه

  شيي آزماها روشبتن و  يان آور در آب مصرفيمواد ز ير مجاز برايحداكثر مقاد  -7- 5 جدول 
  نوع ماده

 ان آوريز
 شرح

  حداكثر غلظت مجاز
 ) ونيليقسمت در م (

  ذرات جامد
 معلق

  دهيش تنيد و بتن پيشد يطيط محيبتن مسلح در شرا
 م و بتن بدون آرماتوريمال يطيط محيح در شرابتن مسل

1000  
2000 

 مواد محلول
  دهيش تنيد و بتن پيشد يطيط محيبتن مسلح در شرا
  ميمال يطيط محيبتن مسلح در شرا

 مدفون يبتن بدون آرماتور و بدون اقالم فلز

1000  
2000  
35000 

  د يكلر
) cl- ( 

  ها و بتن عرشه پل دهيش تني، بتن پ ديشد يطيط محيبتن مسلح در شرا
 يا داراي،  ر مشابهيا فلزات غي  يومينيمواد آلوم يا دارايط مرطوب ي، در شرا ر موارد بتن مسلحيسا

  يمئزه دايهاي گالوان قالب
 مدفون يبتن بدون آرماتور و بدون اقالم فلز

1 500  
  

1 1000  
10000 

  سولفات
 ) so4

-- ( 
  دهيش تنيبتن مسلح و بتن پ
 مدفون ير و بدون اقالم فلزبتن بدون آرماتو

1 1000  
2 3000 

2  يهاييايقل 2(Na O 0.658K O)+600 
 :حاتيتوض

 نامه بـتن  نييآ)  6-3-3-6 (ر حداكثر مجاز داده شده در جدول يد از مقادي، نبا مانيس ي، بر حسب درصد وزن د قابل حل در آب مخلوط بتنيون كلريمقدار كل  -1
  . ران تجاوز كنديا

so3مقدار كل سولفات قابل حل در آب برحسب-2
so3در مخلوط بتن و با احتساب --

تر باشد و به هرحال مقدار كل سـولفات   درصد بيش 4د از يمان نبايموجود در س--
. رجوع شود يطيط گوناگون محيها در شرا رض سولفاتران در مورد بتن در معيان نامه بتنآيي)3-3-3-6(ز به جدوليو ن.مان تجاوز كنديدرصد وزن س 5د از يموجود نبا
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د يد بايترد  در صورت.  شوند نگهداري يد به مدت طوالنيت خود نبايفيل از دست دادن كيبه دل ياز مواد افزودن يبرخ
  .  شود تاييد آنهاي الزم، سالمت ها آزمايشبا انجام 
ر يزان مقـاد يمدرج به م يريگ ل اندازهيزم است با استفاده از وسارد و اليد با دقت انجام پذيبا يمواد افزودن يريگ اندازه

ن شـده در  يـي نسـبت بـه وزن تع   يمواد افزودن يوزن يروادار.  و به مخلوط بتن اضافه شود يريگ شده اندازه نييش تعياز پ
 توليدكنندهي كارخانه ها توجه به دستورالعمل يدر مصرف مواد افزودن.  ديدرصد تجاوز نما 3د از يطرح اختالط مصوب نبا

د، يخ توليآن نام كارخانه سازنده، نام محصول، تار يمناسب بوده و بر رو يبند بسته يد دارايبا يمواد افزودن.  ضرورت دارد
به دو قسمت عمده شامل  يمواد افزودن يبه طور كل. و كاربرد آن درج شده باشد نگهداريهاي  ا حجم، دستورالعمليوزن 
  :شوند يم  يبند مير تقسيبه شرح ز يو معدن ييايميهاي ش يافزودن

   ييايميش يانواع مواد افزودن -6-1- 5
ـ   يتـر  متـداول . باشـند  2930ي مندرج در استاندارد ها ويژگيمواد افزودني شيميايي بايد داراي   ين انـواع مـواد افزودن

   :شوند يم يبند ر طبقهيقابل مصرف در بتن به شرح ز ييايميش
  ساز حباب يمواد افزودن −
 كاهنده آب يواد افزودنم −

 ر كنندهيكندگ يمواد افزودن −

 كننده  عيتسر يمواد افزودن −

 كننده  كننده و روان يريمواد خم −

 متفرقه يمواد افزودن −

  ساز حباب يمواد افزودن -6-1-1- 5
ع يـ كنواخت در حجـم بـتن توز  يز هوا كه به طور يار ريهاي بس ست كه در بتن حباب ا اي ه ساز ماد حباب يماده افزودن

هاي  و تناوب  بتن را در برابر رطوبت ييايماند و پا يم يشدن در بتن باق ها پس از سخت ن حبابيا .  كند يجاد ميا  ، ندشو يم
ا كاهش آب انداختن بتن ي يريبتن تازه و جلوگ  كاراييش ين مواد موجب افزايا  نيهمچن.  دهند يش ميذوب و انجماد افزا

ـ .  شود يگر ميكديو جدا شدن مواد متشكله از  زان يـ شـده بـه م   بـتن سـخت   يريزا نفوذناپـذ  بـردن مـواد حبـاب    كـار  هبا ب
 يآور اديـ . شود ياد ميز ييايميهاي ش زدا خياز  يناش يسطح يشدگ شده و مقاومت آن در برابر پوسته تر بيش يتوجه قابل

  . شوند يساز موجب كاهش مقاومت بتن م شود كه استفاده از مواد حباب يم
كـه از مـواد    يوقتـ .  كـار بـرده شـود    از آب اختالط بـتن بـه   يد به صورت محلول و به عنوان قسمتياساز ب مواد حباب

  . ن شده و همواره كنترل شودييقا تعيد دقيموجود در بتن با ي، مقدار هوا شود يساز استفاده م حباب
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  كاهنده آب يمواد افزودن -6-1-2- 5
ـ يا افـزا يـ ،  بتن يكسان روانيط يشرا در يل مقدار آب مصرفيكاهنده آب به منظور تقل يمواد افزودن بـتن در   يش روان

، بـه   مان و اسـالمپ بـتن  يكسان مصرف سيط ي، در شرا ن مواديا  با مصرف.  رود يكار م به يزان آب مصرفيكسان ميط يشرا
 يمعمولكاهنده آب به دو نوع كاهنده  يمواد افزودن.  ابدي يش ميمان، مقاومت بتن عموما افزايعلت كاهش نسبت آب به س

  . شود يم ميآب تقس يو كاهنده قو

  ر كنندهيكندگ يمواد افزودن -6-1-3- 5
گـرم   يدر هـوا  يزيـ ر بـه هنگـام بـتن   .  رود يكار م رش بتن بهيگ در تاخيرجاد يا  ر كننده به منظوريكندگ يمواد افزودن

بـا اسـتفاده از    يمواقعن ي، لذا در چن شود يو پرداخت سطح با مشكل مواجه م يزير افته و بتني شيرش بتن افزايگ سرعت
ركننده و كاهنـده  يركننده، كندگين مواد به سه نوع كندگيا.  ق انداختيه بتن را به تعويرش اوليگ توان يها م ركنندهيكندگ
  ..شود يم ميآب تقس يركننده و كاهنده قويآب، كندگ يمعمول

  كننده  عيتسر يمواد افزودن -6-1-4- 5
ا به هـر دو  ي،  تر كمع در كسب مقاومت بتن در سن يا تسري،  رش بتنيگ ع دريكننده به منظور تسر عيتسر يماده افزودن

ل يـ حفاظت موقـت را تقل  يتوان زمان الزم برا ين مواد ميا سرد با مصرف يدر هوا يهاي بتن در كار.  رود يكار م منظور به
هـا را   ا قالـب يـ كـرد   برداري هرهبكه بتوان به سرعت از سازه  يدست آورد به طور هب تر بيش يه مقاومتين اوليا در سنيداد 
  .  آزاد كرد تر بيشاستفاده مجدد با سرعت  يبرا

.   ديمطابقت نما ASTM D98 استانداردد با يكننده است كه مشخصات آن با عيتسر ين ماده افزودنيتر متداولم يدكلسيكلر
د از يم نبايد كلسيمقدار مصرف كلر.  اده كردد از آن استفيكاهش نقطه انجماد بتن نبا يست و برايخ نياي ضد ه م ماديدكلسيكلر
مان ضد سـولفات و هـر نـوع    يرمسلح ساخته شده از سيهاي غ م در بتنيدكلسياستفاه از كلر.  مان تجاوز كنديس يدرصد وزن 2

  .  باشد ميبتن مسلح مجاز ن

  كننده كننده و روان يريمواد خم -6-1-5- 5
،  يل پرداخت بتن بـا مالـه آهنـ   ياز قب يژه در موارديبتن به و يكارايكننده به منظور بهبود  كننده و روان يريمواد خم

كننـده،   بـا اسـتفاده از فـوق روان   .  رونـد  يكـار مـ   لگرد بهياد ميتراكم ز  با ياعضا ريزي ، بتن ف و لولهيا قيبا پمپ  يزير بتن
قـه  يدق 60 تـا  30كوتـاه   يده زمانها، عموما در محدو كننده د دقت نمود كه اثر فوق روانيبا.  ه كرديته روان يبتنتوان  يم

ـ  .  كند يبه شدت افت م كارايياست و بعد از آن   د بـا يـ هـا با  كننـده  كننـده و فـوق روان   يريـ خم يمشخصات مـواد افزودن
  . مطابقت داشته باشند 2930استاندارد 
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  يمعدن يمواد افزودن -6-2- 5
هستند كه به صورت پـودر   يات صنعتكارخانج زايدا ي يا جزو محصوالت فرعي يعيبه صورت طب يمعدن يمواد افزودن

 يداخلـ  ي، كـاهش آب انـداختن، كـاهش دمـا    اييش كـار ي، افزايكيزين مواد به منظور بهبود خواص فيا. شوند يعرضه م
بـتن   يريدهنده نفوذپذ ها، كاهش دانه سنگ يياياز واكنش قل يت انبساط ناشين بردن قابليا از بيم، كاستن يهاي حج بتن

ه يشات اوليد پس از انجام آزماين مواد بايا مصرف . شوند يره، در ساخت بتن استفاده ميهاي مخرب و غ طيدر مقابله با مح
  . كرد يبند مير تقسيتوان به شرح ز ين مواد را ميا  .رديگ و به دستور دستگاه نظارت صورت

  ها پوزوالن -6-2-1- 5

   يعيهاي طب پوزوالن -الف 
ا يـ  يهـاي آتشفشـان   دارنـد، ماننـد خاكسـتر    يمنشـاء آتشفشـان   ،اتومهيهاي د ر از خاكيبه غ يعيهاي طب پوزوالن

 اسـتاندارد د بـا  يـ با 1س شدهيا تكلي يعيهاي طب انواع پوزوالنمشخصات . ها ليهاي اپال و ش ها، چرت ها، توف سيپام
  . ديمطابقت نما 3433

  يهاي مصنوع پوزوالن -ب
  : عبارتند از

  . است يهاي حرارت روگاهيسنگ در ن ر ذغالخاكستر حاصل از احتراق پود :Fنوع  يخاكستر باد −
 .شود يحاصل م ٢تيگنيبوده و از احتراق ل تر بيشم يد كلسياكس يدارا :Cنوع  يخاكستر باد −

د يـ ان توليـ در جر يكـ يهاي الكتر كوره ياست كه محصول فرع يار فعاليبس يپوزوالن مصنوع :يسيليدوده س −
  . ديآ يدست م هس بيليهاي آن به خصوص فروس اژيا آليم يسيليس

   يمانيس مواد شبه -6-2-2- 5
ن مـواد  يا  .دهند ياز خود نشان م)  رش و سخت شدنيگ ( يمانيدر مجاورت آب خواص س ييهستند كه به تنها يمواد

استاندارد  يمشخصات فن. باشند يده ميو آهك آب د يعيهاي طب مانياب شده، سينرم آس يگداز شامل سرباره كوره آهن
  . شرح داده شده است ASTM C 989اب شده جهت مصرف در بتن و مالت در ينرم آس يازگد سرباره كوره آهن يبرا

                                                       
1- Natural Calcined Pozzolan 
2- Lignite: اي  سنگ قهوه غالذ  
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  يمانيس يمواد پوزوالن -6-2-3- 5
بـه طـور    ؛هسـتند  يمانيو سـ  يت پوزوالنيهر دو خاص يدارا يهاي باد خاكستر يو بعض يگداز هاي كوره آهن سرباره

  . رديگ يقرار م اين رده م در يدرصد كلس 30 تا 15با حدود  Cنوع  يمثال خاكستر باد

  اثر يمواد ب -6-2-4- 5
 يت پوزوالنيدست آورد كه خاص هب يتوان پودر سنگ يم يعيا شن و ماسه طبيي در دسترس ها سنگاب كردن ياز آس

فاقـد   يكه ماسه مصرف يزمان. بخشد يگر بتن تازه و سخت شده را بهبود ميخواص د يو بعض كارايي يول. ندارد يمانيا سي
  .اند كارساز باشدتو ياز ماسه م يبخش يفاده از پودر سنگ به جازدانه مناسب باشد، استير

  1بتن)  دوام ( ييايپا - 7- 5

 يكـاف  ييايپا يمعمول يطيط محي، در شرا خته شده باشديح ريصح روشاد بوده و به يمقاومت نسبتا ز يكه دارا يبتن
بـتن   يه و فروپاشـ يـ و موجب تجز ف داشتهيبتن ضع يبر رو يبار انيط ممكن است اثرات زي، اما همان شرا خواهد داشت

 ييايمي، فعل و انفعالت شـ  تر و خشك شدن متناوب ،  خ زدن و آب شدنيده مخرب ياز پد يناش يياثرات آب و هوا.  گردد
 يپوشـش بتنـ   يبـرا .  دهنـد  يقـرار مـ   تاثيربتن را تحت  ييايهستند كه پا يش از جمله عوامليش و فرساينامطلوب و سا

خـوب   يآور عمـل . نمـود  تامينا يپا يد بتنيخبندان متناوب هستند بايا يتر و خشك شدن و   معرض در ها كه غالبا كانال
  . بتن دارد ييايو پا يريش مقاومت، عدم نفوذپذيدر افزا ييبسزا تاثير

،  ل دهنده آن سـالم باشـند  ي، مصالح تشك نه باشديمان بتن بهيمناسب الزم است نسبت آب به س ييايجهت حصول پا
خ زدن و آب شـدن  يـ ده يكه بتن در معرض پد يدر صورت ؛گردد يآور ح عمليو خوب ساخته شده و به طور صح متراكم
، اقـدامات   وجـود دارد  ييايميكـه امكـان فعـل و انفعـاالت شـ      ييهـا  درصد حباب هوا داشته و در حالت 6تا  4ن يباشد ب

  .  رديگ  صورت ،خواهد آمد در زيركه  يبه شرح يريشگيپ

  مان يبت آب به ست نسيمحدود -7-1- 5
 يتراكم كاف ،  مانيانتخاب نسبت كم آب به س.  است يبتن ضرور ييايپا تامين يبند بودن بتن برا كم و آب يرينفوذپذ

خ زدن و آب شـدن و  يـ شود كه بتن در مقابـل   ي، سبب م شود يكم در بتن م يريح كه منجر به نفوذپذيصح يآور و عمل
ژه الزم است يو يطيط محيبتن در شرا ييايپا تامين يلذا برا.  داشته باشد يخوب ييايزا پا مواد واكنش يهاي حاو نفوذ آب

  .  ت گردديرعا )8-5(مان مطابق جدول يي نسبت آب به سها محدوديت

                                                       
1- Durability 
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  خ زدايهاي  و نمك يخ زدگيبتن مقاوم در برابر  - 7-2- 5
شـدن قـرار دارنـد و     خ زدن و آبيـ بـه دفعـات تحـت     يكه قطعـات بتنـ   ييط سخت آب و هوايشرا يدر مناطق دارا

اسـتفاده گـردد    ي، الزم است از بتن شود يزدا استفاده م خياز مواد  يهاي بتن هيرو ييخ زدايكه جهت  ين در موارديهمچن
مان در حد مجـاز مطـابق   ي، نسبت آب به س هاي خوب دانه سنگبتن با .  داشته باشد يزدگ خيدر مقابل  ياديكه مقاومت ز

زدن و  خيـ در مقابـل   يت بخشـ يبه نحو رضا )9-5(ر ذكر شده در جدول يهوا در حدود مقاد حباب يو دارا )8-5(جدول 
زدا  خيـ شـود از عوامـل    يمـ  يادآوري . ( داشت خواهد ييايخ پايزدودن  يم برايدكلسيا كلريم يد سديآب شدن و كاربرد كلر

كـه   يدر صـورت .  ) د اسـتفاده كـرد  ين اصال نبابه بت آنها ييايميل حمالت شيم به دليآمون تراتيا نيوم يآمون شامل سولفات 
زان يـ را بـه م  )9-5(مندرج در جـدول   ير هوايتوان مقاد يباشد م تر بيشمگاپاسكال  35مشخصه بتن از  يمقاومت فشار

 يكـه دارا  ي، بتنـ  دو نمونه بـتن  يمان براينسبت آب به س يط مساويشود كه در شرا يم يادآوري.  ك درصد كاهش دادي
ـ   .  داشت خواهد  يتر كم فشاري است مقاومت تر بيش يحباب هوا سـاز الزم   حبـاب  يلذا در حالت اسـتفاده از مـواد افزودن
ش يه و بـتن مربـوط بـه آن مـورد آزمـا     يـ شـگاه ته ياز توسـط آزما يـ مورد ن يبتن با درصد مواد افزودن اختالط است طرح

مقاومت بـتن در مقابـل    يابيجهت ارز.  بقت داشته باشدكه مقاومت مشخصه بتن با الزامات پروژه مطا ي، به نحو رديگ قرار
  .استفاده گردد) 619دت (ا يو )  618دت  (ش يآب شدن الزم است از آزمازدن و  خي

  ييايميبتن مقاوم در برابر حمالت ش -7-3- 5
ول انـواع متـدا  .  گـر اسـت  ياز مقاومت آن در برابر عوامـل د  تر كمعموما  ييايميمقاومت بتن در برابر حمالت مخرب ش

هـاي   ها در سازه لگرديم يو خوردگ يدياس يهاي معدن ا و آبي، آب در ها از واكنش سولفات ستا عبارت ييايميحمالت ش
  . بتن مسلح

مان و مصـرف  ي، نسـبت كـم آب بـه سـ     كار بردن بتن متراكم ق بهيد از طريها را با مقاومت بتن در برابر حمله سولفات
مان و نسـبت آب بـه   يانتخاب نوع س يبرا.  ها باشد به دست آورد در برابر سولفات مقاومت الزم يكه دارا يمان پرتلنديس
كـه در   يمانيد از سـ يـ ، با رنديگ يقرار م ينيرزميهاي ز ا آبي هاي موجود در خاك كه در معرض سولفات ييها مان بتنيس

،  رديگ يها قرار م ه سولفاتكه در معرض حمل يبتن.  ه شده است، استفاده نموديتوسط طراح توص يخصوص يمشخصات فن
   . گر آن استيتر از انواع د بتن با كمك رطوبت، مناسب يآور روش عمل.  آورده شود د با دقت عمليبا

ش يكـه بـتن در معـرض سـا     يا مواردياد و ي، فشار ز هاي باال ها به بتن در درجه حرارت سولفات ييايميشدت حمله ش
 هـاي متنـاوب   تر و خشك شـدن  خ زدن و آب شدن و يا در معرض يا يي آب درها ع آب و موجيان سريمانند جر يكيمكان

مجـاز نبـوده و ايـن مـاده     )  4-1-6- 5(م به بتن با توجه به منـدرجات بنـد   يكلرور كلس افزودن .  ابدي يش ميقرار دارد، افزا
،  سـولفات اسـت   ياديـ مقـدار ز  ياوا حيكه آب در نيا  با توجه به.  دهد يها كاهش م مقاومت بتن را در برابر حمله سولفات

  .  خواهد بود  يا به بتن الزاميهاي آب در سولفات ييايمياز حمله ش يريجلوگ يهاي انجام شده برا هياعمال توص
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  ژهيو يطيط محيالزامات مربوط به شرا  - 8- 5 جدول 

 يطيط محيشرا
  مان،يحداكثر نسبت آب به س

 يهاي معمول دانه سنگبتن با 
  )Mpa(خصه حداقل مقاومت مش

 وزن سبك معمولي و  هاي دانه سنگبتن با 

  :بند بتن آب
  نيريالف ـ در معرض آب ش

 ايا آب دريب ـ در معرض آب شور 

  
5/0  
45/0 

25  

تر و،ط مرطوبيخ زدن و آب شدن در شرايبتن در معرض 
 خ زداي ييايميا مواد شيخشك شدن مكرر 

45/0 30 

كهيهاي بتن مسلحزهدر سا يحفاظت در برابر خوردگيبرا
،  ، نمك خ زداي ييايمياز مواد ش يهاي ناش ديدر معرض كلر

 . ترشح مواد مزبور قرار دارند ا يا ي، آب در شور ، آب لب آب شور
4/0 35 

 ACIو  آبا :ماخذ

  خ زدن و آب شدنيبتن مقاوم در برابر  يهاي هوا برا مقدار كل حباب  -9- 5  جدول

 متر ميلي دانه سنگ يحداكثر اندازه اسم
 1، درصد  مقدار هوا

 3متوسط  يطيط محيشرا 2د يشد يطيط محيشرا

5/9  
5/12  
0/19  
0/25  
0/38 

5/7  
7  
6  
6  
5/5 

6  
5/5  

5  
5/4  
5/4 

 .درصد است±5/1مقدار هوا در محل مصرف يروادار -1
ا تحـت اثـر مـواد    يرد يگوم با رطوبت قراربا مدايخ زدن در تماس تقريد آن است كه بتن، قبل ازيشديطيط محيمقصود از شرا -2
 ها و مخازن آب رو ادهيها، پ پل ، عرشه يهاي بتن هيرو :مانند. زدا باشد خي ييايميش
ا يـ رد، يـ گ در تماس با رطوبت قرار يسرد فقط گاهيخ زدن در هوايمتوسط آن است كه بتن، قبل ازيطيط محيمقصود از شرا -3

  . م با خاك نباشنديكه در تماس مستق ييها ز داليو ن يهاي خارج واريها و د ريت ينباشد، مانند بعضزدا  خي ييمايتحت اثر مواد ش
 آبا :ماخذ

  
در  آنهـا  يبـ ي، ممكـن اسـت اثـرات تخر    شـود  يوارد مخلوط بـتن مـ   يها همراه مصالح سنگ كه سولفات يدر موارد

،  ن مـوارد يـ ا  در.  دن بـتن گـردد  يباعث از هم پاش ريجبه تدظاهر شده و )  سال 10تا  5احتماال پس از  يحت (درازمدت 
درصد وزن مصـالح محـدود شـود و تـا حـد امكـان از مـواد         1/0به  يزان سولفات موجود در مصالح سنگيالزم است م

درصـد   10تـا   5زان يـ به م( يسيليو دوده س) مانيدرصد وزن س 30تا  15زان يبه م( يو خاكسترباد يعيطب يپوزوالن
تا سبب انبساط ياد سولفات موجود در عوامل متشكله بتن نهايكه مقدار ز نيا  نظر به.  در بتن استفاده شود) مانيوزن س

درصـد   4د از ينبا SO3-- ، لذا مقدار كل سولفات قابل حل در آب مخلوط بتن بر حسب  بتن خواهد شد يدگيو فروپاش
ت يـ رعا.  مان در مخلـوط تجـاوز كنـد   يدرصد وزن سـ  5د از يتر باشد و مقدار كل سولفات موجود نبا مان بيشيوزن س

  . ستا يالزام )7- 5(و  )3- 5(، ) 1- 5(ي جداول ها محدوديت
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  1دهايآرماتور در اثر كلر يخوردگ - 7-4- 5
هاي بتن مسلح در معـرض رطوبـت    سازه يهاي محلول در آب هستند و الزم است برا دي، كلر لگردهايم يعامل خوردگ

د قابـل حـل در آب در   ي، حداكثر كلر يها در برابر خوردگ لگرديبه منظور حفاظت م.  در نظر گرفت تر بيشي ها محدوديت
ـ  يمانيها، مواد س دانه سنگ،  آب يعنيل دهنده بتن ياز مواد تشك ي، ناش روزه 28بتن سخت شده  د از يـ نبا يو مواد افزودن

شـود   يان مـ يـ در مخلوط بـتن ب  يمان مصرفياز وزن س يكه به صورت درصد )10-5(حداكثر مجاز داده شده در جدول 
ق يـ كـه از طر  ييدهايـ كلر يل دهنده بتن معتبـر بـوده و بـرا   يهاي حاصل از مواد تشك ديكلر ين جدول برايا.  تجاوز كند

 يكاف ير داشتن پوشش بتنيط اطراف نظيها از مح ژه آرماتوريحفاظت و.  شوند اعتبار ندارد يهاي اطراف بتن وارد م طيمح
ـ يهستند كه در كاهش  يرياز جمله تداب يهاي اندود شده با اپوكس لگرديه از م، استفاد آنها يرو  ين بـردن خـوردگ  يا از ب
 يپوشـش بتنـ   يجـاد شـده در رو  يهـاي ا  ا تـرك يـ هـا و   لگرديم يرو يپوشش بتن يكنده شدن موضع.  ندموثرها  لگرديم
 .شوند يها م لگرديم يخوردگ جه يها موجب نفوذ رطوبت و در نت لگرديم

  يد از نظر خوردگيون كلريحداكثر مجاز  - 10- 5 ل جدو

 ينوع قطعه بتن
 ، د قابل حل در آب در بتنيحداكثر كلر

 مانيدرصد نسبت به وزن س 

 06/0 دهيش تنيبتن پ
در معرض رطوبت وبرداريبهرهكه در زمانيبتن مسلح

 . رديگ ها قرار ديكلر
15/0 

ا ازيت خشك باشددر حاليكه در زمان بهره بردار يبتن مسلح
 . رطوبت محافظت شود

00/1 

 30/0 هاي بتن مسلحر سازهيسا

  شيش و سايبتن مقاوم در مقابل فرسا -7-5- 5
هـاي   انيـ در اثـر جر  يشيعوامل سا.  ش مقاوم باشديد به سايرد بايگ يد قرار ميشد يشيط سايكه در معرض شرا يبتن

استفاده از بتن مقاوم در برابر .  ديآ يوجود م ن بهيك سنگيتراف يا و  يهاي آب هاي شن و ماسه در سازه دانه يع آب حاويسر
 ش منجـر يا در مقابل سـا يپا يحصول بتن ر كه بهيت نكات زيرعا. باشد ميسايش براي رويه سرريز بندهاي انحرافي الزامي 

  :ستا يدستگاه نظارت الزام تاييدشود پس از  يم 

  بتن يمقاومت مناسب برا -الف
 تـر  كـم مگاپاسـكال   30د از يـ آن نبا ي، مقاومت فشـار  رديگ يقرار م يشيهاي سا رويكه بتن در برابر ن يدر تمام موارد

  :ت گرددير رعاير نكات زينظ يافتن به مقاومت مناسب الزم است موارديدست  يبرا.  باشد

                                                       
1- Chloride  اي كه در آن كلر با يك عنصر ديگر تركيب شده باشد گونه آب .  



 هاي آبياري و زهكشي مشخصات فني عمومي سامانه  01/08/92  102

 

 مانيكاهش نسبت آب به س −

  متر ميلي 25ها به  دانه ي ها و محدود كردن حداكثر قطر اسم دانه سنگح يصح يبند دانه −
تراكم بتن مشكل نشود با در نظر گرفتن حـداكثر اسـالمپ     كه جا دادن و يتا حد يزان روانين ميتر كماتخاذ  −

 .  ش استيكه در معرض سا ييه رويال يبرا متر ميلي 25ن و يريهاي ز هيال يبرا متر ميلي 75

 يزدگ خيبتن در برابر  ط مقاومتيت شرايموجود در بتن با رعا يداشتن حداقل مقدار هوا −

 استفاده از ميكروسيليس −

  ژه يهاي و دانه سنگاز  يريگ بهره - ب
.  ش شـود يش و فرسـا يمقابله بـا سـا   يمناسب برا ييايپا تامينتواند موجب  يار سخت ميهاي بس دانه سنگاستفاده از 

  .  شود يه مين منظور توصيا  يبرا يتيي گرانها سنگ

  پرداخت سطوح - ج
زود هنگـام و   يكشـ  د از مالهي، با سطح بتن ياد بر رويماسه ز يس و دارايار خيجاد مالت بسيا از يريلوگبه منظور ج

ا بـه  يـ محو شـود   يكه آب سطح يبهتر است پرداخت سطوح تا زمان يبه طور كل.  ش از اندازه سطح بتن اجتناب گردديب
 ير مختلف هـوا يهاي گوناگون اختالط و مقاد ، نسبت تلفهاي مخ دما ين زمان برايا .  ق افتديگردد به تعو يآور دقت جمع

  .كند يموجود در بتن فرق م

  آوردن بتن عمل -د
 13-5د بالفاصله پس از خاتمه پرداخت سـطح بـتن آغـاز شـود و بـر اسـاس منـدرجات قسـمت         يآوردن بتن با عمل
  .  با دو برابر شوديتقر يآور ش الزم است مدت عملين تفاوت كه در حالت بتن تحت سايا ، با  رديگ صورت

  اد يه بتن با مقاومت زيال - ه
 انتخـاب  . شـود   ختـه يه ريـ است بـتن در دو ال   ، الزم ت موارد باالي، ضمن رعا اد باشديبتن ز يش رويكه سا يدر موارد

 يكـي از  متـر  ميلـي  5/12ي سـنگ   انـدازه مصـالح  حـداكثر  و مگاپاسـكال   35بـيش از   يـي رو ه پوشش يال يفشار  مقاومت
مگاپاسكال حـدود   45تا حدود  يش مقاومت فشاريبا افزا يشيسا  شود كه مقاومت يم يادآوري ( .باشد ميراهكارهاي موثر 

  ) . باشد ميقابل توجه ن يشيسا  ش مقاومتي، افزا باالتر يهاي فشار مقاومت يافته و براي  شيدرصد افزا  10
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  طرح اختالط و انتخاب نوع بتن - 8- 5

  يمشخصات كل - 8-1- 5
، مقدار سـطوح   ، مقاومت مورد نظر ي، انتخاب مشخصات و طرح اختالط مصالح بتن به اندازه و شكل قطعات بتن يطور كل به

  : ر موجود باشديط زياي طرح شود كه شرا د به گونهياختالط مصالح با.  دارد ير آن بستگي، نوع كار و نظا يان بتنينما
  .  را داشته باشدسطحي  پرداخت يط الزم برايشرا الزم بوده و كارايي يد دارايبتن تازه مخلوط شده با −
خبنـدان و ذوب متنـاوب را   يش و مقاومت در مقابل ي، مقاومت در مقابل فرسا يد مقاومت فشاريبتن سخت شده با −

 .  داشته باشد

 .  الزم باشد ينفوذناپذيرتراكم و   ي،كاف ييايپا يد دارايبتن با −

 .  كنواخت باشديرنگ  يو داراد مناسب و قابل قبول بوده يظاهر بتن با −

 يمتـر و بـرا   ميلـي  19 دانـه  سـنگ متر حداكثر اندازه  ميلي 50با ضخامت حداقل  ها كانال يهاي بتن در پوشش −
در فرمـول   يب زبريتامين ضر يبرا. باشد ميمجاز متر  ميلي 25 دانه سنگتر حداكثر اندازه  ميهاي ضخ پوشش

، حـداكثر انـدازه   يهـاي دسـت   قالب يبرا 016/0تا  015/0و  ينيشهاي ما قالب يبرا 014/0نگ در حدود يمان
 .شود يه ميمتر توص ميلي 19 دانه سنگ

  مانيار سيبتن و حداقل ع يبند رده -8-2- 5
 5است كه حداكثر  يمشخصه بتن مقاومت يمقاومت فشار.  رديگ يبتن بر اساس مقاومت مشخصه آن انجام م يبند رده

  .  از آن باشد تر كمرده بتن مورد نظر ممكن است  يشده برا يريگ هاي اندازه مقاومت  يدرصد تمام
» C«داده شده است كه در آن اعداد در سـمت راسـت حـرف     )11- 5(هاي مورد نظر در جدول  بتن و مقاومت يبند رده

 يش رويآزمان مقاومت با ييتع.  باشند يم)  مترمربع وتون بر ميليين ( مشخصه بتن بر حسب مگاپاسكال يانگر مقاومت فشاريب
ن مقاومـت از  يـي تع يدر صـورتي كـه بـرا   .  شـود  يانجام م)  متر ميلي 150و قطر  300ارتفاع (اي استاندارد  هاي استوانه نمونه
ـ ارا ياي در مشخصـات خصوصـ   ر نمونه استوانهيمتر استفاده شود مقاومت نظ ميلي 200ا ي 150به ابعاد  يهاي مكعب نمونه ه ئ

اي  اسـتوانه  ر نمونـه يـ ل ارائـه نشـده باشـد مقـدار مقاومـت نظ     ينحوه تبـد  يمشخصات خصوصدر صورتي كه در . خواهد شد
  .دست خواهد آمد هب )12- 5(ل ارائه شده در جدول يب تبديبر ضر يم مقاومت نمونه مكعبياستاندارد پس از تقس

هـاي   نسـبت .  از اقدام كندين مورد نيانگيبه مقاومت م يابيهاي اختالط به منظور دست ن نسبتييتع يد برايمانكار بايپ
رند به دو بخش به شرح يگ يمورد استفاده قرار م يهاي آب كه در سازه ييها بتن.  د به تاييد دستگاه نظارت برسدياختالط با

  : شود يم مير تقسيز

  يه فنيبتن ابن -الف
  . گردد و باالتر استفاده مي C16رده  بتن در بتن مسلح از.  باشد ميها  پوشش كانال يها به استثنا ه سازهين قسمت شامل كليا



 هاي آبياري و زهكشي مشخصات فني عمومي سامانه  01/08/92  104

 

  ها لبتن پوشش كانا- ب
ختـه شـده و از   ير يباشد كـه بـه راحتـ    يد به نحويآن با يريرمسلح بوده و حالت خميها معموال غ بتن پوشش كانال

ي شرايط محيطي ويژه درج شـده در جـدول   ها محدوديتدر خصوص .  ستديكانال با دار شيبسطح  يبتواند در رو يطرف
   :شود يه مير توصيبسته به نوع كانال مشخصات ز. ، فقط محدوديت نسبت آب به سيمان بايد رعايت شود)5-8(

 : 3هاي درجه  كانال  -1

هـاي   هيتوان از توص ي، م ن نشده باشديي، از قبل تع ل كوچك بودن ابعاد كاريهاي اختالط به دل چنانچه نسبت
  : ر استفاده كرديز

لـوگرم در مترمكعـب   يك 250د يـ مان باي، حداقل مقدار سـ  مه خشك استين يواآب و ه يكه دارا يدر مناطق −
  .  باشد تر بيش 55/0د از يز نبايمان نيآب به س يبوده و نسبت وزن

لوگرم در مترمكعـب بـوده و   يك 300د يمان باي، حداقل مقدار س معتدل است يآب و هوا يكه دارا يدر مناطق −
  .  باشد تر بيش 5/0د از يز نبايمان نيآب به س ينسبت وزن

  ها ر كاناليسا -2
  .تر انتخاب گردد فيضع  C16د ازيچ حالت نبايبتن پوشش كانال در ه −
ز در يـ ن يخصوص ي، موارد مندرج در مشخصات فن يعموم يي مشخصات فنها محدوديتالزم است با توجه به  −

 . ت گردديها رعا ساخت بتن پوشش كانال

  تلف بتنهاي مخ موارد كاربرد رده  - 11- 5 جدول 
 موارد كاربرد)Mpa(مقاومت مشخصه رده بتن

C6 6 ماده پركننده 
C8 8نظافت(1ماده پركننده ـ بتن الغر( 
C10 10بدون آرماتور (، بتن ساده ، بتن نظافتماده پركننده( 
C12 12بتن مسلحيطي، با مراعات شرابتن ساده ، 
C16  16رمسلحيغ(هابتن مسلح ـ پوشش كانال ( 
C20 20رمسلحيغ(هابتن مسلح ـ پوشش كانال ( 
C25 25دهيش تنيبتن مسلح ـ بتن پ 
C30 30دهيش تنيبتن مسلح ـ بتن پ 
C35 35دهيش تنيبتن مسلح ـ بتن پ 
C40 40دهيش تنيبتن مسلح ـ بتن پ 
C45 45دهيش تنيبتن مسلح ـ بتن پ 

1C50 50دهيش تنيبتن مسلح ـ بتن پ 
  . درج شود يخصوص يژه آن در مشخصات فنيشوند و الزم است ضوابط وي، بتن خاص محسوب م50اي باالتر از رده ه بتن -1
 آبا :ماخذ 

  

                                                       
1- Lean Concrete 
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  اي استاندارد به مقاومت معادل نمونه استوانه متر ميلي 200و 150به ابعاد يل مقاومت نمونه مكعبيب تبديضر - 12-  5جدول 
 55 50 45 40 35 30 25از تر كم ):Mpa(يمقاومت مشخصه نمونه مكعب

 10/1 11/1 13/1 14/1 17/1 20/1 25/1  :ليب تبديضر

  طرح اختالط بتن -8-3- 5
 يد طـور يـ ، با رود يكـار مـ   كه در ساخت بتن بـه  ي، آب و مواد افزودن دانه سنگ،  مانيهاي مربوط به س ر و نسبتيمقاد

.  ا دستور دستگاه نظـارت باشـد  ي ي، مشخصات فن ها نقشهه مشخصات مندرج در يه شده مطابق كلين شود كه بتن تهييتع
،  كارفرمـا  تاييـد شگاه مورد يه طرح اختالط بتن توسط آزمايدر مورد ته يزير د قبل از شروع بتنيمانكار باي، پ يبه طور كل
ح و در نـوع مصـال   يرييـ تغ گونـه  هـيچ ،  دهنده بتن ليتشك يهاي اختالط اجزا ب نسبتين و تصوييپس از تع.  دياقدام نما
  .  ستيهاي اختالط مجاز ن نسبت

  بتن يو روان يزان آب مصرفيم -8-4- 5
،  ييايـ ، پا باشد كه بـتن حاصـل از نظـر مقاومـت     يزانيمان به ميد نسبت آب به سيدر ساخت بتن با :يمشخصات كل  - الف

ر بـتن شـامل   مقدار آب د.  رديگ ب دستگاه نظارت قرارير مشخصات الزم مورد تصويو سا يري، نفوذپذ ، پرداخت كارايي
ـ   ي، چنانچه مصالح سـنگ  نيبنابرا. باشد ميز ين يمصالح سنگ يمقدار رطوبت سطح ا يـ بـتن خشـك    يو مـواد افزودن

ساختن بتن بر اساس مشخصـات مـورد    يبرا يمقدار آب مصرف.  ر خواهد كرديياز تغي، مقدار آب مورد ن مرطوب باشد
 يكـاهش سـفت   ياضافه نمودن آب برا.  شود ين مييوع مخلوط تعت مصالح و ني، وضع مناسب كارايي،  ط كاري، شرا ازين

  . الزامي است يهاي متوال بتن در ساخت يكنواختيحفظ .  ل عمل اختالط مجاز نخواهد بوديبتن پس از تكم
جاد مقاومت بتن يا  هاي مهم در از پارامتر يكيمان ي، نسبت آب به س هنگام اختالط مصالح بتن :مانينسبت آب به س  -  ب

جا كـه از   د تا آنيمان نسبت معكوس دارد و باي، مقاومت بتن با نسبت آب به س و در حدود متعارف يبه طور كل.  است
.  بخشـد  يز بهبـود مـ  يـ بـتن را ن  يرين امر نفوذناپذيا .  مان كاهش داده شودي، نسبت آب به س ممكن باشد يينظر اجرا

حداقل  يمان داراير سين حالت خميا در .  ار شودياخت تر كم 45/0مان از يسبه مكان نسبت آب ا دحتا شود  يه ميتوص
عا يسر يري، نفوذپذ تر باشد بيش 65/0مان از ينسبت آب به س يتجربه نشان داده است وقت.  نه خواهد بودييحفرات مو

 تدر غيـر ايـن صـور   .  شـود  يذكـر مـ   يخصوص يمان در هر پروژه در مشخصات فنينسبت آب به س.  ابدي يش ميافزا
ط يشود كه در شـرا  يم يادآوري.  شود يه ميو بتن با حباب هوا توص يبتن معمول يبرا )13- 5(استفاده از ارقام جدول 

  . است يضرور )8- 5(ت الزامات مندرج در جدول ي، رعا ژهيو يطيمح
بر اساس روش ن اسالمپ زايم.  دارد يبتن ساخته شده بستگ يزان اسالمپ و روانيبتن به م كارايي :اسالمپ بتن  -ج

باال بـردن اسـالمپ بـتن پـس از سـاخت آن مجـاز        ياضافه نمودن آب برا.  شود يم گيري اندازه 3203 استاندارد
د حداكثر اسالمپ مجاز بـتن  يهر قسمت از كار با يبرا.  شود ير خواص بتن ميين امر باعث تغيا  و انجام باشد مين

كه به هنگام  ييها بتن.  ن گرددييالعمل دستگاه نظارت تعا دستوريو  يخصوص يو مشخصات فن ها نقشهبر اساس 
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اعضا  يزان اسالمپ برايم.  د قابل قبول نخواهد بوديبا مشخصات خواسته شده مطابقت ننما آنها، اسالمپ  ختنير
داشته باشـد تـا    يريد حالت خميبتن پوشش كانال با .شود يه ميتوص )14-5(و قطعات مختلف بر اساس جدول 

، نـوع   بسته به ضخامت پوشش كانـال .  دار بمانديپا دار شيبخود در امتداد سطح  يخش شده و در جاپ يبه خوب
ط كـار  يد با توجه به شراي، اسالمپ بتن پوشش كانال متفاوت است كه با موجود در بتن يو درصد هوا دانه سنگ

  .ا توسط دستگاه نظارت مشخص شوديذكر  يخصوص يدر مشخصات فن

  ساخت بتن  - 9- 5

   اتيكل -9-1- 5
 دانـه  سنگكه  ي، به نحو اي باشد گاه جداگانهيجا يمان دارايها و س دانه سنگهر گروه از  يد برايكارگاه ساخت بتن با

ن مصالح يافت و توزيدر يزات كامل برايد امكانات و تجهيساز با دستگاه بتن.  گر مخلوط نشونديكديهاي مختلف با  با اندازه
پـروژه   يبنـد  ه بتن با توجه به برنامـه زمـان  يدر اختالط و ته كه طوري به،  ته باشدت خواسته شده را داشيمتناسب با ظرف

ان ورود هـر  يـ ن مجهز باشد تـا جر يمه خودكار توزيا نيهاي خودكار  ستميد به سيساز با دستگاه بتن.  نگردد ايجاداي  وقفه
هـاي مرطـوب    دانـه  سـنگ كـه از   يموارد در.  ن شده به موقع متوقف گرددييدن به وزن تعيك از انواع مصالح پس از رسي

  .  كسر گردد به تناسبدر نظر گرفته شود و از مقدار آب اختالط  آنهاموجود در  يد آب اضافي، با شود ياستفاده م
در  تاييـد و  يبررسـ  يات كار در كارگاه ساخت بتن را مشخص و بـرا يي، مشخصات و جز تياست ظرف موظفمانكار يپ
د بـتن  يـ و تول يانـداز  ز كارگـاه و راه يمانكار نسبت به تجهيدستگاه نظارت پ تاييدپس از .  ار دهدار دستگاه نظارت قرياخت

  .  مجدد دستگاه نظارت مجاز نخواهد بود تاييدبدون  يرات بعدييتغ.  اقدام خواهد نمود

  مختلف يهاي فشار بتن با مقاومت يمان مجاز برايحداكثر نسبت آب به س - 13- 5 جدول 
 رديف )مگاپاسكال(مقاومت فشاري بتن بتن معمولي هوا بتن با حباب

- 6/0 15 1
5/0 55/0 20 2
48/0 5/0 25 3
45/0 5/0 30 4
40/ 45/0 35 5
- 43/0 40 6
- 38/0 45 7

 :توضيحات
درجه   23 ±7/1متر و دماي آزمايش  سانتي 30ع و ارتفا 15اي به قطر  روزه نمونه استوانه 28ـ منظور از مقاومت فشاري بتن در جدول فوق، مقاومت فشاري 

  . سلسيوس است
مگاپاسكال، بايد نسبت آب به سيمان با توجه به طرح اختالط و 35مگاپاسكال و بتن معمولي با مقاومت32ـ براي بتن با حباب هوا و مقاومت بيش از

 . معتبر مشخص شود  توسط آزمايشگاه
 .تجاوز نمايد)9-5(د از ارقام مندرج در جدولـ حداكثر ميزان هوا در بتن نباي

  .زياد خواهد شد دانه سنگمتر فرض شده كه با ثابت بودن نسبت آب و سيمان، مقاومت بتن با كم شدن اندازه ميلي 30تا  20 دانه سنگـ حداكثر اندازه 
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 ياعضا و قطعات بتن يزان اسالمپ برايم -14- 5جدول 

 حداقل *حداكثر رديف يا قطعه بتني نوع عضو متر ميلياسالمپ به 

 1 آرمه ها و پي ديوارهاي بتن شالوده 25 75
 2 ها ها و ديوارهاي زير سازه هاي با بتن ساده، صندوقه شالوده 25 75
 3 آرمه تيرها و ديوارهاي بتن 25 100
 4 ها ستون 25 100
 5 روهاي بتني ها و پياده دال 25 75
 6 1بتن حجيم 25 50
  7  .ريزي با دست انجام شود بتن كه درصورتيها  بتن پوشش كانال  50  75
50 -  8 .ريزي با ماشين انجام شود بتن كه درصورتيها  بتن پوشش كانال

  .اضافه نمود متر ميلي 25به مقدار حداكثر   توان يانجام شود م يي دستها روشكه لرزش و ارتعاش با  يدر صورت*                   

  مصالح بتن  يريگ  اندازه -9-2- 5

  اتيكل -9-2-1- 5
   :اي باشد كه گونه د بهيكن با به دستگاه مخلوط آنهامصالح بتن و وارد نمودن  يريگ اندازه
  .  شود تامينمصالح  يوستگيهاي الزم اختالط و پ نسبت −
 .  باشد )15-5(مصالح وارد شده به دستگاه مخلوط كن در حدود مجاز و مطابق جدول  يزان رواداريم −

 .  وارد شدن مصالح به دستگاه مخلوط كن طبق دستور دستگاه نظارت باشد خرتاتقدم و  −

كنواخـت و  يمخلوط ...  ، مقاومت و موجود يزان هواي، م ، اسالمپ مانند وزن مخصوص يكيزياز نظر مشخصات ف −
 .  ديبه دست آ يهمگن

دسـتگاه نظـارت    تاييـد و از قبل بـه   ساز انتخاب د دستگاه بتنيت توليد متناسب با ظرفيمصالح با يريگ ستم اندازهيس
 تاييـد بـا  .  ا كـامال خودكـار باشـد   يـ مه خودكـار  ي، ن يتواند دست يمصالح م يريگ ستم اندازهي، س كار بنا به مشخصات.  برسد

تر بـتن در هـر بـار مجـاز     يل 300هاي كوچك تا حداكثر  كار يمصالح فقط برا يدست يريگ ستم اندازهي، س دستگاه نظارت
تـرازو بـه     كه يباشد كه تا زمان يد به نحوين بايستم توزي، س مه خودكار و خودكارين يريگ هاي اندازه در دستگاه . باشد مي

ك يـ از هر  يبردار د امكان نمونهيها با اين دستگاه ن در يهمچن.  ه باز نشودي، دستگاه تغذ حالت تعادل و صفر برنگشته است
، بتـوان   ن شده انطباق نداشتييبا مشخصات تع يكه مصالح خاص يا در صورتدر هر زمان فراهم باشد ت ياز مصالح مصرف

  .  آن را به سهولت خارج نمود

                                                       
شود كه تدابير و تمهيداتي را براي مقابله با اثـرات   نجمن بتن آمريكا مخلوط بتن كه به صورت احجامي چنان بزرگ ريخته ميطبق تعريف ا -1

  .شود ترين ترك در بتن به وجود آيد، بتن حجيم خوانده مي كند تا كم حرارت و تغييرات حجم ضروري مي
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  مان يس يريگ اندازه -9-2-2- 5
ن و انتقال يستم توزيس.  ن شوديتوز )15-5(هاي مندرج در جدول  يت رواداريد با دستگاه جداگانه و با رعايمان بايس

مان ين سي، توز ه بتنيهاي بزرگ ته در كارگاه.  مان نشوديباشد كه باعث اتالف س يد به نحويساز با مان به دستگاه بتنيس
  .  د حتما به صورت كامال خودكار انجام شوديبا

   دانه سنگ يريگ اندازه -9-2-3- 5
مجاز نبوده و   يبه روش حجم يريگ استفاده از اندازه.  رديگ  صورت يد به روش وزنيها با دانه سنگ يريگ ن و اندازهيتوز
د يـ با يريگ هاي اندازه دستگاه.  ر خواهد بوديپذ دستگاه نظارت امكان از افت اجازهيهاي كوچك پس از در ر مورد كارفقط د

  .  مراعات شود )15-5(هاي مندرج در جدول  يكه روادار روشيبه .  باشد ق و متناسب ساخت را داشته ين دقيامكان توز

   يمقدار آب و مواد افزودن يريگ اندازه -9-2-4- 5
هر نوبـت سـاخت بـتن طبـق      يبرا يآب و مواد افزودن يريگ ل الزم اندازهيزات و وسايتجه يد دارايساز با بتندستگاه 
  .  كرد يريگ اندازه يا وزنيو   يتوان به صورت حجم يرا م يآب مصرف.  ن شده باشدييمشخصات تع

ن خودكـار اسـتفاده   يهاي توز از دستگاه يودنافز  آب و مواد يريگ اندازه يد براياد بايد زيهاي بزرگ و با سرعت تول در كار
 يرد و الزم است دقت الزم را داشـته بـه طـور   يع و همراه با آب صورت پذيد به صورت مايبا ياضافه نمودن مواد افزودن.  شود

،  رديگ مورد استفاده قرار يك نوع ماده افزودنيش از يدر صورتي كه ب.  مراعات شود )15- 5(هاي مندرج در جدول  يكه روادار
ستم انتقال آب به داخل مخلـوط كـن   يس.  جداگانه بوده و تا مرحله اختالط بتن جدا باشند آنهاالزم است مخازن هر كدام از 

  .  باز نشود يخروج ي، مجرا يورود يباشد كه تا بسته شدن كامل مجرا يزم آن طوريبوده و مكان يبند د آبيبا

  ها  نهدا سنگم مقدار آب با توجه به رطوبت يتنظ -9-2-5- 5
ژه ماسـه در موقـع ورود بـه دسـتگاه     يها به و دانه سنگزان رطوبت ين ميي، تع از مخلوطيكنترل مقدار آب مورد ن يبرا
ر رطوبت مصالح داشـته  ييرا بر حسب تغ يم وزن شن و ماسه وروديت تنظيد قابليساز با دستگاه بتن.  ت دارديساز اهم بتن
از يـ زان آب مـورد ن يـ ح الزم در مين و تصـح يـي ، رطوبت مصالح مرتبا تع ه بتنيهدر هر صورت الزم است به هنگام ت.  باشد

  .باشندهاي مجاز  مان در محدودهيكه اسالمپ بتن و نسبت آب به س يبه نحو.  رديگ مخلوط انجام

  مصالح  يريگ ها در اندازه يروادار -9-2-6- 5
ك يـ هر  يريگ كه اندازه ي، به نحو مجهز باشدق يدق يريگ هاي اندازه د به دستگاهيه بتن بايزات كارگاه تهيلوازم و تجه

گـاه توسـط    هـا هـر از چنـد    ن دسـتگاه يا دقت.  ر شوديپذ امكان )15-5(هاي مندرج در جدول  يمصالح با روادار ياز اجزا
گـر  يد يزات كمكيهاي استاندارد و تجه ر وزنهيل مناسب نظياست وسا موظفمانكار يپ.  دستگاه نظارت كنترل خواهد شد

  .  ديفراهم نما يريگ هاي اندازه دقت دستگاه يبررس را جهت
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  ثبت ارقام  -9-2-7- 5
ن خودكـار  يهاي تـوز  ، دستگاه شود يشناخته م يكه با تاييد دستگاه نظارت مستثن ير از موارديهاي بزرگ و غ در كار

ا ثبت يرسم نمودار  با را ديساخت بتن در هر نوبت تول يبرا مصرفي كننده باشد تا مقدار مصالح د مجهز به دستگاه ثبتيبا
ا يها  باشد كه بتوان با مراجعه به نمودار يز مشخص نموده و به نحويد زمان ساخت را نيستم ثبت بايس.  ، ضبط كند اعداد

هاي  د نواريمانكار بايپ.  و به چه مقدار استفاده شده است يارقام ثبت شده معلوم نمود كه در هر ساخت بتن از چه مصالح
   . ار دستگاه نظارت قرار دهديدر اخت يگانيبا يه را برادستگاه ثبت كنند

 آنهاك از يمصالح متشكله بتن نسبت به وزن هر  يريگ هاي اندازه يروادار -15- 5 جدول 

 رديف نوع مصالح )درصد (حد مجاز رواداري 
شن و ماسه 2± 1
سيمان 1± 2
آب  1± 3
مواد افزودني 3± 4

   يريگ هاي اندازه محافظت دستگاه -9-2-8- 5
د بـه طـور كامـل در    يـ ره بايـ هاي كنترل و غ ، دستگاه كننده هاي ثبت ، دستگاه ترازوها  لياز قب يريگ ل اندازهيه وسايكل

  .  كنترل شود آنهاز شده و دقت يتم يني، ارتعاش و ضربه محافظت و در فواصل مع ، رطوبت مقابل اثرات مخرب گرد و غبار

  اختالط مصالح و ساخت بتن  -9-3- 5

  ات يكل -9-3-1- 5
ها به طور  ه دانهيرنگ بوده و كل كيه شده همگن و يمخلوط شوند كه بتن ته يد به طور كامل و به نحويالح بتن بامص

 يري، بـارگ  ن شده توسط كارخانه سازندهييش از اندازه تعيد بيساز نبا دستگاه بتن.  مان آغشته شوندير سيكنواخت به خمي
.  ستيافزودن آب و دوباره مخلوط كردن بتن مجاز ن.  شود  كار برده فاصله بهكه بالباشد اي  د به اندازهيبتن با ساخت شود و

از  ينان حاصل شود كه تمام بتن ساخته شده قبليد اطميد، بايساخت بتن جد يقبل از ورود مصالح به داخل دستگاه برا
ز يرا كامال تم همربوط آالت ماشينو ل يه وسايد كلي، با مانكار قبل از شروع ساخت بتنيپ.  ه شده استيساز تخل دستگاه بتن
د شـود كـه از بـتن و    يـ د هـر روز بازد يساز با ژه جام دستگاه بتني، به و شود يا ماده خارجياز هر گونه مالت  يكند تا عار

ن شـده توسـط كارخانـه    ييقا برابر سرعت تعيد دقيسرعت چرخش مخلوط كن با.  ز شده باشديتم يمالت سخت شده قبل
گر جدا يكديبتن از  يكه اجزا ن تلفات و بدون آنيتر كمد بتواند بتن ساخته شده را با يساز با دستگاه بتن.  سازنده آن باشد

باشد كـه تـا     يزميد مجهز به مكانيساز با دستگاه بتن. ه كنديهاي مناسب تخل ا محليل نقل و انتقال يشود، در داخل وسا
  .  ه آن باز نشوديچه تخلي، در بتن ياختالط كامل اجزا يان زمان الزم برايقبل از پا
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سـاز در كارگـاه    دستگاه بـتن  ي، به تعداد كاف ساخت بتن يها برا كار يبند مانكار موظف است با توجه به برنامه زمانيپ
ا بـتن  يـ ت بخش نبوده و يساز رضا هاي بتن كه بازده دستگاه يدر صورت.  سر باشديفراهم سازد تا ساخت بتن بدون وقفه م

بـه  .  كند ياز ادامه كار خوددار آنهار و مرمت كامل يد تا تعميمانكار بايق نكند، پين شده تطبييبا مشخصات تع ه شدهيته
هـاي   د مطـابق مشخصـات و اسـتاندارد   يبا آنهات روزانه ين وضعيساز و همچن هاي بتن ، نوع و مشخصات دستگاه يطور كل

  ، يكنـواخت ياز نظر بايد ) 501دت (اخت بتن بر اساس استاندارد هاي گرفته شده از هر س كه نمونه يمتداول بوده به طور
 .  باشد الذكر فوق هاي مشخصات استاندارد يرات در حدود روادارييكسان بوده و تغيه يتراكم در ابتدا، وسط و انتهاي تخل

  اختالط با دست  -9-3-2- 5
بـه   C12بتن رده  يت و برايو كم اهم يي، اختالط با دست فقط با اجازه دستگاه نظارت و در موارد استثنا يبه طور كل

   :الزامي استساخت بتن با دست  يمانكار براير توسط پيت نكات زيرعا.  باشد مين مجاز ييپا
  .  تر استيل 300هر بار ساخت با دست  يحداكثر حجم بتن برا  -الف
 يكنواخت پخش كـرده و سـپس رو  يمت ه شن با ضخايك الي،  ريز و نفوذناپذي، تم ك سطح صافي يه بتن ابتدا رويته يبرا  - ب

  .  تجاوز نكندمتر  سانتي 30ه فوق از يكه مجموع ضخامت دو ال ي، به طور شود يكنواخت پخش ميآن ماسه به صورت 
ل مناسب حداقل دو بار به طـور  يها پخش شده و سپس با وسا دانه سنگ يكنواخت رويمان خشك به صورت يس  -ج

  .  شود يكامل مخلوط م
خـت و حـداقل سـه بـار آن را خـوب      يج به مقـدار الزم آب ر يآن به تدر يد رويبا ح،مصال اختالط خشكپس از   -د

  .  ديآ مخلوط نمود تا بتن همگن به دست
  .  قه پس از ساخت مصرف شوديدق 30د حداكثر يبتن به دست آمده با  -  ه
خشـك را قـبال بـا روش    بـا سـطح    اشـباع  يد وزن مصـالح سـنگ  يـ ، با استفاده شود يهاي حجم مانهيچنانچه از پ  -و

  .  معلوم شود يمصالح سنگ  يمانه حجمي، تعداد پ كرد تا بر اساس آن يريگ به دقت اندازه 4982استاندارد 

  هاي ثابت  كن مخلوط -9-3-3- 5
.  شـوند  يم يبند ميكن تقس هاي مخلوط ونير كاميا متحرك نظيو  يهاي ساخت بتن به دو نوع ثابت كارگاه كن مخلوط

هاي مشخص شـده بـه    د بتواند مصالح بتن را در زمانيبا يساز مركز و بتن يهاي معمول ريي ثابت اعم از بتونها كن مخلوط
مانكـار  يپ.  ه باشندي، زمان اختالط و تخل ل كنترل مصالحيد مجهز به وسايها با كن مخلوط.  ديت بخش مخلوط نماينحو رضا
  : دير توجه نمايز ه بتن به نكاتيكردن مصالح و ته مخلوط ياست برا موظف

  وارد نمودن مصالح به داخل جام مخلوط كن  -الف
كنواخـت و  يسـپس ورود  .  به جام وارد شـود )  درصد 10حدود  ( نيازاز آب مورد  يد قبل از ورود مصالح مقداريابتدا با

صـالح وارد جـام   ه ميدرصد آب مورد لزوم پس از وارد شدن كل 10م شود كه يتنظ ير مصالح طوريممتد آب به همراه سا



  111  01/08/92  يبتن اتيعمل - پنجم فصل

 

كنواخت وارد يه مصالح به طور يمان به همراه بقي، س كن شد وارد جام مخلوط يدرصد مصالح سنگ 10كه  بعد از اين.  شود
ش از يكه ب يدر موارد.  شود يكنواخت به جام وارد ميع همراه با آب و به طور يبه صورت ما يمواد افزودن.  شود ميدستگاه 

ن مواد قبـل از ورود بـه مخلـوط    يا  . شود يريگ د مواد مذكور به طور جداگانه اندازهي، با رود يكار م به يك نوع ماده افزودني
  .  گر مخلوط شوديكديد با يكن نبا

  مدت اختالط  -ب
ت يـ زان بتن داشـته و رعا يبه قدرت مخلوط كن و م يهر ساخت بتن بستگ ي، برا كنواختيه بتن يته يمدت اختالط الزم برا

مان وارد ي، ماسـه و سـ   مصالح شـن  ي شود كه تمام يشروع م يمدت اختالط از زمان.  الزامي استهاي كارخانه سازنده  لدستورالعم
د حـداقل  يـ مدت اخـتالط با .  شدن نصف زمان اختالط باشد يد بعد از سپرياضافه شدن قسمت آخر آب نبا.  كن شود جام مخلوط

حداقل زمان اختالط قبـل از اضـافه نمـودن    .  ابديده به داخل مخلوط كن ادامه ل دهنيمواد تشك  يختن تماميقه پس از ريدق 5/1
هـاي برداشـت شـده در هـر      نمونه يبر رو ها آزمايشج يدر صورتي كه نتا.  داده شده است )16- 5(درصد مانده آب در جدول  10

د يـ ، با كسان نباشـد يه يوسط و انتهاي تخلتراكم در ابتدا،  و يكنواختياز نظر ) 501 دت(ساخت بتن بر اساس مشخصات استاندارد 
  .  ه بتن از دستگاه جزو مدت اختالط محسوب نخواهد شديمدت تخل.  ر دادييمدت اختالط را با تاييد دستگاه نظارت تغ

  مدت زمان اختالط با توجه به حجم مخلوط كن - 16- 5 جدول 
 ) قهيدق (زمان اختالط  )مترمكعب(كنت مخلوطيظرف

 5/15/1ازتركم
22 
35/2 
475/2 
5/43 

  ) 1كن ون مخلوطيكام (مخلوط كن متحرك  -9-3-4- 5
، به طـوري كـه بـا اسـتفاده از آن      و بدون منفذ بوده يد از نوع دورانيبا زن همهاي  ونيا كاميهاي مخلوط كن  ونيكام

م و يدن آب به طور مستقكه مخلوط نمو يبه جز در موارد.  كنواخت و مطابق مشخصات خواسته شده ساختي يبتوان بتن
ـ   يـ ون مخلوط كـن با ي، كام شود يقبل از حركت انجام م .  حمـل آب باشـد   يبـرا  يش كـاف يبـا گنجـا   يد مجهـز بـه مخزن

ا بـا سـرعت   يـ و )  قـه يدور در دق 6تـا   2ن يمعموال ب ( 2زدن همهاي مخلوط كن قادر هستند جام خود را با سرعت  ونيكام
هـر دو نـوع    يهـاي مخلـوط كـن بـرا     ونيالزم است كام.  به گردش درآورند)  قهيدر دق دور 18تا  6ن يمعموال ب ( 3اختالط
  .  جداگانه داشته باشند گر شمارشعقربه  گفته شدهگردش 

                                                       
1- Track Mixer 
2- Agitating Speed 
3- Mixing Speed 
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   :رديگ ير صورت ميز روشاز سه  يكيهاي مخلوط كن به  ونينحوه اختالط بتن در كام
  .  شود يون مخلوط كن انجام ميدر كام كاملعمل اختالط  -1
اخـتالط دو   . ( شـود  يون مخلوط كـن انجـام مـ   يدر كام يدر مخلوط كن ثابت و قسمت ياختالط قسمتعمل  -2

 ) يا مرحله

كـار حمـل و اخـتالط در محـل بـا       يون مخلوط كن تا پـا يتوسط كام يمان و مواد افزودنيها و س دانه سنگ -3
 ) اختالط خشك . ( شود يافزودن آب انجام م

  اختالط كامل  - الف
ت يـ شـود رعا  يكن انجام شده و سپس به محـل حمـل مـ    ون مخلوطياختالط بتن به طور كامل در كامدر صورتي كه 

  : الزامي استر يموارد ز
  .  درصد حجم جام مخلوط كن تجاوز كند 63د از يحجم مخلوط بتن نبا −
دور با سـرعت اخـتالط و مطـابق مشخصـات      100تا  70نيه مصالح بيكن پس از ورود كل ون مخلوطيجام كام −

 . ستيدور مجاز ن 100ش از يگردش ب.  ده شوديچرخان) 501دت (ستاندارد ا

 . دريگ صورت)  قهيدور در دق 6تا  ( زدن هم ي، الزم است چرخش جام با سرعت دوران ل عمل اختالطيبعد از تكم −

  اي ط دو مرحلهاختال -ب 
كـن   ون مخلـوط يل اختالط در كاميتا تكمه يساز ثابت و بق ه در بتنيثان 30تا  15ن روش عمل اختالط به مدت يا در 
ون ين تفـاوت كـه زمـان اخـتالط در كـام     يـ ا ، بـا   بوده» الف « مشخصات اختالط و حجم بتن مانند حالت .  شود يم  انجام

  .  افتي ل خواهديتقل) 501دت (مشخصات استاندارد كنواخت بر اساس ي يدن به بتنيكن تا رس مخلوط

  اختالط خشك  - ج
توسـط   يمجزا و خـارج از جـام اصـل    يخته و آب در مخزنيمصالح خشك را به صورت جداگانه در جام رن روش يا در 

شـده و مطـابق   شار از ابتدا تـا انتهـا وارد جـام    در محل مصرف آب با ف.  شود يكن تا محل مصرف حمل م ون مخلوطيكام
مورد اسـتفاده اسـت كـه محـل مصـرف از       يمواقع ين روش برايا  . شود يعمل اختالط انجام م» الف«ي بند ها محدوديت

وارد شـده بـه    ياين صورت الزم است مصـالح سـنگ   در .  شود يمحل انبار مصالح دور بوده و كار به صورت پراكنده انجام م
  .  مان شروع نشوديس يريجام كامال خشك باشد تا عمل آبگ

 يكنـواخت ياز عـدم   يهاي برداشته شده حـاك  نمونه،  ي اختالط فوقها روش، در صورتي كه در هر كدام از  د توجه داشتيبا
 .  ون مخلوط كن جهت اختالط استفاده كرديد از آن كامي، نبا باشد) 501دت (مشخصات استاندارد  بتن بر اساس
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  بتن آماده  -9-3-5- 5
ا در يـ  و  سـپس بـه محـل كـار حمـل شـود       ،ه شدهيبتن آماده ممكن است به طور كامل در مخلوط كن ثابت ته

،  ا بـاالخره يـ رد يـ گ ون مخلوط كن صورتيل عمل اختالط در كاميبه طور ناقص مخلوط شده و تكم مخلوط كن ثابت
بـه  .  رديـ گ ون مخلـوط كـن صـورت   يدن به محل توسط كـام يممكن است افزودن آب و تمام عمل اختالط پس از رس

ز بـا تاييـد   يـ نمـود و ن  عيختن بـتن را تسـر  يتوان حمل و ر ي، م گرم يبتن آماده در هوا كاراييمنظور جبران كاهش 
  .  ر كردن بتن استفاده كرديكندگ يبرا يدستگاه نظارت از مواد افزودن

ون مخلـوط كـن بـه محـل     يدن كـام ياز آب بتن را پس از رسـ  يدستگاه نظارت مقدار تاييدتوان با  ي، م گرم يدر هوا
گـردش بـا سـرعت     30، تعداد  ور در مخلوطكنواخت آب مزبيع يتوز ي، برا اين صورت در .  به مخلوط اضافه نمود يزير بتن

 .  اختالط الزم است

دن مخلـوط كـن   يد تمام عمل اختالط پـس از رسـ  ي، با جاب كنديا خواسته شده بتن  كاراييكه اسالمپ و  يدر موارد
ده از استفا.  باشد يه مطابق مشخصات فنيكه مقدار اسالمپ بتن هنگام تخل ي، به طور رديگ صورت يزير ار به محل بتنيس

د مطـابق مشخصـات و   يـ اسـتفاده از بـتن آمـاده با    يبنـد  و برنامـه زمـان   نگهداريختن و ي، نحوه ر ت آنيفي، ك بتن آماده
  .  رديگ دستگاه نظارت صورت يقبل تاييدهاي متداول و با  استاندارد

   يكنواختيش يو آزما يبردار نمونه -9-3-6- 5
د يـ ، با ، در صورت درخواست دستگاه نظارت كن مخلوط هاي هر ساخت بتن توسط دستگاه يكنواختيبه منظور كنترل 

ج ينتـا .  ي الزم انجـام شـود  هـا  آزمـايش شـده و   يبردار ، نمونه ) ، وسط و انتهاي ساخت ابتدا (از سه نقطه مختلف بتن تازه 
ز كـه توسـط   يـ هـاي مختلـف بـتن ن    سـاخت .  ديـ مطابقـت نما ) 501دت (د با مندرجات مشخصات اسـتاندارد  يش بايآزما
  .  د مشابه باشديشود با يه ميهاي مخلوط كن ته تگاهدس

 يسـنج كـه رو   ل غلظـت يز بـا اسـتفاده از وسـا   يـ ات و نيتوان با استفاده از تجرب يهاي مختلف را م محموله يكنواختي
مخلـوط بـتن سـاخته شـده را توسـط       يكنواختيد يهاي بزرگ با در كار.  ، انجام داد ار نصب شده استيهاي س كن مخلوط

  .  كرد يريگ ، اندازه شود ين مييكه از طرف دستگاه نظارت تع ييها يشآزما

  حمل بتن  -10- 5

  ات يكل -10-1- 5
،  مانياي از نظـر نسـبت آب بـه سـ     ر قابل مالحظهييحمل شود كه تغ يد طوريختن بايبتن از محل ساخت تا محل ر

پـروژه   يبـتن در طـول اجـرا    يواختكنـ يد به دقت كنترل كرد كه يبا.  ديايبتن به وجود ن يكنواختيزان هوا و ي، م اسالمپ
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د تـا حـد امكـان در    يـ بتن با.  الزامي استر مواد يآب از سا ييها از مالت و جدا دانه درشت يياز جدا يريجلوگ.  حفظ شود
  .  شدن آن الزم نباشد يا جاريه شود تا نقل و انتقال دوباره و ين محل به آن تخليتر نزديكا ي ييمحل نها
 يد دارايـ ل و پمپ بتن باي، جرثق كن ون مخلوطيمتحرك مانند كام يكيل مكانيل وسايتن از قبل انتقال و حمل بيوسا

كنواخت و ممتـد  يان يقابل قبول جر ينانيب اطميها بتوان با ضر كار ييباشد كه با توجه به برنامه اجرا ياندازه و مشخصات
هر قسمت از كـار و   يزير ات بتنيان عمليبتن را در پال حمل و نقل يد وسايمانكار بايپ.  ن نموديبتن را به محل اجرا تضم

ل يروش و مشخصـات وسـا  .  ديـ آماده نما يمرحله بعد يرا برا آنهازه نموده و يز و پاكيكامال تم يان هر روز كاريز در پاين
  .  دستگاه نظارت برسد تاييدمانكار به يله پيد قبال به وسيحمل و نقل بتن با

  ي حمل بتن ها روش -10-2- 5
، محل و نوع  بتن ، محل ساخت ، نسبت اختالط مخلوط ي، مشخصات اجزا ط كاريو انتقال بتن با توجه به شراروش نقل 

د در يـ حمـل و نقـل بـتن با   .  ن خواهد شدييدستگاه نظارت تع تاييد، با  ييط آب و هواياز و شرايت مورد ني، ظرف يزير بتن
قه بسته بـه  يدق 45از ) زن هما بدون يبا  ( يهاي معمول خودرو يد براي، زمان حمل نبا رد و در هر حاليگ اسرع وقت صورت

گرم  يتر بتن در هوا عيرش سريگ چنانچه احتمال.  قه تجاوز كنديدق 90ون مخلوط كن از يكام يو برا ييط آب و هوايشرا
ـ    تاييدا با يد مدت زمان حمل بتن را كاهش داد يبا ،وجود داشته باشد ر كننـده  يـ گ كنـد  يدستگاه نظـارت از مـواد افزودن

  .  استفاده نمود

  و دامپر  ي، چرخ دست حمل با فرغون -10-2-1- 5
متر با چرخ  60دامپر و  يمتر برا 120از  تر كم (و در فواصل حمل كوتاه )  تر بتن در هر باريل 300 (هاي كوچك  در كار

دستگاه نظارت كسب  تاييدبال مساعد بوده و ق يط جوي، در صورتي كه شرا تر نييو پا C20و بتن رده )  بدون موتور يدست
هـاي   چـرخ  يد دارايـ ل مزبـور با يوسا.  بتن استفاده كرد ييجا جابه يو دامپر برا ي، چرخ دست توان از فرغون يشده باشد م

 يد طـور يـ هـم با  آنهـا سرعت حركت .  رفت و آمد كنند فراز و نشيبو بدون  ي، افق ر نسبتا صافيبوده و در مس يكيالست
  .  ديايل دهنده بتن به وجود نيتشك يدر اجزا ييگونه جدا چين شود كه هييتع

  ) شوت (دار  بيناوه ش -10-2-2- 5
، بـه   ب آن ثابـت بـوده  يتحمـل وزن بـتن را دارا باشـد و شـ     يبرا يباشد كه استحكام كاف يد از جنسيبا دار شيبناوه 

ز يبلنـد بـوده تـا از سـرر     ياندازه كاف د بهيهاي ناوه با كناره.  جاد نشوديا  آن يدر اجزا يياي كه هنگام حمل بتن جدا گونه
با توجه به .  شود ينيب شيه بتن به قالب پيتخل يف قائم برايد قيدر انتهاي ناوه با.  ديرون ممانعت به عمل آيشدن بتن به ب

مانكار در مقابل خشك شدن و كاهش اسالمپ در اثر آفتـاب و بـاد و   يهاي الزم توسط پ ينيب شيد پيبا دار شيبطول ناوه 
د يبه هر حال، بتن نبا.  هاي بتن طبق دستور دستگاه نظارت انجام شود صورت گرفته و كنترل مشخصه ير عوامل جويسا

  . خته شوديها ر متر در قالب 2/1تا  9/0ش از ياز ارتفاع ب
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  )1 باكت (جام  -10-2-3- 5
جـا   ل جابـه يـ له جرثقيوسـ  ده و معموال بهيگرد يتلق يزير زات بتنين به عنوان تجهييه از پايهاي متداول با تخل باكت

چـه  يدر.  از در هـر محـل باشـد   يـ ه آهسته بتن و به مقدار مورد نيقادر به كنترل تخل بايدها  ه باكتيزم تخليمكان.  شود يم
ه از باكـت در حـال حركـت بـه جوانـب      يـ تخل.  كامل نسبت به نشت دوغاب را داشته باشـند  يد درزبنديها با ه باكتيتخل

  .  مجاز نخواهد بود گردد ميها  انهمختلف كه باعث جداشدن د

  ون مخلوط كن يكام -10-2-4- 5
درصد  80، الزم است حجم بتن حمل شده از  شود يحمل بتن آماده استفاده م يبراكن  ون مخلوطياز كام هنگامي كه

چـرخش  )  قـه يدور در دق 6تـا   ( زدن همبا سرعت كن  كاميون مخلوط ، جام ت آن تجاوز نكرده و در طول زمان حمليظرف
دور چرخش جام  300مان و قبل از يو س دانه سنگقه از زمان اضافه كردن آب به يدق 90ه بتن حداكثر پس از يتخل.  ندك

  .  د انجام شوديابد باي، هر كدام كه زودتر تحقق  زدن همبا سرعت 

   زن همزات يا واگن بدون تجهيون يكام -10-2-5- 5
و  متـر  ميلي 50كه اسالمپ بتن  باشد ميمجاز  يدر صورت زن همزات يا واگن بدون تجهيون يله كاميانتقال بتن به وس

بدنـه  .  ديقه تجاوز ننمايدق 45پوشش مناسب بوده و زمان حمل از  يد دارايزات حمل و نقل مذكور بايتجه.  باشد تر كما ي
ع بتن يه سريو تخل باشند كه كنترل ييها چهي، صاف و ناتراوا بوده و مجهز به در يد فلزيبا زن همهاي فاقد  ا واگنيون يكام
  . سر سازنديرا م

  انتقال بتن با پمپ  -10-2-6- 5
د نوع و ياين حالت با انتقال بتن مجاز است و در  ي، استفاده از پمپ برا ، در صورت موافقت دستگاه نظارت يبه طور كل
د لـوازم  يـ نكار بامايپ.  برسددستگاه نظارت  تاييدز روش كار قبال به يزات مربوط به پمپ و نيل و تجهي، وسا مشخصات بتن

د حالـت  يـ شـونده با  بـتن پمـپ  . شود يانداز ر و راهيعا تعميد تا در صورت لزوم پمپ سريدر كارگاه فراهم نما يكاف يدكي
، حـداكثر   له پمـپ يدر انتقال بتن به وس.  ها اتفاق افتد دانه ييد در اثر انتقال با پمپ، جدايو چسبنده داشته و نبا يريخم

   :ر تجاوز كندير زيد از مقاديلوله انتقال بتن نبا ين قطر داخليتر كوچكها به  دانه سنگنسبت اندازه 
  ز گوشه يهاي ت دانه سنگ يبرا 33/0 −
 هاي كامال گرد گوشه  دانه سنگ يبرا 40/0 −

                                                       
1- Bucket 
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ست مگر يكنند مجاز ن يحركت بتن استفاده م يفشرده برا يكه از هوا ييها پمپ يعنيك يهاي پنومات استفاده از پمپ
بـا   آنهـا  يهاي آن بـه علـت واكـنش سـطح داخلـ      اژيا آليوم ينيهاي آلوم ن استفاده از لولهيهمچن.  زه دستگاه نظارتبا اجا

  .  باشد مي، به عنوان خط لوله پمپاژ مجاز ن دروژنيد گاز هيجه توليمان و در نتيهاي س ييايقل
ـ   نب بودن آيع ينان از بيحصول اطم يد براي، پمپ با يزير قبل از آغاز بتن ن ي، به طور كامل كنترل شود و اتصـاالت ب

، از قبـل   كه ممكن است كار پمپ ناگهان متوقـف شـود   يمواقع يبرا.  بند باشند كامال آب ديقطعات مختلف لوله انتقال با
 يرهاي انتقـال بـتن مقـدا    د از داخل پمپ و لولهيبا يزير قبل از شروع بتن.  ديآ الزم به عمل ياطيهاي احت ينيب شيد پيبا

د دور يـ كـار رفتـه و با   ات پمپاژ بـه يعمل يها برا ن بتن صرفا جهت آماده شدن لولهيا دانه عبور داده شود،  بتن فاقد درشت
، قدرت  بوده و الزم است پمپ مورد استفاده يزير هاي بتن د متناسب با كاريسرعت انتقال بتن توسط پمپ با. خته شودير

انجـام   ياز بـتن بـرا   يبـردار  نمونـه .  اندازه مشخص شده در  پروژه را داشـته باشـد  با حداكثر  دانه سنگ يپمپاژ بتن حاو
لولـه پمـپ    يا از محل خروجيكن به پمپ و  ون مخلوطيه كاميتواند طبق نظر دستگاه نظارت از محل تخل ي، م ها آزمايش

  .  انجام شود

  يزير بتن يه برايتداركات و اقدامات اول - 11- 5

   يمشخصات كل -11-1- 5
شده توسط دستگاه  تاييد ي، با توجه به ابعاد و شكل قطعات و روش اجرا يزير ات بتنيل از شروع عمل، قب يبه طور كل

  .  دستگاه نظارت برساند تاييدر را به يه موارد زيز كليو ن يزير د برنامه بتنيمانكار باي، پ نظارت
  حجم و مشخصات مصالح مورد مصرف  −
ر يو سـا  ييه بـتن در محـل نهـا   يـ ل تخلي، وسـا  ل حمل بتنيا، وس ساز ، قدرت و مشخصات دستگاه بتن تيظرف −

 از يآالت مورد ن زات و ماشينيتجه

  آنهازان تجربه يمتخصص و م يانسان يرويتعداد ن −

  يزير آماده بودن محل بتن −

ها و پرداخت سطوح طبق مندرجات فصـل   داخل قالب يكار ، روغن ها بي، ش ، رقوم از نقطه نظر ابعاد يبند قالب −
 هفتم 

  يها و مشخصات فن ، شعاع خم و برش بر طبق نقشه ، فاصله ، اندازه ، قطر ها از نقطه نظر تعداد لگردينصب م −

 هاي الزم  يها و جاساز ه سوراخير اجزا و قطعات مدفون و تعبينصب لوله و سا −

 ها و مشخصات  ها مطابق نقشه ه درزيتعب −

 يمنيفراهم بودن امكانات ا −

 بتن يآور امكانات عمل −
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  و بستر  يپ يساز مادهآ -11-2- 5

   يپ يزهكش -11-2-1- 5
كه آب موجود در محل به آب بـتن اضـافه    يخارج شود به طور يد آب موجود در داخل پي، با يزير قبل از شروع بتن

شده و با پمپ  يزهكش ييها جاد چاهكيا د با يشود با يوارد م يط پيان آب كه به محي، هر گونه جر گريبه عبارت د.  نشود
رد و در مقـدار آب  يـ ان آب قـرار نگ يـ در معرض جر)  قبل از سخت شدن ( كه بتن تازه ي، به طور شوده تخلي يبه خارج پ

 يبـرا  يهـاي شـن   سوراخ دار به همراه زهكش يا سفالي يهاي بتن موارد از لوله يدر بعض.  حاصل نشود يرييموجود آن تغ
شده و همراه  ياز كار، طراح يال به عنوان قسمتمعمو ييها ن زهكشيچن.  شود ياستفاده م يمحدوده پ يدائم ثقل يزهكش
هنگـام   بـه   يدائـم محـدوده پـ    يو زهكش 1كاهش فشار بركنش ،ن روشيا  ازاتياز امت.  شوند يها و مشخصات ارائه م نقشه
  .است يثقل يها، روش زهكش كف كانال يزهكش ين روش برايتر در صورت امكان، مناسب.  است برداري بهره

  ها كانال يپوشش بتن بستر يساز آماده -11-2-2- 5
،  ، محكـم  صاف ياي آماده شود كه سطح د به گونهي، بستر پوشش با ها شروع شود پوشش كانال يزير كه بتن قبل از اين

هـاي   بيكـف و شـ  . و مشخصات متراكم گردد ها نقشهتراكم مندرج در   داشته و تا زايداز هر گونه مواد  يكنواخت و عاري
ده و يتراشـ  ه ين نشريا و بر اساس مندرجات فصل چهارم  ها نقشههاي مشخص شده در  ق اندازهقا طبيد دقيكانال با يجانب

  .باشد تا آب بتن را جذب نكند رطوبت مناسب داشته يزير د به هنگام بتنيكانال با يبستر خاك.  رگالژ شود
مناسـب   يبستر كانال، با زهكشـ  ييات رگالژ نهايد قبل از شروع عمليتراز آب باشد، با  ريدر ز يزير در صورتي كه بتن

مشخصـات مصـالح   . نـان حاصـل نمـود   ياطم يزيـ ر تر از محدوده عمل بتن نييدر پا ينيرزميت سطح آب زينسبت به تثب
را كه منطبق بر مشخصات ذكر شـده   يداتيد تمهيمانكار بايپ. ح شده استيدر فصل هشتم تشر ير پوشش بتنيز يزهكش

تـراز    در ينـ يرزميسـطح آب ز  ،بـتن  سـخت شـدن  د تا زمـان  ياي فراهم نما به گونه باشد ميدستگاه نظارت  تاييدو مورد 
لتـر كـف   يفتـراز  ر يـ د زيباريزي  هنگام بتندر ي نيرزميسطح آب زهرحال ه ب. بماند ير پوشش كانال باقيشده در ز نييتع

  .از بتن كف باشد يمتر سانتي 10ا حداقل در فاصله يكانال و 
د بـا  يـ با ير پوشش بتنيده زيب ديي آسها قسمتا يمنشور كانال و  يخارج از محدوده هندس يهاي اضاف يبردار خاك

.  ده شـود يـ پـر و كوب  هـا  نقشـه ا رقوم يب يتا حد خطوط و ش C10ا با بتن رده يمصالح مناسب مورد قبول دستگاه نظارت 
 .  انجام خواهد شده ين نشريكانال با توجه به عرض كف بر اساس مندرجات فصل چهارم ا يات خاكيعمل

                                                       
1- Uplift Pressure 
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  يزير بتن يبرا يبستر خاك يساز آماده -11-2-3- 5

هاي آن در  يو مشخصات آماده شده و ناهموار ها نقشهد بر اساس يرند بايگ يها كه در تماس با بتن قرار م بستر شالوده
زم اسـت  مصـالح نامناسـب باشـد ال    ياز پ ييها قسمتكه در  يدر صورت.  هاي مجاز باشد يجهات مختلف در حدود روادار

  . آن با مصالح مناسب پر شود ي، مصالح نامناسب برداشته شده و جا طبق دستور دستگاه نظارت
از جذب آب بتن توسط خاك، الزم  يريشگيبه منظور پ.  تراكم الزم متراكم شود دن به يد تا رسيخته شده بايد ريمصالح جد

د يبا شود كه ميشدن بستر  يش از اندازه سبب گليرطوبت ب .داشته باشد يرطوبت مناسب يبستر خاك يزير نگام بتنه است به
توان از بتن الغر  يهاي نامناسب برداشته شده م ن كردن خاكيگزيجا يدر صورت دستور دستگاه نظارت، برا. از آن احتراز كرد

  .  استفاده نمود C10ا بتن رده ي
و  يهاي خاك واريدر مجاورت د يزير كه بتن يدر موارد.  ده و رگالژ شوديشده كوب يتراكم طراح  د تايها با سازه يكف پ

، بـا اسـتفاده از    يهـاي احتمـال   زشيـ و ممانعـت از ر  يمنـ يا  ت اصـول يـ د عالوه بـر رعا ي، با شود يانجام م يبند بدون قالب
  .  ديبه عمل آ يريزش خاك و آلوده شدن بتن جلوگيلون از رير نايق نظيهاي عا روكش

ا مطـابق  يـ و  متـر  ميلـي  100به ضخامت )  C10رده  (ك قشر بتن الغر يبا  يزير قبل از بتن ديها با شالوده يبستر خاك
  .  رديگ  رش بتن الغر صورتيگ  د بعد ازيشالوده با يزير بتن.  ده شوديپوش ها نقشه

  يبستر سنگ يساز آماده -11-2-4- 5
كه در  ي، به نحو صورت گرفته يتر قيكنترل دق ييهاي نها هيال يالزم است در حفار يهاي سنگ بستر يهنگام حفار  به
عمـود   (بوده  يد كامال افقيبا ي، بستر پ يهاي سنگ در محل.  جاد نشوديا  يترك و شكست اضاف مانده درجا، يي باقها سنگ

  .  هاي آن تا حد امكان قائم باشد و جدار)  يبر جهت بارگذار
مورد قبول دسـتگاه نظـارت از    هاي روشبه  يزير از بتنباشد و بالفاصله قبل  ياز هر گونه مواد خارج يد عاريبا يداخل پ

 يوستگيبوده تا در پ ياز هر گونه آب آزاد سطح يد عاريبا ها سنگسطح .  ز شوديره تمي، جت آب و غ فشرده ي، هوا ل جارويقب
  .  سنگ و بتن تاثير نگذارد

ن ياتصال مطمئن ب تامينالزم و  يسبندگجاد چيا  ، به منظور شود يانجام م يبستر سنگ يرو يزير كه بتن يدر موارد
 450ايـن بـتن    مان در يار سـ يـ ع.  ختـه شـود  يدانـه ر  ه بتن فاقد درشتيك الي،  يزير د قبل از بتني، با بتن و بستر موجود

تا  50ن يد بيضخامت قشر بتن مزبور با.  باشد تر كم متر ميلي 150د از يزان اسالمپ آن بايبوده و مدر مترمكعب لوگرم يك
 .  مورد قبول پر كند شيوهرا به  يهاي بستر سنگ يبوده و ناهموار متر ميلي 80

  د يجد يزير بتن يسطوح بتن سخت شده برا يساز آماده -11-2-5- 5
 تـامين دو قسمت  يوستگيشود و الزم است پ يخته ميبتن سخت شده ر يا رويكه بتن تازه در مجاورت و  يدر موارد

م يد سـطح بـتن قـد   يـ با يساز آماده يبرا.  ز كنديآماده و تم يزير ا قبل از بتند سطح بتن سخت شده ريمانكار باي، پ شود
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ر يـ بـه شـرح ز   يبعـد  يزير بتن يبه دو روش برا يسطح بتن قبل.  زبر شود ير سخت شده بوده و كميره و خمياز ش يعار
   :شود يم يساز آماده

  شستن سطح بتن تازه در زمان مناسب قبل از سخت شدن بتن  :روش اول
فشرده  يخته شده قبل از سخت شدن كامل با آب و هوايمناسب بوده و سطح بتن ر يسطوح افق ين روش تنها برايا

  .  ان شوديهاي شن نما بتن كامال زدوده شده و دانه ييمان از قشر رويشود تا مالت س يشسته م
،  چـون دمـا   يعـوامل  ن خـود بـه  يـ ا  به مراحل سخت شدن بـتن و مشخصـات آن دارد كـه    يزمان مناسب شستن بستگ

كار رود تا عمل شستن در  به يالزم است مهارت كاف.  كار رفته دارد به يمان و مواد افزودني، نسبت آب به س مانيمشخصات س
  .  زمان مناسب انجام شود

.  خواهـد بـود   ير هنگام موجب عدم امكان برداشت به اندازه كافيو اقدام د تر بيشاقدام زود هنگام موجب كنده شدن 
ن يـ ا آغـاز  . شـود  يانجـام مـ  )  هاي ذكـر شـده   ريبا توجه به متغ ( يزير ساعت بعد از بتن 12تا  4ن يمعموال عمل شستن ب

  . ات شستشو با دستور دستگاه نظارت خواهد بوديعمل

  و جت آب  يپاش روش ماسه :روش دوم
.  رديـ گ يا جت آب با فشار باال صورت ميو  يپاش ه بتن با استفاده از ماسهيره و مالت نرم رويبرداشت ش ها روشن يا در 

ان يـ هاي شن در سطح بـتن نما  كه دانه ي، به طور زبر شده يالزم است سطح بتن به اندازه كاف ها روشدر استفاده از اين 
  .  ندارد  يهاي درشت لزوم دانه سنگش از اندازه يان ساختن بينما ياد سطح برايبرداشتن ز.  گردند

تـوان بـا    ي، مـ  سـر نباشـد  يي فـوق م هـا  روشكوچك بوده و امكان زبر كردن سطوح با  يساز ح آمادهكه سطو يدر مواقع
د دقت شود كه فقط ماسه و مـالت  يز باياين صورت ن در .  نسبت به زبر كردن سطوح اقدام نمود يهاي دست استفاده از چكش

  .  برداشته شود يسطح
 آنهـا هاي درشت شود و بعضا موجب لق شدن  دانه سنگن ا شكستيق سطح كه ممكن است سبب برداشت يكندن عم

  .باشد مي، مجاز ن گردد ميز ين
م كامال شسته شده و اشباع ي، الزم است سطح بتن قد ديجد يزير م و قبل از آغاز بتنيبعد از زبر كردن سطوح بتن قد

  .  آن برداشته شود يمانده بر رو يهاي سطح فشرده آب يشود و سپس با استفاده از هوا

  هاي الزم در بتن  يقطعات مدفون و جاساز -11-3- 5
، در  ماننـد  يمـ  يكه در بـتن بـاق   ير ادواتيها و سا ، لوله بند هاي آب ، نوار ها يل مهاري، م لگردهايد ميبا يزير قبل از بتن

د يـ د باماننـ  يمـ  يكه در بتن باق يه ادواتيكل.  محكم بسته شوند ينان بخشيشده نصب شده و به طرز اطم نييت تعيموقع
، تعـداد و شـكل    قطـر .  باشـند  زايـد ر مـواد  يا بتن خشك شده و ساي، مالت  ، گل ، خاك ، زنگ ، رنگ ياز چرب يز و عاريتم



 هاي آبياري و زهكشي مشخصات فني عمومي سامانه  01/08/92  120

 

شـود و   يكه در داخل بتن قرار داده مـ  يت قطعاتيگر، اندازه و موقعيكدي به آنهابستن  يها در داخل قالب و چگونگ لگرديم
  .  دستگاه نظارت برسد تاييدبه  يزير د قبل از بتني، با يصات فنو مشخ ها نقشهبا  آنهاق همه يتطب

ر يـ طرفـه ز  كيهاي  چهيو در يهاي زهكش ن لولهيو همچن نجات هاي د پلهي، در صورت لزوم با ها كانال يدر پوشش بتن
 يهاي خال و فضا ها سوراخه يكل.  هاي دستگاه نظارت نصب شود و مشخصات و دستورالعمل ها نقشه، مطابق  ها پوشش كانال

  . با مصالح مناسب پـر گـردد   به طور موقتياز ورود بتن به آن  يريجلوگ يد براي، با ه شوديكه الزم است در داخل بتن تعب
  .  خارج كرد يرا به آسان آنهابتوان  ،آغشته شود تا پس از سخت شدن بتن يد با مواد مناسبين مصالح بايا

PH(بـتن   يت باالييايرا قليل بتن گذاشت زد در داخيرا نباي ومينيقطعات آلوم وم و يـ نيآلوم يسـبب خـوردگ   )≤13
د يـ ر باشـد با ياجتناب ناپـذ  ين قطعاتيدر صورتي كه كار گذاشتن چن.  گردد ميورقه شدن آن  و ورقه يترك خوردگ جاد يا 

  .  كننده پوشش نمود ر مواد محافظتيا سايو  يريا قي يقسمت مدفون آن را با مواد اپوكس

  ها كنترل قالب -11-4- 5
 زايـد از مـواد   يز و عـار يد تميها با قالب.  ه انجام شودين نشريا ت كامل مفاد فصل هفتم يد با رعايبا يبند قالب و قالب

ن شـده را بـه   يـي تع يساخته شود كه نما يد از مصالحيها با قالب.  مهار شده و محكم باشند يخود به خوب يبوده و در جا
و  يبنـد  ت قالـب يـ فيك.  انجام شود يبه راحت آنهاشوند تا برداشتن  يكار روغن يد به خوبيها با ، قالب نيهمچن.  بدهدبتن 
  .  دستگاه نظارت برسد يكتب تاييدبه  يزير د قبل از بتنيو مشخصات با ها نقشهق آن با يتطب

  يزير نظافت و مرطوب نمودن محل بتن - 11-5- 5
ـ  خي،  ، برف ، ماسه ، گل ، خاك ل آبياز قب يمواد خارج هي، كل يزير بالفاصله قبل از بتن ، تكـه   ، خـاك اره  ، روغـن  ي، چرب

ز يـ خارج شده و سطوح مجـاور بـتن كـامال تم    يزير هاي بتن د از داخل محليره بايز و غي، خرده ر ، زباله مي، س خي، م چوب
ح يي صحها روشو به  يد به اندازه كافيد بات جذب آب داريكه با بتن در تماس است و قابل يه سطوحين كليهمچن.  شود

  .  مرطوب گردد تا موجب جذب آب موجود در بتن نشود دستگاه نظارت تاييدمورد 

   يزير بتن -12- 5

   يمشخصات كل -1- 12- 5
  :ر را انجام دهديهاي ز د كنترليمانكار باي، پ يزير ، قبل از هر گونه بتن يطور كل به

   آنها يت واقعيظرفت يو كفا يزير از بتنيزات مورد نيتجه يآمادگ −
 از يت مصالح مورد نيكفا −

 يآماده بودن پ −

 هاي وارده  رويقالب در مقابل ن يداريقالب و پا يياندازه نها −
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 ها  ت آرماتوري، تعداد و موقع قطر −

 ييهاي اجرا آماده بودن درز −

  آنهات ير قطعات مدفون و كنترل موقعيبند و سا هاي آب نصب نوار −

  يينها يزكاريتم −

  يينها يبردار هاي نقشه رانجام كا −

 دستگاه نظارت  يكتب تاييدداشتن طرح اختالط بتن مورد  −

 شده توسط دستگاه نظارت  تاييد يداشتن روش اجرا −

 كنترل  ياز براير موارد مورد نياقدام در مورد سا −

د و پـس از مطلـع   يـ مان دريافـت را از دستگاه نظارت  يزير بتن يد مجوز كتبيمانكار باي، پباالهاي  پس از انجام كنترل
ي الزم توسـط  ها آزمايشو  ها برداري نمونهدستور انجام .  دينما يزير مناسب اقدام به بتن يشگاه، با فاصله زمانيكردن آزما

  .دستگاه نظارت صادر خواهد شد
،  مپ، اسـال  مانيت بتن از نقطه نظر نسبت آب به سـ يفيد تا كيبه عمل آ يالزم است دقت كاف يزير پس از شروع بتن

 يات مخلوط كردن براي، عمل ختن بتنيبعد از ر.  حفظ شود يزير ن شده در طول مدت بتنييتع يكنواختيموجود و  يهوا
ختـه شـده و از   يخـود در داخـل قالـب ر    ييه در محل نهايرش اوليگ د قبل از شروعيبتن با.  ستيمجاز ن يكنواختي تامين

ل ي، تشك ها مان از دانهيمالت س ييد باعث جداينبا يزير روش بتن.  شود يريآن جلوگ يجا شدن بعد م خوردن و جابهه به
  .  ها شود جاد لرزش در قالبيا ا يو  ييره بتن به سطح بااليتراوش ش ،  خلل و فرج در بتن

 يت جـو يكـه وضـع   ير مـوارد ي، درجه حرارت نامناسب و سا دي، وزش باد شد زش برفي، ر يدر مواقع بارندگ يزير بتن
  .  ستيدستگاه نظارت مجاز ن تاييدر الزم و يت تدابي، جز با رعا نديآ يب به شمار منامناس

 يازيـ ن آنهـا گر بـه وجـود   يكه د يد هنگاميروند با يكار م ها به ا قالبيها و  لگرديت ميتثب يكه برا ييها قطعات و بست
ز كسب شده يشد و موافقت دستگاه نظارت نبا يا بتني ياين قطعات از جنس فلز  كه درصورتي ولي.  برداشته شوند.  ستين

  .  در بتن بالمانع است آنهاماندن  ي، باق باشد
د آن يـ ، با بتن تـازه  يزش خاك بر روي، در صورت ر رديگ يصورت م يهاي خاك واريدر جنب د يزير كه بتن يدر موارد

د در يبا يزير ات بتنيعمل.  ن شوديگزيز و مشابه جايقسمت از بتن كه با خاك مخلوط شده خارج گردد و مجددا با بتن تم
  .ابديادامه  يت نكات و اصول فنيوسته و بدون وقفه و با رعاين شده به صورت پييهاي تع محدوده درز

در هـر عمـل   .  ا طبـق دسـتور دسـتگاه نظـارت عمـل شـود      يد گردد و يب و تجديد تخريوب بايمع يهاي بتن ه كاريكل
، شـماره   ت و مشخصـات قطعـه  يـ ، موقع يزير ، مدت بتن خي، تار طيل درجه حرارت محيه اطالعات الزم از قبيكل يزير بتن

   .شودثبت هاي روزانه  در گزارشد يره بايش و غيهاي آزما نمونه
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  ه بتن يانتقال بتن به قالب و تخل -2- 12- 5
  صـورت  يطـور )  هيرش اوليگ قبل از آغاز  (د در اسرع وقت يها با ا قالبيها به محل مصرف  انتقال بتن از مخلوط كننده

  .  ديبه عمل آ يرياسالمپ بتن، جلوگ  ن شدهييش از حد تعيب ها و كاهش رد كه از جدا شدن مالت از دانهيگ
نقـل و انتقـال مجـدد بـتن     .  ه شـود يـ ن نقطه به آن تخليتر نزديكا ي ييجا كه مقدور است در محل نها د تا آنيبتن با

ك يـ را از  يزيـ ر د بـتن يبا يهاي بتن دال يبه عنوان مثال در اجرا.  گرددل دهنده آن يمصالح تشك ييتواند موجب جدا يم
هـاي جـدا از هـم     د در تـوده يبتن را نبا.  كرد يشرويه و پيتخل يخته شده قبليبتن ر يمانه را رويانتهاي دال آغاز و هر پ

 ييبـه محـل نهـا    يطـور افقـ  خت و سپس بـه  يهاي بزرگ ر د بتن را در تودهين نبايهمچن.  تراز كرد  خت و سپس با همير
  .  دهد يرو يي، ممكن است جدا هاي درشت شدن قبل از دانه يل مالت به جاريل تماين صورت به دليا  را دري، ز انتقال داد
بـه   يه بعـد يـ ختن اليه قبل از ريرد و هر اليگ كنواخت صورتيبا ضخامت  يهاي افق هيد در اليها با واريدر د يزير بتن

در حالـت   يه قبلـ يـ ، ال ديـ ه جديـ خـتن ال يد چنان باشد كه هنگام ريبا يزير زان و سرعت بتنيم.  ودطور كامل متراكم ش
  .  بتن خواهد شد يكپارچگيتا عدم يجاد اتصال سرد و نهايا  ن نكته باعثيا  تيعدم رعا.  باشد يريخم

ها به  از جدا شدن دانه يريجلوگ يع بران ارتفايا  . د ارتفاع سقوط آزاد بتن را محدود نموديبا االمكان تيح يزير در بتن
خصوصا اگر بـتن بـدون    (خته شود يهاي بلند ر از قالب طور اجباري بهكه بتن  يدر صورت.  شود يمتر محدود م 2/1تا  9/0

، كاستن از سـرعت   شود از بتن با اسالمپ كم استفاده شود يه مياز آب انداختن بتن توص يريجلوگ يبرا)  حباب هوا باشد
از  يعات ناشـ ياز ضـا  يريجلوگ يشود برا يه ميتوص.  دينما يم يريانداختن بتن جلوگ از آب ياديز تا حدود زين يزير بتن

  .  ب شوديپس از سخت شدن تخر يار و بتن اضافيتر اخت متر بيش ميلي 25، ارتفاع ستون  آب انداختن بتن
 جـزا ن ايـ ا  يزيـ ر شود بتن يه مي، توص وارهايها و د بتن ستون يرياز نشست خم يهاي ناش ترك از  يريبه منظور جلوگ

هـا و سـر    چـه يماه.  انجـام شـود   آنهـا هاي مجاور  ها و دال ري، ت رهايشاه ت يزير ساعت قبل از بتن 48ساعت تا  24حداقل 
  .  خته شونديپارچه با ستون ر كيد به صورت يها با ستون

   يزير توقف و شروع مجدد بتن  -3- 12- 5
د كه مجموعـه  ينما يزير ه و كار را چنان برنامهيته يختن بتن را به نحوي، حمل و ر زات ساختيمانكار موظف است تجهيپ

د تا كامل شدن قطعـه مـورد   يبا يزير بتن.  وسته و بدون وقفه باشنديبه طور پ يزير قادر به بتن ينان كافيب اطميعوامل با ضر
 امكان دحتاها  يزير محل قطع بتن.  ابديبه طور مداوم ادامه )  ينهاي ساختما درز ( يزير دن به محل مجاز قطع بتنينظر و تا رس

ي مشخص شده هاي ساختمان ا درزيپوشش  يهاي انقباض عرض ها در محل درز ها و در مورد پوشش كانال در نقاط حداقل تنش
باشـد و در موقـع    يزيـ ر د تا حد امكان عمود بر سطح بتنيبا يزير سطح مقطع بتن در محل قطع بتن.  رديگ صورت ها در نقشه

كه به  يدر صورت.  رديگ ، اقدامات الزم طبق دستور دستگاه نظارت صورت زيدر سطوح وار يتامين اتصال كاف ي، برا شروع مجدد
ز به طور ي، سطوح وار رش بتنيگ  د فورا و تا قبل ازي، با ديايش بيپ يزير اي در بتن گر وقفهيل ديا هر دليزات و يتجه يعلت خراب

  .  رديگ  صورت 2- 11- 5ت بند يد با رعاياين نوع سطوح با مجدد در  يزير بتن.  م شوديب ثابت تنظينواخت و با شكي
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.  خته شودير)  نوبت (ك مرحله يد در يبا)  يو فرع يهاي اصل ريت (هاي مربوط به آن  ريك دهانه دال و تيهاي  ه قسمتيبتن كل
،  هـاي مربوطـه سـخت شـد     گـاه  هيا تكيها و  ، ستون وارهايكه بتن د د فقط پس از اينيبا ا قطعات مشابهيها  ري، ت ها دال يزير بتن

  .  صادر كند يگريكه دستگاه نظارت دستور د ، مگر آن باشد تر كمساعت  48گاه از  چيد هين مدت نبايا  ولي،  شروع گردد

   يزير هاي بتن هيمراحل و ال -4- 12- 5
ن بتن تازه و بتن سخت شـده، ابتـدا   ي، بيا هين اليب يرياز نفوذپذ يريگشيو پ ياتصال كاف تامينالزم است به منظور 

ـ   ياز همان رده بتن ول متر سانتي 8تا  5ا مالت به ضخامت حدود يزدانه و يك قشر بتن ري سـطح   يرو تـر  بـيش  يبـا روان
خته شـده  يآن ر يرو ين قشر نازك، بتن اصليه ايرش اوليضرورت دارد قبل از گ. خته شوديآماده شده بتن سخت شده ر

  . در داخل قشر مزبور فرو رود يهاي بتن اصل به طوري كه دانه. و متراكم گردد
ضـخامت  .  براتـور متـراكم نمـود   يخته و به طور مناسب با ويكنواخت ريهاي  هيد به طور منظم در اليرا با 1هر مرحله يزير بتن

ها و  ها در نقشه در صورت مشخص نبودن ضخامت اليه . هد بودن شده خواييتع فني خصوصي ها و مشخصات ها بر اساس نقشه هيال
مراحـل   يهـاي متـوال   يزير ن بتنيب يحداقل فاصله زمان.  استفاده كرد )17- 5(توان از ارقام جدول  يميا مشخصات فني خصوصي 

  .  شود يم نييو با تاييد دستگاه نظارت تعخصوصي  يت قطعات مطابق مشخصات فنيط و موقعيمختلف با توجه به شرا

 يزير هاي بتن هيحداكثر ضخامت مراحل و ال -17-  5جدول 

  نوع قطعه بتني  ) متر (ريزي  حداكثر ضخامت هر مرحله بتن ) متر ( 2حداكثر ضخامت هر اليه
 هاي حجيم ديوارها و پايه 3 5/0
 ها ساير ديوارها و پايه 3 35/0
 ها دال ضخامت دال 35/0

ريزي را به حدي كاهش دهد تا اطمينان حاصل كند كه هر اليه با اليه قبلي در نتيجه خاصيت نفوذي عمل ارتعاش هاي بتن مت اليهتواند ضخا دستگاه نظارت مي
  . شود يكپارچه مي

   يزير بتن يط جويدرجه حرارت مخلوط بتن تازه و شرا -5- 12- 5
درجـه   30از  تـر  بيشدرجه و  5از  رت كمد ي، نبا ختني، بالفاصله پس از ر يچ حالتيدرجه حرارت مخلوط بتن تازه در ه

در  يزيـ ر بـتن .  م باشديحجهاي  بتن يبرا يخصوص يا طبق مشخصات فنيدرجه  15و  يهاي معمول بتن يبرا گراد سانتي
مناسـب   يها و اقـدامات حفـاظت   ينيب شيكه پ ي، مگر در موارد ستيمجاز ن يخبندان و توفاني،  ي، باران ي، برف يط جويشرا

،  رديـ گ ينامساعد صورت م يط جويدر شرا يزير كه بتن يدر مواقع.  وافقت دستگاه نظارت كسب شده باشدانجام شده و م
   . دستگاه نظارت اعمال گردد يقبل تاييدژه با ي، كنترل و مراقبت و د دقتيبا

                                                       
1- Lift 
2- Layer 
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  گرم  يدر هوا يزير بتن -12-5-1- 5
ـ  يدر هوا يزير تنب. شود يا بدون باد و رطوبت كم اطالق مياد هوا همراه يز يگرم به دما يهوا  يگرم مشكالت فراوان

ي بتن تـازه و بـتن سـخت شـده     ها ويژگيم بر يمستق ين مشكالت اثريا  . معتدل در بر دارد يدر هوا يزير نسبت به بتن
 ييايـ شـود و در بـتن سـخت شـده مقاومـت و پا      يكم م سرعتو اسالمپ به بوده ع يرش سريگ در بتن تازه، آهنگ.  دارند

در بتن در  يريهاي خم ترك آيد امكان بروز  گرم به وجود مي يدر هوا يزير كه در بتن ي ز مشكالت مهما.  ابدي يكاهش م
   . دهند يش مين امكان را افزايا ر رطوبت كم و باد يگر نظيعوامل د.  ر آب از سطح آن استياثر تبخ
د اقـدامات  يـ مانكـار با ي، پ مجاز يبه بتن مناسب با دما يابياز به وجود آمدن آثار نامطلوب و دست يريجلوگ يبرا

ختن و عمل آوردن بتن به شـرح  ي، ر ، حمل هيته هنگامن در يمصالح بتن و همچن نگهداريدر موقع  يخاص ياطياحت
  : ر انجام دهديز

  از تابش آفتاب )  مانيو س دانه سنگ (حفاظت مصالح بتن  −
از  يزيـ ر زات مربوط به بـتن ير تجهيپ و ساهاي پم ف، لولهيهاي حمل بتن، ناوه، ق ونيكن، كام حفاظت مخلوط −

 مرطوب  يله گونيبه وس آنهاتابش آفتاب و پوشاندن 

  يخ پولكياز آب اختالط با  يبخش ينيگزيا جايخنك كردن آب اختالط و  −

 ها  دانه سنگخنك كردن  −

 ه بتن يدر ته كننده روانر كننده و يگ كند ياستفاده از مواد افزودن −

 ختن بتن ين اختالط و ريب يدن فاصله زمانيز به حداقل رسانيل مدت اختالط و نيتقل −

 تراكم و پرداخت بتن تا حداكثر ممكن  ختن ي، ر ات حمليع در عمليتسر −

 گراد سانتيدرجه  65د از يمان هنگام اختالط نبايكه درجه حرارت س نيا  حي، توض مان گرمياز مصرف س يخوددار −
 .  تجاوز كند

 يزير با آب خنك بالفاصله قبل از بتن يزير ها و بستر بتن ر، آرماتو ها قالب يآب پاش −

 تر كم ييهاي با حرارت زا مانياستفاده از س −

 ن ساعات روز يتر گرمدر  يزير متوقف كردن بتن −

 يزير هاي بتن محل ياجرا برا هنگامهاي موقت در  بان هيسا ينيب شيپ −

 در صورت وجود باد  سطوح بتن يكاهش سرعت باد رو يهاي موقت برا جاد بادشكنيا −

زان يرساندن م يبرا.  طلبد يژه ميو يتر بوده و توجه يط معتدل بحرانيسه با شرايگرم در مقا يعمل آوردن بتن در هوا
هـاي   د استفاده از قالبينبا.  ابديروز ادامه  7ادتر و حداقل يد به مدت زيداشتن بتن با ، مرطوب نگه ر به حداقل ممكنيتبخ

ها تا حد امكان به سـرعت   گونه قالب نيا  ديبا.  كرد يگرم تلق يعمل آوردن در هوا يمناسب برا ينيگزيمحافظ درجا را جا
،  گـرم  يدر هـوا .  ابديان يها جر ن به درون قالبييد شل شوند و سپس آب رو به پايبه بتن وارد آ يكه خسارت و قبل از اين

.  دستگاه نظارت برسد تاييدد به يبا يبردار ات نمونهي، عمل رديگ  تژه صوريد با مراقبت ويش بايهاي آزما ه و حمل نمونهيته
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د به طـور روزانـه و مرتـب    يبا ي، سرعت باد و رطوبت نسب ) ي، ابر صاف (ت هوا ي، وضع ، درجه حرارت بتن درجه حرارت هوا
  .  د ثبت شوديز بايه بتن نيزان كاهش اسالمپ و مقدار آب اضافه شده در موقع تخليم.  ثبت شود

  سرد  يدر هوا يزير بتن -12-5-2- 5
درجـه   5از  تـر  كـم متوسط هوا در شبانه روز  يدما يسه روز متوال يشود كه اوال برا ياطالق م يتيسرد به وضع يهوا
.  ادتر نباشـد يـ ز گـراد  سـانتي درجه  10از نصف روز از  تر بيش يهوا برا يا در مدت سه روز فوق دمايبوده و ثان گراد سانتي

 يد و بـرا يـ اتخـاذ نما  يآور ختن و عملي، ر ، حمل حفاظت بتن در مراحل مختلف ساخت ير الزم را برايابد تديمانكار بايپ
 ير بـرا يت نكات زيرعا.  ب دستگاه نظارت برسانديكار را به تصو يقبال برنامه اجرا يزير ات بتنياز وقفه در عمل يريجلوگ
  :الزامي استسرد  يدر هوا يزير بتن

  ياطير احتيتداب -الف
خ يـ خته شده دچـار  ينان حاصل شود كه بتن تازه رياي باشد تا اطم د به گونهيمانكار بايزات پيو تجه يشنهاديروش پ

د حداقل دو بار در شبانه روز در نقـاط مختلـف   يبتن با يدما.  ت الزم باشديفيك يز داراينگردد و بتن سخت شده ن يزدگ
  .  حاصل شود ينان كافيبتن اطم ارينگهدت يثبت گردد تا از وضع ها بخصوص در لبه سازه

   يمصالح مصرف - ب
 :ستا انجام تمهيدات زير پس از تاييد دستگاه نظارت ضروري

  و افزايش حرارت هيدراتاسيون سرعت دادن به كسب مقاومت بتن  منظور بهاستفاده از مواد افزودني زودگير  −
كن به نحوي باشد  ختن مصالح در مخلوطيب ريرتت  اين حالت الزم است در .  از آب گرم در ساخت بتناستفاده  −

  .  شود يريمان جلوگيم آب گرم و سيكه از تماس مستق
تـر   خ در آن بيشيتر و احتمال وجود  معموال ماسه از شن مرطوب.  خ و برف باشنديد آغشته به يها نبا دانه سنگ −

 .  كند يدا مين اغلب گرم كردن ماسه ضرورت پيبنابرا ،است

ـ ،  در بـتن  يهـاي مصـرف   دانـه  سنگآب حداكثر جذب  −  يدرصـد و بـرا   5/2هـاي درشـت بـه     دانـه  سـنگ  يراب
 .  درصد محدود شود 3ز به يهاي ر دانه سنگ

خ زدن و آب يـ كـه در معـرض رطوبـت و     ييهـا  بـتن  يزا و ساخت بتن با حباب هوا بـرا  استفاده از مواد حباب −
 .رنديگ يقرار م يهاي متوال شدن

  ط الزامات طرح اختال - ج
  .  تجاوز كند 5/0د از يمان نباينسبت آب به س −
 .  باشد تر بيش متر ميلي 50د از ي، اسالمپ بتن نبا استفاده نشود كننده رواندر صورتي كه از مواد  −
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توان  يالزم م كارايي تامينزان آب انداختن بتن تازه و يخ زدن در بتن و كاهش ميزان آب قابل يكاهش م يبرا −
 .  استفاده كرد كننده روانكننده و  يريخم ياز مواد افزودن

  بتن  يحداقل دما - د
 24دمـا در   يجيز حـداكثر مجـاز افـت تـدر    يو ن نگهداريختن و ي، ر مجاز بتن به هنگام اختالط يت حداقل دمايرعا

شـود كـه    يه مـ يتوص.  الزامي استران يا نامه بتن  نييآ  5-3-6-7ه پس از خاتمه دوره حفاظت بتن مطابق بند يساعت اول
 5د از يـ ن دمـا نبا يـ ا  به هر حال ي، ول نباشد تر كم گراد سانتيدرجه  10چ قسمت از بتن تازه از يه يدما يزير هنگام بتن

  .  شود تر كم گراد سانتيدرجه 

  عمل آوردن بتن تازه  -  ه
و  يآور عمـل  يبـرا .  بـد ايمگاپاسكال ادامه  5دن بتن به مقاومت يساعت و تا رس 24د حداقل يعمل آوردن بتن تازه با

ر يط اطراف و سـا ي، گرم كردن بتن و مح دار قيهاي عا ر پوشش بتن با پوششينظ يد اقداماتيبا يخ زدگيمحافظت بتن از 
هـا   ژه پـس از برداشـتن پوشـش   يـ ، بـه و  د در مقابل وزش بـاد يبتن تازه با.  دستگاه نظارت انجام داد تاييدي مورد ها روش

گرم كـردن   يبرا يشدن بتن در اثر احتراق مواد سوخت ياد آب و كربناتير زيه داشت كه از تبخد توجيبا.  محافظت گردد
  .  شود يريآن جلوگ

  محافظت بتن سخت شده  - و
بـه   يريده باشـد جلـوگ  يآن نرس ي درصد مقاومت اسم 90اي كه مقاومت آن به  ه بتن اشباع شد يزدگ خيالزم است از 

اسـتفاده   يدن بتن به مقاومت كـاف يص رسيتشخ يبرا يهاي كارگاه ه نمونهياندارد و با تهي استها روشد از يبا.  ديعمل آ
  .  ن زديبتن را تخم يز مقاومت فشاريرمخرب استاندارد شده نيي غها روشتوان با  يم.  نمود

  سرد  يدر هوا ييات اجرايعمل يبازرس - ز
،  ، صـاف  ي، توفان آرام (ت هوا يخته شدن و وضعيه پس از ر، درجه حرارت بتن بالفاصل طي، درجه حرارت مح ، زمان خيتار

ن و يرد تـا بـاالتر  يگ د در نقاط متعدد طبق دستور دستگاه نظارت صورتيكنترل درجه حرارت با.  د ثبت شوديبا)  ...و يابر
  .  ن شوديين درجه حرارت بتن تعيتر نييپا

  هيخته شده در هر الياتمام سطوح بتن ر -6- 12- 5
،  يقشر بعـد  يزير بتن ي، برا يخته شده قشر قبليسطح بتن ر يساز ات آمادهي، عمل5- 2- 11- 5ف يردت مندرجات يبا رعا

و  يوسـتگ يپ يبـرا  يكـاف  يزبر يآن دارا يي، سطح نها الزم در بتن يكپارچگيو  يكنواختيجاد يا باشد كه ضمن يد طوريبا
ـ  يه قشر قبلخته شديبتن ر يدن سطح فوقانيلرزان.  باشد يبا بتن قشر بعد يچسبندگ ش از حـد آن مجـاز   يو صاف نمودن ب
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رقـوم سـطح تمـام     يپرداخت شوند كه روادار يد به نحويرند و بايد مطابق مشخصات خاتمه پذيبتن با ييسطوح نها.  ستين
  .  ه بتن گردديف روياد باشد كه باعث تضعيد آن قدر زينبا بتن يآب انداز.  شده بتن از حد مجاز تجاوز نكند

  ر بتن  مسلح د يزير بتن -7- 12- 5
بتن .  ر شوديها جاگ لگرديباشد كه كامال در اطراف م يد طوريشود با يكه در بتن مسلح مصرف م يبتن يو روان كارايي

د از بـاال و  يبتن نبا. پر كند يرا به خوب يزير ها و ادوات موجود در محل بتن لگردي، اطراف م هاي قالب ها و كناره د گوشهيبا
 . ه شودي، تخل ماند يم يكه در بتن باق ير ادواتيها و سا ل مهاري، م ردهالگيم يبه طور آزاد رو

شود كـه بـتن را بـه تـه قالـب       ينيب شيپ ييها فيا قيد ناودان و ي، با اي باشد ها در ارتفاع قابل مالحظه لگردياگر تجمع م
عبـور آزاد بـتن    يبـرا  يكـاف  يكـه فضـا   يوراد باشد به طيها ز ها و تاوه ريها در قسمت كف قالب ت لگردياگر تجمع م.  برساند

، طبـق دسـتور    رديگ يجا م آنهان يها و ب لگردين ميآن قسمت از بتن كه در ب ي، برا يزير د قبل از بتني، با وجود نداشته باشد
  .  پر كند ها را لگرديرد و اطراف ميگ تمام سطح قالب را فرا يزتر استفاده شود تا به خوبيهاي ر دانه سنگدستگاه نظارت از 

دن بـه محـل   يرس يخته شده برايكه بتن ر ي، به طور انتخاب شود يهاي مناسب د محليختن بتن باير ين برايهمچن
  .  پر كند يهاي قالب را به آسان چ و خميا و پيه زوايشدن نداشته باشد و كل ياج به جاريخود احت يينها

  ر آب يدر ز يزير بتن -8- 12- 5
 يزيـ ر ه آب از محـل بـتن  يـ در صورتي كه امكان تخل.  ز شوديد پرهيكه ممكن است باجا  آب تا آن زير در يزير از بتن

، مشخصـات   اين صورت روش كـار  ، در  رديگ يآب صورت م زير در يزير ات بتنيدستگاه نظارت عمل ي، با اجازه كتب نباشد
، روش  هـا  روشن يتر متداول.  باشددستگاه نظارت  تاييدد مورد يكار با يژگيط و ويزات الزم متناسب با شرايمخلوط و تجه

  :  شود ير شرح داده ميبا پمپ بتن است كه در ز يزير ف و لوله و بتنيبا ق يزير بتن

  1) يترم (ف و لوله يبا ق يزير بتن - الف
اختالف فشار  يزير شسته نشود و الزم است هنگام بتن يمانيان آب، مواد سيد دقت شود تا در اثر جرين روش بايا در 

بـا   يزيـ ر در موقع بـتن .  تراز باشد كين رفته و سطح آب در داخل و خارج قالب در يداخل و خارج قالب از ب يكيدروليه
ن وارد ييكـه آب نتوانـد از پـا    يمتر داخل بتن باشد به طور 5/1تا  1لوله حداقل  يشه انتهاي تحتانيد هميف و لوله بايق

ك مرحلـه تـا   يـ وسته و در يد پيبا  يترم با لوله يزير بتن. ده شوديباال كش يزير همراه با بتن يد به آراميلوله با.   لوله شود
  . ديآ  دست هت قابل قبول بيفيرامون خود مخلوط نشود و بتن با كيكه بتن با آب پ يخاتمه كار اجرا شود، به نحو

   :ر باشديد به شرح زيشود با يخته ميف و لوله ريله قيكه به وس يمشخصات بتن
  . باشد تر كملوگرم در مترمكعب يك 350د از يان نباميار سيع −

                                                       
1- Tremie 
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 .  تجاوز كند 45/0د از يمان در طرح اختالط نباينسبت آب به س −

 . استفاده شود يعيحا از شن و ماسه طبيترج نبوده و  متر ميلي 20ش از يها ب دانه سنگحداكثر اندازه  −

 .  انتخاب شود متر ميلي 250تا  170ن يد بياسالمپ بتن با −

 .  باشد يمصرف دانه سنگن اندازه يتر بزرگبرابر قطر  8د حداقل يبا  يترم ر لوله قط −

هـاي شـن و    ختـه و دانـه  يدر آم يرونيد آن قسمت از بتن كه با مواد بي، با ديمورد نظر رس يسطح بتن به حد فوقان يوقت
  .  ابديسالم ادامه  يريدن به بتن خميد تا رسين كار بايا .  خته شوديرون ريو ب ي، جمع آور ره بتن از هم جدا شدهيماسه و ش

  با پمپ يزير بتن - ب
ن حالـت  يـ ا  ن تفاوت كـه در يا است با )  يترم (ف يبا لوله و ق يزير ر حالت بتنير آب نظيبا پمپ در ز يزير ات بتنيكل

 400تـا   350حـدوده  در م (اد باشـد  يـ مان نسـبتا ز يتجاوز كند و الزم اسـت مقـدار سـ    6/0د از يمان نباينسبت آب به س
 يبنـد  استفاده از دانه.  ن بروديمان از بيشود و خطر شسته شدن س تامينبتن  يكاف يتا چسبندگ)  لوگرم در مترمكعبيك
  .  است يزدانه ضرورير ين مقدار كافيو همچن متر ميلي 38كنواخت با حداكثر اندازه ي

   1ها كانال يپوشش بتن يزير بتن -9- 12- 5

  ت بتن پوشش كانال يفيك -1- 12-9- 5
كانـال   دار شـيب سطوح  يسفت باشد تا رو يمخلوط شود كه به اندازه كاف يد با نسبت و به نحوين پوشش كانال بابت

 يو بـرا  متـر  سـانتي  5/7از  تـر  كمبا دست  يزير بتن يشود كه اسالمپ بتن برا يه ميسهولت اجرا توص يبرا.  پابرجا بماند
  . باشد ترم سانتي 5از  تر كمهاي لغزنده  پوشش با قالب ياجرا

كانـال در معـرض    يكه پوشش بتنـ  ي ميط اقليدر شرا. رديگ يها قرار م شيب يرو ين حدود اسالمپ به راحتيا بتن با 
و  يتوان از بتن معمول ير موارد ميدر سا.  د از بتن هوادار استفاده نمودي، با رديگ يخبندان قرار ميهاي متناوب ذوب و  دوره

  . د استفاده كرددرص 3 يا بتن با حداكثر هواي

  يزير نحوه بتن -2- 12-9- 5
 ريـز  خـاك  يزيـ ر قبل از آغاز بـتن .  دستگاه نظارت مجاز است يپوشش كانال فقط پس از صدور دستور كتب يزير بتن

ب و رقـوم  ي، شـ  دستگاه نظـارت باشـد در امتـداد خطـوط     تاييداي كه مورد  ا هر وسيلهين مخصوص يتوسط ماش 2ياضاف
كه از طـرف دسـتگاه    يپوشش كانال در طول يزير ات بتني، عمل يزير در هر دوره بتن.  شود يبرداشته م ها نقشهمندرج در 
بستر به اندازه الزم و مرطوب نمـودن آن   يآب پاش ،هاي سست و خاك زايدمواد  يآور ، پس از جمع شود ين مينظارت مع

                                                       
1- Canal Concrete Lining 
2- Over Built 
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سـاعت و   24ز پوشـش كانـال معمـوال    ي قشر محـافظ و آغـا  بردار خاكات ين خاتمه عمليمدت زمان الزم ب.  شود يآغاز م
 .  ساعت خواهد بود 72حداكثر 

 يپس از آمـاده شـدن بسـتر بـرا    .  رديگ د با تاييد دستگاه نظارت صورتيها با ن مدتيا ش از ي، افزا ط كاريبسته به شرا
جـاد گـل و   يكه از ا و مرطوب شود تا ضمن  اين ياي آب پاش د به اندازهي، سطوح در تماس با بتن با يپوشش بتن يزير بتن

ك مرحلـه  يـ د در يكانال با يتمام ضخامت پوشش بتن.  ز آب بتن را جذب نكنديشود، بستر ن ي ميريجلوگ يآبدار شدن پ
  . شود يزير بتن

هـاي   بيشـ  يزيـ ر بتن. ابديادامه  يهاي جانب بيد از كف كانال شروع و به سمت شيها با كانال يپوشش بتن يزير بتن
 يجاد جدول كنـار يا ابد تا در لبه كانال با يج به سمت باال ادامه يب شروع شده و به تدرين نقطه شيتر نييد از پايبا يجانب

كانـال مجـاز    يروانيشـ  يطـور آزاد رو  ختن بتن از باال و بهيق، ريهاي عم در كانال.  رديدر طول كانال خاتمه پذ )گوشواره(
ها  دانه يانجام دهد كه جداشدگ يرا به نحو يروانيش يتقال بتن به روف، انيا قيد به كمك ناودان و يمانكار باي، پباشد مين

  . در بتن رخ ندهد

  يبه روش دست يپوشش بتن ياجرا -الف
  : الزامي استر يت موارد زيرعا يبه روش دست يپوشش بتن يدر صورت اجرا

  يزير نان از دقت و سالمت شابلون قبل از هر بتنيحصول اطم −
 ها منطبق بر مشخصات كانال شابلون ق رقوم استقراريت دقيرعا −

 ها ت شابلونياستفاده از ابزار مناسب تثب −

  يكش جاد ارتعاش و مالهيا اياستفاده از شمشه لرزنده و  −

 كانال از تراز كف به سمت باالهاي جانبي  شيب يزير بتن −

 مداوم و بدون انقطاع هر پانل يزير بتن −

  دهبا استفاده از قالب لغزن يپوشش بتن ياجرا -ب
  :ت شودير با نظر دستگاه نظارت رعاي، الزم است موارد زشود اجرا مي قالب لغزندهاستفاه از با  يچنانچه پوشش بتن

  هاي كوچك  با استفاده از قالب لغزنده در كانال يپوشش بتن ياجرا -1
حداكثر عمـق بـه    متر و حداقل و سانتي 60تا  30، عرض كف 1:1 يروانيب شيهاي با ش هاي لغزنده در كانال قالب

متر و حداقل و حداكثر عمق  سانتي 60، عرض كف 1به 5/1 يروانيب شيهاي با ش ا كاناليمتر و  سانتي 75و  50ب يترت
كف  يما بررويتواند مستق يها م ن قالبيا. ديعمل نما ينيا ماشيو  يانسان يرويكمك ن تواند به يمتر م سانتي 120و  60

د بـه تاييـد دسـتگاه    يـ هـا با  ن قالبيا كاراييساخت و . دين كانال حركت نمايها در طرف كمك چرخ ا بهيكانال بلغزد و 
  . ت شودير رعايط زيشرا يزير هنگام بتن نظارت برسد و به
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  .مجاز باشد ياي كه رقوم كف بتن در حد روادار گونه ق كف بهيتراز دق −
 دو سمت كانال  در) آن دار چرخدر نوع (لغزنده  هاي قالب ر حركت چرخيق مسيتراز دق −

 كنواخت قالب به جلويحركت  −

 .نماند يبه دنبال قالب باق يگونه ناهمسان چيه كه صورتيت حجم بتن در دو كفه قالب به ينان از كفاياطم −

 لرزش متناسب با حركت قالب −

ـ  يـ شود كه عملانتخاب اي  گونه بهبا تاييد دستگاه نظارت بايد مان و اسالمپ بتن ينسبت آب به س ا قالـب  ات پوشـش ب
  .رديگ انجاممناسب سرعت  الغزنده ب

  هاي بزرگ با استفاده از قالب لغزنده در كانال يپوشش بتناجراي  -2
ا يـ مانكـار و  يهـاي موجـود پ   ن و ابعـاد قالـب  يمشخصات ماشـ . است ينيهاي بزرگ معموال ماش قالب لغزنده در كانال

كانال انطبـاق داشـته    ريز خاكات آن و مشخصات ييال و جزد با ابعاد كانيات پوشش كانال بايعمل يد آن برايسفارش خر
  : ر استين مشخصات شامل موارد زيا. باشد

  ضخامت پوشش −
 يروانيب شيش −

 ي كانالبتنپوشش عرض كف و عمق  −

 يبتن يسكو −

 آنهان كانال و رقوم يها در طرف ريز خاكعرض  −

 هاي بزرگ ن در كف كاناليحركت چرخ ماش يدات الزم برايتمه −

داخل دستگاه  ه بهيهاي تامين، انتقال و تخل ها، بتن الزم و راهكار ن نوع دستگاهيد با توجه به سرعت عمل ايبامانكار يپ
بـا   يزيـ ر انتقال دستگاه به داخل كانال و نصب آن و بتن. ديشده فراهم نما هاي لغزنده را منطبق بر مشخصات اعالم  قالب

د بـا  يـ مانكـار با يپصورت ايجاد هرگونه تخريب، در . كانال گردد يخاك يا سكويب كف و يد باعث تخرين نباين نوع ماشيا
  .ديده اقدام نمايد بيهاي آس تيم موقعيترم مصالح و روش مورد تاييد دستگاه نظارت نسبت به 

ه كه امكان پوشش با قالـب لغزنـد  ... ها و  ا آبشارها، تندآبيشده و   ساختههاي  سازه يكياز كانال در نزد ييها تيموقع
  . شده اجرا شود و منطبق بر مشخصات اعالم يصورت دست د بهي، باباشد ميزه نيمكان

 يپوشـش در سـطح   يو طـول  يهاي عرضـ  د در امتداد درزيبا يزير ، بتنيبه هر علت يزير ات بتنيدر صورت قطع عمل
  .  عمود بر سطح بستر پوشش قطع شود

،  تـرك بـردارد    ايـ ختـه شـده بشـكند    يكه بتن ر ا ايني،  شود ب وارديخته شده آسيبه بتن ر يكه به هر علت يدر صورت
  .  شود يزير بتن دوبارهد برداشته شده و يده به دستور دستگاه نظارت بايب ديمحدوده آس

  .  اجرا شود 14-5د بر اساس مشخصات مندرج در بند يكانال با يو طول يهاي عرض درز
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   كانال يهاي پوشش بتن لبه مجاور يريز خاك -ج
ي هـا  نقشههاي مندرج در  بيد طبق خطوط و شيپوشش با ييهاي باال ، دستك و كناره پوشش كانال يزير از بتن پس

  .  پوشانده شود يا دستورات دستگاه نظارت با مصالح خاكيو  يياجرا
پوشـش   يزيـ ر پـس از بـتن  ) درصد مقاومت بتن 70پس از كسب حدود (هفته  2تا  1ن يد بيبا يختن مصالح خاكير
قبـل از  .  نداشـته باشـد   متـر  ميلـي  25از  تـر  بـزرگ ر ذرات يرقابل نفوذ بوده و كلوخه و سايد غيمصالح مزبور با.  ام شودانج

لـه شـود و بـا    يه و پروفيـ دستگاه نظـارت تخل  تاييدل مورد يد مرطوب شده و در محل با وساي، مصالح مذكور با يريز خاك
دسـتگاه نظـارت    تاييـد ، در صـورت  يريـز  خـاك استفاده از  يجا هب.  گرددده يتراكم جسم كانال كوب  تا يهاي دست كوبنده

  . ز استفاده نموديتوان از شفته آهك با خاك محل ن يم

    1يپخ -10- 12- 5
، بـا نظـر    در مقابـل ضـربه   آنهـا ز يـ هـاي ت  از شكستن گوشه يريز جلوگيها و ن سازه يباتر برايز ينما تامينبه منظور 

  .  پخ كرد متر ميلي 5تا  2را به اندازه  يقطعات بتن يجهاي خار توان گوشه يدستگاه نظارت م

   2چهيماه -11- 12- 5
 يزيـ ر ات بـتن يـ ل عمليا تسهيز از تمركز تنش و ي، پره ش مقاومتيب دستگاه نظارت و به منظور افزايدر صورت تصو

 يا در پايسازه و  يها در گوشه داخل چهين ماهيكه اندازه ا ي، در موارد چه ساختيها با بتن ماه سازه يد در گوشه داخليبا
 )18-5(شود كـه بـا نظـر دسـتگاه نظـارت از جـدول        يه مي، توص ن نشده باشدييو مشخصات تع ها نقشه، در  وارهايقائم د

  . استفاده شود

  ها چهياندازه ماه - 18- 5 جدول 
 ) متر ميلي (چه ياندازه ماه ) متر (سازه  ياندازه داخل ) متر (وار يارتفاع آزاد د

 50×50 2/1تا  -
 70×70 2تا  2/1 5/2تا 

 100×100 3تا  2 4تا  5/2
 150×150 3ش از يب 4ش از يب

                                                       
1- Chamfer  
2-  Fillet  
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  در كف و بدنه كانال  يهاي زهكش چهينصب در - 12- 12- 5
طرفـه بـه    كيچه يا دريو  يط وجود لوله زهكشيها را در شرا واره كاناليكف و د يزير دات الزم بتنيد تمهيمانكار بايپ
قـا در  يد دقيـ چـه با يدر. لتر اطراف آن وارد نشوديچه و فيبه در يبيآس يزير ات بتنيعمل د كه به هنگاميفراهم نما ينحو

ره يد مراقبت شود كه شـ يبا. پوشش كانال گردد يكنواختغير يد باعث يچه نبايرقوم مشخص شده نصب گردد و وجود در
   .ديلتر نشت ننمايا درون فيا اطراف لوله مشبك و يبتن به داخل و 

  تن ـ لرزاندن متراكم كردن ب -13- 12- 5
محبوس داخل بتن  يكه هوا ي، به نحو ل مناسب متراكم كنديختن در محل با وسايد بتن را پس از ريمانكار بايپ

قالـب   يايه زوايز كلير قطعات مدفون در بتن و نيها و سا لگرديد و اطراف ميكپارچه درآيخارج شده و بتن به صورت 
جـاد شـده   يهاي به عمـد ا  ، حباب تراكم د دقت كرد كه عمل يحباب زا با يودندر حالت استفاده از مواد افز.  را پر كند

  . ن نبرديدر بتن را از ب
براتـور اسـتفاده   يد از ويـ تراكم بتن مسـلح با ي برا.  ن روش متراكم نمودن آن استيتر ن و مناسبيترموثرلرزاندن بتن 

گر در داخـل  يكـد يل در فواصل مناسب از ين وساياز ا يد كاف، كاربرد تعدا براتور انجام شوديچنانچه ارتعاش بتن با و.  كرد
  .  ندارد يها نگردد مانع دانه سنگكه سبب جدا شدن  يبتن به نحو
در  . (اسـت  يبراتـور ضـرور  يتحمـل فشـار و   يبرا يبند ت قالبي، تقو ها ها و ستون وارير ديقائم نظ ياعضا يزير در بتن

 يد از تخمـاق دسـت  يـ تـراكم الزم با   تـامين  ي، بـرا  نباشد يبراتور ضروريردن وكه با اجازه دستگاه نظارت به كارب يصورت
  ) . استفاده شود

هنگام استفاده  د بهيمانكار باي، پ افتند يدر كار خراب شده و از كار م طور مكرر بهبراتور يهاي و كه دستگاه با توجه به اين
هـاي بـزرگ    كـار  در.  كار داشته باشد ره آماده بهيبه عنوان ذخ زيگر نيك دستگاه دي، حداقل  براتوريا دو دستگاه ويك ياز 

  .  كار فراهم شود براتور به صورت آماده بهيو يتر بيشالزم است تعداد 

  )  يلرزاننده درون (ور  براتور غوطهيمشخصات و -الف
ت متـراكم  يـ ور قابل راتور غوطهبيكه و اين يبرا. كنند يور با نفوذ كردن در داخل بتن آن را متراكم م هاي غوطه براتوريو

حـبس شـده در بـتن را     يع هـوا يه سـر يت فرو رفتن در بتن و تخلي، قابل يد شعاع عمل كافي، با كردن بتن را داشته باشد
،  نان بوده و سبك وزن باشدياز نقطه نظر عملكرد قابل اطم يد در مجموع و به طور نسبيبراتور باين ويهمچن.  داشته باشد

، فركـانس   بـه قطـر خرطـوم    يور بسـتگ  براتور غوطهيك وي تاثير.  ش مقاوم باشديجا شود و در مقابل فرسا هبه سهولت جاب
و دامنـه   يآن، فركانس لرزش يبراتور، لنگر چرخشيشكل، طول، قطر و وزن كل خرطوم و. و دامنه نوسان آن دارد يلرزش

 يد حـاو يبراتور بايكاتالوگ و.  دستگاه نظارت باشد يدتايشده و مورد  نييش تعيد مطابق مشخصات از پينوسان دستگاه با
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 ي، لنگر چرخشـ  در داخل بتن يبي، فركانس تقر ل فركانس در هوايه مشخصات و اطالعات الزم مربوط به دستگاه از قبيكل
  .  ره باشديم و غي، اندازه قطر س يز ولتاژ برق مصرفين دو فركانس و نيدستگاه در ا

، مقـدار   يزيـ ر ، با توجـه بـه نـوع بـتن     كار در داخل بتن هنگامور در  براتور غوطهيدستگاه و ازيمورد ن يفركانس لرزش
  .  باشد تر كمقه يدور در دق 4000د از يزان آن نبايشود و م ين مييدستگاه نظارت تع تاييد، با  اسالمپ بتن و قطر خرطوم

  براتوريكار با و روش -ب
د تا حد امكـان در وضـع قـائم    يور با هاي غوطه براتوريو.  رديگ ورد استفاده قرارله كارگران مجرب ميد به وسيبراتور بايو

 يخارج ياز اعمال فشار اضاف.  جا شده و در اثر وزن خود در بتن فرو برده شوند ، در امتداد محورشان جابه نگاه داشته شده
بـا   ( ي لرزانـدن و بـه آرامـ    هنگـام د در ياتور بابريداخل و خارج كردن و.  شود يد خودداريفرو رفتن در بتن با يبرا آنهابه 

ز فواصـل فـرو   يـ شـعاع عمـل و ن  .  شود يريرد و از تماس آن با قالب جلوگيصورت بگ)  هيدر ثان متر سانتي 8سرعت حدود 
ع عمـل  برابر شعا 5/1د يبراتور بايفواصل ورود و.  دارد يز بستگيبتن ن كاراييبراتور به يبراتور عالوه بر مشخصات ويبردن و
گر را بپوشـانند تـا تمـام بـتن تحـت اثـر       يكـد ي متر سانتيار شود كه مناطق نفوذ آن به اندازه چند ياخت يا به نحويآن و 

  .  اد استفاده كرديجايي بتن به فاصله ز جابه يد برايبراتور نباياز و.  رديگ براتور قراريو
  .  دارد فرو رود يرين كه هنوز حالت خميريه زيمتر در ال ميلي 150براتور حداقل يد وي، با ييه رويدر هنگام لرزاندن بتن ال

  مدت زمان لرزاندن -ج
 15تـا   5معمـوال در حـدود    (ره بـتن  يد و قبل از ظاهر شدن شـ آيتراكم الزم به دست   كه يد تا موقعيبراتور بايو

، خصوصـا در   هـا شـود   ك دانـه يث تفكش از اندازه بتن كه باعيلرزاندن ب.  به طور ثابت در بتن نگاه داشته شود)  هيثان
هاي درشت در مالت احاطـه شـده    دانه سنگباشد كه  يد در حديلرزاندن با.  ستي، مجاز ن كه بتن روان باشد يموارد

تر به لرزانـدن   ، بتن روان دارد يزان اسالمپ بتن بستگيبراتور در بتن به ميو نگهداريمدت .  د نگردنديكامال ناپد يول
به صـورت راهنمـا     ن لرزانده شوديزان اسالمپ معيكه الزم است بتن با م يه مدت زمانين اوليتخم.  ارداز دين يتر كم

   .شده است ارائه )19- 5(در جدول 
مطلـوب متـراكم شـده     به نحـو كه  يبتن يهاي اصل مشخصه.  شود يم يابيله ظاهر آن ارزيتراكم بتن به وس  تيحد كفا

  : از عبارت است ، باشد
ان يـ دن بـتن در سـطح و نما  ي، درخشـ  سطح بـتن  ي، مسطح شدن كل آنهاه يهاي درشت تا حد رو انهفرورفتن د −

  هاي تماس بتن و قالب  مان در محلير سيشدن خم
 حبس شده به سطح بتن يهاي بزرگ هوا متوقف شدن خروج حباب −

ابـد و  ي يمعموال فركانس آن كاهش م ، شود يبراتور وارد بتن ميكه و ي، وقت است يديمف يبراتور راهنمايا تن ويصدا  يگاه
كنواخـت و ثابـت   يبراتـور  يو يشـود صـدا   ياز هوا م يكه بتن عار يهنگام در نهايترود و  يباال م دوبارهفركانس  يپس از مدت

 . كند كه چه موقع بتن كامال متراكم شده است يبراتور احساس ميق اثر و عمل ويكارگر مجرب از طر.  شود يم
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  د بتن لرزاندن مجد - د
براتور هنوز تحت وزن خود بتواند داخل بتن فرو رفتـه و آن  يلرزش مجدد بتن متراكم شده اگر در زمان مناسب كه و

بـا   يهـاي افقـ   آرماتور يوستگي، بهبود پ لرزش مجدد بتن سبب بهبود مقاومت.  متراكم كند، سودمند خواهد بود تر بيشرا 
از نشسـت بـتن در محـل     يهاي ناش ترك  هاي آب و هوا و حذف ، خروج حفره ) لگردهاير ميهاي آب ز با حذف حفره (بتن 

د با نظر ي، با ط مناسبيلرزاندن مجدد بتن در صورت وجود شرا.  ديوار و دال خواهد گردير دينظ يقائم و افق ياتصال اعضا
  .  دستگاه نظارت انجام شود

  ها  كانال يمتراكم كردن پوشش بتن -  ه
، بـه   گـر مـورد تاييـد   يمناسب د هاي راها يشمشه  يبراتور نصب شده روياجرا توسط و هنگاما در ه كانال يپوشش بتن
زات لرزانـدن  يـ شود، تجه ين مخصوص انجام ميها با ماش كانال يكه پوشش بتن يدر حالت.  شود يلرزانده م يصورت سطح

زات مـذكور  يـ تجه.  رخانه سازنده كـار كنـد  هاي كا هيو طبق توص موثرن دستگاه نصب شده و با سرعت يا يد بر رويبتن با
نـان  يمخلوط بتن قابل اطم يت بخش بوده و عملكرد آن روي، رضا جه مورد نظر دستگاه نظارتيد كامال از نقطه نظر نتيبا

زات يـ د فـورا تجه يـ ، با جه كار دستگاه از نقطه نظر عمل لرزاندن مورد قبول دستگاه نظارت نباشديكه نت يدر صورت.  باشد
د يـ ، لرزانـدن بـتن با   شـود  يمـ  اجراهاي لغزنده  ها با استفاده از قالب كه بتن پوشش كانال يدر موارد.  اندن اصالح شودلرز

شـود،   يده مـ ين بـه بـاال كشـ   ييهاي لرزنده از پا ا شمشهيها  كه قالب يطيكانال در شرا يب جانبيش يرو ريزي بتن هنگام
، پـس از   در هـر حالـت  .  سـت يمجـاز ن  يطيچ شرايها در ه رخ منشور كانالمين يخته شده رويلرزاندن بتن ر.  رديگ صورت

  . باشد ميپرداخت سطح بتن عمل لرزاندن بتن مجاز ن

 مدت زمان لرزاندن بتن با توجه به اسالمپ آن - 19-  5جدول 

 رواني بتن )مترميلي(اسالمپ بتن ) ثانيه (مدت لرزاندن 
- 32تا18  فوق العاده خشك
- 18تا10  خيلي سفت
25تا0 10تا 5  سفت
50تا25 5تا3  سفت خميري
100تا75 3تا0  خميري

175تا125 -  روان
شده و مدت آن بايد با نظر دستگاه نظارت به نحوي تعيين شود كه مدت لرزاندن نه ارائهعنوان راهنما لرزاندان به  مدت

 . شود و نه آن قدر كوتاه باشد كه عمل تراكم انجام نشودها بآن قدر طوالني باشد كه باعث تفكيك دانه
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   1عمل آوردن بتن - 13- 5

  اتيكل -13-1- 5
.  شـود  يت بخش حفظ ميبتن در حد رضا يو دما يريآن از افت رطوبت بتن جلوگ ياست كه ط ينديآوردن فرا عمل

بـه   يزدن و آب شدن اثرخ يو مقاومت در برابر  يريزان نفوذپذيل ميي بتن سخت شده از قبها ويژگيآوردن بتن بر  عمل
عمل .  رديگ بار مورد حفاظت قرار انيرش بتن آغاز شود تا بتن در برابر عوامل زيگ د بالفاصله پس ازيآوردن با عمل.  سزا دارد

   :شود يل مير تشكيحات زي، محافظت و پروراندن مطابق توض آوردن بتن از مراقبت
 يمان موجـود در بـتن بـه مـدت كـاف     يكه باعث شـود سـ  شود  يگفته م يريمراقبت به مجموعه تداب :مراقبت −

 آنهـا هـا و چـه در حجـم     دانـه  يهاي سطح هي، چه در ال آن يريزان آبگيم كه حداكثر ي، به طور مرطوب بماند
  .  سر باشديم

ـ ياز اثر نامطلوب عوامـل ب  آنهاشود كه به موجب  ياطالق م يريبه مجموعه تداب :محافظت − ماننـد شسـته    يرون
خبنـدان، لـرزش و ضـربه    يا يـ ع ي، سرد شـدن سـر   هاي گرم و خشك ، اثر باد يا آب جاريه باران ليشدن به وس

  .  شود يريخوردن بتن جوان جلوگ
 .  باشد ميدن به گرفتن و سخت شدن آن به كمك حرارت يمنظور از پروراندن بتن سرعت بخش :پروراندن −

  مراقبت بتن  -13-2- 5
رد يـ صـورت نگ )  يسـطح  يبه خصوص در نواح (آب موجود در بتن  رياز تبخ يريجلوگ يبرا يداتيدر صورتي كه تمه

اگـر خشـك شـدن در    .  ديـ آ يبه وجود م)  يجمع شدگ (ون بتن متوقف شده و با خشك شدن آن انقباض يدراتاسيعمل ه
در  خشـك شـدن ابتـدا    كـه  جايي آنبه عالوه از .  شود يجاد ميترك ا  ، در آن ز باشديرخ دهد كه مقاومت بتن ناچ ي هنگام

صـورت پـودر در سـطح بـتن در      دراته نشده و بعد از خشك شـدن بـه  يه يه سطحيمان الي، س ديآ يسطح بتن به وجود م
درجه  30ش از يبتن ب ياگر دما.  نخواهد داشت يهاي سطح پارچه نگه داشتن دانه كي يبرا يگونه مقاومت چيآيد كه ه مي

د توجـه كـامال   يـ گرم با ير شود و لذا در هوايوط بتن به سرعت تبخوجود دارد كه آب مخل ي، خطر بزرگ باشد گراد سانتي
در .  گـردد  ه دچار اخـتالل مـي  يرش اوليگ عمل گراد سانتيدرجه  10تر از  نييپا يدر دما.  اي به مراقبت از بتن داشت ه ژيو

كـه   اين يشود و برا يممتوقف  تقريباد شده و يرش دچار اختالل شديگ  ، درجه خصوصا حدود صفر درجه 5از  تر كم يدما
  . ضروري است، پوشش مناسب بتن  ع گردديروند كسب مقاومت بتن تسر

 يهـاي عـاد   نـد يدر فرا.  خواهـد كـرد   يريشـگ يز پيـ ن ير آب سـطح يـ در اثر تبخ تر بيشاز سرد شدن  ين پوششيچن
خشـك و  .  داشته شـود  ، بتن به طور مرتب مرطوب نگه يرطوبت سطح  يشود كه با حضور دائم يد سعيبتن با يآور عمل

                                                       
1- Curing of Concrete 
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مانكـار بـا   ير آب بـتن الزم اسـت پ  يـ از تبخ يريشـگ يپ يبرا.  گردد يتر بيشتواند باعث صدمات  يم يمرطوب شدن متوال
ط محـل  ي، شـرا  روش مراقبت با توجه به نوع و مشخصـات پـروژه  .  دير اقدام نمايبه شرح ز يآور ي عملها روشاستفاده از 

  .  شود يمانكار ابالغ مين و به پييتوسط دستگاه نظارت تع يورآ عمل ياجرا و مصالح موجود برا

  له آبيبه وس يآور عمل -13-2-1- 5
  :رديگ ير صورت ميي زها روشله آب و به شرح يبتن به وس نگهدارين روش يدر ا

  روش آب راكد  - الف
در .  ن روش اسـتفاده كـرد  يتوان از ا يها م رو ادهي، پ ها ، كف ها ر دالينظ يبا سطوح افق يعناصر بتن يآور در حالت عمل

اي از آب بـا   كـه كـه بتـوان بر   ي، به طور كنند يجاد ميكم ا يليبا ارتفاع خ يرامونيلبه پ ،مانيا سين روش توسط خاك يا
ه ي، توصـ  يهـاي سـطح   ترك به علت تنش از بروز  يريجلوگ يبرا.  جاد نموديسطح بتن ا يرو متر سانتي 2ضخامت حدود 

  .  تجاوز نكند گراد سانتيدرجه  10رش با آب از يتن در حال گب يشود كه اختالف دما يم

  يروش آب پاش - ب
 يد دقـت نمـود كـه فشـار آب در حـد     يبا.  شود يم يآب پاش ييها ن روش سطح بتن به طور دائم توسط افشانكيدر ا

بندان وجود داشته  خيسرد كه امكان  يط هوايدر شرا.  ه كسب مقاومت گردديش بتن در مراحل اولينباشد كه سبب فرسا
سـتم افشـانك در لبـه    يك سيـ ،  هاي بلند هيهاي حائل و پا واري، د يهاي بتن در سد.  ستين روش مجاز نيباشد استفاده از ا

  .  شوند ين همواره مرطوب نگه داشته ميري، سطوح ز آنهاان آب به داخل يشود كه با جر يه ميقالب تعب يتحتان

   1مراقبت هاي نهيروش استفاده از پوش - ج
و خاك اره پوشانده شده و بـا مرطـوب    ، ماسه ، كاه ري، حص ير گونينظ ي، سطوح بتن با استفاده از مصالح ن روشيدر ا
سـخت شـده و    يد بتن به انـدازه كـاف  يها، با قبل از پهن كردن پوشش.  شود يسطوح بتن مرطوب نگه داشته م آنهاكردن 

.  شـود  يريسطح بتن جلوگ يجاد لك رويد قبال شسته شود تا از ايمشابه آن باهاي  و پارچه يگون.  نديب نبيسطح آن آس
بـتن و   يد از مـواد مضـر بـرا   يـ خاك اره و ماسه با.  م بوده و مرتبا مرطوب شونديضخ يد به حد كافيبا يهاي مصرف يگون
جـوهر   يمقـدار  يلوط كـه دارا ر چوب بينظ ييها استفاده از خاك اره چوب.  باشد يعار متر ميلي 25تر از  هاي درشت دانه
كنواخت پخش يد به طور ين مواد بايبوده و ا متر سانتي 5حداقل  ها روشن يضخامت پوشش با ا.  ستي، مجاز ن است 2مازو

  .  س شونديشده و مرتب خ

                                                       
1- Curing Blanket 
2- Tannic Acid 
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ابر در بر ي مير تور سينظ يليپخش شده و با وسا متر سانتي 15اي به ضخامت  هيد در اليس و مرطوب بايا علف خيكاه 
اد جـذب آب از  يـ ، بـه خـاطر قـدرت ز    يه گـون يـ ن دو الياي فشرده ب هاي پنبه استفاده از لحاف.  وزش باد محافظت شوند

  .  گر استيي مناسب دها روش

  نفوذناپذيرهاي  روش استفاده از پوشش -13-2-2- 5
.  شـود  يم يريوگبتن جل ير آب سطحيق، از تبخير و عايك سطح نفوذناپذيجاد ين روش بدون استفاده از آب با ايدر ا

نـد كـامال مرطـوب نمـوده و بـا پوشـش       يب نبيكه آسـ  يرا به نحو ، سطح آن سخت شد يكه بتن به اندازه كاف پس از آن
ـ   يدر وسـط اسـتفاده مـ    يرگـون يا قيو  يريه قيك اليم با يضخ يهاي كاغذ سابقا از ورق.  پوشانند ير مينفوذناپذ  يشـد ول

د يـ با يلونيپوشش نـا .  متداول است) لونينا(لن يات يهاي نازك پل استفاده از ورق يساز كيشرفت صنعت پالستيامروزه با پ
متر بوده كه الزم است پـس از مرطـوب كـردن     ميلي 1/0به ضخامت حداقل  ASTM C 171مطابق مشخصات استاندارد 
   . شود يه نميان توصيهاي نما ن روش در بتنياستفاده از ا.  رديگ سطح بتن مورد استفاده قرار

  1) بات عمل آورندهيترك ( يدنيهاي پاش پوشش -13-2-3- 5
مـواد  .  شـود  يكار بـرده مـ   ق رطوبت با دستور دستگاه نظارت بهيع عايه، مايرش اوليو گذشت زمان گ ريزي پس از بتن

 آور زيـان د واكنش مضر با بتن نداشـته و فاقـد اثـرات    ين مواد بايا .  باشد كه آب بتن را جذب نكند يد از جنسيبا يمصرف
  .ه شودير بوده و حداكثر ظرف سه ماه تجزيپذ هين مواد تجزيالزم است ا طور همين. باشد يطيست محيز

ر يـ شـود كـه مـانع تبخ    يمـ  يسطوح بتنـ  يرقابل نفوذ روينازك غ)  لميف (ك پوسته يجاد ين مواد باعث ايكار بردن ا به
  .  كند يد شده و رطوبت بتن را حفظ ميشد

اه و ي، سـ  ي، خاكسـتر  ديهـاي سـف   ن مـواد بـه رنـگ   يا.  قبل به تاييد دستگاه نظارت برسدد از يبا يمشخصات مواد مصرف
،  اد آفتـاب يـ ار گرم و با تابش زيدر نقاط بس.  شود يآن استفاده م يا خاكستريرنگ  يشود و اغلب از نوع ب يرنگ ساخته م يب

و   ير سـم يـ د غيـ ن مـواد با يهاي ا ه محمولهين كليها و همچن يهر كدام از قوط.  شود يه ميدرنگ آن توصياستفاده از نوع سف
ج ي، همـراه بـا نتـا    كارخانـه سـازنده   يد نمونـه آن و گـواه  ي، با ن مواديقبل از كاربرد ا.  كنواخت باشديت يفيغلظت و ك يدارا

مواد قبـل از   نياستعمال ا.  ار دستگاه نظارت قرار داده شوديب در اختيتصو يه مشخصات الزم برايز كليو ن يي فنها آزمايش
 .  ي الزم اقدام كندها آزمايشبه  راساتواند  يدر صورت لزوم دستگاه نظارت م.  ستيب دستگاه نظارت مجاز نيتصو

صـورت   ASTM C309اسـتاندارد  يـا   8288 استاندارد س مشخصاتراساآن ب كارايي، بازده و  ن مواديا  تيفيكنترل ك
 يع رويپخـش مـا  .  بـه هـم زد   يكيل مكـان يبا وسا طور مرتب بهع را يد ماياپخش ب هنگامه موارد در يدر كل.  خواهد گرفت

خشـك شـده    يبـردار  اگر سطوح در هنگام قالب. ستيزش برف مجاز نيو ر يا در مواقع بارندگياد و يبا آب ز يسطوح بتن

                                                       
1- Curing Compound 
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د به طـور جداگانـه   يها با و كف كانال يسطوح جانب ين مواد رويدن ايپاش.  ، مرطوب گردد دن مواديد قبل از پاشي، با باشد
  .  دن مواد ذكر شده باشديآماده پاش زمان همه سطوح مذكور به طور يكه كل ، مگر اين رديگ صورت

دقـت   يد به قـدر كـاف  يبا.  ديكنواخت به وجود آي يبند ك پوسته آبيده شود تا يپاش دست يكد به طور يق بايمواد عا
زان يـ حدود م.  له مواد مزبور پوشانده شوديبه وس يشده به خوب يبند قالب هاي سطوح يها و ناهموار ها، گوشه شود كه لبه

د يـ كه با تر استيل 3/0تر  و در سطوح قائم تا يل 2/0معادل  يدر سطوح افق يهر مترمربع سطح بتن ين مواد برايا مصرف
مطـابق   يبنـد  آب ل پوسـته يتحصـ  يتوانـد بـرا   يدسـتگاه نظـارت مـ   . ق شوديكارخانه سازنده تدق يمطابق مشخصات فن

دن دو قشر يتواند دستور پاش ين ميش دهد و همچنين مواد را افزاي، مقدار مصرف ا ي كارها ويژگيمشخصات و با توجه به 
  .  ده شوديد در جهت عمود بر جهت قشر اول پاشي، قشر دوم با ن صورتين مواد را صادر كند كه در اياز ا

زات يـ ن تجهيـ كه ا يموقع.  دستگاه نظارت برسد تاييدش شده و به يال آزماد قبيدن مواد عمل آورنده بايزات پاشيتجه
 هنگـام هـاي پخـش بتوانـد     باشد كه سر لوله يد به نحويشود با يها استفاده م كانال يپوشش بتن يدن مواد رويپاش يبرا

.  ديداگانه پوشش نماو كف كانال را به طور ج دار شيبحركت دستگاه به جلو به سهولت حركت كند و هر كدام از سطوح 
  .  رديگ  ن مواد صورتيق رطوبت و خشك و سخت شدن ايدن مواد عايد پس از پاشير بتن بايات مربوط به تعميعمل

د سطوح مطابق دستور دستگاه ي، با ات قطع شوديا عمليجاد شده يا تاخيردن مواد عمل آورنده يكه در پاش يدر موارد
 يد دارايـ با يمـواد مصـرف  .  ا دوباره از سر گرفته شودي و  دن مواد آغاز شدهيت پاشايو مرطوب شود تا عمل ينظارت آبپاش
  .  جاد شوديسطح بتن ا ياز آن رو ي، پوسته نازك قه پس از مصرفيدق 30باشد كه  يچنان خواص

در .  باشـد تحـت فشـار    يكيل مكـان يقابل پخش با وسا گراد سانتيدرجه  5ش از يد در حرارت بيانواع مواد عمل آورنده با
ده يـ ب دي، قسـمت آسـ   نـد يب ببيختن بتن آسيروز بعد از ر 28زودتر از  يليبتن به هر دل يجاد شده رويكه پوسته ا يصورت

 يزات كـار از رو يـ ه و تجهيل نقليعبور و مرور وسا.  م شوديترم  يع اضافيدن مايبا پاش يد طبق دستور دستگاه نظارت فوريبا
  .  ستيدن مواد مذكور مجاز نيروز بعد از پاش 28مدت حداقل  يده پوشانده شده است براكه توسط مواد ذكر ش يسطوح بتن
ن مـواد در  يـ اسـتفاده از ا .  كـار بـرد   بـه  يسطوح عمـود  يو هم برا يسطوح افق يتوان هم برا يق رطوبت را ميمواد عا

نـان از  يمجاز خواهد بـود كـه اطم   يطي، در شرا خواهد آمد آنها يگر رويا مصالح ديو  ي، كاش ، رنگ كه بعدا بتن يسطوح
 .  ن مواد اقدام شوديمانده ايز كردن سطح بتن از باقينسبت به تم يمصالح بعد يحاصل شود و قبل از اجرا آنهاه يتجز

  مدت مراقبت -13-2-4- 5
ان بـه  يـ ، ابعاد و شكل قطعه و نسبت سطوح نما بتن ي، دما يطيط محي، شرا مانير نوع سينظ يمدت مراقبت به عوامل

و  يهاي بتنـ  در دال . شود تر كم گراد سانتيدرجه  5د از يچ قسمت از سطح بتن نبايه ي، دما آن يدارد و ط يبستگحجم 
اد است و يار زيه بسيرش اوليگ هنگام  هب ير سطحي، تبخ اد بودن سطح نسبت به حجم بتنيعلت ز هها ب كانال يپوشش بتن

در .  شـود  يجاد مـ يك در سطح بتن ايپالست ياز جمع شدگ يناش هاي ترك ،  نگهداريح يت اصول صحيدر صورت عدم رعا
ده شـده و  ير دال قبال كوبيد سطح زياز جذب آب بتن با يريجلوگ ي، برا شود يخته مير يبستر خاك يكه بتن رو يهنگام
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. شود مين يعالذكر توسط دستگاه نظارت م فوقعوامل مدت زمان الزم مراقبت بتن با توجه به  يطور كل هب.  شود يآب پاش
  :نباشد تر كمر ين دو مقدار زيتر كممدت مراقبت از  گراد سانتيدرجه  5ط باالتر از يمح يشود كه در دما يه ميتوص

  هفت روز −
 ن شده بتنييتع يا خمشي يدرصد مقاومت فشار 70كسب  يزمان الزم برا −

» سـرد  يدر هـوا  يزير بتن«ج در قسمت د نكات مندري، با باشد گراد سانتيدرجه  5از  تر كمط يمح يدما كه درصورتي
پس از  يطيط محيمان و شرايران حداقل زمان عمل آوردن بتن را با توجه به نوع سينامه بتن ا نييآ.  رديگ مالك عمل قرار

هاي مندرج در  شود كه مدت يم يادآوري.  ن كرده استيينامه مذكور تع نييآ )3-5-7(، مطابق جدول  ختن بتن در قالبير
ن و به ييرا تع يآور ت سازه، زمان عمليگر و اهميدعوامل بوده و دستگاه نظارت با توجه به  يآور داقل دوره عملجدول ح

  . مانكار ابالغ خواهد كرديپ

  محافظت از بتن -13-3- 5
 يط جـو يو شـرا  يخته شـده را در برابـر عوامـل خـارج    يهاي ر ن بتنيو همچن يزير هاي بتن ه محليد كليمانكار باپي

اي مناسب و مورد قبـول دسـتگاه    ه ويبه ش آنها، ضربه و مشابه  ، لرزش مضر ييماي، مواد ش د آبيان شديجرر ينامناسب نظ
چ يبـه هـ   يزير ساعت بعد از اتمام بتن 24خته شده حداقل تا يبتن تازه ر يعبور و مرور افراد از رو.  نظارت محافظت كند

كـه بـه هـر     يدگيب ديهر گونه آس.  ديبور و مرور كارگران فراهم نماع ير الزم را برايد تدابيمانكار بايپ.  ستيوجه مجاز ن
  .  د طبق دستور دستگاه نظارت برطرف شوديجاد شود باياز بتن ا يدر قطعات يليدل

ل يـ از قب ييهـا  بيمحافظت بـتن در مقابـل آسـ    يهاي الزم برا يريشگيد اقدامات و پي، با در طول مدت محافظت بتن
از  يهـاي ناشـ   بيد در مقابل آسـ يبا يه سطوح تمام شده بتنيكل.  ديد به عمل آيا ضربه شديزش و ، لر ر مجازيغ يبارگذار

خـتن  يساعت بعد از ر 72حداقل به مدت  يقطعه بتن.  هاي مربوط به مراقبت بتن محافظت شود و كار يات ساختمانيعمل
خبندان وجـود  يكه احتمال  يز و زمستان و مواقعييدر فصل پا.  شود نگهداري گراد سانتيدرجه  5از  تر كم ييد در دماينبا

د طبـق دسـتور دسـتگاه نظـارت     يـ ، با برسـد  گـراد  سـانتي درجـه   5از  تـر  كـم ط به يدارد و ممكن است درجه حرارت مح
  .  ديآ خبندان به عمليخته شده در مقابل خطر يها و اقدامات الزم به منظور محافظت بتن تازه ر ينيب شيپ

  يهاي بتن جدار كاري قعايراندود كردن و يق -13-4- 5
در  يد تمـام سـطوح بتنـ   يـ مانكـار با ي، پ سـولفات  يهاي حاو در مقابل آب يو مراقبت سطوح بتن كاري عايقبه منظور 

تـوان سـطوح مـذكور را     ين منظـور مـ  يـ ا  يبـرا .  ديـ نما كاري عايقها را طبق دستور دستگاه نظارت  گونه آب نيا  تماس با
ا دسـتور  يـ ، طبـق نقشـه    د به مصرف برسـد يها با ل كارين قبيا  ير مصالح كه براير و ساينوع و مشخصات ق.  راندود كرديق

د يبا كاري عايققبل از .  رود يكار م ر آن بهيها و نظا ، شمع ها يپ يها برا كاري عايقل ين قبيا.  شود ين مييدستگاه نظارت تع
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.  ق شـود يعـا  يريـ سـطح كـار بـا دو دسـت انـدود ق     ، بدون گرد و خاك و خشك باشد و الزم است  سطح كار كامال صاف
  .  ستيمجاز ن گراد سانتيدرجه  5از  تر كم يو دما يباران يدر هوا كاري عايق

  پروراندن بتن  -13-5- 5
د يهاي تول ن در كارگاهيبرخوردار بوده و همچن ياديت زيه در مدت زمان كم از اهميكه كسب مقاومت اول يدر موارد

ع عمـل  يتسـر  يبـرا  يتـر  بـيش  يسـرد كـه گرمـا    يا در هوايره و يو غ يساز هاي لوله هر كارخانيساخته نظ شيقطعات پ
با بخار آب بـه دو   يآور عمل.  ودنماز بخار آب استفاده توان  ميآوردن بتن  عمل يمان مورد نظر است، برايون سيدراتاسيه

د به تاييد يبا يآور وه عمليهر حال ش در.  شود ياد انجام ميصورت عمل آوردن تحت فشار اتمسفر و عمل آوردن با فشار ز
   . دستگاه نظارت برسد

  عمل آوردن با بخار در فشار اتمسفر -13-5-1- 5
   :شود يم ير طيبه شرح ز يآور ، مراحل عمل طيط محين روش با توجه به مشخصات سازه و شرايدر ا

در .  رديـ زاد خود را بگآ يشود كه قطعه در هوا ي، اجازه داده م ختن و متراكم كردن بتنيپس از ر :هيرش اوليگ −
سـرد الزم   يدر هـوا .  از آن را مرطـوب نمـود  ينمود و در صورت ن يريد از خشك شدن بتن جلوگين مدت بايا

رش بتن كه ممكن است تا حدود پنج ساعت طول يگ  پس از.  درجه حفظ كرد 15 ياست درجه حرارت را باال
  .  شود يحمل م 1مه بخاريبكشد قطعه به خ

بر حسب ابعـاد  .  شود يمه بخار محبوس شده و به آن بخار داده مين دوره قطعه در خيا يط :ماش ديدوره افزا −
ن مرحلـه تـا   يـ و در ا باشـد  مـي بـر سـاعت    گراد سانتيدرجه  20تا  10ش دما ي، سرعت افزا و مشخصات قطعه

  .  شود يحداكثر مورد نظر به قطعه بخار داده م يدن به دمايرس
مه به مدت چند ساعت در يخ يكه قطعه مقاومت الزم را كسب كند الزم است دما ينا يبرا :دوره حداكثر دما −

قطعه در  نگهداريمدت .  تجاوز كند گراد سانتيدرجه  80د از يحداكثر نبا يدما.  مقدار حداكثر خود حفظ شود
  .  تر خواهد بود از بيشيا در صورت نيساعت و  12تا  6ن دوره حدود يا

مه يگردد و قطعه درون خ ، بخار قطع مي افتيباال خاتمه  يقطعه در دما نگهداريدوره  يوقت :دوره كاهش دما −
اجـازه   ي، با سـرعت مناسـب   مهيبا باز كردن در خ.  ابديشود تا درجه حرارت آن كاهش  يها م س ريبه صورت خ

ه شكل و ب يز بستگيسرعت خنك شدن ن.  ط برسديمح يآن به دما يشود كه قطعه خنك شده و دما يداده م
  .  در ساعت تجاوز كند گراد سانتيدرجه  20د از ياندازه قطعه داشته و نبا

                                                       
1- Steam Kiln 
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  با بخار پرفشار  يآور عمل -13-5-2- 5
 يآور عمـل  ياز آن معمـوال بـرا  ولـي  ،  ر اسـت يپـذ  امكان ياكثر محصوالت بتن يآور عمل ياستفاده از بخار پرفشار برا

توسـط   يآور عمل يبرا.  شود ياستفاده م ،ع انجام شوديسر يبردار لبد قايكه با يمانيي سها بلوكها و  ، آجر يهاي بتن لوله
 گـراد  سانتيدرجه  180از به بخار خشك با درجه حرارت ين يآور اي از عمل ه را در دوريز ؛از به اتوكالو استيبخار پرفشار ن

رش يـ گ طيمعمـول محـ   يماساعت در د 5تا  2ه كه در آن قطعه به مدت يرش اوليگ  ن روش پس از دورهيدر ا.  باشد مي
له بخار يساعته درجه حرارت به وس 3ك دوره حدودا يدر .  شود يت مي، قطعه به داخل اتوكالو هدا خود را انجام داده است

افتـه و  يقه آخـر فشـار كـاهش    يدق 30تا  20در .  شود ياتمسفر رسانده م 10درجه و فشار به حدود  180اشباع به حدود 
تر بـا مـدت    ا فشار بيشيتر و  با مدت بيش تر كمتوان از فشار  يد ميط توليبر حسب شرا.  ودش يمحفظه به سرعت خنك م

  .  استفاده نمود تر كم

  يهاي قطعات بتن درز -14- 5

هـاي قطعـات    درز)  در صـورت ضـرورت   (پر نمودن  يو چگونگ يبند ، قالب ، نحوه ساخت ، عمق ، ضخامت ، فواصل محل
ي، بندهاي انحرافـي، ديوارهـاي   هاي آب كه در سازه ييانواع درزها.  دستگاه نظارت باشد ييدتاها و با  د مطابق نقشهيبا يبتن

  :از عبارت استرند يگ يها مورد استفاده قرار م كانال يو پوشش بتن بتني
  ييهاي اجرا درز −
 هاي انقباض درز −

 هاي انبساط درز −

  1ييهاي اجرا درز -14-1- 5

  ها سازه ييهاي اجرا درز -14-1-1- 5
شـود كـه بـه     يه ميتعب ييها و در محل)  يك روز كاريا ي ( يك مرحله كاريدر  يزير توقف بتن علت هها ب گونه درز اين
بتن  يا رويبتن تازه در مجاورت و  ييهاي اجرا در درز.  مان مناسب استيهاي پ س نقشهراساا بيص دستگاه نظارت يتشخ

ز كـردن  يا مضرس شده و پس از تميزبر و  ي، سطح بتن قبل يوستگيتامين پ يشود و الزم است برا يخته ميسخت شده ر
ن حد الزم جهت انجام كـار  يتر كمد در يبا ييهاي اجرا تعداد درز . خته شوديد ري، بتن جد و مرطوب نمودن فصل مشترك

  . ن خواهد شدييله دستگاه نظارت در كارگاه تعيوس هها مشخص نشده باشد ب در نقشه آنهات يكه موقع باشد و درصورتي
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هاي  درز.  موكول گردد ريزي بتند به زمان ين شده و نباييتعريزي  ل از بتند قبيبايي هاي اجرا ت درزيموقع در هر حال
 ي، از نظر ظاهر ن مقدار را دارنديتر كم يهاي برش رويژه نيها به و روين آنهاكرد كه در  ينيب شيپ يد در مقاطعيرا با يياجرا
د با استفاده از قالـب  يقائم با ييهاي اجرا جاد درزيا.  ن مقاومت قطعه حداقل باشدن اثر را داشته و تاثير آن در نقصايتر كم

.  داشته باشد اصليهاي  عمود بر امتداد تنش يد امتداديد بدون شكل بوده بلكه باينبا ييهاي اجرا درز.  مناسب انجام شود
فاصـله هـر درز    يهـاي اصـل   ريـ در ت.  ها واقع شوند ريتها و  دهانه دال يانيد در ثلث ميها با ريها و ت در دال ييهاي اجرا درز
هـاي   د در محـل درز يـ هـا با  لگـرد يه ميكل.  باشد تر كم ير فرعيد از دو برابر عرض تينبا آنهامتقاطع با  ير فرعيتا ت يياجرا
جزييات .  ستفاده شودا يا كام و زبانه بتنيلگرد دوخت و يد از ميبا تر كماتصال مح يابد و در صورت لزوم برايادامه  يياجرا

  . دستگاه نظارت برسد تاييدد قبال به يها با ل كارين قبيا
د يـ ا طبق دستور دستگاه نظـارت با يو  متر سانتي 15وار به ارتفاع حداقل يد يقسمت پا  ، وار به كفيدر محل اتصال د

ن يـ كه ا يها را تا زمان واريا ديها  سرستون به يهاي متك ا داليها  ريت.  شود يزير با تاوه كف بتن زمان همكپارچه و يطور  هب
،  ختيكپارچه با بتن دال ريصورت  د بهيها را با ها و سرستون ريبتن ت.  كرد يزير د بتني، نبا دارند يريقائم حالت خم ياعضا

  . مشخص شده باشد يگريب ديترت به يخصوص يا مشخصات فني ها نقشهكه در  مگر اين

   پوشش كانال ييهاي اجرا درز -14-1-2- 5
در . شـود  يدر نظر گرفتـه مـ   يزير ات بتنيمناسب به هنگام عمل يهاي مكان تيپوشش كانال در موقع ييهاي اجرا درز

هاي  درز ،ر كاناليهاي مس شده سازه ينيب شيهاي پ ا محليات پوشش و يهاي توقف عمل تين، موقعيصورت پوشش با ماش
جـاد درز در فواصـل مشـخص    يپوشش عمال منجر به ا يناوبت ياجرا ،يات پوشش دستيدر عمل. گردد ل مييتشك يياجرا

  . گردد مي ينيب  شيپ يهاي انقباض عرض در محل درز ييهاي اجرا درز. شود يم

  1هاي انقباض درز -14-2- 5
ا بـه علـت   يو )  در هنگام گرفتن (ر حجم ييشدن بتن در دوره تغ از جمع يناش يهاي عرض ترك كنترل يها برا ن درزيا

ك مقطـع  يـ جـاد  يله ايوسـ  هها معموال ب گونه درز اين.  شود يه ميآيد تعب وجود مي هب يدر قطعات بتن افت دما و رطوبت كه
  .  شود يساخته م يف در مقطع بتنيضع

وار و بـه فاصـله حـدود    يوار در دو وجه ديدرصد ضخامت د 10د حداقل به عمق حدود يها با واريهاي انقباض در د درز
 يه شـده بـرا  يفاصله توص.  جاد شونديگر ايكديهاي كوتاه از  واريوار در ديد و سه برابر ارتفاع دهاي بلن واريوار در ديارتفاع د

كـه بايـد طبـق      باشـد  مـي  متر 5/4تا  3و در بتن غير مسلح  متر 12تا  9 حدودي بتن مسلح ها هاي انقباض در سازه درز
د يـ رنـد با يگ ين قرار ميزم يهاي كف كه رو در دالهاي انقباض  درز .هاي اجرايي و دستور دستگاه نظارت اجرا شود نقشه

هـاي   ، درز ها كف يها و روساز كانال يدر پوشش بتن.  ه شوديها و مشخصات تعب كسان طبق نقشهيدر دو جهت و به فاصله 

                                                       
1- Contraction Joints 
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تـوان   يار را ميش.  شود يه ميضخامت پوشش تعب يك سوم بااليمتر در  ميلي  25 تا 20به عرض  ياريانقباض به شكل ش
جـاد كـرده و   يدارد ا يريـ كه بتن هنـوز حالـت نسـبتا خم    يدر زمان يزير بعد از بتن يمدت يك شمشه فلزيبا قرار دادن 

بنـد پـر    برداشته شده و محل درز با مـواد آب   يپس از سخت شدن بتن شمشه به آرام.  سپس اطراف آن را پرداخت نمود
 يار مهم و بحرانيزمان اره كردن بس.  بعد از سخت شدن آن است يس، برش بتن با اره الما اريجاد شيگر ايروش د. گردد مي

ن يـ ا.  ترك خوردن بـتن باشـد    ز قبل ازي، سطح آن جدا نشود و ن است كه در اثر اره كردن بتن يزمان مناسب موقع.  است
.  گاه نظـارت برسـد  دسـت  تاييدبوده و الزم است زمان آن به  يزير ساعت بعد از خاتمه بتن 48تا  8ن يزمان ممكن است ب

ژه يـ اره و.  جـاد كـرد  يهاي وسط را بعـدا ا  د و درزيان بريك در ميها را  ، بهتر است درز محتمل باشد جاد تركيا كه  يهنگام
جـاد  ين شده اييتراز تع ، امتداد و  ار اره شده به عمق مورد نظر در تمام طوليد به نحو مطلوب مهار شود تا شيبرش بتن با

دو لبـه   يچـه بتنـ  يه شـده و تـا خاتمـه ماه   يك راستا تعبيم و در يمستق يو طول يهاي عرض د در امتدادياها ب اريش.  شود
در .  بنـد و پـر شـود    ، آب ده اسـت يدستگاه نظارت رس تاييدها كه قبال به  بند و پركننده درز ابد و با مواد آبيپوشش ادامه 

  .يو درز انقباض طول يانقباض عرض ها دو نوع درز انقباض وجود دارد،  درز كانال يپوشش بتن

  يهاي انقباض عرض درز -14-2-1- 5
در صورت . خواهد بود يعرض يهاي انقباض ، همان درزييهاي اجرا ، عمال درزينير ماشيبه صورت غ يپوشش بتن يدر اجرا

، يباض عرضهاي انق اريهاي مناسب و مورد تاييد دستگاه نظارت ش ن با كمك شابلوني، الزم است در فواصل معينيماش ياجرا
د در تمام يبا يهاي انقباض عرض هاي مربوط به درز اريش. جاد گردديشدن بتن ا و قبل از سفت يزير ات بتنيبالفاصله بعد از عمل

متر در هر  ميلي 15ار از يآن نسبت به محور ش يق باشد و رواداريم و دقيد مستقيها با ارين شيا.  جاد شوديكانال ا يمقطع عرض
متـر   ميلي 3ش از يد بيسطح مزبور نبا يناهموار.  كنواخت باشديد صاف و يها با ارين شين سطوح ايهمچن.  نكندمتر تجاوز  5/3

هـاي   هـا و مشخصـات فواصـل درز    كه در نقشـه  يدر صورت.  شده باشد يكش ك سطح مالهيد مشابه يها با ارين شيا ينما.  باشد
  . استفاده كرد )20- 5(توان با نظر دستگاه نظارت از جدول  يد من نشده باشييها تع كانال يدر پوشش بتن يانقباض عرض

  ها كانال يدر پوشش بتن يهاي انقباض عرض فاصله درز -20- 5 جدول 
)مترميلي(ضخامت پوشش ) متر(ها فاصله درز
65تا50 3

100تا75 0/4تا  0/3
120تا100 5/4تا  0/4

  يهاي انقباض طول درز -14-2-2- 5
در  يهـاي طـول   ه درزيـ تعب.  شـود  يجاد مـ يها ا كانال يرمنظم در پوشش بتنيغ يهاي طول ترك كنترل  يا براه گونه درز اين
،  ازيـ و در صـورت ن  يطـور كلـ   هب يول.  ص دستگاه نظارتيمتر، ضرورت ندارد مگر به تشخ 9ط پوشش تا يمح يهاي دارا كانال

و با دستور  يخصوص ي، دما و مشخصات پوشش طبق مشخصات فن يميط اقلي، شرا ها د با توجه به نقشهيها با محل و فاصله درز
  :شود ير عمل ميوجود نداشته باشد با نظر دستگاه نظارت به شرح ز ين مشخصاتيكه چن درصورتي.  دستگاه نظارت عمل شود
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ك از يـ ر در ه يهاي انقباض طول ، درزباشد ميمتر  9حداقل  آنهاط پوشش يرمسلح كه محيغ يدر كانال با پوشش بتن
ـ    يدر موارد. كف كانال الزم خواهد بود يباال متر سانتي 30و به فاصله  يهاي جانب وارهيد  4ش از يكه عرض كف كانـال ب

در هـر  ) كانـال  يروانيشـ (كانال  دار شيبواره يطول د كه درصورتيدر وسط كف كانال و  يك درز انقباض طوليمتر باشد، 
كـف كانـال    يكانال تا درز انقباض باال يگر در وسط حدفاصل لبه بتنيد يطول ك درز انقباضيمتر باشد  4ش از يطرف ب

ن اساس يكه بر ا باشد ميمتر  5/4تا 5/2كانال  يهاي جانب وارهيدر د يهاي انقباض طول حداكثر فاصله درز. شود يه ميتوص
  )1-5شكل . (گردد مياز مشخص يهاي مورد ن درز  تيموقع

  هاي انبساط  درز -14-3- 5
گونـه   اين.  شود يم ينيب شيپ ياز قطعه بتن ينيكپارچه حجم معيانبساط  تامينمنظور  به يدر قطعات بتندرز انبساط 

و فاصله بين دو قطعه بتنـي    ن بتن دو طرف درز وجود نداشته باشديب يگونه اتصال چيساخته شود كه ه يد طوريها با درز
ن يـي هـاي تع  در محـل كه بايـد   باشد ميمتر  40تا  20 بساطهاي ان درزفاصله توصيه شده براي . باشد متر سانتي 2حدود 

 تاييـد د مورد يجاد درز انبساط بايا روش  . م ساخته شوديه و در خط مستقين نشريو مطابق با مندرجات ا ها نقشهشده در 
  :ر وجود داردياز جمله دو روش ز يي متعددها روشه درز انبساط يتعب يبرا. دستگاه نظارت باشد

گر مصـالح قابـل   يا از ديفلز و  ،از نوع چوب يي، نوارها ك سمت درزيبعد از سخت شدن بتن  ): يبند با استفاده از قالب (روش اول 
.  شـود  يها برداشته مـ  ن نواري، ا گر درزيختن و سخت شدن بتن سمت ديپس از ر.  شود يقبول دستگاه نظارت در محل درز قرار داده م

ه درز انبساط محـل آن  يپس از تعب.  هاي بتن شكسته نشود ا كنارهيد دقت شود كه گوشه يها با ن نواريبه هنگام قرار دادن و برداشتن ا
  . شود ي، پر م باشد)  كياالست ( يت ارتجاعيخاص يكه دارا يله مواديوس ه، ب طبق مشخصات و دستور دستگاه نظارت

و سـپس بـتن هـر دو سـمت      شـده قرار داده  1ومپالستوفهاي  مثل ورق يدرز از ابتدا مواد ارتجاع در محل :روش دوم
  . شود يخته مير

منظور اجتناب  ، به دا كنديها ادامه پ در محل درز ياجبار يا آهن مهاريلگرد ي، چنانچه م د درز انبساط را قطع كنديها نبا لگرديم
گونه  چيده شود تا هيغذ و لفاف مخصوص پوشانآن با كا يكه رو ا ايني،  ق اندود شوديد با مواد عايها با لگردي، انتهاي م ياز چسبندگ

 تاييـد ز و با مـواد قابـل ارتجـاع كـه مـورد      يد آن را كامال تميجاد درز انبساط بايا پس از .  دا نكنديگر درز پيبا بتن سمت د ياتصال
ها و مشخصات و  مطابق نقشهط منطقه يد با توجه به شرايها با كانال يهاي انبساط در پوشش بتن درز.  ، پر كرد دستگاه نظارت باشد

 يبند بند، آب رامون آن با مواد آبياجرا شده و پ يكه به صورت اصول يهاي انقباض معموال درز.  جاد شوديا ن شده ييهاي تع در محل
درز انبسـاط   يو اجرا ينيب شيپ.  خوب عمل خواهند كرد باشد مي جزييو پر شده باشند در مقابل انبساط بتن پوشش كانال كه 

مشخصـات  . الزامي استم گرم و خشك يبا اقل يخصوصا در مناطق ياريهاي آب كانال ير و پوشش بتنيهاي مس در حد فاصل سازه

                                                       
1- Expanded PolyStyrene (EPS) 
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بودن درز و امكان فرار آب از محـل اتصـال،    ياما به جهت عمق. مشابه درز انقباض است ،در محل اتصال از نظر عرض ييدرز اجرا
  .دينان حاصل نمايآن در محل اتصال، اطم يوستگيكامال پر و از پ يبند د محل درز را با مواد آبيمانكار بايپ

  
  كانال يهاي پوشش بتن درز -1-5شكل 

  ) يمواد درزبند (ها  مواد پركننده درز -14-4- 5
نوع، روش .  با مواد مناسب پر شود يهاي قطعات بتن د درزي، با كند ين مييها تع ا دستورالعمليو  ها نقشهكه  يدر موارد

  . دستگاه نظارت باشد يقبل تاييدد با ين مواد بايزات و كاربرد ايهاجرا، تج

  مصالح -14-4-1- 5
در مقابل نفوذ رطوبت را  يهاي قطعات بتن درز موثر يت درزبنديد قابل ارتجاع و چسبنده بوده و قابليبا يمواد درزبند
  .  هاي مكرر انبساط و انقباض داشته باشد در تمام دوره

درجـه   60تـا   گـراد  سـانتي درجـه   -10رات درجه حـرارت از  ييد در تغيبا يواد درزبندم)  كياالست ( يت ارتجاعيخاص
  . حفظ شود ياد و شكنندگير شكل زيي، بدون تغ گراد سانتي

  :شود يك مير تفكيبه دو بخش به شرح ز يمواد درزبند
سـت و قسـمت   برخوردار ا يتر نييمت پايت و قيفيبند از ك ن مصالح نسبت به مصالح آبيا :مصالح پركننده -1

  . شود يعمق درز انبساط توسط آن پر م زياد
در .  كنـد  يبند مـ  است و محل درز را آب يبند ت آبيت انعطاف و خاصيقابل ين مصالح دارايا :بند مصالح آب -2

در انتها  متر ميلي 50تا  20ن ي، ب ن مصالح بسته به مورد و طبق نظر دستگاه نظارتيا ضخامت  يهاي آب سازه
 . حل درز خواهد بودرامون ميو پ

دستگاه  تاييدد مورد يو درجه حرارت آن در هنگام مصرف با يري، نفوذپذ تراكم ، غلظت و  ب مصالحيترك  ، ينوع مواد درزبند
 ين مواد به عنوان نمونه همراه با مشخصات و گواهياز ا يد مقدار كافي، با قبل از سفارش و استفاده از مواد مذكور.  نظارت باشد

ه و روش يدر ته يد تجربه كافيبا يكارخانه سازنده مواد درزبند.  رديگ ار دستگاه نظارت قراريدر اخت تاييد ينه سازنده براكارخا
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روش آزمون .  ن مواد اقدام كنديش ايبه انجام آزما راساتواند  ي، دستگاه نظارت م در صورت لزوم.  ن مواد را داشته باشديكاربرد ا
  . ران استيا  582، مطابق استاندارد شماره  رود يكار م به يهاي قطعات بتن درزپركردن  يكه برا يمواد

  يكاربرد مواد درزبند -14-4-2- 5
 ها و ي، چرب ، روغن ، لجن ، گرد و خاك زي، خرده ر ، مالت ل خرده بتنياز قب زايده مواد ي، كل يمواد درزبند يقبل از اجرا

د يـ هـا با  درز.  ز شـود يـ دن ماسه تحت فشـار كـامال تم  يا پاشيسط فشار هوا ها تو ها برداشته شده و درز د از محل درزيبا...  
در .  ، طبق دسـتورالعمل مربوطـه پـر شـود     اجازه دهد يط جويكه شرا محض اين ها بيبالفاصله پس از خاتمه دوره مراقبت 

  :د برقرار باشدير بايط زيشرا يموقع كاربرد مواد درزبند
  . ي متداول مورد قبول خشك شده باشدها روشر يا سايتوسط حرارت  آنهاوح ز بوده و سطيد كامال تميها با درز −
 . قرار گرفته باشد تاييدد شده و مورد يها توسط دستگاه نظارت بازد ت درزيوضع −

 . نباشد تر كم گراد سانتيدرجه  10ط از يدرجه حرارت بتن و مح −

ل يد با وسـا ي، با در صورت لزوم.  باشد تر كم گراد انتيسدرجه  10د از يدر موقع استفاده نبا يدرجه حرارت مواد درزبند −
 . ، درجه حرارت مواد باال برده شود دستگاه نظارت باشد تاييدكه مورد )  مير از استفاده از شعله مستقيبه غ ( يمناسب

ه له كارخانه سازنديوس هه شده بيد مطابق مشخصات توصي، با يختن مواد درزبنديزات اختالط و ريروش و تجه −
هـاي هـوا در    كه حبـاب  طور ممتد و بدون اين هد بيبا يمواد درزبند.  دستگاه نظارت برسد تاييدباشد و قبال به 

بـه نحـو مـورد     يكه مـواد درزبنـد   يدر صورت.  خته شوديدرز ر ين به بااليي، از پا ل شده و حل شوديتشك آنها
ز شده و دوباره به طرز يه و كامال تمين مواد تخلياها از  د درزي، طبق دستور دستگاه نظارت با خته نشوديقبول ر

ها ارائه شده است كه با  كانال يهاي پوشش بتن درز يبند آب ينحوه كل )2-5(در شكل .  بخش پر شود  تيرضا
 . رديگ تواند مورد استفاده قرار ينظر دستگاه نظارت م

  ه يها در ابن بند آب -14-5- 5
ـ   هاي سازه ، در محل درز رقابل نفوذ كردن درزهايكامل و غ يبند آب يهستند كه برا يهاي نرم ها نوار بند آب  يهـاي آب

، نصـب   مشخص شـده  مشخصات فني خصوصيا و يها  كه در نقشه ييها ها و محل د در درزيبند با آب.  شوند يكار برده م به
  . دستگاه نظارت باشد تاييدد مطابق مشخصات و مورد يبند با ، ابعاد و روش نصب آب محل. گردد

  مصالح -14-5-1- 5
)  ماننـد ورق مـس   ( يا در موارد خاص از انواع فلـز يو )  ديل كلراينيو يمانند پل ( يكي، پالست يكيد از نوع الستيبند با مصالح آب

.  رديـ گ قـرار   يا چربيز در تماس با روغن يد و نيم خورشيد در معرض اشعه مستقيبند نبا آب.  دستگاه نظارت برسد تاييدباشد و به 
را انتخـاب كـرد كـه در     يد نـوع يـ وب باشد و هنگام انتخـاب با ير عيو سا يدگياز سوراخ، بر يكنواخت و عاري،  د متراكميابند ب آب
ش تاثير يج آزماي، نتاير شكل زمانيي، تغيتاب كشش.  را داشته باشد يتر بيش يريپذ ، انعطاف مورد انتظار برداري بهره ين دمايتر كم
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ضـرورت  . رديگ د مورد تاييد دستگاه نظارت قراريي مزبور باها آزمايشگر خواص آن و روش يبند و د بهاي آ نمونه يرو ييايمواد قل
  . رديش و مورد تاييد دستگاه نظارت قرار گيمورد آزما )21- 5(هاي مندرج در جدول  ها مطابق استاندارد بند دارد آب

  بند هاي آب كنترل نوار ياز برايي مورد نها آزمايش -21- 5جدول 
  شيآزماشيروش آزما

ASTM D412 

  در جهت طول يمقاومت كشش
  در جهت عرض يمقاومت كشش

  اد طول در جهت طوليازد
  اد طول در جهت عرضيازد

ASTM D792وزن مخصوص  
ASTM D2240يسخت  
ASTM D570جذب آب  
ASTM D747مقاومت در برابر خمش  
ASTM D624يمقاومت در برابر پارگ  

CRD-C572  
(USACE) 

  ييايط قلير وزن در محييتغ
  ييايط قليدر محير سختييتغ

  در جهت طولير مقاومت كششييتغ

Accelerated Extraction  در جهت عرضير مقاومت كششييتغ  
 اد طول در جهت طولير ازدييتغ
  اد طول در جهت عرضير ازدييتغ

  وصله نمودن  -14-5-2- 5
در مـورد  .  ه كارخانه سازنده باشد و با نظر دستگاه نظارت انجـام شـود  يابق توصد مطيبند در كارگاه با وصله نمودن آب

د بـا  يـ بنـد با  هـاي آب  كـردن نـوار   عمل گـرم .  رديگ  له اتصال گرم صورتيوس هد بين عمل بايا سي وي پيل ياز قب يمصالح
وصـله   يمقاومت كشش.  نشودش از اندازه موجب سوختن مصالح يرد تا حرارت بيگ ترموستات صورت هاي مجهز به  گرمكن

  . باشد تر كمهاي وصله نشده  درصد مقاومت قسمت 75د از ينبا

  نصب  -14-5-3- 5
ت ين رفـتن خاصـ  يا از بيف و ير حجم بتن در اثر انبساط و انقباض باعث تضعيينصب شود كه تغ يد به نحويبند با آب

رد تا در هـر دو طـرف   يگ ق بر محور درز قراربند منطب كار گذاشته شود كه محور آب يد به نحويبند با آب.  نشود يبند آب
 يد به انـدازه كـاف  يبند با آب يختن و متراكم نمودن بتن در حواليدر هنگام ر.  جاد كنديا يبند افراگم ممتد آبيك ديدرز 

بند  ن آبيط طرفين بتن و تمام محيپر شود و اتصال كامل ب يبند با بتن متراكم شده به خوب ر و اطراف آبيدقت شود تا ز
ض يا تعـو يد آن را طبق دستور دستگاه نظارت مرمت ي، با كار هنگامبند در  ب به آبيدرصورت وارد شدن آس.  ديآ  وجود هب

د بـتن  ي، طبق دستور دستگاه نظارت با ن شده قرار نداشتييا محل تعيت يبند در موقع ، آب يزير چنانچه پس از بتن.  كرد
د از تابش آفتاب يان آن باي، قسمت نما بند پس از نصب آب.  شود يزير م و بتنيتنظ بند دوباره ه شده و آبياطراف آن تخل

م يد توسط سي، با شود يكار برده م بند به مهار نمودن آب يكه برا ييلگردهايم.  و مخرب محافظت شود ير عوامل جويو سا
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هـاي   رهيـ گ تـوان از  يها مـ  بند نمودن آب مهار يبرا.  ت شوديخود تثب يي مورد قبول دستگاه نظارت در جاها روشر يو سا
  .مودرا سوراخ ن آنهاد ين كار استفاده كرد و هرگز نبايدارنده مخصوص ا نگه

  
 هاي پوشش كانال درز يبند آب - 2-5شكل 

بندي متناسب با ضخامت پوشش و يا عضو بتني بوده كه ابعاد آن بايد طبق  پركردن آن با مصالح آب ،ابعاد درز و عمق
  .اي اجرايي، مشخصات فني خصوصي و يا دستور دستگاه نظارت باشده نقشه

  كانال  يها در پوشش بتن بند آب -14-6- 5
 يو مشخصـات فنـ   هـا  نقشهها مطابق  و انبساط پوشش كانال ي، انقباضييهاي اجرا ها در محل درز ها و پركننده بند آب
 يبيه مواد تركيك برپايسان بوده و از انواع آن ماستكي بند و پركننده ها معموال آب در كانال. شود يه و اجرا ميته يخصوص
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 يو دارا گـردد  مـي د يـ تول  ASTM D 5329و   ASTM D 1190ن مصالح مطابق با اسـتاندارد  يا. باشد مي 1كير و الستيق
  : ر استيحداقل مشخصات ز

   يهاي آبز ميكرو ارگانيزممقاوم در برابر رشد  −
  يكاف يچسبندگ −
  منطقه  يطيط محيشده در شرا ر شكل كنترلييحجم و تغر ييتغ ي، داراپذير انعطاف −
 گراد سانتيدرجه  75 يعدم شره تا دما −

 ط اطرافيش توسط آب كانال و محيد كانال و عدم فرسايات خود در طول عمر مفيحفظ خصوص −

ـ     يدرجه گـرم مـ   180تا  160 يباال يم تا دمايرمستقين مصالح با حرارت غيا ـ  يشـود و پـس از حصـول روان ا الزم ب
در هنگام  يمصالح درزبند كارايي كه جايي آناز . رديگ يصورت م يي مناسب و مورد تاييد دستگاه نظارت درزبندها روش

ن مـواد  يا . دين مصالح را ارائه نمايا ياجرا يط برايمح يدما ،دارد الزم است كارخانه سازنده يط بستگيمح ياجرا به دما
بـه صـورت    يدرزبنـد . باشد يتراز با سطح پوشش بتن ار بچسبد و سطح آن هميي شها وارهيد كال درز را پركرده و به ديبا
ار با ماسه آسفالت صـرفا در  يداخل درز و پركردن ش ير آكندياستفاده از ق. شود يدر هر مقطع اجرا م زمان همكپارچه و ي

  .ن روش و مصالح مورد استفاده توسط دستگاه نظارت قابل اجرا استيصورت تاييد ا

  ژهياي وه بتن -15- 5

  اتيكل - 15-1- 5
،  ه مصـالح يـ مشخصـات و روش ته . شود يژه اطالق ميهاي و ژه باشد بتنيو يا مشخصاتيكاربرد  يكه دارا ييها به بتن
هاي  از بتن يبعض.  ذكر شود يخصوص يد در مشخصات فنيژه در هر پروژه بايهاي و آوردن بتن ختن و عملي، ر ساخت بتن

  :عبارتند ازهستند  يتر بيشكاربرد  يژه كه دارايو

  2نيديبتن پاش -15-2- 5

  اتيكل -15-2-1- 5
شـود   يم نيديتحت فشار به سطح كار پاش يپاش به كمك هوا هاي بتن له دستگاهياست كه به وس يبتن نيديبتن پاش

ت يـ و تثب ياز هـوازدگ  يريشـگ ي، پينـ يرزميشـده ز  يت مقـاطع حفـار  يـ جهـت تثب . جاد گرددياي متراكم و باربر ا تا اليه
متـر   ميلـي  10تـر از   بـيش  دانه سنگن يتر كه اندازه بزرگ يموقع. است يموثرحل  راه نيديپاش ها استفاده از بتن يروانيش

                                                       
1- Rubber Bituminous Compound 
2- Shotcrete 
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الزم  نيدر اجـراي بـتن پاشـيد   . شود ياستفاده م 1دهيصورت از اصطالح مالت پاش نير ايدر غ نيديباشد اصطالح بتن پاش
» تـر  نيديبـتن پاشـ  «و »  خشـك  نيديپاشبتن «به دو صورت  نيديبتن پاش ياجرا. رعايت شود ACI 506است استاندارد 

تحـت فشـار تـا     يها به صورت خشك به كمـك هـوا   دانه سنگمان و يخشك، س نيديدر روش بتن پاش. رديگ يصورت م
در روش . شـود  يمـ  نيدياد به سطح كار پاشـ يجا با آب تحت فشار مخلوط و سپس با سرعت ز رانده شده و در آن 2افشانه

خارج و  يلنگيپاش بتن را با سرعت از سرش خته شده و دستگاه بتنيتر به محفظه دستگاه ر  تر مخلوط بتن  نيديبتن پاش
از  .طرح اختالط آن بـه تاييـد دسـتگاه نظـارت برسـد      نيديبتن پاش يالزم است قبل از اجرا. پاشد يبر سطح مورد نظر م

ده از اين روش فقـط بـا تاييـد دسـتگاه     به روش خشك نياز به مهارت زيادي دارد، استفا نياجراي بتن پاشيد كه جايي آن
   .نظارت و اجراي آزمايشي مورد تاييد دستگاه نظارت قابل قبول خواهد بود

  مصالح -15-2-2- 5
 تـرين  بـيش . گردد عمل مي يهاي معمول بتن مانندنا يع نيديت مصالح مورد مصرف در ساخت بتن پاشيفيكنترل ك يبرا
  . خواهد بود 12820 آن مطابق استاندارد يبند متر و دانه يليم 20 نيديجهت استفاده در بتن پاش دانه سنگاندازه 

  نيديمشخصات بتن پاش -15-2-3- 5
دقت  نيديه طرح اختالط بتن پاشيمطلوب، الزم است در ته يكيزيمناسب و خواص ف ينان از چسبندگيحصول اطم يبرا

در هر صورت الزم است  يد، ولردا ر قراريهاي ز در محدوده نيديهاي اختالط بتن پاش طور معمول نسبت هب. ژه معمول گردديو
  .دستگاه نظارت برسد تاييدده و به يگرد ييهاي موجود در كارگاه، طرح اختالط نها با دستگاه ها آزمايشبا انجام 

  450تا  300    )لوگرم در مترمكعبيك(مان يار سيع −
  5/0تا  35/0        مانينسبت آب به س −

را بهبـود   نيدي، مقاومت و روند كسب مقاومـت بـتن پاشـ   كاراييتوان  يم يو معدن ييايميهاي ش يبا استفاده از افزودن
  .دستگاه نظارت برسد تاييدد به يها و مقدار استفاده از آن در طرح اختالط با يمشخصات افزودن. ديبخش

  زاتيتجه -15-2-4- 5
 نيديشـ در حالـت اسـتفاده از دسـتگاه بـتن پا    . رديـ گ دستگاه نظارت قرار تاييدد مورد يپاش با مشخصات دستگاه بتن

از يـ فشـرده مـورد ن   يهـوا . برسـد  يلنگيبه سر شـ ) بار 4حدود (كنواخت يو با فشار  يخشك، الزم است آب بدون آلودگ
  .گردد تامين) بار 6تا  5حدود (از روغن و با فشار مشخص شده در مشخصات دستگاه  يز و عاريد تميز بايدستگاه ن

                                                       
1- Gunite 
2- Nozzle 
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پـاش، الزم   زش سنگ و تصادم آن با كارگر بتنياز خطرات ر يريشگير پمنظو ها، به ا تونليها و  مغار يپاش ات بتنيدر عمل
  .رديگ  قرار يدن بتن، كارگر در فاصله امنيهنگام پاش به كه طوري بهبوده  1يكيمكان يبازو يپاش دارا هاي بتن است دستگاه

 سطح يساز آماده -15-2-5- 5

از  يته شده و سپس سطح مورد نظر با مخلـوط دار برداشيلق و ناپا يسطح، الزم است ابتدا قطعات سنگ يساز آماده يبرا
بـتن   يمانع از چسبندگ كه طوري بهشوند  يم ياز سطوح كار جار ينيرزميهاي ز كه آب يموقع. ز گردديفشرده تم يآب و هوا

ز كـه ا  يق نموده، به نحويا تزريو  يمانكار طبق دستورالعمل دستگاه نظارت اقدام به زهكشيگردند، الزم است پ يم نيديپاش
  .ها باشد ير آلودگياز آثار روغن و سا يز، مرطوب و عاريد تميسطح كار با. گردد يريشگيشدن آب در سطح كار پ يجار

رش خـود را  يگ ي شود الزم است اجازه داده شود تا بتن قبل يم هديپاش يقبل نيديه بتن پاشيك الي يرو كه بتن بر يموقع
ز شده و پس از اخذ اجازه از دستگاه نظارت يهاي سست به وسيله جارو تم انجام داده و سخت شود و سپس سطح آن از دانه

  .اقدام به پاشش بتن گردد

 نيديبتن پاش ياجرا -15-2-6- 5

اي در  ه د دقـت شـود كـه حفـر    يبا. رديگ ن امر صورتيمجرب و آشنا به ا يد توسط كارگران فنيبا نيديبتن پاش ياجرا
ن يزمـ  يخته شـده رو يهاي ر الزم است بتن. مورد نظر پوشش شودنمانده و تمام سطح با حداقل ضخامت  يسطح كار باق

فشرده از محدوده  يرا به وسيله هوا آنهاچ عنوان مورد استفاده مجدد قرار نگرفته و يها، به ه دانه سنگدر اثر كمانه كردن 
كه ضخامت بـتن   يوقعم. و دستورالعمل دستگاه نظارت باشد ها نقشهد طبق يبا نيديه بتن پاشيضخامت ال. دور كرد يكار
مانكار طبق دستورالعمل دستگاه يسر نباشد الزم است پيك مرحله ميآن در  يي كه امكان اجرابه نحواد بوده يز نيديپاش

د سطح كار را آماده كرده و پـس از اخـذ   يمانكار بايه، پيهر ال يقبل از اجرا. ديا چند مرحله اجرا نماينظارت آن را در دو 
  .شود نگهداريروز مرطوب  7د به مدت يبا نيديبتن پاش. اقدام كند يه بعديال يارت نسبت به اجرااز دستگاه نظ تاييد

  2) الغر (ه يبتن كم ما -15-3- 5
هاي بتن مسلح و پس از رگالژ سطح بسـتر   يپ يقبل از اجرا.  شود يتر اطالق م نييو پا C10هاي رده  بتن الغر به بتن

 يو مشخصـات فنـ   يـي ي اجراها نقشهن قشر مطابق يضخامت ا.  رگالژ شود، پخش و  ختهيك قشر بتن الغر ريد يبا يخاك
از بتن .  ار نمودياخت متر سانتي 7د آن را حداقل ين ضخامت در منابع فوق درج نشده باشد بايچنانچه ا.  باشد مي يخصوص

ا يـ هـا   در مقطـع كانـال   يهاي اضاف يبردار خاكپركردن محل  يتوان برا يدستگاه نظارت م يبا اجازه كتب C6ا ي C8الغر 
  . موارد مشابه استفاده كرد

                                                       
1- Boom 
2- Lean Concrete 
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  ش ساختهيبتن پ -15-4- 5
،  هـا  ، لولـه  هـا  هـاي پوشـش كانـال    ر داليـ تشابه نظ يدارا يقطعات بتن يدر اجرا تر بيشسرعت عمل  تامينمنظور  به
، نسـبت آب   مصالح يدبن دانه جزييات.  شود يساخته استفاده م شيك سازه از بتن پياز  يا بخشيا تمام يرچه و ي، ت ها بلوك
  .  دستگاه نظارت برسد تاييدد قبال به يبا يساز رهيو حمل و ذخ يآور ، عمل يبند ، نحوه قالب ي، مواد افزودن مانيبه س

ساخت و حمـل  .  نشود آنها يهاي زودهنگام موجب خراب د تا تنشيعمل آ هت دقت بيد نهايجايي قطعات با هنگام جابه
  . رديگ  م دستگاه نظارت صورتيو تحت نظر مستق يخصوص يت مشخصات فنس مندرجاراساد بيقطعات با

  رقابل نفوذيبتن غ - 15-5- 5
نسـبت آب بـه    (ه بـتن نـاتراوا   يت نكات مربوط به تهي، ضمن رعا رقابل نفوذيه بتن غيته يشده برا ينيب شيدر موارد پ

رقابـل نفـوذ   يد از مـواد غ يـ ، با ) ردنختن و عمـل آو يو ر يهاي اختالط مصالح سنگ ، دقت در نسبت 45/0از  تر كممان يس
ن يـ ب و روش اسـتفاده از ا يترك  ،نوع.  كننده طبق مشخصات و دستورالعمل كارخانه سازنده در مخلوط بتن استفاده نمود

  . هاي دستگاه نظارت باشد د مطابق دستورالعمليمواد با

  ) با استفاده از مواد منبسط شونده ( يهاي فلز ر و پشت ورقيپر كردن ز - 15-6- 5
ن يـ مان به ماسـه در ا يس ينسبت وزن.  كار برده شود د ماسه نرم بهي، با شود يخته ميها ر ر و پشت ورقيكه ز يه مالتيدر ته

،  آالت ماشين يهاي فلز هيرپايمالت ز يبرا.  نباشد تر كم 55/0مان از يآب به س يبوده و نسبت وزن 2به  1د معادل ينوع مالت با
د ي، با يهاي فلز هاي اطراف كار يزير ر مالتيها و سا واريدر د آنها يهاد  در كف و يهاي قطاع چهيدر، آستانه  ييهاي كشو چهيدر

  . مان مخلوط شده و سپس آب به آن اضافه شوديدرصد با س 02/0تا  005/0 يوم به نسبت وزنينيپودر آلوم
 يچ حـالت ين مـدت در هـ  يـ ا  ي، ول كلوخه است از يابد كه مخلوط مالت كامال نرم و عاريادامه  يد تا موقعيعمل اختالط با

  . شود ي، مردود شناخته م قه پس از اختالط مصرف نگردديدق 45كه ظرف مدت  يمالت.  باشد تر كمقه يد از سه دقينبا
ده شـود و  ير آن پوشـ يا نظاي، كرباس  ييز بوده و به وسيله چتايد تميشود با يخته ميآن مالت ر يكه رو يسطوح بتن

  . ا مرطوب نگه داشته شوددائمختن مالت يساعت قبل از ر 24مدت  يبرا
ن شـده  يـي ختـه شـدن از محـل تع   ير هنگامد قالب نصب شود تا مالت در ي، با كند يجاب ميا طيكه شرا ييها در محل
 يموقع . نگذارد يباق يخال يگونه فضا چيها را پركند و ه ر ورقيز يد دقت شود تا مالت تمام فضاين بايهمچن.  خارج نشود

ان مـالت را پرداخـت   يـ ، سطوح نما يدن مالت اضافيتراش  ها را برداشت و پس از د قالبيرش مالت صورت گرفت بايگ كه 
طور  هب.  شود نگهداريس يمدت حداقل سه روز خ يده شده و برايد توسط پارچه كرباس پوشيان مالت بايسطوح نما.  كرد
د يـ ختن و روش مراقبت مالت باي، نحوه ر يبند ، مشخصات قالب ي اختالطها ، نسبت ي، نوع و مشخصات مصالح مصرف يكل

  . دستگاه نظارت باشد يقبل تاييدمطابق دستورالعمل و 
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  بتن ثانويه -15-7- 5
. رود مـي  كار بهبند  هاي آب ها و تيرك بتن ثانويه معموال به منظور پر كردن فضاي بين بتن اوليه و قطعات ثابت دريچه

ارها، يسـطوح شـ   يزكـار يدر خصوص تم يكيدرومكانيزات هيالزم را جهت نصب تجه ييهاي اجرا يد هماهنگيمانكار بايپ
 19 دانـه  سـنگ با حداكثر قطر  C25ه از نوع يهاي ثانو  بتن. عمل آورد هب...  ه ويهاي ثانو يزير از، بتنيهاي مورد ن يبند قالب
ـ باشد ك يد در حدين بتن بايا يروان. باشد مي تر كما يو  متر ميلي مرحلـه اول و   يزيـ ر ن بـتن يه بتواند تمام خلل و فرج ب
انجام شود كه بـتن   يد طوريبا آنها يبند قالب. طور كامل پر كند هزات را بيه و سطح قطعات ثابت تجهيهاي بتن ثانو قالب

هـا   اريدر محـل شـ   ها نقشهبا ابعاد مشخص شده در  يالزم است صفحات فلز. كپارچه شوديمرحله دوم با بتن مرحله اول 
سـطح  . رديه صورت پذيه و ثانوين بتن اولياتصال كامل ب ير قطعات مهاريا سايلگرد و يشده تا با جوش دادن م يكارگذار

  .اج به پرداخت نداشته باشديد صاف بوده و احتيه بايهاي ثانو يزير بتن

  ها  ل مهاريق دوغاب اطراف ميتزر -15-8- 5

  اتيكل -15-8-1- 5
ها  ل مهاريم.  شود يها استفاده م ل مهاري، از م دوخته شودبستر تور به سنگ ا شبكه آرمايكه الزم است بتن  يدر موارد

و  يطراحـ )  مگاپاسـكال  400م يتـنش تسـل   ( S400متر از نوع فـوالد   ميلي 36لگرد آجدار تا قطر يهاي مختلف از م با قطر
هـاي بـا مقاومـت     ستفاده از فوالد، ا كننده است نييتع يدر طراح يمهار يوستگيكه طول پ با توجه به اين.  شوند ينصب م

  . باشد مين يباالتر ضرور
ا دسـتور دسـتگاه   يـ  يخصوصـ  يو مشخصات فنـ  ها نقشهتا عمق الزم مطابق  يهاي ها ابتدا گمانه ل مهارينصب م يبرا

ها با استفاده از  گمانه يحفار.  ل مهار باشدياز اندازه م تر بزرگ متر ميلي 20با يد تقريها با قطر گمانه.  شوند ينظارت حفر م
.  شـود  يها با استفاده از آب و فشـار هـوا شسـته مـ     ، گمانه يپس از حفار.  شود ياي انجام م ا ضربهي يدوران يدستگاه حفار

كامـل   يبعـد از شستشـو  .  از خرده سـنگ باشـد   يزالل و عار يابد كه آب خروجيجا ادامه  د تا آنيها با گمانه يشستشو
 يسـت ي، با ل مهارهايم يبالفاصله قبل از جاگذار.  گردد ميمسدود  ياز ورود مواد خارج يريجلوگ يبرا آنها، دهانه  ها گمانه
ا پـس از  يـ تـوان بالفاصـله قبـل     يمان را ميق دوغاب سيتزر.  ها خارج شود طور كامل از گمانه هفشرده ب يكمك هوا هآب ب

  . ز شونديتم يقبل از جاگذارد يها با مهار ليم.  ل مهار در داخل گمانه انجام داديم يجاگذار
صورت  نيدر ا.  ها استفاده كرد ل مهارينصب م يبرا يهاي اپوكس نيمان از رزيدوغاب س يجا هممكن است ب يدر موارد
  . و دستگاه نظارت باشد توليدكنندههاي كارخانه  ر مشخصات نصب مطابق دستورالعملي، قطر گمانه و سا الزم است

  قيدوغاب تزر -15-8-2- 5
مقاومـت  .  باشـد  مـي  7/0تـا   5/0ن يمان بيمعموال نسبت وزن آب به س.  ل شوديمان و آب تشكيقط از سد فيدوغاب با

مرطـوب و سـپس در آب    يسـاعت در هـوا   24مان كـه  يدوغـاب سـ   يمتـر  ميلي 100 يهاي مكعب روزه نمونه 7 يفشار
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ركننده و منبسط كننده با موافقت يرگي، د كننده روانمصرف مواد .  باشد تر كممگاپاسكال  17د از ي، نبا شده باشد نگهداري
 2، تـا حـدود    ت دوغـاب يـ فين مواد بـر ك يا تاثيرش يمواد و پس از آزما توليدكنندهدستگاه نظارت مطابق با دستورالعمل 

 هـا باشـد و انبسـاط    ديا سـولف يها و  ، سولفات ها تراتي، ن دهايكلرا يد حاويگونه مواد نبا اين.  مان مجاز استيدرصد وزن س
  . درصد تجاوز كند 10د از يدوغاب هم نبا

دسـتگاه   تاييـد و بـا   ييدر مـوارد اسـتثنا  .  درصد باشـد  2ش از يد بيساعت نبا 3مقدار آب جدا شده از دوغاب بعد از 
هـاي   و در اسـتوانه  گـراد  سانتيدرجه  18د در حرارت يبا يريگ اندازه.  ابديش يز افزايدرصد ن 4تواند تا  ين رقم مينظارت ا

 24د بعـد از  يـ آب جـدا شـده با  .  رديـ گ دوغاب انجام يبرا متر ميلي 100و با ارتفاع حدود  متر ميلي 100ربسته به قطر س
، عالمـت   بمانـد  يبـاق  يصاف يرو ي، چنانچه ذرات كوچك قيتزر يه دوغاب برايهنگام ته.  جذب دوغاب شود دوبارهساعت 

  . د دوغاب را مصرف كرديمان است و نبايكهنه بودن س

  ها مان در گمانهيق دوغاب سيه و تزريته -15-8-3- 5
عمليـات تزريـق بايـد    .  ده و كارآزموده انجام شوديد توسط متخصصان آموزش ديق دوغاب بايه و تزريات تهيه عمليكل
معمـوال بـا    آنهـا  يآزمون عدم گرفتگـ .  ز باشديق كامال تميد قبل از تزريها با ه گمانهيكل .انجام شود 5-8-15-5بند طبق 

  . شود يفشرده انجام م يهوا

  ق دوغابيه و تزريل تهيوسا -15-8-4- 5
را  يقـ يل تزرياز وسـا يـ د كند و قادر باشد بدون وقفه دوغاب مورد نيكامال همگن تول يد دوغابيه دوغاب بايدستگاه ته

ه ، مـاد  ن دو كـامال مخلـوط شـد   يـ ا ي شود و وقتـ  يمان وارد مي، ابتدا آب و سپس س ه دوغابيدر دستگاه ته.  دينما تامين
انجام شود و تا هنگام به دسـت آمـدن    يكن برق د با مخلوطيبه هم زدن دوغاب با.  گردد مياز اضافه يدر صورت ن يافزدون
  يستمي، كار كنند و مجهز به س د بتوانند بدون وقفه و بدون نوسان فشاريق دوغاب بايل تزريوسا.  ابديهمگن ادامه  يدوغاب

حداقل تعداد  يد تا حد امكان دارايق بايهاي پمپ تزر لنگيش.  ، دوغاب را برگردانند دريگ يق انجام نميتزر يباشند كه وقت
بعـد از  .  مجهز باشند يمتر ميلي 2ي حداكثر ها سوراخا ي يد به صافيهاي پمپ با يه وروديكل.  ر قطر باشديير و تغي، ش خم

ز كـامال شستشـو   يد با آب تميها با لنگيخصوصا ش،  ليه وساي، كل ان هر روز كارين در پايق و همچنيات تزريعمل يهر سر
 باشـند كـه بـدون    ييرهايهاي پر از دوغاب بوده و مجهز به شـ  د قادر به نگاه داشتن فشار در گمانهيق بايل تزريوسا . شود

  . ، بسته شوند جاد افت فشار در گمانهيا 

  قيات تزريعمل -15-8-5- 5
.  رديـ گ  از دستگاه نظـارت انجـام   يافت اجازه كتبياز در ها و پس يل مهارين فرصت پس از نصب ميد در اوليق بايتزر

ق دوغـاب  يـ تزر.  شـود  يريمان جلوگيرد تا از جدا شدن آب و سيگ صورت  يبا آهستگ يد بدون وقفه وليق دوغاب بايتزر
ل غـالف  كه در طـو  ييها چهيدر.  ي انجام شود كه گمانه كامال پر شده و فوالد توسط دوغاب كامال احاطه شودبه نحود يبا
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شود كه غلظت دوغـاب خـارج    يبسته م يب در جهت حركت دوغاب زمانيترت ، به شده است ينيب شيه پيهاي تخل لنگيش
بسـته شـود كـه     يد فقط زمانيز بايلوله خروج دوغاب در انتهاي گمانه ن.  باشد يبه اندازه غلظت دوغاب مصرف آنهاشده از 

  . شدبا يبه اندازه دوغاب ورود يغلظت دوغاب خروج
د در معـرض لرزانـدن   يـ ق نبايـ ساعت پـس از تزر  24گمانه پر شده تا .  د تحت فشار بسته شوديق بايهاي تزر لنگيش
  . پر شود دوبارهد تا در صورت لزوم يد به عمل آيه هوا بازديو تخل قيهاي تزر لنگيد از شيق بايدو روز پس از تزر.  رديگ قرار

درجـه   5د از يـ ، درجه حرارت قطعـه مـورد نظـر نبا    ساعت پس از آن 48تا مان و يق دوغاب سيات تزريدر زمان عمل
 موظـف مانكـار  يپ.  باشـد  مـي ق مجاز يات تزريمنظور انجام عمل ط اطراف قطعه بهيگرم كردن مح.  تر باشد نييپا گراد سانتي

مصـرف   ي، مواد افزودن انمي، نسبت آب به س ق هر گمانهيخ تزريشامل تار يي كاملها گزارشق دوغاب يه و تزرياست از ته
ق در يـ ات تزريروز بعد از انجام عمل 3را حداكثر تا  دوبارهق يل وقفه و تزريامر از قب جزيياتق و ي، فشار تزر احتمالي شده
  . ار دستگاه نظارت قرار دهدياخت

  يهاي بتن كنترل كار -16- 5

  يمشخصات كل -16-1- 5
ه يـ مانكـار ته يتوسـط پ  يي كارگاهها نقشهد قبال ي، با آن يات مقدماتيز در عمليو ن يهاي بتن ، در تمام كار يطور كل به

ز يـ ژه و نيـ ، در مـورد مصـرف مصـالح و    نيهمچنـ .  هـاي الزم كسـب شـود    دستگاه نظارت برسـد و مجـوز   تاييدشده و به 
مقاومـت  ي، و مشخصـات فنـ   يـي ي اجراهـا  نقشـه .  د قبال موافقت دستگاه نظارت گرفته شـود يبا ييژه اجرايهاي و ستميس

  .ندينما يمشخص م وضوح بهرا  يهاي مصرف بتنمشخصه 
ـ  يدر طول اجرا يهاي بتن كار ي، روش و برنامه اجرا زاتي، تجه ه مصالحيلك نـدگان  يطـور مسـتمر توسـط نما    هكار و ب

ها  و دستورالعمل ها نقشه،  ها از هر لحاظ مطابق مشخصات رد تا كاريگ يق قرار ميدق يدستگاه نظارت مورد كنترل و بازرس
دسـتگاه   تاييـد باشد و قـبال بـه    ين مشخصات فنيا  8-5د مطابق مفاد مندرج در بند ينسبت اختالط مصالح بتن با.  شدبا

دستگاه نظارت در مورد مصالح و نسبت اختالط  يه كتبيتاييد، فقط پس از صدور  ه بتنيات تهيهرگونه عمل.  نظارت برسد
هـاي دسـتگاه    د مطابق مشخصات و دسـتورالعمل يي الزم باها آزمايشو  ها برداري نمونهتمام .  مصالح بتن مجاز خواهد بود

هـاي   يد مطابق مشخصـات و در حـد روادار  ياجرا شده با يهاي بتن ت سازهيفيبتن و ك ييت نهايفيك.  رديگ نظارت صورت
زات و ابـزار  يتجه ييكارا، مشخصات و  ت و مشخصات مصالحيفي، ك ه موارديدر كل.  دستگاه نظارت باشد تاييدمجاز و مورد 

،  اجـرا شـده   يهـاي بتنـ   ت سازهيفيت بتن و كيفي، ك يهاي بتن كار ي، روش و برنامه اجرا ت كاركناني، مهارت و صالح كار
دسـتگاه نظـارت    تاييد باشد و مورد ها نقشهد مطابق مشخصات و يبا يهاي بتن ر موارد مربوط به كاريو سا ها آزمايشج ينتا

 ين مشخصات فنيا ، از نظر مطابقت با مندرجات  كار يد در طول مدت اجرايبا يات بتنيالح بتن و عمله مصيكل.  رديگ قرار
  . رديگ قرار يش و بازرسيهاي دستگاه نظارت مورد آزما و دستورالعمل يخصوص يو مشخصات فن  يعموم
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  يهاي آب در سازه يهاي بتن كار يروادار -16-2- 5
هاي مجـاز از   انحراف ي،هاي بتن كار يمنظور از روادار.  ذكر شده است ) 1-7( جدولمتعارف در رواداري كارهاي بتني 

درصـد   5د از يـ گاه نبا چيهاي مورد قبول ه در جهت كاهش در انحراف يروادار.  است يهاي بتن ، رقوم و ابعاد سازه خطوط
هاي ارائـه شـده    خارج از محدوده آن ياجرا يكه روادار يهاي بتن سازه.  ، تجاوز كند ، بسته به مورد ا سطح هر سازهيطول 
 ي، روادار با توجه به نـوع سـازه  .  را صادر خواهد كرد آنهاب ي، مردود است و دستگاه نظارت دستور تخر ه باشدين نشريدر ا

  :باشد مير يزشرح  هب يو زهكش ياريهاي آب هاي مورد استفاده در سامانه مجاز سازه

 ها كانال يپوشش بتن - الف

   :ر مشخص شدهياز مسحد مجاز خروج  -1
  متر ميلي 50متر طول و حداكثر  30در  متر ميلي 25        :ها در محور اتصال قوس

  متر ميلي 100متر طول و حداكثر  30در  متر ميلي 50          :ها در قوس
 متر ميلي 25متر طول و حداكثر  30متر در هر  ميلي 25  :هاي مشخص شده ليحد مجاز خروج از پروف -2

 درصد ضخامت پوشش 10از  تر كمدر سرتاسر پوشش       :يپوشش بتنل در ضخامت يتقل -3

 متر ميلي 25درصد به اضافه  25/0    :انحراف مجاز از عرض مقطع در هر ارتفاع -4

 متر ميلي 25درصد به اضافه  5/0    :يانحراف مجاز از ارتفاع پوشش بتن -5

 :انحراف در سطح -6

  متر 3در  متر ميلي 6          : در كف كانال
  متر 3در  متر ميلي 12        : ي كانالها يروانيدر ش

  ساخته شيهاي پ لوله مين - ب
  متر ميلي ±5           :لوله ميطول ن -1
  اندازه اسمي ±005/0           :لوله ميدهانه ن -2
  ير اسممقادي ±05/0        :ت پوستهمضخا -3
 متر ميلي 5    :نسبت به امتداد محور يانحراف افق -4

  يمتر سانتي 10در  يو خارج يانحراف مجاز در سطوح داخل -5
 متر ميلي 2:رنديگ يه قرار ميپا يها كه در مجاورت درز رو لوله ميانتهاي ن  

 متر ميلي 5     :هيپا يز پس از نصب بر رويحداكثر خ -6

  خته شده در جاياي ر هاي صندوقه ها و آبرو فونيس - ج
  متر ميلي 25       :ر مشخص شدهيانحراف از مس -1
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  متر ميلي 25     :هاي مشخص شده ليانحراف از پروف -2
  :، در هر نقطه ها انحراف از ضخامت -3

  باشد تر بزرگ، هر كدام كه  متر ميلي 6ا يدرصد  5/2 :در جهت كاهش
  باشد  تر بزرگ، هر كدام كه  متر ميلي 12ا يدرصد  5 :شيدرجهت افزا

 درصد 5/0    :ن شدهييتع يانحراف از ابعاد داخل -4

 انحراف در سطح -5

  متر 3در  متر ميلي 6          :در محل كف
  متر 3در  متر ميلي 12        :يهاي كنار واريد در

  هاي مشابه ، آبشار و سازه ري، ساختمان دهانه آبگ رهاي، آبگ ها ، كنترلها تندآب،  ها پل - د
 متر ميلي 25      :ر مشخص شدهيانحراف از مس -1

 متر ميلي 25      :انحراف از رقوم مشخص شده -2

 هاواريها و د هي، پا ها ستون دار شيبانحراف از سطوح  -3

  متر 3در طول  متر ميلي 12        :ديسطح در معرض د
  متر 3در طول  متر ميلي 25        :پوششبا سطح 

 ها ليو محل نصب ر)  كام(، محل فاق  رهاي، ت ها در دال ييهاي اجرا انحراف از رقوم و خطوط نشان داده شده در نقشه -4

  متر 3در طول  متر ميلي 12        :ديسطح در معرض د
  متر 3در طول  متر ميلي 25        :پوششبا سطح 

 ها و قطعات مشابه ريت  ، وارهاي، د ها ، دال ها هي، پا ، ستون انحراف از ابعاد مقطع -5

  متر ميلي 6    :در جهت كاهش
  متر ميلي 12         :شيدر جهت افزا

 وارهايا ديه يار در محل پايمحل ش ي ها ركي، ت هيبتن پا يانحراف از ابعاد افق -6

  متر ميلي 10        :در جهت كاهش
  متر ميلي15         :شيدر جهت افزا

  ها دال پل - ه
  انحراف از ضخامت دال -1

  متر ميلي 3        :در جهت كاهش
 متر ميلي 6         :شيدر جهت افزا

 متر ميلي 6   :ها انحراف از عرض مشخص شده در محل جدول -2
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 ها هيها و پا واري، د ها ستون ي، پ ها يپ - و

  يانحراف از ابعاد افق -1
  متر ميلي 12         :اهشدر جهت ك

  متر ميلي 50        :شيدر جهت افزا
 هاي مشخص شده حد انحراف از رقوم -2

  متر ميلي 12         :در جهت كاهش
 متر ميلي 25         :شيدر جهت افزا

  متر ميلي 50ر انحراف و حداكثر يدر مس يدرصد از عرض پ 2    انحراف در محل استقرار مركز ثقل -3

  يبند و اتصاالت مشابه آب يهاي قطاع چهيدروار محل نصب يگاه و د منينش –ز
  متر ميلي 3، حداكثر  متر 3در طول       :ها بيانحراف از رقوم و ش -1

  ) تيفيكنترل ك (ي بتن ها آزمايشو  يبردار نمونه -16-3- 5
ش قـرار گرفتـه و از مطابقـت آن بـا مشخصـات      يقابل قبول خواهد بود كـه مـورد آزمـا    يفقط در صورت يهاي بتن كار

مانكار در جهت رفع نـواقص نخواهـد   يت پيرافع مسوول ها آزمايشجه يقابل قبول بودن نت ولي.  شده باشدنان حاصل ياطم
مانكار موظـف  ياز اقدام خواهد نمود و پيي مورد نها آزمايشبود و دستگاه نظارت هر موقع كه صالح بداند نسبت به انجام 

، بتن تازه و بتن سخت شده  ت مصالحيفيكنترل ك يكه برا يي استانداردها آزمايش.  ن موارد خواهد بوديدر ا يبه همكار
كه دستگاه نظارت دستور دهد  يگريا هر استاندارد دذكر شده در اين فصل و يهاي  د مطابق استاندارديرد بايگ يصورت م

ز يش دهد و نيافزا ها را تواند تعداد نمونه يدر صورت لزوم دستگاه نظارت م.  رديگ  صالح انجام يشگاه ذيباشد و توسط آزما
   . ديرا تكرار نما ها آزمايشتواند  يم

  از بتن يبردار تواتر نمونه -16-4- 5
مصرف برداشـته   ييو از محل نها يد از بتن مصرفيشوند با يه ميش مقاومت بتن تهيمنظور انجام آزما كه به ييها نمونه

،  از بتن يبردار مقصود از هر نمونه.  ع شونديزه و مصرف بتن تويكنواخت در طول مدت تهي به نحود يبا يبردار نمونه.  شوند
 يمطابق مشخصـات فنـ   ( يگريا هر سن مقرر شده ديروز  28در سن  آنها يش فشاريه دو آزمونه از آن است كه آزمايته

ـ  هب يهاي فشار  رد و متوسط مقاومتيپذ يانجام م)  ا دستور دستگاه نظارتي يخصوص  ييجـه نهـا  يعنـوان نت  هدست آمده ب
ش يمنظور انجـام آزمـا   گر هم بهيتوان دو آزمونه د يت بتن قبل از موعد مقرر ميفيك يابيارز يبرا.  شود يش منظور ميآزما

  .ديگر به عنوان شاهد را صادر نمايه دو آزمونه ديتواند دستور ته يدستگاه نظارت م.  ه كرديته يمقاومت فشار
  :باشد مير يب زيترت هب يبردار ه و تواتر نمونهصورت گرفت 3201-1شماره مطابق استاندارد يبردار نمونه
  :ك مترمكعب باشدياز  تر بيشكه حجم هر اختالط بتن  يدرصورت -1



  159  01/08/92  يبتن اتيعمل - پنجم فصل

 

  مترمربع سطح 150ا يمتر مكعب بتن  30از هر  يبردار ك نمونهي،  وارهايها و د دال يبرا -الف
 100از هـر   يبردار ك نمونهي،  شوند يم يزير گر بتني، در صورتي كه جدا از قطعات د ها ها و كالف ريت يبرا -ب

  متر طول
 متر طول 50از هر  يبردار ك نمونهي،  ها ستون يبرا -ج

ف فوق را بـه  ير مذكور در رديتوان مقاد ي، م ك مترمكعب باشدياز  تر كمكه حجم هر اختالط بتن  يدرصورت -2
 . ل داديهمان نسبت تقل

 . لزامي استااز هر رده بتن در هر روز  يبردار ك نمونهيحداقل  -3

 . الزامي استاز كل هر سازه  يبردار نمونه 6حداقل  -4

و  يبـردار  تـوان از نمونـه   ي، م باشد تر كممترمكعب  30خته شده در كارگاه از يدر صورتي كه كل حجم بتن ر -5
ت بخـش  يرضـا  يبـرا  يلـ يص دسـتگاه نظـارت دل  يكه به تشخ نظر كرد مشروط بر آن ش مقاومت صرفيآزما

 . موجود نباشدت بتن يفينبودن ك

  بتن يرش مقاومتيضوابط پذ - 16-5- 5

  بتن قابل قبول -16-5-1- 5
  :ر برقرار باشديط زياز شرا يكيشود كه  يم يمنطبق بر رده مورد نظر و قابل قبول تلق يمشخصات بتن در صورت

 اي اسـتاندارد  جـه دو آزمونـه اسـتوانه   يهر نمونه متوسـط نت  ( يمتوال يبردار سه نمونه يش مقاومت فشاريدر آزما  - الف
  . نباشد (f'c)  از مقاومت مشخصه تر كم كدام هيچ ، مقاومت ) است

1,2,3 cX f ′≥  

تـر از مقاومـت مشخصـه باشـد و      مگاپاسـكال بـيش  5/1، حـداقل   يمتـوال  يبـردار  هاي سه نمونه متوسط مقاومت  - ب
  . نباشد تر كممگاپاسكال  4از مقاومت مشخصه منهاي  آنهامقاومت ن يتر كوچك

3 cX f 1.50′> +  
min cX f 4′≥ − 

  رقابل قبوليبتن غ -16-5-2- 5
ا يـ باشـد   تر كماز مقاومت مشخصه  يمتوال يبردار رقابل قبول است كه متوسط سه نمونهيغ يمشخصات بتن در صورت

  . باشد تر كممگاپاسكال  4ها از مقاومت مشخصه منهاي  ن مقاومت نمونهيتر كوچك
min cX f 4′< 3يا        − cX f ′<  
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  بتن مشروط - 16-5-3- 5
تـوان   يمـ ) رقابل قبولينه قابل قبول است و نه غ(ر قابل قبول قرار دارد يرا كه حدفاصل بتن قابل قبول و بتن غ يبتن
مانكـار طبـق   يالزم اسـت پ صورت  نير ايدرغ.  كرد ياي قابل قبول تلق ه از نظر ساز تر بيش ي، بدون بررس ص طراحيبه تشخ

م ينحوه برخورد با بـتن مشـروط و جـرا     .انجام دهد)  آبا (ران ينامه بتن ا نييآ 6-6مطابق بند  ينظر دستگاه نظارت اقدامات
  .خواهد بودمان يپمطابق مندرجات شرايط خصوصي  مربوطه

  ط انطباق بتن بر رده مورد نظر يشرا -16-5-4- 5
كـه   نظر شود مگر آن ها صرف از نمونه كدام هيچش يجه آزمايد از نتي، نبا نظر ط انطباق بتن بر رده مورديدر كنترل شرا

  . داده است يش رويا آزماي، عمل آوردن  ، حمل نگهداري،  يبردار اي در نمونه ه عمد يثابت شود خطا يل كافيبا دال

  ضوابط كنترل روش عمل آوردن و محافظت بتن -16-6- 5
، انجـام   هـا  كانـال  يا پوشـش بتنـ  يـ آوردن و مراقبت بـتن در سـازه    عملت يفيكنترل ك يتواند برا يدستگاه نظارت م

عمـل آوردن  . را درخواسـت كنـد   يط كارگـاه يهاي عمل آمده و مراقبت شـده در شـرا   آزمونه يي مقاومت روها آزمايش
 يز همـان بتنـ  د در همان زمـان و ا يها با صورت گرفته و آزمونه 3205د مطابق استاندارد يبا يط كارگاهيها در شرا آزمونه
آوردن و مراقبـت بـتن    روش عمـل  يصـورت  در . شـوند  يه ميشگاه تهيهاي عمل آمده در آزما شوند كه آزمونه يبردار نمونه
، حداقل  مقاومت مشخصه يدر سن مشخص شده برا يهاي كارگاه آزمونه يشود كه مقاومت فشار يم يت بخش تلقيرضا

.  از مقاومت مشخصه باشد تر بيشمگاپاسكال  4ا به اندازه يشگاه يه در آزماهاي عمل آمد ر آزمونهيمقاومت نظ 85/0معادل 
  . رديگ ي محافظت و مراقبت بتن صورتها روشبهبود  يبرا يد اقداماتيصورت با نير ايدر غ

  يآگاه 1يها آزمونه - 16-7- 5
،  داشـته باشـد   ره ضـرورت يـ ها و غ مانند زمان باز كردن قالب يهاي خاص ت بتن در موعديفياز ك يكه آگاه يدرصورت

)  6-16-5و  4-16-5هـاي   بنـد  (مقاومـت و روش عمـل آوردن و مراقبـت بـتن      يابيـ هـاي متعـارف ارز   عالوه بـر آزمونـه  
 »هـاي  ها به آزمونه آزمونه«ن يا .  رنديگ يش قرار ميهاي مورد نظر تحت آزما شوند و در موعد ياز بتن گرفته م ييها آزمونه

  . موسومند يآگاه

  ييايپا يرش بتن بر مبنايهاي پذ اريمع -16-8- 5
ج فـارس و  يه خلـ يهاي بتن مسـلح در منـاطق حاشـ    سازه ييايش پايهاي زودرس و افزا ياز خراب يريشگيبه منظور پ

ر ضـوابط منـدرج در   يهـاي فـوق و سـا    رش ذكر شده در بنـد يهاي پذ اريمشابه، عالوه بر مع  يميط اقليعمان و شرا يايدر

                                                       
1- Sample 
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ش جـذب آب و نفـوذ   يانجام آزمـا . برآورده شود )22-5(هاي مندرج در جدول  اري، الزم است معيخصوص يمشخصات فن
  . الزامي استعمان  يايج فارس و دريه خليهاي حاش تمام پروژه يآب برا

م آب يكه در معـرض مسـتق   ييها و سازه ييايهاي در تمام سازه يد برايون كلريش مقاومت در مقابل نفوذ يانجام آزما
ار يمشـابه و بسـ   يطـ يط محيا در معرض شـرا يه ساحل قرار دارند و يمتر از حاش 500كه تا فاصله  ييها ر سازهيا و سايدر

  . ص دستگاه نظارت عمل شوديد با تشخير موارد بايو در سا الزامي استمهاجم قرار دارند 

  ييايپا يرش بتن بر مبنايهاي پذ اريمع - 22- 5 جدول 

 شيعنوان آزما فيرد
  ر مجازيحداكثر مقاد

 روز 28در سن 

 درصد 2 ش جذب آبيآزما 1

 متر ميلي 10 ش نفوذ آبيآزما 2

 كولمب 2000 يكيد با روش الكتريون كلريش مقاومت در مقابل نفوذ يآزما 3

  از بتن پوشش كانال ييتراوا  كنترل -16-9- 5
ي هـا  درز ين اجـرا يبـتن و همچنـ   نگهـداري و  يآور ، عمـل يزيـ ر ه مصالح، طرح اختالط، حمـل و بـتن  يبه هنگام ته

. كانال پوشش شده فـراهم شـود   يريحداكثر نفوذناپذ تامين يدات الزم برايد تمهيبا يو طول يو انقباض عرض يساختمان
در . ديـ ساعت تجـاوز ننما  24تر در مترمربع در يل 30ل موقت كانال، حداكثر نشت از بتن از ياي كه به هنگام تحو به گونه

در صورتي كه كنترل نشـت بـه جهـت    . باشد مينشت  يل اصليردن دالبه برطرف ك موظفمانكار ي، پتر بيشصورت نشت 
 يس مشخصات فنراساب( جريمهزان يكانال باشد، دستگاه نظارت در مورد م نگهداريو  يآور ح مصالح، عمليانتخاب ناصح

   .باشد ميآن  يمانكار ملزم به قبول و اجرايرد و پيگ يم ميوب تصميهاي مع ب پانليا تخريو ) يخصوص

  بند  آب يهاي بتن واريد يااجر -17- 5

بـتن  توانـد از   مـي بنـد   هـاي آب  واريـ دمصـالح  . شوند يساخته م يا باربريو  يبند به دو منظور آب ينيرزميهاي ز واريد
هاي بـاربر   واريد. ساخته شود C30با بتن مسلح  تواند بند مي ي ديوار آبقسمت فوقان. باشد C16 يا بتن معموليك يپالست

توان در صورت لزوم از  يگردد كه م بند ذكر مي هاي آب وارين قسمت مشخصات ديدر ا .شوند يساخته ماز نوع بتن مسلح 
   .ز استفاده نموديهاي باربر ن واريد يآن برا

  )يكيل مكانيب (متعارف  آالت ماشينبا استفاده از  يبند بتن وار آبيد ياجرا -17-1- 5
كامل سـطوح ترانشـه در    ييستايط اين روش، در شرايدر ا .باشد ميهاي كم عمق قابل اجرا  واريد ين روش فقط برايا

ا بـه صـورت اجـرا در    يبه صورت معمول و  يزير بتنحفر ترانشه با استفاده از بيل مكانيكي انجام شده و طول مدت اجرا، 
  . شتو ديوارهاي ترانشه نقش قالب بتن را خواهند دا ديانجام خواهد گرد )با استفاده از لوله ترمي( ر تراز آبيز
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 1يژه حفاريو آالت ماشينبا استفاده از  يبند بتن وار آبيد ياجرا -17-2- 5

  دامنه كار  -1- 17-2- 5
ط يا در شرايو  ينيرزمير تراز آب زي، در زيزشيهاي ر نيهاي كم عمق در زم واريا ديق و يبند عم هاي آب واريد يحفار

مجـاور هـم بـا     3و در قطعات يگل حفار و  2صورت حفر ترانشه با استفاده از چنگك به  عمومطور  به، ينيرزميبدون آب ز
 يو طول كوتاه قطعات و در اثر عملكرد قوسـ  يهاي ترانشه با فشار گل حفار وارهيد يداريپا. گردد ميطول محدود، انجام 

گـل حفـاري فقـط در صـورت     . باشـد  اين نوع روش اجرا به بارت معروف مـي . گردد مي تامينن قطعات، يخاك در طول ا
 . شود ستفاده ميريزشي بودن خاك ا

زش يـ د كـه از ر يانتخاب نما يها را طور د مشخصات و ابعاد ترانشهيمانكار باين عوامل، پيا زمان همبا توجه به عملكرد 
ترانشه از كف بـا اسـتفاده از لولـه    پس از حفر كامل ترانشه هر قطعه، . شود يريجلوگ يهاي ترانشه در هنگام حفار وارهيد

صورت استفاده از گل حفاري در اثر حركت رو به باالي بتن، گل حفاري از داخل ترانشه خـالي  ريزي شده و در  ترمي بتن
  . بتن مورد استفاده از نوع بتن پالستيك و يا بتن معمولي مطابق مشخصات فني خصوصي پروژه خواهد بود. خواهد شد

متخصـص و   يانسـان  يرويـ زات، مصـالح و ن يـ هآالت، تج ، تدارك ماشينيهاي كارگاه ه نقشهي، تهيزير د برنامهيمانكار بايپ
ن مجموعـه،  يت مشخصات مندرج در اياي انجام دهد كه ضمن رعا را به گونه يبند بتن وار آبيات ديكارآمد، اجرا و كنترل عمل

 .مايدنان حاصل نيح كار اطميصح يو دستورات دستگاه نظارت، بتوان از اجرا يخصوص ي، مشخصات فنييهاي اجرا نقشه

  يحفار -2- 17-2- 5
   :باشد مي ير ضروريز يت موارد كليرعا ،ژهيو آالت ماشينبند با استفاده از  وار آبيد يحفار ير اجراد

شود، بايـد حفـاري    مشخص مي بند آبس تراز فوقاني ديوار راساتراز آن بكه  سكويي يبند از رو وار آبيدمحل  −
ـ  وار آبيد. باشد تر مرتفع ينيرزميمتر از سطح آب ز 5/1تا  1حداقل اين تراز بايد . شود هـاي   واريـ ن ديبند در ب
)  متـر 3تـا   2حـدود   (دار و از بتن مسلح، در قطعات كنار هم با طول محـدود  يكه به ابعاد مناسب و پا 4تيهدا

كسـان  يبند با عـرض چنگـك    وار آبيضخامت د. ا دستورات دستگاه نظارت اجرا خواهد شديها و  مطابق نقشه
 . باشد ميمتر  سانتي 80تا  60بوده و معموال معادل 

ريـزي و   بايد به صورت يك در ميان انجام شود و حفاري قطعات ثانويه پس از بتن بند آبحفاري قطعات ديوار  −
  .سخت شدن قطعات اوليه انجام شود

                                                       
1- Trepan, Grab Bucket 
2- Grab 
3- Panel 
4: Guide Wall 
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،  ب و برداشـته شـوند  يـ اط كامـل تخر يـ د بـا احت يـ ، بابنـد  آبوار يـ د يزيـ ر ت پس از خاتمه بتنيهاي هدا واريد −
 . وارد نگردد بند آبوار ياي به د ن صدمهيتر ككوچ كه طوري به

اده نمـودن  يـ و پ يابيو تراز يكوب ميخنسبت به   ،يت و شروع حفاريهاي هدا وارهيد قبل از ساختن ديمانكار بايپ −
 در نهايـت  بنـد  آبوار يـ كه د ييها سازه يت آن را با ابعاد و راستاياقدام نموده و وضع بند آبوار يق ديمحور دق

 . ق دهديتطب  طور دقيق بهد، يمتصل خواهد گرد آنهابه  ها نقشهطبق  

 يرد كـه در طـول حفـار   ياي مورد استفاده قرار گ د به گونهيبا يمورد استفاده در حفار 1تيا بنتوني يگل حفار −
اي بـاالتر از   هـاي چسـبنده و دانـه    خـاك  يب برايمتر به ترت 5/1و  1ت داخل ترانشه حداقل يتراز سطح بنتون

 .رديقرار گ ينيرزميزسطح آب 

از نوع استاندارد و چكش د ي، با   باشد  يضرور 2خرد كردن قطعات سنگ استفاده از چكش يكه برا يطيدر شرا −
  .زش به حداقل برسديكه مقدار ر رد، به طورييدستگاه نظارت مورد استفاده قرار گ تاييدو با  يبا وزن كاف

  يزير بتن -3- 17-2- 5
زات و ي، تجهيزير مانكار قبل از شروع بتنيرد و پير صورت گيز يت موارد كليبا رعا بايد بند آبوار يد يزير بتن ياجرا

  . دستگاه نظارت برساند تاييدو روش كار را به  ها نقشه زماني، ه، برنامهده شديمصالح تدارك د
بـه   ه، شـد  يزيـ ر هاي بتن محل اتصال قطعه. ديآ يگر به وجود ميكديچند قطعه در كنار  ياز اجرا بند آبوار يد −

 يزير ها پس از انجام بتن ن لولهيا. شود يهاي درز انقطاع اجرا م اي با نصب لوله هاي كام و زبانه جاد درزيمنظور ا
كـه پيمانكـار بـراي     درصـورتي . شـوند  يده ميرون كشيهاي مخصوص ب رش كامل بتن، توسط جكيو قبل از گ

 .نظارت برسد روش بايد به تاييد دستگاه اتصال قطعات مجاور هم روش ديگري مد نظر داشته باشد، اين

به طور كامـل   آنهاها و انحراف  محور، عمق، عرض ترانشه ل امتدادشامابعاد آن د يها با پس از اتمام حفر ترانشه −
بـه لحـاظ درصـد    ترانشه  درون يد گل حفاريبا يزير و قبل از بتن يان حفارين پس از پايهمچن. كنترل شود

زان يـ كه م يدر صورت. درصد باشد 4از  تر كمد يبا يمقدار ماسه در گل حفار. گردد يريگ ماسه كنترل و اندازه
گـل   يريگ ه و ماسهي، نسبت به تصفيزير د قبل از بتنيست و بايمجاز ن يزير درصد تجاوز كند، بتن 4ماسه از 

 . ز از مركز اقدام شوديي گرها روشبا  يحفار

مات الزم را يت قائم را كنترل نموده تا در صورت لزوم، تصمياز وضع يد همواره انحراف جدار حفاريمانكار بايپ −
ك درصـد  يـ وار يـ انحراف قائم د يمجاز برا يروادار. دستگاه نظارت به مرحله اجرا درآورد تاييداتخاذ و پس از 

قبـول  توانـد مـورد    يز ميدستگاه نظارت انحراف تا دو درصد ن تاييدكه در موارد خاص با  باشد ميوار يارتفاع د
را كـه   يشده را به طور مرتب كنتـرل نمـود و مشـكالت    يد مشخصات ترانشه طراحيبا يدر هنگام حفار. باشد

                                                       
1- Bentonite 
2- Trepan 
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ادداشـت شـود و در   يد يـ هـا با  هيـ رات اليي، عمق و تغيند حفاريدر فرآ. ش آمده باشد رفع كرديممكن است پ
 . ديبه عمل آ ياز انحراف حفار يريجلوگ يبرا موثرالزم و  ينيب شيها، پ هير الييرو شدن با تغ هصورت روب

و  يزيـ ر ، الزم است به هنگام بتنيوار در مرحله حفاريق محور دينمودن دق ادهيو پ يكوب ميخعالوه بر نقاط نشانه و  −
 . دچار مشكل نشود يهاي فوقان وار به سازهيق تا نحوه اتصال ديقفسه آرماتور، محور كار تدق يجاگذار

ن يمانكـار همچنـ  يپ. دينما ينيب شيقفسه آرماتور پ ييجا از جابه يريجلوگ يم را برادات الزيد تمهيمانكار بايپ −
 .عمل آورد هها اقدامات الزم را ب آرماتور يشده بر رو ينيب شيپ يد نسبت به حفظ پوشش بتنيبا

 يزيـ ر بـتن  يشده بـه خـوب   يها و كف قطعات حفار گوشه يرد كه تماميصورت گ يد به نحويبا يزير ات بتنيعمل  −
 . ت گرددين مورد رعايد در ايبا) ر تراز آبيدر ز يزير ، بتن8- 12- 5بند   (اين فصل مندرج در يشده و ضوابط عموم

بـوده و قطـر    بند آب د كامالين لوله بايا. رديگ يصورت م ير گل حفاريو در ز يبا استفاده از لوله ترم يزير بتن −
 يقطـر لولـه ترمـ    يكل يك راهنمايبه عنوان . باشد متر سانتي 20تا  15ن يآن با نظر دستگاه نظارت ب يداخل

، باشـد  مـي متر  5/4 يزير بتن يك قطعه برايحداكثر طول . باشد دانه سنگن يتر بزرگبرابر قطر  8د حدود يبا
 يبـرا  تـر  بـيش  ياز تعداد لوله ترمـ  زمان همد به طور يمتر باشد با 5/4از  تر بيشدر صورتي كه طول هر قطعه 

ج بـاال  يبـه تـدر   يزير شود و با ادامه بتن ين ترانشه قرار داده مييانتهاي لوله ابتدا در پا. فاده شوداست يزير بتن
 يخروجـ  (ك متر باالتر از انتهاي لوله يسطح بتن در داخل ترانشه همواره حداقل  كه طوري بهشود،  يده ميكش

 .به صورت ممتد انجام شودد يدر هر قطعه با يزير به هر حال بتن. قرار داشته باشد) يلوله ترم

حـداكثر   يبند دانه ي، دارا)يا رودخانه(ر شكسته يد با شن و ماسه گرد گوشه غيبا بند آبوار يدر د يبتن مصرف −
افزودنـي   دستگاه نظارت از مـواد  تاييددر صورت لزوم و . باشد متر سانتي 23تا 15ن يو اسالمپ ب متر ميلي 25

 . شود يبتن استفاده م بند آبو  كننده روان

هـا اجـرا    شـده در نقشـه   ينـ يب شيباالتر از حد پ متر سانتي 50تا حدود  يزير ط، الزم است بتنيبر حسب شرا −
و قبـل   يزير پس از اتمام بتن ين مقدار اضافيا. نان حاصل شودي، اطمفوقانيت بتن در مقطع يفيگردد، تا از ك

 . شود يبرداشته م يآن به آرامشدن  سختاز 

مكعب در داخل ترانشه باشد كه بـا  متر سانتيگرم در  20/1تا  12/1ن يد بيمورد استفاده با  يگل حفار يچگال −
دهـد بـه دسـت     يل رس به لخته شـدن را كـاهش مـ   يكه تما ياضاف  با ماده هت و همراياز آب و بنتون يبيترك
شـگاه  ير آزماد ديـ ست كه باا ييو خطا ي، روش سعيب مناسب گل حفاريبه ترك يابي به هرحال دست. ديآ يم

در محل ساخت و در داخل ترانشه  يگل حفار يمقدار چگال. ديدست آ همورد نظر ب يكه چگال انجام شود تا اين
 . ش و كنترل گرددير نظر دستگاه نظارت آزمايمانكار و زيتوسط پ به طور مرتبد يبا

است،  يشده ضرور يحفاردر محل ساخت آن و محل   )تيمخلوط آب و بنتون ( يلزجت گل حفار ي ريگ اندازه −
ف اسـتاندارد  يـ از ق يتر گـل حفـار  يل يليم 946خارج شدن  يزمان الزم برا( ف مارشيله قيد به وسيلزجت با
 . ه باشديثان 50تا  32د يبا يلزجت گل حفار. شود يريگ ر نظر دستگاه نظارت اندازهيز) مارش
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در داخـل ترانشـه    يگـل حفـار   هآب بافه كردن اض. شود يابيه و بازيتصف دوبارهاستفاده  يد برايبا يگل حفار −
 يد به طور مرتـب و بـه آرامـ   يداخل آن با يترانشه، گل حفار يدر مدت توقف حفار. ستيشده مجاز ن يحفار

 . مخلوط شود

   ييمالحظات اجرا -4- 17-2- 5
ق نظـر  مانكار طبير در آن ذكر شده باشد توسط پيش كه موارد زيك فيشده و  يگذار د شمارهيبا بند آبوار يقطعات د

   :ه گردديدستگاه نظارت ته
  .كار در مراحل مختلف يط مختلف اجرايات و شرايخ عمليتار −
 .يانجام حفار هنگامدر حاصل از حفاري مصالح  يح نظريتشر −

شـرفت  ي، سـرعت پ يدر داخل ترانشه، عمق حفـار ) تيبنتوندوغاب ( ي، تراز سطح گل حفارينيرزميتراز آب ز −
 .ر مشخصات بتنيهاي مختلف، هر قطعه و اسالمپ و سا مقخته شده در عيكار و حجم بتن ر

  .رهي، درصد ماسه و غpH، لزجت، يرات آن مانند چگالييو تغ يت در طول حفاريمشخصات بنتون −
توسط دو لوله  زمان هم يزير ات بتنيد عمليت با بتن در صورت لزوم بايدن مدت تماس بنتونيبه منظور به حداقل رس

ون يالزم در مـورد تـدارك كـام    يزيـ ر هر قطعه، برنامـه  يزير قبل از شروع بتن يدبا مانكاريحال پ به هر. انجام شود يترم
  .ديبه عمل آ يرياز قطع بتن در هر قطعه جلوگ كه طوري به ،ديره را بنماي، ساخت مداوم بتن و غيكن به تعداد كاف مخلوط

  





 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  6 فصل6

  يو استحكام ي، حفاظتييهاي بنا كار
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  يو استحكام ي، حفاظتييهاي بنا كار -فصل ششم

  كليات -6-1

،  يمانيسـ  بلـوك تهيه مصالح و اجراي كارهاي بنايي بـا سـنگ، آجـر،     مشخصات فني شاملموضوع اين فصل  اتيعمل
بـر طبـق    را ي و اسـتحكام  ي، حفـاظت ييهاي بنـا  ه كاريد كليمانكار بايپ.  باشد مي چيني با سنگ، شفته و تورسيمي خشكه
ن يـ ات موضـوع ا يـ در انجـام عمل .   اجرا كنـد  فصلن يا ت مندرجات يو دستورات دستگاه نظارت و با رعا ييهاي اجرا نقشه

ن نشـده باشـد در   يموارد تدو يدر برخ يرانيا چنانچه استاندارد . كار خواهد بود يموجود مبنا يرانيا هاي  فصل، استاندارد
معتبر خواهد بود و در صورت نبـودن اسـتاندارد مـذكور بـه     ) ISO(استاندارد  يالملل نيهاي سازمان ب درجه اول استاندارد

   .مالك عمل قرار خواهد گرفت DIN و ASTM ،BSهاي  ب استاندارديترت

   يسنگ ييهاي بنا كار -6-2

در ي مورد اسـتفاده  ها سنگ ي، مشخصات فنجمهور رييسو نظارت راهبردي ريزي  معاونت برنامه 90ه شماره يدر نشر
 ين مشخصات فنيكه در ا يموارد. ها ارائه شده است وارين نوع دين روش ساخت ايو همچن يسنگ بنايي هاي واريساخت د

  . ه فوق استفاده شوديبه آن اشاره نشده باشد الزم است از ضوابط مندرج در نشر يعموم
جلـوگيري از   منظـور  بـه چـين   خشـكه . باشـد  چين مـي  بنايي سنگي شامل بنايي با سنگ و مالت، تورسيمي و خشكه

  .شود استفاده مي يو زهكش ياريهاي آب    در اطراف سازهفرسايش بستر ناشي از جريان آب 

   يمشخصات كل -6-2-1
 از خاك و مواد يز عاريخبندان مقاوم بوده و نيز، محكم، با دوام، متجانس، بدون رگه و در مقابل يد تميبا ييبنا  سنگ

د دور از حد فاصـل دو  يسنگ مورد مصرف با.  دست آمده باشد هها ب ن برشيو از بهتر د از معدن سنگيسنگ با. باشد يآل
و ، مطبـق   ، متخلخـل  ي سسـت هـا  سنگ.  باشد يهاي خاك كنواخت، بدون شكاف و بدون رگهيرگه معدن استخراج شده و 

 ها سنگ. د به مصرف برسندينبا يخصوص يا مشخصات فني ها نقشههاي ذكر شده در  ي خارج از استاندارد و اندازهها سنگ
را  يقبلـ  ييد سـطح بنـا  يـ ، با  شـود  يدوباره شروع مـ  يي، هر بار كه بنا  مرطوب باشند ييكرد تا به هنگام بنا يد آبپاشيرا با
مـواد  را از مواد آلوده و  آنهاد يبا ها سنگكار بردن  قبل از به.   شود بند آبد كامال با مالت پر و يبا ها سنگدرز .   كرد يآبپاش
در .   ز و مرطـوب كـرد  يد تمين را بايري، رج ز  ده شودين چيريرج ز يكه هر رج رو قبل از اين.   پاك كرد و با آب شست زايد
  .   هاي قائم باشند و درز يهاي افق رج يد دارايبا ها سنگ،   دار رج ييهاي بنا كار

شـده   بيهـاي تصـو      ر مشخصـات بـا نمونـه   يش و سا، نق  ، رنگ  جنس نظرد از يشود با يكه در كار مصرف م ييها سنگ
  .   ستي، مجاز ن  م شوديو ترم يريگ مان لكهيس ي كرمو كه با مالت ماسهها سنگمصرف .   مطابقت داشته باشد

ن يـ ج ايس نتـا راسـا ب. شـود  ياز انجـام مـ  يـ ي مورد نها آزمايش آنها ينمونه اخذ و بر رو يتعداد يدر محل قرضه سنگ
ي هـا  سنگد توجه داشته باشد كه يمانكار بايپ. شود يم يمان معرفيقرضه مناسب، مشخص و در اسناد پ، محل ها آزمايش
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از قرضـه،   يهـاي محـدود   ن ممكن است فقـط از محـل  ير بوده و بنابرايهاي متغ ت و اندازهيفيك يقرضه ممكن است دارا
ت مورد اشاره در مشخصـات  يت و كميفيكاست كه مشخصات و  يادآوريالزم به . باشد ي مناسب قابل استحصال ها سنگ

مشخصات نامناسب  يشده دارا يي حفارها سنگد و ير نمايي، ممكن است در عمل تغ قرضه مشخص يبرا يخصوص يفن
و  يد نسبت بـه بررسـ  يي مناسب بوده و در صورت نامناسب بودن معدن قرضه، باها سنگانتخاب  مسوولمانكار يپ. باشند

د طبـق دسـتوركار دسـتگاه نظـارت     يـ مانكار بايپ. دياقدام نما) دستگاه نظارت تاييدو  يماهنگبا ه(انتخاب معدن مناسب 
به كارگاه اقـدام   يليي تحوها سنگا در يدر محل معدن سنگ و  به تعداد كافي T-2طبق روش آشتو  نسبت به اخذ نمونه

اجازه مصرف  تاييدرد تا در صورت يار گار دستگاه نظارت قريج آن در اختيش شود و نتايآزما 2-2-6ف يطبق ردوده و نم
شـده در معـدن    يي حفـار هـا  سـنگ  يتمـام  تاييـد  يك معدن به معنـ يهاي سنگ در  از نمونه يمقدار تاييد.   داده شود

و  ها آزمايشس راساكه ب ييها سنگ يتمام. خواهد بود يي مصرفها سنگ يبند ت و دانهيفيك مسوولمانكار يو پ باشد مين
ي مردود اعالم شده ها سنگ يتمام. د، مردود بوده و قابل استفاده نخواهد بودين مشخصات را برآورده ننمايها، ا يا بازرسي
  .دستگاه نظارت از كارگاه خارج شوند تاييدمانكار و با روش مورد يد توسط پيبا

  يعيي طبها سنگ يمشخصات فن - 6-2-2
،   ر است و در صـورت لـزوم  يبه شرح زني چي و خشكه ييهاي بنا مورد مصرف در كار يعيي طبها سنگ يمشخصات فن

   :از طرف دستگاه نظارت اعالم خواهد شد تر بيش جزييات

 يعيبافت سنگ طب -الف

  : يعنيد سالم باشد يبا يعيبافت سنگ طب
  ) كرمو نباشد . (هاي سست باشد    ، ترك و رگه  اريبدون ش −
 .  بدون هر گونه خلل و فرج باشد −

 .  نداشته باشد يهوازدگ −

 .  باشد)  كنواخت و همگني ( دست يك −

  جذب آب  -ب
  : يعنياد جذب كند يد آب زينبا يعيسنگ طب

 .   صد وزن خود آب بمكددر 8ش از يد بياز آن نبا يا قسمتيتمام  −

 .   ا حل شوديو  وا رودد در آب ينبا −

   يزگيپاك -ج
  .   د به مواد مضرآلوده باشدينبا يعيسنگ طب
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   يجودر برابر عوامل  يداريپا -د
   :يعنيمقاومت كند  يد در برابر عوامل جويبا يعيسنگ طب

 )  ا نتركديپوسته پوسته نشده و  (دار باشد يپا يزدگ خيدر برابر  −

  .  درصد تجاوز نكند 10از ) رانيا  449طبق استاندارد  (در آزمايش سالمت با سولفات سديم آن  يافت وزن −

  فشاريمقاومت  - ه
 ها نقشهاز اندازه مشخص شده در  تر كمنبايد  617يا استاندارد شماره  ASTM C170وش ر به ها سنگفشاري مقاومت 

نسبت مقاومـت فشـاري در شـرايط    ( ضريب نرم شدن. مگاپاسكال باشد 15از  تر كمو مشخصات بوده و در هر حال نبايد 
  .باشد %70كم  دستبايد ) خشك به شرايط اشباع

  ش يمقاومت در برابر سا -و
 دست آمده بهجه ينت.  شود يم يريگ اندازه) رانيا  448طبق استاندارد  (ش لوس آنجلس يش با آزمايبرابر سامقاومت در 

  .  ديتجاوز نما ددرص 50د از يش نباياز آزما
مجـاز   نيـاز ه قطعـات سـنگ مـورد    يـ ، استخراج و ته ت سنگيفينان از كيو حصول اطمباال ي ها آزمايشپس از انجام 

 يبنـد  ك اسـتخوان يحاصله  يه گردد كه پس از مصرف، بنايته يد با ابعاد و اشكاليمورد مصرف با يها سنگ. خواهد بود
توانـد   يمـ  يدقت در انتخاب سنگ مصرف.  داشته باشد يهاي وارده مقاومت كاف ل دهد كه در مقابل باريرا تشك ي منسجم

  . ف مالت گردددر مصر ييجو جه موجب صرفهين قطعات سنگ و در نتيب يخال يسبب كاهش فضا

  يهاي سنگ ي مورد مصرف در كارها سنگانواع  -6-2-3
گردنـد كـه بـه شـرح      يه مـ يـ ته يدر استحكام بنا، به اشكال و ابعاد آنهاقطعات سنگ، برحسب مورد مصرف و نقش 

  : شوند يف ميتعر زيرمندرج در 
خل بنا دارد، سبب شه در دايآن در داخل بنا قرار گرفته و چون ر يست كه طول اصلا يقطعه سنگ: سنگ كله −

  . گردد مياستحكام آن 
 . رديگ يبنا قرار م يآن در امتداد نما يست كه طول اصلا يقطعه سنگ: سنگ راسته −

 .رديگ يست كه تمام ضخامت بنا را در بر ما ينگس  قطعه: يا سرتاسريسنگ دو كله و  −

  : شوند يف مير تعريگردند كه به شرح ز يم هيته يز به اشكال و ابعاديدر بنا ن آنها يقطعات سنگ بر حسب محل كارگذار
باشـد تـا    يشـه كـاف  ير يد دارايـ ن قطعه بايا . شود يكار برده م بنا به ياست كه در نما يقطعه سنگ: سنگ نما −

  . دينما  تامين، استحكام بنا را هم يضمن مقاومت در برابر عوامل جو
 . قرار ندارد يم در برابر عوامل جويمستقطور  بهو رود  يكار م ست كه در پشت نما بها يقطعه سنگ: سنگ پشت كار −
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 . شود يكار برده م ست كه در داخل بنا بها يقطعه سنگ: سنگ توكار −

 . شود يكار برده م ست كه در گوشه بنا بها يقطعه سنگ: سنگ نبش −

   .يي كوهها سنگ اي و ي رودخانهها سنگشوند، عبارتند از  يمصرف م يهاي سنگ ييكه در بنا ييها سنگانواع متداول 

  اي  ي رودخانهها سنگ -الف
،   آنها يش آب بر رويگر و بر اثر عمل فرسايكدير رودخانه و برخورد با يدن در مسيان حركت و غلتيدر جر ها سنگن يا 

ت كه اي اس رودخانه ي، سنگ  سنگ قلوه.   به صورت صاف درآمده است آنهاده شده و سطح ييدارشان سا ز و لبهيهاي ت    گوشه
مصـرف   يسـنگ  يوارسـاز يد ين اندازه سنگ قلوه كـه در سـطوح خـارج   يتر كوچك.   تر باشد متر بيش سانتي 5قطر آن از 

ي پركننـده  ها سنگعنوان  تواند به يمتر م سانتي 15از  تر كوچكي با قطر ها سنگقلوه   .  باشدمتر  سانتي 15بايد ،   شود يم
   .  وار مصرف شوديان ديدر م

   يي كوهها سنگ -ب
هـاي      وهيات استخراج بـه شـ  يعمل.   شود ياز معدن و رگه كوه استخراج م ميز گوشه بوده و مستقيت تر بيش ها سنگن يا

ي و يـا  اي بـاد  هاي ضـربه  ا چكشيهاي بزرگ و  ، پتك و قلم  ) منفجره (، مانند استفاده از مواد سوزا   رديگ يگوناگون انجام م
، اصـطالحا سـنگ قلـه      حجم بزرگ باشد يشود دارا يوه از معدن استخراج مين شيكه بد ياگر سنگ. 1چكش هيدروليكي

هاي الزم قواره     به اندازه يا در كارگاه ساختمانيطبق دستور دستگاه نظارت در معدن و  ييها سنگن يچن.   شود يده مينام
، سنگ تمـام  ي، سنگ مكعبيا ا رگهيبادبر  سنگ الشه، سنگ قواره، سنگ: عبارت است از يي كوهها سنگانواع .   شود يم

 .) هيه اليال ( يا نامنظم، سنگ تخته يتراش، سنگ چند وجه

  با سنگ ييبنا -6-2-4
و  هـا  نقشـه هـاي نشـان داده شـده در     ي مـورد نظـر را بـا قـواره و انـدازه     ها سنگهاي الزم،  ينيب شيد با پيمانكار بايپ

  . جاد نشوديا اي در كار  ر بوده و وقفهيپذ وسته امكانيپ يصورت ات بهيعمل يمشخصات، در كارگاه انبار كند تا اجرا
ش شده و مصوب كامال مطابقت يهاي آزما با نمونه يو مشخصات فن ظاهري د از جهتيكار با يشده به پا حمل مصالح 

ج يكه نتا نيا  مشخصات خود را از دست داده باشد مجاز نخواهد بود، ولو يكه در مقابل عوامل جو يمصرف مصالح. دينما
  . د شده باشديهاي ق در محدوده 2-2-6ي مشروح در بند ها آزمايشتمام 
هاي مختلف با توجه به مشخصات با دقـت و    بوده و قطعات سنگ در رج يشاغول د كامال يبا يهاي سنگ ها و سازه واريد

ا دسـتورات  يـ و  يـي ي اجراها شهنقهاي  بيطبق رقوم، خطوط و ش يسنگ ييبنا ياجرا يبرا. ده شونديكامل چ يكنواختي
  :است ير ضروريت نكات زيدستگاه نظارت، رعا

                                                       
1- Jackhammer  ل مكانيكي بي به جاي جامچكش هيدروليكي نصب شده : پيكور  
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  وزن سنگ  -الف
ك نفر بتواند به يباشد كه  يد در حدوديشود با يانتخاب م يساختن سازه سنگ يكه برا يعيك قطعه سنگ طبيوزن 

  .   خود قرار دهد يآن را برداشته و در جا يآسان

  نحوه استقرار سنگ  -ب
ا يـ ، عمـود بـر رگـه    يهـر قطعـه سـنگ سـاختمان     يهاي وارده بر رو روين يده شود كه راستايي چبه نحود يسنگ با

  .  اي برخوردار است ه ژيت ويه از اهميه اليي الها سنگدر مورد  مسالهن يا .   آن باشد يعيطب يبند هيال

  سنگ  ينما  -ج
  .   ن بخش انتخاب شوديمندرج در ات اصول يبا صاف و سالم سنگ با رعايد، از بر تقريسنگ، با ينما

   ها سنگقفل و بست  -د
قفـل و بسـت و    يبـوده و روش كارگـذار   يـي ي اجراها نقشهمندرج در  ها و ابعاد منطبق بر تراز  د كاماليبا يچين سنگ
  . و مشخصات باشد ها نقشهد بر اساس يز بايو قائم ن يهاي افق ه مالت در بنديضخامت ال

، قفـل و بسـت     ) يكلـه و عمقـ   (شـه  يو بلنـد ر )  راسته (شه يي كوتاه رها سنگد با استفاده مناسب از يا، بيسنگ يوارسازيدر د
ك يـ هر دو سنگ راسته حـداقل   يد به ازايبا يبه طور كل.   باشد تر كممتر  سانتي 15د از يوار نبايشه سنگ در دير.   جاد شوديا  الزم

  .  د سنگ كله باشديبا ها سنگسوم  كي،   جكار رود و در هر ر ك سنگ كله بهيوار حداقل يد يسنگ كله و در هر مترمربع نما
پشـت  .   در نظر گرفته شود تر بيشوار و نه يد يي كله به اندازه دو سوم كلفتها سنگشه يها بهتر است اندازه ر واريدر د

ب دسـتگاه نظـارت   يصورت تصو در.   رديك سنگ كله قرار گيا يك سنگ راسته يد يوار بايسنگ كله به نسبت ضخامت د
  .   استفاده كرد)  متر سانتي 60تا  (وار يد يبرابر كلفت يتوان از سنگ كله با ضخامت يم

  وار يضخامت د - ه
كـه   ، مگر اين  باشد تر كم متر سانتي 40د از ينبا يو زهكش ياريهاي آب    سازه يهاي اصل واريد يبرا يوار سنگيضخامت د

هـا طبـق       هـاي مقسـم و كـف سـازه     واريضخامت د.   مقرر شده باشد يگريب ديدستگاه نظارت ترت و دستورات ها نقشهدر 
  .   و دستورات دستگاه نظارت خواهد بود ييي اجراها نقشه

   ها سنگعدم تماس  -و
با سـنگ  م يمستق يچ سنگيها الزم است ه روي، به منظور انتقال بهتر ن  شود يكه با مالت ساخته م يهاي سنگ واريدر د

،   ، به جز در نمـا   ها سنگدور تا دور  يعنيرد يگ ق مالت انجامياز طر  د حتماين دو سنگ بايبرابطه .   گر در تماس نباشديد
  .   اي از مالت احاطه شده باشد د توسط اليهيبا
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  رگ اول  يبنا -ز
كه  ييوارهايژه دي، به ويهاي سنگ واريد ) رنديگ يقرار م يرسازيا زي، يپ يكه بالفاصله بر رو ييها سنگ (ن يريدر رگ ز

هاي  ها و محل    در گوشه.   استفاده شود)  يكله و عمق (شه يي بزرگ بلند رها سنگد از ي، با  شود ين بنا ميچ به صورت خشكه
ر يي سـا هـا  سـنگ برابر ارتفاع  2، حدودا   ها سنگن يا بهتر است ارتفاع .   مصرف شود ها سنگن يد از ايز بايها ن واريتقاطع د

، بـر    شـه يدن بـا ت يا كوبيرا با فشار دست  ها سنگد ي، با  ي رگ اولها سنگاستقرار  يبرا يهاي سنگ واريدر د.   ها باشد رگ
د بـا كمچـه از   يز بايهاي قائم را ن درز.   را پر كند ها قسمتر سنگ پخش شده و تمام يمالت مستقر كرد تا مالت در ز يرو

  .  ا النه حشرات نشوديعبور و تجمع آب باران و مالت پر كرد تا محل 

  )  يوارسازيدر د(نصب سنگ  -ح
د با دقت در محـل  ي، بلكه با  ده شوديا كشيوار در حال ساختمان پرتاب و يد يد سنگ بر روي، نباييات بنايهنگام عمل

بـه  ،   كنواخـت انجـام شـود   يطـور   د بهيبا يچين سنگ.   جا نشوند ي كار گذاشته شده جابهها سنگمورد نظر نصب گردد تا 
  .   گر آن باالتر نباشديي دها قسمتاز  رجك يش از يچ قسمت بنا بيكه ه ينحو

  در سرما  ييبنا -ط
وس يدرجـه سلسـ  + 5از  يمصالح مصرف يا دمايمحل كار و  يكه برودت هوا يبا سنگ در مواقع ييانجام هر گونه بنا

شده باشد تا دما  ينيب شيپ يداشتن محل و مصالح مصرف گرم نگاه يبرا يل كافيوساكه  نيا  ، مگر  ستي، مجاز ن  باشد تر كم
  .   نشود تر كماز مقدار ذكر شده 

  يسراسر يبند افق -ي
در ضخامت  يسراسر يك بند افقي،   متر ارتفاع 5/1هر  د دريبا)  بدون رگ و نامرتب (درهم  يبا نما  وارهايد تر بيشدر 

انتقـال بهتـر    يوار بـرا يـ كـردن د  از آن متعـادل  تر مهمنما و  يختگيمحدود كردن درهم ر ين كار برايا.   جاد شوديا  واريد
  .   شود يوار انجام ميد ين و پييهاي قائم به طرف پا روين

  وار يبافت د -ك
  .   ت شوديوار، رعايد، هم در نما و هم در ضخامت ديبا ها سنگقفل و بست 

  ها بند -ل
محـل اتصـال دو سـنگ توسـط      (از سـه درز   تـر  بيشد ي، هرگز نبا  واريو بافت قائم د يبافت افق ،  در سطح جلو و پشت

د يـ هاي قائم نبا وار، طول درزيد ي  در نما.   ل شوديتشك يك درز چهارراهيد يگاه نبا چيه يعني ؛  به هم برخورد كنند)  مالت
  .   باشد تر شبي،   هم قرار گرفته است ياز مجموع ارتفاع دو سنگ كه بر رو
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   يهمگن -م
د حـداقل برابـر بـا نصـف     ي، با  ها سنگ يمتوال رج، در دو   ن دو درز قائميب ي، فاصله افق  وارهايدر د تر بيش يهمگن يبرا
 متـر  سـانتي  15ي قـواره و بـادبر و از  ها سنگ يبرا متر سانتي 10د از ينبا يچ حالتين اندازه در هيا يول.  ها باشد رج ارتفاع

  .   باشد تر كممربع شكل دارد  يكه نما ييها سنگا يا شده و يي گونها نگس يبرا

  محافظت  -ن
د توجه داشت كه هر يبا.   اي به سنگ وارد شود د ضربهيرش و سخت شدن مالت نباي، تا گ  واريپس از نصب سنگ در د

  .   وار انجام شوديحتما قبل از نصب سنگ در د يو نماساز يكار ، قلميدار  شهيگونه ت
دن ياز لحظه رس يعنيه مراحل استفاده از سنگ يد در كليبا يزدگ خيژه ي، به ويمحافظت از سنگ در برابر عوامل جو

  .   رديانجام گ يبه خوب ييات بنايان عمليسنگ به كارگاه تا پا

   يرفع آلودگ -س
  .   صورت لزوم سنگ را شست هاي آن را پاك كرد و در  يه آلودگيد كلي، با  واريقبل از استفاده از سنگ در د

  مالت يبر رو يت قطعات سنگيمرطوب كردن و تثب -ع
ك سـنگ كـار   يـ كه  نيا  عالوه، قبل از هب.   استفاده كرد آنهارا مرطوب و سپس از  ها سنگد نخست ي، باييدر هنگام بنا

د و يآن پاشـ  يآب رو ي، كمـ   ز كـرد يـ جا كه ممكن است تم د تا آنين را بايريي رگ زها سنگ يي، سطح رو  گذاشته شود
مرطـوب   ييپـس از بنـا   يم و فصل تا مـدت يد متناسب با اقليز بايوار تمام شده نيد.   آن پخش كرد يسپس مالت را بر رو

  .   داشته شود نگاه
بـه منظـور   . از مالت از اطراف قطعات خارج شود يشود كه قسمت يت ميمالت كامال تثب يبر رو يقطعات سنگ موقع

د كـامال در  يـ تمـام قطعـات با  . قشر مالت قـرار داد  يد فقط از قسمت مسطح آن بر روي، هر قطعه سنگ را باحفظ تعادل
اجـرا   يد به نحويات بايعمل. مجاز نخواهد بود ييهاي بنا چ قسمت از كاريدر ه يخال يوجود فضا. رنديداخل مالت قرار گ
  . دست آمده مسطح باشد هشود كه پشت كار ب

جـا شـده    د سنگ جابـه ياز بايدر صورت ن. شود يجايي سنگ و جداشدن آن از مالت خوددار د از جابهيامكان با  دحتا 
در تماس بـا سـنگ    يميمالت قد. پاك شود يده به آن به نحو مناسبيز شده و مالت چسبيكامال تم دوبارهقبل از مصرف 

  . ن آن گردديده شده و مالت تازه جانشيد تراشيز باين
 يچينـ  سـنگ در داخـل   هـا  نقشههاي مشخص شده در  به اندازه)  ل مهارهاياز جمله م (له مهار يد وسيدر مواقع الزم با

ه يـ تعب يد به نحوي، قبل از نصب سنگ با قرار دادن مهارها يي الزم براها سوراخ.  ت گردديشده و در محل تثب شتهاذكارگ
  .  رنديامتداد قرار گك ي، در  هم يبر رو ها سنگ، پس از قرار دادن  ها سوراخگردد كه 
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  يبسترساز -ف
ت يهـا از صـلب   واريـ الزم اسـت بسـتر د   يهاي سنگ واريدر د يهاي احتمال و شكست ينامساو از نشست يريجلوگ يبرا

پـي از   كـه  درصـورتي . ر باشـد يپـذ  كنواخت امكانيبه صورت  يع بار به بستر پيتوز يريكامل برخوردار بوده و با اتخاذ تداب
  . ساخته شود دستگاه نظارت تاييدر مصالح مورد يا سايها از بتن مسلح  واريد يپ پذيري زياد باشد، شستجنس ريزدانه با ن

  يمالت مصرف -ص
  .فصل حاضر باشد 6-6د بر اساس مشخصات و مندرجات بند يبا ييهاي بنا در كار يمالت مصرف

  ات يتوقف عمل -ق
 يات سـاختمان يد كه عملينما يامكان سع  دحتا د يمانكار باي، پيانسان يرويهاي الزم از نظر مصالح و ن ينيب شيبا توجه به پ

 يد كار قبليبا ييكار بنا دوبارهشروع  يبرا. به اتمام برسد) يهاي ساختمان درز (شده   ينيب شيهاي پ ان كار روزانه در محليدر پا
اي بـه اتصـال    صـدمه   گونه چيمحفوظ بماند تا هده و ي، سطح كار كامال پوشدوبارهشده و در فاصله توقف و شروع  يكامال آبپاش
  .  گردد نگهداريد به طور مطلوب يات انجام شده بايخبندان تمام عمليدر صورت بروز . وارد نگردد

  با سنگ  ييانواع بنا -6-2-5
  : شود يم يطبقه بند زيربه پنج گروه به شرح  آنها يبا سنگ برحسب نماساز ييات بنايعمل

  )نماسازي با سنگ الشه موزاييكي(ر منظم يغ يسازبا سنگ قواره و نما ييبنا -1
 منظم  ياي بادبر و نماساز با سنگ قواره ييبنا -2

 منظم  ياي سرتراش و نماساز با سنگ قواره ييبنا -3

 منظم  يم تراش و نماسازياي ن با سنگ قواره ييبنا -4

 اي تمام تراش  با سنگ قواره ييبنا -5

 ر منظم  يبا سنگ قواره غ ييبنا -5-1- 6-2

كـه   رسند، مشروط بر اين يبه مصرف م يدار شهي، بدون ت آنهاز يهاي ت بعد از شكستن گوشه ها سنگ، يينان نوع بيدر ا
  .  ن بند مطابقت داشته باشديد شده در ايبا اشكال و ابعاد ق يي مصرفها سنگاشكال و ابعاد 

. باشـد  تـر  بـيش شه آن يعرض و ر د ازيدر نما نبا ها سنگارتفاع . است متر سانتي 15داقل ارتفاع سنگ قواره در نما ح
ي ها سنگ يي راسته برابر ارتفاع سنگ و براها سنگ ي، برامتر سانتي 40ي كله ها سنگ يبرا ها سنگشه يحداقل طول ر

وزن و حجم سنگ مورد مصـرف بـه   . باشد مي متر سانتي 50باشد،  يوار كافيد ، در صورتي كه ضخامتيا سرتاسريدو كله 
  .  باشد تر كممترمكعب  006/0وگرم و  ليك 15د از يب نبايترت
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ك سـنگ  يـ ،  هـر مترمربـع نمـا    يدار بـوده و بـه ازا   شـه يد كامال ريرسد با يبه مصرف م اي كه در نما ي قوارهها سنگ
 يا سرتاسـر يـ سـنگ دو كلـه    ي، بـه جـا   تر باشـد  متر بيش سانتي 50وار از يچنانچه ضخامت د.  كار رود د بهيبا يسرتاسر

ـ .  گر را بپوشاننديمتر همد سانتي 15كه حداقل  ينگ كله مقابل هم استفاده نمود به نحوتوان از دو س يم كـار بـردن    هاز ب
 يهـاي متـوال    جهاي قائم ر كارگذارده شوند كه بند يد طوريبا ها سنگ.  نمود يد جدا خودداريي كوچك در نما باها سنگ

   . رنديك امتداد قرار نگيدر 
با سـنگ قـواره    ييدر بنا.  رديهم در گوشه بنا قرار گ يرو صورت متوالي به ،له و راستهد به طور كيبا يي نبشها سنگ

با يتقر ها سنگه يد دقت شود كه كليبا قائم باشد و باين قطعه تقريو طرف يد به شكل افقيسنگ با ، كف هر قطعه رمنظميغ
  .  رنديگر قرار گيكدي ياند رو كه در معدن قرار داشته يبه وضع
 4ن ضـخامت تـا   يـ ا  ييدر موارد اسـتثنا .  ندينما يانتخاب م متر سانتي 5/2ها را معموال  ، ضخامت درز ييوع بنان نيدر ا
  .  ها مجاز نخواهد بود كار بردن خرده سنگ در داخل درز هب.  ش خواهد بوديقابل افزا متر سانتي

  منظم  يبا سنگ بادبر و نماساز ييبنا -5-2- 6-2
.  باشـند  يو قـائم مـ   يهاي افق درز يهم قرار گرفته و در نما دارا يبر رو يهاي افق فيبه رد ها سنگ،  يين نوع بنايدر ا

ل درآمـده و  يبا مكعـب مسـتط  يز به ابعاد تقريهاي بزرگ نوك ت له چكشيد به وسيشود با يكار برده م كه در نما به يسنگ
.  شـود  يده مـ يـ كـه اصـطالحا بـادبر نام   شـود   يدار شـه ي، ت د به طور ناهموار با چكـش يرد بايگ يكه در نما قرار م يسطح

، در  يين نـوع بنـا  يـ در ا.  ديتجاوز نما متر سانتي 4د از يسنگ نبا ، نسبت به لبه قطعه ) بار سنگ (هاي سطح بادبر  يناهموار
كار منحصـرا بـه صـورت قـواره نـامنظم       يدر پشت و تو يي مصرفها سنگ،  شوند يدار شهيد تيي نما باها سنگكه   يحال
  .  شوند يبرده م كار به

قفـل و   يا سرتاسـر يـ ي كله، راسته و دو كلـه  ها سنگكار بردن  د با بهيكار با يي پشت و توها سنگي نما با ها سنگ
شـده و بـه طـور كلـه و      يدار شهيت د كامال در دو سطحيشوند با يكار برده م ههاي بنا ب كه در گوشه ييها سنگ .بست شوند

 .  رنديگر قرار گيكدي يبنا رو در گوشه صورت متوالي به ،راسته

برابـر   2د يشه باين ريطول ا.  شه در داخل بنا باشندير يباشد كه دارا ييها د شامل كلهيبا درصد سطح نما 20داقل ح
و حداقل طـول   متر سانتي 20و  40ب برابر يحداقل طول و عرض هر سنگ كله به ترت.  ضخامت هر قطعه سنگ كله باشد

، برابـر بـا    واريد ي، در صورت وجود عرض كاف و حداقل طول هر سنگ دو كله متر سانتي 20برابر و عرض هر سنگ راسته 
  .  ي كوچك در نما مجاز نخواهد بودها سنگكار بردن خرده  به.  باشد متر سانتي 50

در تمـام   يسـاو ا بـا ارتفـاع م  يـ ف و يك رديدر  يو با ارتفاع مساو يهاي افق فيد با رديبا سنگ بادبر با ييهاي بنا كار
وار يدر صورتي كه ضخامت د.  شود يكار برده م ك سنگ دو كله بهيهر سنگ كله  يف به ازايدر هر رد. ها انجام شود فيرد
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 متـر  سـانتي  15سنگ كلـه مقابـل هـم كـه حـداقل       2توان از  ي، م يسنگ سرتاسر يجا هب ، ديتجاوز نما متر سانتي 50از 
  .  گردد ميدر پشت كار نصب  يگريدر نما و د يكين دو سنگ يا .  د، استفاده نمو گر را بپوشاننديهمد

در نمـا و پشـت    يي مصرفها سنگن ارتفاع يبنابرا د؛ك تراز ساخته شويدر  زمان همد يف باينما و پشت كار در هر رد
  .  تراز باشند د برابر و هميف بايكار در هر رد

د يها با لبه درز.  باشد متر سانتيش از دو يو ب متر سانتي 1از  تر كمد ياو قائم بوده و نب ي، افق ي نماها سنگن يهاي ب درز
دو  يفاصله افق.  رندين قرار گيريف زيي ردها سنگد در وسط يبا يهاي متوال فيهاي قائم در رد درز.  ا باشديم و گونيمستق

  .  باشد متر سانتي 10د برابر با يحداقل با يف متواليدرز قائم در دو رد
كه  ييها سنگ.  رو بزند ها سنگ يال از مالت از البه يرند كه قسمتيگ يخود كامال قرار م يدر جا يسنگ موقعقطعات 

  .رنديها و در انتهاي بنا قرار گ د در گوشهيل درآمده است بايبا به شكل مكعب مستطيتقر

  منظم  ياي سرتراش و نماساز با سنگ قواره ييبنا -5-3- 6-2
بـا بـه شـكل    ين فصـل تقر يـ ا و مشـروح در   ييهاي اجرا ندازه و ابعاد مندرج در نقشهطبق ا ها سنگ،  يين نوع بنايدر ا

هـر قطعـه    ياز سطوح جانب يقسمت.  گردند يه مي، ته ل نمودار شوديا مستطي، كه در نما به شكل مربع و  ليمكعب مستط
 15 يو تحتـان  يح فوقـان د در سـط يـ ن تـراش با يـ ا حـداقل عمـق   .  شود يرد با چكش تراش ميگ يسنگ كه در كار قرار م

 يبرجسـتگ . له چكش صاف و مـنظم خواهـد شـد   يي نما به وسها سنگ.  متر باشد سانتي 8ن يمتر و در سطوح طرف سانتي
در .  متر خواهـد بـود   ميلي 15به عرض  قلم درزي دارا ها سنگن يا.  ديمتر تجاوز نما ميلي 15د از ينبا ها سنگ يسطح نما

  .  باشد مير منظم يكار و توكار منحصرا به صورت قواره غ در پشت يرفي مصها سنگ،  يين نوع بنايا
، ارتفـاع   د برابر باشـند يف بايدر هر رد ها سنگكه ارتفاع  يدر حال. رنديگ يهم قرار م يبررو يهاي افق فيبه رد ها سنگ

ـ  ،اسـت  متر انتيس 18ف يحداقل ارتفاع هر رد. توان نابرابر انتخاب نمود يهاي مختلف را م فيدر رد ها سنگ اخـتالف   يول
  . ديها تجاوز نما فيك پنجم ارتفاع متوسط رديد از ينبا يف متواليي دو ردها سنگارتفاع 
 5/1تـر از   متـر و بـيش   ك سـانتي يـ از  تـر  كـم د يـ ها نبا ن درزيو قائم بوده و عرض ا يد افقي، با در نما ها سنگن يهاي ب درز
را  يف تحتانيهاي رد ، درز فيك رديي ها سنگكه  ين معنيان قرار خواهند گرفت، به ايدر م يكيهاي قائم  درز.  متر باشد سانتي

  .  متر باشد سانتي 15د حداقل ين بايريف زيهاي قائم رد ف با درزيك رديهاي قائم  ن درزيب يپوشاند و فاصله افق يم

  تراش  ميبا سنگ ن ييبنا -5-4- 6-2
.  باشـد  متـر  سانتي 15د حداقل يشه سنگ بايا در ريو برگشت گونده شده يدر تمام نما تراش ها سنگ يين نوع بنايدر ا
 متـر  سـانتي  2قلـم درز بـه عـرض     يدارا ها سنگن يا .  ديتجاوز نما متر ميلي 10د از ينبا)  سنگ بار (سنگ  ينما يبرآمدگ

درشت  يي مصرفها سنگ،  يين نوع بنايدر ا.  تجاوز كند متر ميلي 12د از يدر نما نبا ها سنگهاي  ضخامت درز.  خواهد بود
  .  باشد ميرمنظم يو توكار منحصرا به صورت قواره غ
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ـ .  گردد ميانجام  يبا ارتفاع مساو يهاي افق فيتراش در رد ميبا سنگ ن ييبنا  2د از يـ ف نبايـ ن دو ردياختالف ارتفاع ب
ف يـ فاصـله دو درز قـائم در دو رد  ه شـوند كـه   يـ د تعبيبا يان طوريك در ميهاي قائم در نما  درز.  ديتجاوز نما متر سانتي
  .  نباشد تر كمك سوم طول سنگ ياز  يمتوال

  تراش  اي تمام با سنگ قواره ييبنا -5-5- 6-2
ن ياز بهتر ها سنگ،  شود يها انجام م ها و پل آبرو ي، باال ها ي، گالر ها تونل ي، ورود ها كه اكثرا در قوس يين نوع بنايا در 

  .  ب و نقص و منفذ باشندياز هر گونه ع يو عاركنواخت يد يشده و با هيطبقه معدن ته
مسـطح و   هـا  سنگاطراف .  گردد يدار شهيصاف و ت يد با قلم حجاريسنگ با ه سطوح هر قطعه ي، كل يين نوع بنايدر ا

 لبه.  ده شونديتراش ييي اجراها نقشههاي مندرج در  د طبق اندازهيي تمام تراش باها سنگ.  ه خواهد شديبدون اعوجاج ته
.  ده باشـد يـ د لـب پر ينبا ها سنگو نبش  يخطوط مرئ.  ده نشوديو شكاف د يآثار شكستگ آنهاز بوده و در يد تيبا ها سنگ

با قلم  متر سانتي 3ا يو  2اي به عرض  هي، حاش هر قطعه سنگ يتواند دستور دهد كه در دور سطح مرئ يدستگاه نظارت م
  . متجاوز باشد متر ميلي 10د از يگر عمود و عرض هر درز نبايكديدر نما بر  ها سنگهاي  درز.  شود يحجار

  يمانيبا بلوك س ييهاي بنا كار - 6-3

. ردين بخـش صـورت پـذ   يا و مندرجات  يخصوص ي، مشخصات فنييهاي اجرا د بر اساس نقشهيبا بلوك با ييات بنايعمل
آالت و  ، ماشـين يانسان يروين آن در كارگاه، نه مصالح و انبار كرديهاي الزم از نظر ته ينيب شيپ ي مانكار موظف است تماميپ

  . سر باشديم يبند كار بر اساس برنامه زمان يمداوم و بدون وقفه را به عمل آورد تا اجرا ياجرا يابزار الزم برا
باشـد كـه در صـورت     يب بوده و سـطوح آن طـور  يسالم و بدون ع و كامال مكعب مستطيل ديساده با يمانيي سها بلوك
  . بايد كامال آبخور شود تا آب مالت را جذب نكند ها بلوكقبل از مصرف، .   ديجاد نمايا با اندود  ير كافيو گ يچسبندگ ياندودكار
ن و يريـ ز شده و مـالت در سـطح بسـتر ز   يد كامال تميشود با يآن آغاز م يبر رو ييهاي بنا ن كه كاريريه سطوح زيكل
،  هـا  بلـوك ش از اندازه الزم زودتر از موقـع كارگذاشـتن   يد بيت را نبامال.  هاي قائم بلوك پخش گردد جدار ين رويهمچن

ا از يـ ، كـف و   داربست يشده كه از رو مالت سخت.  ، مالت سفت نگردد يمانيي سها بلوكپخش نمود تا قبل از قراردادن 
  .  رديد مورد استفاده قرار گيگر برداشته شده باشد نبايهاي د محل
 ييها بلوكد با يبا ينيچ  ، بلوك است يب كله و راسته كافيبه ترت ينيچ  بلوك يوار برايت دكه ضخام يجز در موارد هب

 يخـال  يكه جدار و فضا يده شود، به طوريد كامال تراز چيبلوك با.  وار باشديضخامت د يرد كه عرض آن مساويصورت گ
د كامال شـاغول و مطـابق بـا    يكار حاصله با.  رديگ ك امتداد قراريان در يك در مي ياي متواله  رجآن قائم باشد و درز قائم 

د بـه  يـ چ يانيـ ي مهـا  قسمتد قبل از يوار را بايانتها و گوشه د.  باشد ها نقشههاي نشان داده شده در  ، جهت و محور ابعاد
كه در هر  يطور كنواخت انجام شود بهيد به طور يبا ينيچ بلوك.  باشند يانيهاي م  جباالتر از ر جر 5ا ي 4وسته يكه پ يطور
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د پس از سـخت  يبلوك نصب شده نبا.  گر آن باالتر نباشديي دها قسمتك متر از يش از يوار بيك ديچ قسمت از يزمان ه
رد كـه  يـ صورت گ يد در زمانيبلوك با يينها ينيگزيجا.  خود حركت داده شود يه مالت از جايرش اوليگ يا حتيشدن و 

 يبعـد  ينـ يچ جاد قفل و بست با بلـوك يا قطع شود كه  يد در حالتيمه تمام باين ينيچ  بلوك.  مالت هنوز كامال شل است
 يهـاي سـطح   برداشته شود و بند يه مالت اضافيد كليشروع گردد با يف بعديرد ينيچ  كه بلوك قبل از آن.  ممكن باشد

  .  س گردنديد كامال با آب خيبا
نشـده   يبندكشـ  ينـ يچ ي نما كه به هنگـام بلـوك  ها بلوكن يهاي ب درز.  د كامال با مالت پر شوديهاي قائم با ه درزيكل
 يريـ كـه هنـوز خم   يها رفته و هنگام د كامال داخل درزيمالت با.  پرگردند يد كامال پاك و سپس با مالت بندكشيباشد با

د بـه عمـق   يشوند با يم يا نماسازيده و يها كه بعدا پوش واريه ديداخل كل.  شود ياست با ابزار مناسب به طور مقعر بندكش
  .  ز گردديو تم ياز مالت خال يكاف

د در مقابل برف يبا يماني، بلوك سييگر بنايهاي قابل قبول د ا پوششيو  يكيهاي پالست در صورت لزوم و با استفاده از ورق
د يـ با يمانيك سـ هاي بلو رود كار يخبندان ميسرد كه احتمال  يدر هوا.  گر محافظت گردديد يو سرما و هر گونه عوارض جو

سـاعت پـس از    72درجـه بـه مـدت     5حـداقل   يكـه دمـا   يده شده و در صورت لزوم به آن حرارت داده شود، به طوريپوشان
  .  روز مرطوب نگاه داشته شود 7د به مدت يبا يمانيهاي بلوك س گرم، كار يدر هوا.  تامين گردد ينيچ بلوك
  . ل مشابه استفاده شوديا وسايم بلوك از اره ياز به نير صورت نو د يكردن بلوك خوددار د از خردكردن و قطعهيبا

  يمانيمشخصات بلوك س - 6-3-1

  ابعاد  -الف
هـاي      از انـدازه  يكـ يران يـ ا د از لحاظ حمل و نقل و كاربرد آن طبق استاندارد يبا يتوخال يمانيي سها بلوكابعاد 

 ر ازيـ غ يگريهاي د    توان با اندازه يرا م يمانيلوك س، ب  در صورت تاييد دستگاه نظارت.   باشد )1- 6(مندرج در جدول 
  .   ها ساخت ن اندازهيا 

  نسبت ابعاد -ب
  : ت شودير رعايهاي ز د نسبتيبا يتوخال يمانيدر انتخاب اندازه بلوك س

،   گريبه عبارت د.   باشد تر بيشد يطول كل در همان جهت نبا 23بلوك از يي توخالها قسمتهاي     مجموع اندازه −
در  تـر  كـم د يطول كل بلوك در همان جهت نبا 13هاي بلوك از    وارهيا ضخامت ديي پر ها قسمتمجموع اندازه 
  .   نظر گرفته شود

 .   درصد سطح كل آن باشد 45ش از يد بيهر بلوك نبا يي توخالها قسمتسطح  −

ي هـا  بلـوك و در  متر سانتي 4از  تر كمد يي بزرگ و متوسط نباها بلوكدر  يو خارج يهاي داخل ضخامت جدار −
 .   باشد متر سانتي 3از  تر كمد يكوچك نبا
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  يمانيي سها بلوكابعاد اندازه  -1-6جدول 

 نوع
 )متر سانتي( ياندازه اسم )متر سانتي( ياندازه واقع

 طول عرض ارتفاع طول عرض ارتفاع

 40 30 20 39 30 19 بزرگ
 40 20 20 39 20 19 متوسط
 40 10 20 39 10 19 كوچك

   يدر ابعاد خارج يروادار -6-3-2
   :ر استيهاي مجاز به شرح ز    ر اندازهييحداكثر تغ

  متر ميلي  ± 5/1ارتفاع و عرض  يبرا −

   متر ميلي  ± 3طول  يبرا −

  مصالح  -6-3-3
 5در فصل د مطابق مشخصات مندرج يآب باو  يمان، مصالح سنگيشامل س يي بتنها بلوكدر ساخت  يمصالح مصرف

ل شـده  يتشك دانه و درشت  زدانهياز دو نوع ر يي بتنها بلوكمورد مصرف در  ين، مصالح سنگيعالوه بر ا. ه باشدينشر نيا 
حـال   در هر.   باشد تر بيش يواره بلوك بتنين ديتر ك دوم ضخامت نازكيد از يها نبا    ن دانهيتر بزرگ يحداكثر درشت.   است

  .   نچ رد شوديا  12د از الكيه مصالح بايكل

   يخارج ينما -6-3-4
 -  كاهش نشـت آب  منظور به-د شو يكه با بلوك ساخته م مجاور آب يهاي فن    هاي سازه واريدسطح  يرو كه جايي آناز 

د يسطح اندود شده با.   آن بچسبد يرو يخوب هببافت خشن باشد تا اندود  يدارا نماي ظاهري بلوك دياندود خواهد شد، با
  .   شده و مرطوب نگاه داشته شود يشود و طبق دستور دستگاه نظارت تا مدت الزم آبپاش يقلي، پرداخت و ص  كامال صاف

  مخلوط بتن مورد مصرف در بلوك  -6-3-5
بـتن   يمقدار آب مخلوط بـرا  .ل شوديمانه ماسه تشكيپ 5/2مانه شن و يپ 5/3مان، يمانه سيك پيد از يمخلوط بتن با

.   هر مترمكعب بتن خواهـد بـود   يتر برايل 160-180بتن لرزانده نشده برابر با  يتر و برايل 130-150لرزانده شده معادل 
كه مقاومت الزم  يتوان مقدار مناسب آب را به طور يم يدر صورت لزوم با نظر دستگاه نظارت و با توجه به مصالح مصرف

خشـن بـوده و    ينما يق باال دارايي ساخته شده به طرها بلوككه  نظر به اين.   ن كردييش تعيله آزمايبه وس،   ديدست آ به
طبـق  .   شود يساز مان نرم، نمايد با اندود ماسه سيبنا حتما با يهاي خارج    وارهي، د  ستير قابل نفوذ نيدر مقابل نشت آب غ

صـد درصـد آن از الـك     (زدانـه  يمانه ماسه ريمان و سه پيمانه سيك پياز  يبيركد تي، اندود با  رانيا  300استاندارد شماره 
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بـوده و ضـخامت   )  بگذرد 200درصد آن از الك شماره  10و حداكثر  100درصد آن از الك شماره  25، حداكثر   8شماره 
  .   نباشد تر كم متر سانتيك يآن از 

  مخلوط كردن  - 6-3-6
اسـتفاده  براي ايـن منظـور    يكيل مكانياز وسانمودن آب صورت گرفته و مخلوط كردن مصالح بايد قبل از اضافه 

ابد و توده از لحـاظ  يمواد ادامه  دست يكع يد تا پخش و توزيهم زدن عوامل متشكله با كردن و به عمل مخلوط. شود
بـا تاييـد   نچه چنا. باشد تر كمقه يد مدت مخلوط كردن از دو دقيچ حالت نبايدر ه يول ،  كنواخت شوديرنگ و محتوا 

 يد در رويـ ، تـوده مخلـوط با    رديـ گ يو بـا دسـت انجـام مـ     يكيله مكانيكردن بدون وس عمل مخلوطدستگاه نظارت، 
كنواخت ينان از يجه خوب و اطميد تا حصول نتيعمل اختالط با.   خته شوديكه مانع دخول و نفوذ آب باشد ر ييسكو

  .   ابديشدن رنگ مخلوط ادامه 

  يمانيي سها بلوكاختن ه و سيته يچگونگ -6-3-7
به دفعات در  متر سانتي 5/7تا  5هاي  د در قشري، مخلوط با  رديگ يانجام م يل دستيدر صورتي كه ساختن بلوك با وسا

له مالـه صـاف و هـم    يقالب به وس يگاه رو ده و سفت شود تا قالب پر گردد و آنيخته شده و هر قشر جداگانه كوبيقالب ر
ن باالتر از سطح آن كـامال پـر شـده و بـه     يد تا ارتفاع معي، قالب بايكيل مكانيتن بلوك با وسادر صورت ساخ.   سطح شود

  .   د و سطح را صاف كرديآن را كوب يكيله مكانيد با وسيسپس با.   لرزانده شود)  براتوريو (له دستگاه لرزاننده يوس
ده دور از آفتاب و باد يدر انبار سرپوش يصفحات چوب يورا از قالب جدا كرد و ر ها بلوكد يزدن، با بالفاصله بعد از قالب

جا كـردن خطـر شكسـتن     شود تا در موقع جابه سخت ها بلوكر شده و يگ هم يد قرار داد تا مواد متشكله به حد كافيشد
  .   ساعت باشد 12از  تر كمد ين مراقبت نبايدر هر حال مدت زمان ا.   وجود نداشته باشد

  ) آب دادن (در آب  ها بلوك رينگهدا يزمان الزم برا -6-3-8
از آب بـه   يروز داخل مخزن 7برداشت و مدت  يصفحات چوب يد از رويه شده را پس از سخت شدن بايي تهها بلوك

مخـزن آب در   يرا بـه جـا   آنهـا تـوان   يمـ  هـا  بلوكدادن  آب يبرا.   ور باشند در آب غوطه ها بلوكقرار داد كه تمام  يطور
كـه اطـراف آن    ييها    م شده است قرار داد و توسط لولهيمترمربع تقس 5تا  4هاي  كه به سكو اي ه محوطه مسطح فرش شد

ن يـ ا .   را كامال مرطوب نگـاه داشـت   آنهاروز  21مدت  يد و برايپاش ها بلوك يسوراخ شده است آب را دائما با فشاركم رو
  .   جود داشته باشدمناسب است كه آب فراوان و مخزن تحت فشار آب و ييها محل يروش برا

  خشك كردن  -6-3-9
ج يروز آب خود را بـه تـدر   28د در مدت ير فواره آب ماند بايروز در ز 21ا يو  روز در مخزن آب 7  كه بلوك پس از آن

عبـور   آنهـا از داخـل   يقرار داد كه هوا به راحت يرا طور آنهاد يبا ها بلوككردن  خشك يبرا.   پس دهد و بعدا مصرف شود
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كنواخـت  يرا بـه طـور    آنهـا ها رد شده و     قرار داده شود تا هوا از داخل حفره يبه صورت افق ها بلوكب كه يترتن يبد.   كند
  .   د قبل از مصرف به طور كامل خشك شونديبا ها بلوك.   خشك كند

  يكيزيمشخصات ف -6-3-10
سـطح   يمربـع بـرا   متـر  سـانتي لوگرم بر يك 280د يكار با يل پايدر موقع تحو يمانيي سها بلوك يحداقل تاب فشار

مانده در  يكه نسبت وزن آب باق ي، به طور  د خوب خشك شده باشديبا ها بلوك، يش تاب فشاريآزما يبرا.   مقطع پر باشد
  : ر نباشدير زيش از مقاديبه وزن هر مترمكعب بلوك ب آنها

  ر مترمكعبلوگرم ديك 1400از  تر مساوي يا بيشبا وزن مخصوص متوسط  ييها بلوك يدرصد برا 2 −
 لوگرم در مترمكعب يك 1400از  تر كمبا وزن مخصوص متوسط  ييها بلوك يدرصد برا 5 −

  .   داخل آن است يخال يك مترمكعب با در نظر گرفتن فضايمنظور از وزن مخصوص متوسط بلوك وزن 

   يد ظاهريبازد -6-3-11
ن لحـاظ  يـ ا  از.  باشـد  ، شـود  ير كار مكه باعث ضعف بلوك د يگريو نواقص د ي، بدون شكستگ  د سالميبا ها بلوكتمام 

   .  كرد يوب خودداريي معها بلوكرا هنگام مصرف مورد كنترل قرار داد و از مصرف  ها بلوكك يك يد يبا

  يگذار و عالمت ينمونه بردار -6-3-12
نمونـه   بلوك به عنوان 21م كرده و از هر گروه يتقس ييتا 100هاي  را به گروه آنهااست  الزم، ها بلوكش يهنگام آزما

جـه  يك نسـخه از نت يـ .   رديش قرار گيبلوك جدا شود تا مورد آزما 21دست آمده دوباره  ههاي ب    از مجموع نمونه.   جدا شود
را  هـا  آزمايشكردن  ا اضافهيد و ي، دستور تجد  چنانچه دستگاه نظارت الزم بداند.   شود يم دستگاه نظارت ميتسل ها آزمايش
  .   باشد ميران يا  70بر طبق استاندارد شماره  ها آزمايشمربوط به  جزيياتي الزم و ها آزمايشنجام ط ايشرا.   كند يصادر م

  با آجر ييبنا -6-4

 ييي اجراها نقشهس مشخصات، راساد بيكار با يو روش اجرا يشامل انتخاب نوع آجر، مالت مصرف يات آجركاريعمل
 ينوع توپر ممكن است فشار.  باشد ميا مجوف ياز نوع توپر و  در بنا يآجر مصرف. رديو دستورات دستگاه نظارت صورت گ

  . مان خواهد بوديمنحصرا ماسه س ينيآجر ماش يبرا ينوع مالت مصرف. باشد ينيا ماشيو 
محل . ديات نسبت به تدارك و انبار كردن آجر اقدام نمايعمل ياجرا يبند است با توجه به برنامه زمان موظفمانكار يپ
ه آجـر  يـ گردد و تخل ينيب شيهاي مناسب كارگاه پ د با نظر دستگاه نظارت و در محلينحوه انباركردن آجر باكردن و  انبار

  . نگردد آنهاشدن  با دقت انجام شود تا باعث شكسته
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ضـربه دو آجـر بـه    .   باشـد  يشكل منظم هندس يخبندان مقاوم بوده و دارايد محكم و بدون ترك و در مقابل يآجر با
كنواخت و يب يترك يد دارايآجر با.   ستيده قابل قبول نيشده و تاب آجر شكسته و له.   ن زنگ داشته باشديطن ديگر بايكدي

ا خـرد شـده باشـند،    يا آلوئك زده و يده و يكه بر اثر نفوذ آب ترك ييمصرف آجرها. باشد يو گچ يهاي آهك از دانه يعار
  . ستينباشد مجاز ن پخته كامال اه رنگ كهيهاي قرمز و س مصرف آجر. مجاز نخواهد بود

بخـش   تيد رضايبا آنهادر مورد  يشگاهيج آزمايرند و نتايد دستگاه نظارت قرار گيد مورد بازدي، قبل از مصرف با  آجرها
ا آلوئـك  يـ كه بر اثر نفوذ آب بتركد و  يآجر. شده و گرد و خاك آن گرفته شود بردن مرطوبكار  هبد قبل از يآجر با.   باشد
د بـا  يدن آجر بايچ يبرا.   نديمالت بنشروي باشد كه آجر كامال  يد طوريمالت با يريحالت خم.   ستي، قابل مصرف ن  كند

ا يكه ضمن كار ترك بردارد  يآجر.   ديها مطابق مشخصات درآ د تا فاصله بنديمالت كوب يرو يآجر را به حد ييچكش بنا
  .  جر سالم و مالت تازه پر شودد از جا برداشته شده و محل آن با آيخرد شود با

ها  در محل نبش. ديها تجاوز نما ر قسمتياز سا ترم كيش از يد بيضمن كار نبا يهاي مختلف بنا، ارتفاع آجركار در قسمت
رد، اتصال يقرار گ يا سنگيو  يبتن يدر مجاورت بنا يآجر يدر صورتي كه بنا. جاد نموديا  د قفل و بست كامليان بايك در مي

  . جاد گردديا  يين دو نوع مصالح بنايا  نيك قفل و بست بيد يدر هر متر ارتفاع، حداقل با. باشد مي يگر ضروريكديبه  آنها
د يـ هـا با  ن آجريهاي قائم ب درز.   تجاوز كند متر ميلي 12د از ياست و در هر حال نبا متر ميلي  10 ها عموما ضخامت بند

.   رديـ د در امتداد هم قـرار گ يگاه نبا چيه يمتوال يف آجركاريهاي قائم دو رد درز.   با مالت پر شود يبعد جدن ريقبل از چ
ها آجر مصرف شـود،   كوچك و پوشش كانال يو زهكش ياريهاي آب    ص دستگاه نظارت در سازهيدر صورتي كه بنا به تشخ

نباشد اندود شده و سـطح   تر كم متر سانتي 5/2كه از  يمان به ضخامتيآن با مالت ماسه س يرو يد بدون انجام بندكشيبا
د عـالوه بـر مرطـوب كـردن     ي، با  اندود يقبل از اجرا.   شود تا آب در آن نشت نكند يقليپرداخت و ص ياندود با ماله فوالد

د بـه مـدت الزم بـه    يـ اندود مـالت با .   رديصورت گ يشود تا قفل و بست آجر با مالت به خوب يها خال ، بند آجر سطح كار
  .   و مرطوب نگاه داشته شود يدستگاه نظارت آبپاش دستور

ت جذب آب آن يساخته شود كه خاص يد با آجريم و دائم دارد، بايكه با خاك تماس مستق يوار آجريآن قسمت از د
  . استفاده كرد ينيهاي توپر ماش توان از آجر ين موارد ميكم باشد، لذا در ا يليخ

خلـل و فـرج دارنـد انتخـاب      تـر  كمكه   ييآنهاها و  ن آجريتر ن منظميد از بيشوند با يكار برده م كه در نما به ييآجرها
 75د حـداقل برابـر   يـ د بايـ نما يكار برده شود، مساحت مقطع خالص كه بار تحمل مـ  در صورتي كه آجر مجوف به. گردند

كـار   از بـه . فاصله داشته باشـد  از بر آجر متر ميلي 19از  تر كمد ينبا يچ سوراخيط هيدرصد مساحت مقطع كل بوده و مح
  . نمود يد خودداريموجود نباشد با ين دو سوراخ آن فاصله جداريكه ب ييبردن آجرها
 يگـو  كنواخـت بـوده و پاسـخ   يد از نوع مرغـوب بـا مقطـع    يبا يو زهكش ياريهاي آب مورد مصرف در كار ينيآجر ماش

  : ر باشديران به شرح زيا هاي  مندرج در استاندارد يكيو مكان يكيزيي فها آزمايش
 يمقاومت فشار −

 در آب جوش نگهداريساعت  5جذب آب پس از  −
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 در آب سرد  نگهداريساعت  24جذب آب پس از  −

 نگهداريساعت  5در آب سرد به جذب آب پس از  نگهداريساعت  24نسبت جذب آب پس از (ب اشباع يضر −
 )در آب جوش

  ) يش خمشيدر آزما ( يختگيتنش حد گس −
 خبندانيقابل مقاومت در م −

 هيجذب آب اول −

 شوره  −

  ابعاد يريگ اندازه −
   يتابخوردگ يريگ اندازه −

  .   مطابقت داشته باشد )2-6(هاي مندرج در جدول  اريد با معيش نخست بايج حاصل از چهار آزماينتا
 .  ، باشـد ر گرفته اسـت كه قبال مورد تاييد دستگاه نظارت قرا ييها    نا مانند نمونهيد عيكار با يهاي حمل شده به پا آجر
د بـا  يـ شـده با  دهيـ هـاي چ  واريسرد، د ييط آب و هوايدر شرا. ستيمجاز ن گراد سانتيدرجه  5از  تر كم يدر دما يآجركار

روز  3د حداقل يا مالت باتارد بايمان يبا مالت ماسه س يط متعارف، آجركاريدر شرا. كردن محافظت شوند پوشاندن و گرم
   .داشته شود  مرطوب نگه

  ينيهاي ماش آجر يمشخصات فن -2-6جدول 
 نمونه 5متوسط  حداقل هر نمونه مشخصات

 175 155 ) مربع متر سانتيلوگرم بر يك ( يحداقل مقاومت فشار
 22 25 ) درصد (ساعت در آب جوش  5حداكثر جذب آب پس از 

 88/0 9/0 ب اشباعيحداكثر ضر

  يبندكش -6-5

ن نـوع و مقاومـت   ي، آجـر و همچنـ    ، بلوك  ، به نوع مقاومت سنگيو آجر ينماي، بلوك سيسنگ يينما در بنا يبندكش
خت و يد از ري، تمام نما باييبعد از اتمام كامل بنا.   دارد يمحل بستگ  يميط اقليو شرا ي، نماساز  سازه ساخت، محل   مالت

د يشده با يهاي خال ها و بند سپس درز.   شود يمتر خال سانتي5/1د به عمق يها با ها و بند درز.   ز شوديره تميپاش مالت و غ
ار يـ د مطابق عيبا يمان مالت بندكشيار سيع.   صاف شود يبا فشار پر و بعد با قلم بندكش يشده و با مالت بندكش مرطوب

آن را  ديبا يپس از انجام بندكش.   زتر باشديد ريماسه آن با يكار رفته است ول به يسنگ ييباشد كه در ساختمان بنا يمالت
، يو آجـر  يماني، بلـوك سـ  يهر نوع ساختمان سنگ يدستورات مربوط به بندكش.   مرطوب نگاه داشت يروز متوال 5مدت 

،   ختـه شـود  ير كشـي بند، مـالت  گريا عوامل ديخبندان يچنانچه بر اثر .   جداگانه از طرف دستگاه نظارت صادر خواهد شد
   .  رديصورت گ دوبارهد يبا يبندكش
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  ها مالت -6-6

  اتيكل -1- 6-6
رد يگ ياست كه در هوا م يمالت ييمالت هوا. شوند يم يبند گروه يو آب ييرش به دو دسته هوايها از نقطه نظر گ مالت

ق يـ ا در هـوا بـه طر  يـ ر آب يـ اي است كه ز ه ماد يمالت آب. و مالت گچ ييشود، مانند مالت آهك هوا يو سفت و سخت م
  . ها هستند ن مالتيو گل آهك از جمله ا يمانيهاي س مالت. ماند يرد و سفت و سخت ميگ يم ييايميش

  مصالح چسباننده  -2- 6-6
   :روند عبارتند از يكار م ها به مصالح چسباننده كه در ساختن مالتعمده 
  ر گل رس يخم −
 ر گل آهكيخم −

 ر گچ يخم −

هـاي   نماي، سـ يعـ يهاي طب ماني، سيد و رنگيهاي سف ماني، س5و  4، 3، 2،  1پرتلند نوع  (مان ير انواع سيخم −
 )  ييمان بنايو س يو مصنوع يعيطب يخته با سرباره و مواد پوزوالنيآم

  مصالح پركننده  - 3- 6-6
   :ها عبارتند از مصالح پركننده متداول در مالت

ا شكسـته بـا   يـ ده يـ گردگوشـه و غلت  يهـاي آبرفتـ   دانه سنگژه متعارف شامل يبا وزن و يعيطب يمصالح سنگ −
  .متر ميلي 5از صفر تا حدود  يبند دانه

خـاك  ) تيو پرل يمانند پوكه رس( يو مصنوع يعيهاي طب شامل پوكه يا مصنوعي يعيهاي سبك طب دانه سنگ −
ها به مصـرف   يه و بندكشيهاي رو در مالت تر بيشو خاكستر كه  يد و رنگيسنگ، نرمه سنگ و گردسنگ سف

  .رسند يم

  يمواد افزودن -4- 6-6
خ زدن مـالت، مـواد   ياز  يريكار در فصول سرد و جلوگ يها برا هكنند ريها، تندگ كننده ساز هوا، روان شامل مواد حباب

مـالت، مـواد    ينسـب  يبنـد  آبهـا و   از حملـه سـولفات   يريجلوگ يبرا ي، مواد پوزوالنكاراييباالبردن  يدارنده آب برا نگه
ك يمصرف هر يراب. يه و بندكشيدر رو يمصرف يد مالت رنگيتول يبرا يكردن مالت و مواد رنگبند آب يكننده برا بند آب
  .د موافقت دستگاه نظارت كسب شده باشدين مواد باياز ا
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  ها  انواع مالت -5- 6-6
   :عبارتند از يو زهكش ياريهاي آب هاي سامانه هاي مورد استفاده در كار مالت

  مالت گل آهك  - الف
س در صورت ن خاك ريس و آلوميليس. د كربن نداردياكس يبه د يازيگرفتن، ن يو برا ياست آب يگل آهك مالت

شسـتگي و وارفـتن    آيـد كـه در برابـر آب    م به وجود مـي ينات كلسيكات و آلوميليب شده و سيوجود آب با آهك ترك
 يآهـك در بعضـ   مالت گـل . د مرطوب بمانديد، بايآهك خوب به عمل آ كه مالت گل اين يرو برا از اين. مقاوم هستند

و  يفـرش كـردن، آجركـار    ياسـت بـرا   ين مالت چون آبيا. استده شده يزاده نام ا گل حراميزاده  جاها، مالت حرام
  . باشد ميمناسب  يكار سنگ

  مانيمالت ماسه س -ب
 يمقاومت خوب يو دارا ين مالت از نوع آبيا . مان پرتلند و ماده پركننده آن، ماسه استين مالت، سيا ماده چسباننده 

ن مـالت و  يرا چنـ يد به آن گچ افزوده شود، زيگاه نبا چيه ينماير كردن مالت سيزودگ يراب. ه استين اوليژه در سنيبه و
از  يهـاي ماسـه، دوغـاب    شود كه دور دانه يوجود خاك رس در ماسه مالت سبب م. شود يم يمتالش يپس از مدت ياندود

ر شـدن آن  يـ رگيدر مـالت، باعـث د   يمواد آل يوجود برخ. به آن بچسبد يمان نتواند به خوبيخاك رس درست شود و س
  .شود يمالت م يختگيا آب باعث از هم گسيموجود در ماسه و  يمواد سولفات. شود يم

 يبـرا . اسـتفاده شـود   يمان پوزوالنيا سي 5ا ي 2مان نوع يد از سيها مطرح است، با كه خطر حمله سولفات يدر مواقع
ژه در صـورت وجـود رطوبـت بـا     يـ ن دو مالت، به ويا را يز ؛د از گچ استفاده كرديمان، هرگز نبايهاي س مالت يريگ شمشه

 .شوند يم يب شده و متالشيگر تركيكدي

  ) باتارد (مان ـ آهك يهاي ماسه ـ س مالت -ج
، تـر  كممان يكه با مصرف س اين  يلذا برا. الزم است يياست كه در كار بنا يريش از مقاديب يمانيهاي س مقاومت مالت

  .مان نمودين سيآهك جانش يتوان مقدار يابد، ميمالت كاهش ن كارايي
 آنهـا ن يتر متداولشوند كه  يمان و آهك و ماسه ساخته مياز س يهاي مختلف   آهك با نسبت -مانيس -هاي ماسه مالت

حجم ماده پركننـده مـالت،   . باشد مي يو آب به مقدار كاف) حجم ماسه 6ك حجم آهك و يمان و يك حجم سي( 1: 1 :6
  .تواند از اين حدود تجاوز كند يه باشد و نمبرابر ماده چسبانند 3تا  25/2د حدود يبا

 6:1:1عالوه بر مـالت باتـارد   . است يفرانسو يران به باتارد مشهور هستند كه لفظيا آهك در-مانيس-هاي ماسه مالت
تر اسـتفاده   تيهاي كم اهم توان در كار يز مين 1:3:12و  1:2:9هاي  از مالت) مان به آهك به ماسهيس يهاي حجم نسبت(

  . باشد تر كم 13د ازيدر هر حال نسبت جمع مواد چسباننده به ماده پركننده نبا يول كرد،
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 ييمان بنايمالت س -د

اد مورد يكه مقاومت ز ييهاي بنا د شده و در كارياد توليبه مقدار ز يهاي صنعت است كه در كشور يمحصول ييمان بنايس
ـ   يمان پرتلند معمولياز اختالط س ييان بناميس. شود يست، مصرف مينظر ن ) ييايمياز نظـر شـ  ( ياثـر  يبا جسم پركننـده ب

ـ   ساز، مرطوب حباب يمانند گرد سنگ آهك و مواد افزودن  ييهـاي بنـا   مانيسـ  يبعضـ . ديـ آ يدسـت مـ   هكننده و دافـع آب ب
  .افزود ييمان بنايآهك، س يبه جا توان يز مين يمانيدر مالت س. مان پرتلند، آهك و مواد مضاف هستندياي از س آميخته

  مان ـ پوزوالن و آهك ـ پوزوالنيهاي س مالت - ه
ها از مخلوط كردن  اي از اين مالت نمونه. دار هستنديها پا خصوص سولفات به ييايميها در برابر حمله مواد ش ن مالتيا

  . معروف بوده است ينام سرخ ران بهيا شده است كه در ي، ساخته و مصرف ميهاي شرق گرد آجر و آهك در كشور
مصـرف   يبرا يستند ولين ياديمقاومت چندان ز ير بوده و دارايرگيمان ـ پوزوالن و آهك ـ پوزوالن، د  يهاي س مالت
  .ها موجود باشد، مناسبند كه احتمال حمله سولفات يدر نقاط

  مالت ماسه آهك   -و
گرفتن و سفت  يو برا يياست هوا يمالت ماسه آهك مالت. استن مالت، ماسه و ماده چسباننده آن، آهك يا  ماده پركننده

دكربن ياكس يرا ديست، زيجرز مناسب ن يمصرف ال ين مالت برايا . از دارديد كربن موجود در هوا نياكس يو سخت شدن به د
. د سطوح مناسـب اسـت  اندو يرو مالت برا از اين .شود يم يآن كربنات ييتواند به داخل آن نفوذ كند و فقط سطح رو يالزم نم

  .شود يشدن انجام نم ياب آب عمل كربناتيرا در غيد مرطوب بماند، زيگرفتن و سخت شدن با ين مالت برايا

  كاربرد و اجرا  -6- 6-6

  ها  ساختن و مصرف مالت -الف
 يسـاز  ا داخـل ظـروف مـالت   ين يزم يدست در رو يل، كمچه و ماله و حتيمانند ب يل دستيها، با وسا ساختن مالت

ن ممكن است در ساختن مالت يهمچن. رديگ ير كم صورت ميتخته مالت به مقاد يو رو يكيا پالستي) ياسالمبول( يآهن
گر يكديو ماسه را با ...) مان، آهك، يس(در ساخت مالت الزم است ابتدا مصالح چسباننده . استفاده كرد يكيل مكانياز وسا

 10قه و حـداكثر  يدق 3زمان اختالط مالت، حداقل . اضافه كنند مخلوط كرده و سپس، قبل از مصرف، آب مالت را به آن
ـ  آنهان يمواد، توز يريگ ن روش اندازهيبهتر. قه خواهد بوديدق مواجـه   ين كـار در كارگـاه عمـال بـا اشـكاالت     يـ ا ياست، ول
. ن اسـتفاده گـردد  ياي با حجم مع مانهيد حتما از پيست و بايح نيمانه كردن صحيپ يل و كمچه براياستفاده از ب. شود يم

 .از رطوبت توجه شود ير حجم ناشييتغ مسالهد به يمانه كردن ماسه، بايدر پ

  .كنند ي، از افزودن خاك به مالت خودداريمانيهاي س لوزداركردن مالت يها و كارگران برا انّد مراقبت كرد كه بيبا
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د مالت با حجم زياد نظيـر مـالت مـورد    تولي يبرابا دست فقط براي كارهاي كوچك مجاز بوده و كردن مالت  مخلوط
كـه بـه علـت از     ييها افزودن آب به مالت. باشد ميضروري  مخلوط كن ماشيني نياز در كارهاي بنايي با سنگ استفاده از

ق به ياند، هر چند مرتبه كه الزم باشد، مجاز دانسته شده تا از اين طر از آب خود، سفت و سخت شده يدادن مقدار دست
 .ساعت پس از ساختن مجاز است 2ران، مصرف مالت تا حداكثر يا 1903مطابق استاندارد . وب خود برسندمطل يروان

تـر   رش بـيش يشده از هنگام اختالط تا مصرف مالت از حداقل زمان گ يد مدت زمان سپري، نبايمانيهاي س در مورد مالت
  .بوده و با اجازه دستگاه نظارت باشد همراهاننده د با اضافه كردن ماده چسبيهاي مانده با افزودن آب به مالت. باشد

  سرد يكار در هوا يانتخاب مالت برا -ب
و باتـارد بـا    3:1مان بـا نسـبت   يمالت ماسه س. مان و باتارد استفاده كرديهاي ماسه س توان از مالت يسرد م يدر هوا

را يـ آن اسـتفاده نشـود، ز   يا مـواد حـاو  ي ميزدن بهتر است از كلرور كلس خياز  يريجلوگ يبرا. مناسب است 6:1:1نسبت 
  .شود يم يآجركار يزدگ كارگذارده شده و شوره يقطعات فلز يزدگ م باعث زنگيوجود كلرور كلس

  گرم  يكار در هوا يانتخاب مالت برا -ج
از . تر اسيمتغ ييروند جذب آب بسته به نوع مصالح بنا. شود يده ميجذب و كش ييآب مالت به محض تماس با مصالح بنا

كه مالت  يت كاربرد مالت را كاهش دهد، به حديگرم و خشك، ممكن است قابل يژه در هوايآب به و ياديرفتن مقدار ز  دست
مـالت متناسـب بـا     نگهداري  و آب كاراييد يدر طرح اختالط مالت، با. مصالح نباشد يف بعديقادر به تامين الصاق كامل با رد

دارنده آب  نگه يموارد ممكن است استفاده از مواد افزودن يدر بعض. رديمورد توجه قرار گ يو اوضاع جو ييجذب آب مصالح بنا
 .ردياط صورت گيد با احتين مواد بايا  ن صورت مصرفيشود كه در ا ه ير توصيكننده و ضد تبخ ريو كندگ

   يشفته آهك -6-7

  دامنه كاربرد -6-7-1
ز ي امخلـوط  يشفته آهكـ . است يآوردن شفته آهك لختن و عميجهت ساخت، حمل، ر ين بند شامل الزاماتيا مندرجات 

در دارد، كـه   يهـاي متنـوع   ، كـاربرد يو زهكشـ  ياريـ هـاي آب  در سامانه يشفته آهك. است ا شكفته و آبيخاك، آهك زنده 
  : تند ازعبار ترين موارد آن، عمده. شود ها و اسناد پيمان ارائه شده و يا در زمان عمليات اجرايي بسته به مورد ابالغ مي نقشه

  بناها ي ت پيتثب −
 ر كاناليهاي بستر مس يها و گود پركردن شكاف −

 ها  پوشش كانال بستر ميتنظ يها برا هاي كانال يروانيت كف و شيپركردن و تثب −

  ينيرزمير تراز آب زيخصوص در ز به يه فنيپركردن پشت ابن −
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  مصالح -6-7-2

  آهك  -الف
آهـك بـا يـك واحـد آب     . آيـد  دست مـي  به گراد سانتيدرجه  1000در حرارت  )3CaCo(آهك از پختن سنگ آهك 

دست آوردن گرد آهك شكفته، آهك زنده را بايد بـه   براي به. شود مييا آهك شكفته مبدل  2Ca(OH)تركيب شده و به
ه آهك زنده عمـل شـكفته شـدن را انجـام     رطوبت حاصل از اين آبپاشي بايد براي تمام مدتي ك. مقدار كافي آبپاشي كرد

آهك آبديده را . آهك آبديده، قبل از مصرف، بايد ده روز تمام براي شكفته شدن كامل در انبار بماند. ، حفظ شوددهد مي
 زيـرا، در ايـن صـورت، بـا جـذب انيدريـدكربنيك      . نگيردبايد طوري نگهداري نمود كه در معرض آفتاب و خشكيدن قرار 

)2Co ( شود يماز هوا، تبديل به سنگ آهك.  
پـس از  . شـود  هاي مخصوص با مقدار آب كافي مخلوط مـي  براي تهيه خمير آهك، آهك پس از شكفته شدن، در حوضچه

ها به صورت خمير درآمد، خمير آهك بايد به وسيله روپوش مناسـب، از حـرارت آفتـاب     كه مخلوط آب و آهك در حوضچه آن
هايي در سطح خمير آهـك پيـدا    تا زماني كه ترك. ها نگهداري شود هفته بايد در حوضچه 2خمير آهك حداقل تا . شودحفظ 

  . نشده و تا هنگامي كه چسبندگي آن به درجه مطلوب نرسيده باشد، خمير آهك را نبايد براي ساختن مالت به مصرف رساند
گيـري بـه عمـل آيـد و تركيبـات       نمونه T-218بق روش آشتو قبل از ساختن مالت، از گرد آهك مورد مصرف بايد ط

نتايج حاصل از آزمـايش بايـد بـا    . مورد آزمايش قرار گيرد T-219هاي اخذ شده با روش آشتو  بندي نمونه شيميايي و دانه
   .مطابقت داشته باشد M-216مشخصات فني داده شده در آشتو 

  خاك -ب
. شـود  تامينهاي تعيين شده در اسناد پيمان و يا با نظر دستگاه نظارت  خاك مصرفي در شفته آهكي بايد از موقعيت

. خاك مورد استفاده بايد عاري از مواد قليايي، اسيدي، فسادپذير و ريشه و شاخ و برگ درختان و يا ديگر مواد آلي باشـد 
  . خارج شودهاي تعريف شده، بايد قبل از عمليات ساخت شفته از خاك  از اندازه تر بزرگقطعات سنگي 

  آب -ج
آب قابـل  . آب مصرفي بايد پاكيزه و عاري از مقادير غيرمجاز مواد روغني، اسيدي، قليايي، آلي و ديگر مواد مضر باشد

  . شرب بهترين آب براي ساخت شفته آهكي است

  ابزار و ادوات حمل و اختالط -6-7-3
. ات در محل وجود داشته و آماده به كار باشـند آوري شفته بايد قبل از شروع عملي ادوات الزم براي عملو تمامي ابزار 

دستگاه نظارت  تاييددر اسناد پيمان قيد نشده باشد، بايد با نظر و  كه درصورتيآوري و ابزار و ادوات مورد نياز  روش عمل
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آهك حمل شده به محل كار بايد در مخزن سرپوشيده و يا پوشانده شده باشد تـا مشـكالت گـرد آهـك در     . تعيين گردد
  . مسير حمل ايجاد نشود

  سازي محل كار آماده -6-7-4
هاي نشان داده شده در نقشه تركيب نموده و الزامات حفاظتي را  پيمانكار بايد مصالح تركيب شفته را آماده و در محل

  . بايد برداشته و تسطيح الزم صورت پذيرد زايدمعمول نمايد،  قبل از اجراي شفته، خاك نباتي و ديگر مواد 

  فيت مصالح در شفته آهكيكميت و كي -6-7-5
بـه مصـالح و نـوع     يط منطقه از نظر دسترسيبا توجه به شرا و آب خاك ،شامل آهك يت مصالح مصرفيفيت و كيكم

ه مصـالح، سـاخت و پـروردن    يـ ته ير الزم بـرا ياست تداب موظفمانكار يپ. گردد ميارائه  يخصوص ياز در مشخصات فنين
  . به عمل آوردرا دستگاه نظارت   تورالعملو دس ها نقشهمنطبق بر  يح شفته آهكيصح

به  يبستگ يساختن شفته آهك ياندازه آهك الزم برا. شود مياز دوغاب آهك استفاده  معموال يدر ساخت شفته آهك
  : ر دارديموارد ز

اد و يـ ز يريـ ت خميهاي با خاص موجود در خاك از رس يهر چه نوع ذرات رس: يهاي رس زدانهينوع و درصد ر −
ـ )  تينيسه با كائوليت در مقايونيمانند مونتمور (زتر باشد يابعاد ر زدانـه خـاك   يبخـش ر  يو هر اندازه درصد وزن
  . تر خواهد بود ساخت شفته بيش يتر باشد، مقدار آهك الزم و مناسب برا بزرگ

 گـر يا بـه عبـارت د  يـ تـر باشـد و    آهك بـيش  Caoهر قدر مقدار : موجود در آهك)  Cao (م يد كلسيمقدار اكس −
 . ابدي يشفته كاهش م يباشد، اندازه آهك الزم برا تر كمهاي آن  يناخالص

 يزان آهك الزم بـرا يتر باشد م هاي درشت آهك بيش هر اندازه نسبت دانه: هاي درشت آهك دانه يدرصد وزن −
 . تر خواهد بود ساخت شفته بيش

 ي، بـرا  دو با درجـه خلـوص صـد درصـد    لوگرم آهك شكفته، هر يك 187ا يلوگرم آهك زنده و يك 140معموال حدود 
به  يساخت شفته آهك يدر روش سنت. كند يت ميلوگرم كفايك 1400به وزن حدود » خاك دان« ك مترمكعبيساختن 

متداول گرد آهك  يشوند، نسبت وزن يد ميتول يهاي سنت كه در كوره ييها بودن آهك دانه ها و درشت يعلت وجود ناخالص
  . ه استبود 3به  1شكفته به خاك 

  ساخت شفته آهك -6-7-6
 متـر  سـانتي  50هاي به ضـخامت حـداكثر    هيبهتر است شفته در ال. ختيدرهم آم يد به خوبيمواد متشكله شفته را با

عمليات   .ا سنگ الشه به آن اضافه نموديسنگ  قلوه ،هيحجم ال% 50توان تا حدود  يه ميختن هر اليپس از ر. خته شودير
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ساعت پس از اجراي شفته نيز نبايد به زير  24درجه سانتيگراد مجاز نبوده و دماي هوا تا  5 از تر كمريزي در دماي  شفته
  . باشد همچنين اجراي شفته در شرايط وزش باد تند مجاز نمي. درجه كاهش يابد 5

تـوان بـه لـزوم حمـل      ياست كه از آن جمله م يمنيا مسايلت يساخت شفته مستلزم رعا ياستفاده از آهك زنده برا
له آهـك زنـده و لـزوم اسـتفاده از     ياز آلوده شدن منطقه كارگاه به وسـ  يريآهك توسط كارگران آزموده و مجرب، جلوگ

  .نمود تاكيددستكش و ماسك به هنكام كار با آهك 

  آوري عمل -6-7-7
ت كسب باشد شفته زودتر مقاوم تر گرمهر چه هوا . آوري از شفته صورت پذيرد پس از اجراي شفته الزم است عمليات عمل

د سطح شفته را حداقل بـه  يخشك با يدر هوا. تر است تر باشد مراقبت از شفته آسان زان رطوبت هوا بيشيكند و هر چه م يم
  .تر از شفته ساخته شده در محل است بيش زن هم د شده دريشفته تول ييمقاومت نها. مدت دو هفته مرطوب نگه داشت

  ها يروانيحفاظت ش -6-8

و دستور دستگاه نظارت حفاظت  ها نقشهد طبق يها با هاي كانال واريا كف و ديها و  يبردار اكخها و  ريز خاك يروانيش
. ت گردديقا رعايهر روش دق يرد كه الزم است مشخصات فنيپذ يي مختلف صورت مها روشها به  يروانيحفاظت ش .  شود
  . ت گردنديرعا آنها ير در اجرايد مشخصات زيباشند كه با يم ها روشن يتر ر معموليي زها روش

 نيچ ا خشكهيپوشش ساده  -6-8-1

 يا مخلوط شن و ماسه كه روياز خرده سنگ معدن و  يبستر يرو ها سنگ،   ديدست آ هكامل ب يوستگيكه پ اين يبرا
.   ندين بنشـ يريـ قشر ز يشود تا خوب رو يده ميرند و هر دانه سنگ با چكش كوبيگ ي، قرار م  شود يجاد ميا  دار شيبسطح 
  .  رديقرار گ يروانيو عمود بر سطح ش يز با هم موازين چين سنگهاي  من خوب داشته و قشريد سطح نشيبا اه سنگ

  يي بتنها بلوكپوشش با  -6-8-2
متـراكم  ي فيلتـر  بـر رو  C16 از نوع بـتن  متر سانتي 15 تا 10به ضخامت  يهاي بتن توان با دال ين نوع پوشش را ميا

  . ك امتداد باشديد در ينبا يهاي بتن ن روش درز داليدر ا. را نموداج ها نقشهطبق دستور دستگاه نظارت و 

  يپوشش با خاك نبات -6-8-3
. رديگ يها و در مناطق مرطوب صورت م يروانيش سطح يمتر بر رو سانتي 15با ضخامت حداقل  يپوشش با خاك نبات

   .اشدكنواخت بيد يپخش خاك با
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  ياهيپوشش گ -6-8-4
شـه  يله ريت خـاك بـه وسـ   بيـ مسلح كردن و تث يبرا يو درخت نشان يكار اهيگ يكيدرومكانين روش از اثرات هيدر ا

جـايي   ا جابـه يـ ي و بـردار  خـاك . ات كاشت و داشت الزم استياصول در زمان عمل يت برخيرعا. شود ياهان استفاده ميگ
در . ب مجـاز نگـردد  يشـ  يختگـ يرد كـه باعـث درهـم ر   يانجام گ يد به صورتيها با يروانيدر ش يخاك در زمان درختكار

ب و يب شيد باعث تخريز آب نبايا سرريو  ياريآب. ت استيار با اهميبس  ب مجازيت شيز رعايدرختان ن ياريو آب يآبرسان
اهـان مـوارد   يد تـا زمـان اسـتقرار كامـل گ    يـ دات الزم را فراهم نمايه تمهيكلاست  موظفمانكار يپ. واره شوديش ديفرسا
  . الذكر حادث نگردد فوق

   1ياف مصنوعيلروش استفاده از ا - 6-8-5
د يـ ز در توليـ ن يك و مواد معدنيبرگالس، الستيباشند، اگرچه فا يم يمرياز محصوالت پل طور عمده به ياف مصنوعيال
ن و يپـروپل  يلن، پلـ يات ياز جنس پل آنهان يتر دارد كه گسترده يدات آن در بازار انواع گوناگونيتول .ِشود يكار برده م به آنها
هـاي مختلـف    بـه صـورت   3بافـت  نين زميو همچن 2و مشبك ياز نوع تور يروانيب شيتثبيت ش يبرا. باشد مي سي وي پي

هـا و   راه ريـز  خـاك و بدنـه   يهـاي خـاك   يروانيش شـ يح و كنتـرل فرسـا  يت، تسليتثب ياف براين اليا از . شود ياستفاده م
كه به  -اف را ين اليا  ژهيونوع  .شود يه مها استفاد اچهيو در يانات جوير از جريپذ بيهاي آس در محدوده ياريهاي آب كانال

و يـا   بـرداري  بهـره هاي در دست  پوشش كانالبه منظور ن جدار يق بتن مابيبا تزر  - شود يد ميصورت لحاف دوجداره تول
شـود كـه بـا     يد مـ يـ تول يهاي معمول سهيبه صورت كنوع ديگري از آن نيز . كنند ياستفاده م هاي پرآب حفاظت رودخانه

هـاي   ن محصوالت منطبق بر استاندارديا يهاي فن اريضوابط و مع. ب كاربرد دارديت شيشن و ماسه در جهت تثب پركردن
  . شود يارائه م يخصوص يكه در مشخصات فن باشد مي ISOا يو  ASTMهاي  اب آن بر اساس استاندارديران و در غيا

  يهاي حفاظت چين سنگ -6-9

حفاظـت در   يبـرا  شده در مجاري خاكي و بنـدهاي انحرافـي   ساختهيكي هاي هيدرول دست سازه در باالدست و پايين
 چين سنگمصرفي در ي ها سنگ. شود ي اجرايي استفاده ميها نقشهحفاظتي مطابق  چين سنگمعموال از  شيمقابل فرسا

  .  باشد  2-2-6 بندد مطابق يبا آنها يمشخصات فنبوده و   الشه   سنگحفاظتي بايد از نوع 
ي بادوام و بدون ترك باشد و با توجه بـه  ها سنگاز  يد شامل قطعاتيبا چين سنگبا   حفاظت يبرا يي مصرفها سنگ

  .  ه شودي، از معادن مورد قبول دستگاه نظارت ته  آمده است يسنگ ييكه در بخش بنا ها سنگ ي مشخصات عموم

                                                       
1- Geosynthetic 
2- Geonet & Geogrid 
3- Geotextile زمين نسج-زمين پارچه- زمين پوش  



 هاي آبياري و زهكشي مشخصات فني عمومي سامانه  01/08/92  194

 

به ضخامت  يچين سنگه يك الي يبرا.   ودده شيد طبق نقشه چيدارد كه با يبستگ ييها    هيبه ضخامت ال ها سنگابعاد 
باشـد كـه وزن هـر قطعـه بـه       يچنـان ابعـاد   يد دارايـ كار رفته با قطعات سنگ به يدرصد وزن 50حداقل  ،  متر T يفرض

3625اي ( T ابعادبه  يبرابر مكعب 625از  تر بيشا يلوگرم معادل و يك T× (يبنـد  دانـه  ياراد ديبا ين مصالح سنگيا.   بشود 
  .   ن بعد همان سنگ باشديتر كوچكبرابر  3از  تر بيشد يك سنگ نباين بعد يتر بزرگوسته بوده و يپ

ـ  10ش از يد بيلوگرم نبايك كياز  تر كمي شكسته ها سنگ حـداكثر ابعـاد   .   ل دهـد يكـل مصـالح را تشـك    يدرصد وزن
 ولااندازه سـنگ از جـد  همچنين .   باشد تر بيشه يم ضخامت الد از سه چهاريه نباين قطعه در امتداد ضخامت اليتر بزرگ

  .  شود ين متعييا طبق دستورات دستگاه نظارت ي 4-6و  3-6 راهنماي
 هـا  سـنگ .   در پشت كار به مصرف برسـد  تر كوچكي ها سنگو  يد در پيبا تر بزرگي ها سنگ، يچين سنگدر هنگام 

.   ن حد باشـد يتر كمدر  آنهان يب يخال يده شوند كه فضايچ يدست طور با با كمك بيل مكانيكي و با اهرم مناسب و ديبا
د بـه  يدهد با يل مين را تشكيچ هاي خشكه    وارهيگاه د هيكه تك ييها چين سنگا يدارد و  يخارج يكه نما ييها    چين سنگ

  .  هدل ديوسته را تشكيهم پ هتوپر و ب نسبتاك جسم يكه  يطور ه، ب  دقت با دست مرتب شود
ي بـا ابعـاد   هـا  سـنگ ي حمل شده از معدن به محل كار بايد در دامنه انتخابي قرار داشته باشد و حمل ها سنگابعاد 
بنـدي   كنتـرل دانـه  . ي حمـل شـده باشـد   ها سنگدرصد   20درصد ابعاد تعيين شده نبايد بيش از  10تا  5از  تر كوچك

از تـوده  ) تـن  9تـا   5/4(ي حجم مشخصـي  چين سنگليات قبل از شروع عم. پوشش سنگي به صورت چشمي خواهد بود
شود تـا بـه    بندي معين به عنوان نمونه در محل معدن نگهداري و در محل كار در موقعيت مشخصي اجرا مي سنگ با دانه

  . بندي و چيدمان مورد نظر و راهنماي قضاوت چگونگي انجام كار قرار گيرد عنوان شاخص دانه

  چين سنگي پوشش ها سنگندي ب دامنه دانه -3-6جدول 
 هاسنگتغييرات اندازه
 )متر(D50نسبت به اندازه 

نسبت به هاسنگتغييرات وزن
  )كيلوگرم( W50وزن 

 هاي  درصد دانه
  از تر كوچك

7/1-5/1 5-3 100  
4/1-2/1 75/2-2 85  

4/1-1 5/1-1 50  
5/0-4/0 2/0-1/0 15  

HEC11-USACE: مرجع

ا دستور يو  ها نقشههاي مشخص شده در  ها و خطوط و ضخامت س ترازراساد بيبا حفاظتي چين سنگ يبرا يبسترساز
 يازيـ ن ي، بـه بسـتر شـن   گـردد  مـي دانه اجرا  خاك درشت يبر رو چين سنگدر صورتي كه . رديدستگاه نظارت صورت پذ

از  يبند  كنواخت و با دانهي يدبن از شن، ماسه و قلوه سنگ با دانه يد مخلوطيبا چين سنگ يمصالح بستر شن. نخواهد بود
د ين مقدار نبايز در برداشته باشند كه اينچ نيا 316از تر كوچك يرين مصالح ممكن است مقاديا. نچ باشديا 6نچ تا يا 316

هـاي   دانـه  ين مصـالح حـاو  يـ در صـورتي كـه ا  . ديارا پر نم تر بزرگهاي  ن دانهيب يخال ياي باشد كه بتواند فضا به اندازه
به  يازين. ر مصالح جدا شوديا در محل اجرا از سايمانكار در محل قرضه يد توسط پيها با ن دانهينچ باشند، ايا 6از  تر بزرگ
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كنواخـت در سـطح   يصـورت   مصالح بـه  كه اين خته شوند كه اولير يد طورين مصالح بايا يول نيست يدن بستر شنيكوب
  .گردد تامينمان يضخامت مندرج در اسناد پ دومع شود و يوزت

  هاي مختلف حفاظتي بندي سنگ در طبقه دانه - 4-6جدول 
  از تر كوچكهاي  درصد دانه  )كيلوگرم( دانهسنگاندازه )متر(اندازه سنگ  طبقه

  ١روكش سنگي
4/0 
29/0  
12/0 

91  
34  

3/2  

100  
50  
10  

  ٢روكش سنگي سبك
55/0 
40/0  
12/0 

227  
91  

3/2  

100  
50  
10  

  تن 23/0
68/0 
55/0  
29/0 

454  
227  
34  

100  
50  
10  

  تن 45/0
87/0 
68/0  
55/0 

907  
454  
227  

100  
50  
10  

  تن 91/0
1/1 
87/0  
68/0 

1814  
907  
454  

100  
50  
10  

  تن 81/1
37/1 
1/1  
87/0 

3629  
1814  
907  

100  
50  
10  

 HEC11-USACE: مرجع

  )ينيچ ونيگاب( 3هاي تورسنگي سازه - 6-10

  اتيكل -6-10-1
هـا و   ريـز  خـاك ت بدنـه  يـ ان آب و تقويدر مقابل جر يهاي آب    ها و سازه ه پلي، حفاظت پا  رودخانه يم مجرايمنظور تنظ به
صـورت   كـه ممكـن اسـت بـه     ياتيعمل .شده باشد ينيب شيمان استفاده از تورسنگي پيممكن است در اسناد پ يهاي آب    سازه

  :عبارتند از تورسنگي انجام شود
  ان آبيموقت در مقابل جر ياي عموده بند −
 ان آبيحفاظت در برابر طغ يبرا يهاي طول بند −

 ها    به كناره يهاي طول اتصال بند −

 ها موج شكن −

                                                       
1- Facing 
2- Light 
3- Gabion 
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  ريز خاكپوشش دامنه  −

 ريسا −

ك متـر،  يـ ل شكل به عرض يمكعب مستط  يمياست كه متشكل از تورس 1، قفسه تورسنگها سنگ ن شكل توريتر جيرا
ن نوع سازه قطعـات  يدر ا. باشند يموجود م يمتر به صورت تجارت 0/1و  5/0ا ضخامت يمتر و ارتفاع  4و  3، 2، 5/1طول 

تـوان بـا اسـتفاده از     عالوه بر اين مـي . شود يجا سوار م مختلف تورسنگ به صورت صفحه به محل كار حمل شده و در آن
  .ساختها  به ابعاد مندرج در نقشهقفسه تورسنگ را  ،تورسيمي در محل اجرا

  يميمشخصات تورس - 6-10-2
  يمصـرف  يشـبكه فلـز  . باشـد  مي PVCا يزه و يهاي تورسنگي از فوالد با پوشش گالوان در سازه يمصرف  يميتورس

و  ياز زنـگ زدگـ   يريكـه سـطح آن جهـت جلـوگ     باشـد  مـي  يوجهـ  6هاي  شده با چشمه ا سه بار بافتهيدو و  يتور
شـود كـه بـا     يه مـ يمتـر توصـ   ميلـي  3تا  2 يهاي تور ميقطر س .باشد مي PVCا يزه و يپوشش گالوان يدارا يخوردگ

بـه سـه    يهـاي تـور   اندازه متداول چشمه. رديگ يشكل م يتور م دور، چشمهيم به اندازه سه نيچاندن هر جفت سيپ
ابعـاد مـورد    ييهاي اجرا ا نقشهيو  يخصوص يكه در مشخصات فن باشد ميمتر  سانتي 10×12و  8×10و 6×8صورت 

هاي متداول به عنـوان راهنمـا ارائـه     ياز تور يتعداد يمشخصات كل )7- 6(تا  )5- 6(در جداول . گردد ن مييياز تعين
  .تواند انتخاب شود يشده است كه در صورت تاييد دستگاه نظارت م

هـا از   مين سـ يا. مطابقت داشته باشد BS1052نامه  نآييد با مشخصات يها با هاي دوخت قفسه ميو س يهاي مهار ميس
 يد بـر رو يها با ميش كشش سيآزما. باشند يمربع م متر سانتي لوگرم بريك 2400شدن حدود  يوالد نرمه با مقاومت جارف

  .درصد باشد 12از  تر كمد يم نبايها در حد تسل نمونه ير طول نسبييتغ. رديمتر انجام گ سانتي 30به طول  ييها نمونه
زه، شش يپوشش گالوان يم دارايباشد كه چنانچه هر س يد در حديباها  ميپوشش س ينامه چسبندگ نييآ ن يا س راساب

ورقـه  -ورقـه  يا به حـد يزه آن ترك نخورده و يچانده شود، پوشش گالوانيم پياي به قطر چهار برابر قطر س بار دور استوانه
  .م جدا گردديس يزه در اثر مالش با انگشتان دست، از روينشود كه پوشش گالوان

. باشند PVCا پوشش يزه و يپوشش گالوان يد دارايرد بايگ يمورد استفاده قرار م يدر سازه تورسنگ كه ييها ميه سيكل
  .دينما يروير پير زيد از مقاديزه بايوزن پوشش گالوان BS 443نامه  نييس آراساب

  )gr/m2( حداقل وزن پوشش  )متر ميلي(م يس ي طر اسمق
2/2  240  
7/2  260  
4/3  275  
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 يباشـند تـا از بـاز شـدن تـور      يكنار يتيقاب تقو يد دارايبا ها سنگتور ييها و وجوه انتها افراگميها، د ه لبهيكل
 يكـه بـرا   يم فوالديقطر هسته س. ديو اسكلت شبكه را تامين نما يكين حال مقاومت مكانينموده و در ع يريجلوگ

 يبـرا  BSنامـه   نيـي آ سراساب. سنگ باشدم قفسه توريتر از قطر س د بيشيرود با يكار م تورسنگ به يفوالد يبند باق
متـر   ميلـي  4/3د با قطر حداقل يبا يبند بام قيمتر، س ميلي 7/2م يمتر و قطر س سانتي 10×12با ابعاد چشمه  يتور

  . رديگ مورد استفاده قرار 

  يمصالح سنگ -6-10-3
اسـتفاده شـود كـه     ييها نگسد از يبا. ز شونديو تم يبند د انتخاب، دانهيقطعات سنگ قبل از قرار گرفتن در قفسه با

  .  ه باشدين نشريا  2-2-6ف يمطابق رد ها سنگ يالزم است مشخصات فن. اد دارنديدوام ز يسخت بوده و در مقابل هوازدگ
 ياز تـور  هـا  سـنگ  نيـ اي انتخاب شوند كه ا هاي تورسنگ به گونه د به نسبت ابعاد روزنهيابعاد قطعات سنگ با

. هـا باشـد   برابر ابعاد روزنـه  5/1د ي، بايهاي خارج هي، خصوصا در الها سنگقطعه  حداقل ابعاد. سازه شسته نشوند
ي هـا  سـنگ زگوشـه، از  يي تهـا  سنگ ياست به جا بهتر  يميهاي س تور يدگئيا سايشدن و  از پاره يريجلوگ يبرا

  .گرد گوشه استفاده شود

  ها يروادار - 6-10-4
ـ    ابعاد قفسه يبراو  يهاي مصرف ميهاي مختلف س قطر يهاي مجاز برا يروادار  )7-6(شـرح جـدول    ههـاي تورسـنگ ب

  .خواهد بود ±%5 رواداري يها دارا يها، وزن تور ين رواداريبا توجه به ا. باشد مي

  زهيمشخصات تورسنگ با پوشش گالوان - 5-6جدول 

 )متر(ابعاد
 )كيلوگرم(هر جعبه  يبيوزن تقر

 متر تيسان 6×8نوع  متر سانتي 8×10نوع  مترسانتي10×12نوع

 ارتفاع عرض طول

 ميقطر س
 مترميلي7/2

 ميقطر س
 مترميلي0/3

  ميقطر س
 متر ميلي7/2

  ميقطر س
 متر ميلي 0/3

  ميقطر س
 متر ميلي 7/2

 بدون
 افراگميد

 با
 افراگمدي

 بدون
 افراگميد

 با
 افراگمدي

 بدون
 افراگميد

  با
 افراگمدي

  بدون
 افراگميد

  با
 افراگمدي

  بدون
 افراگميد

  با
 فراگمادي

21 5/0 0/100/112/125/135/115/12 3/14 0/15 5/13 2/15 
31 5/0 0/143/157/165/197/155/17 4/19 5/21 2/19 0/22 
41 5/0 3/173/192/215/242/200/23 6/24 0/28 - 0/29 
5/11 1 6/11-8/13-8/12- 5/15 - 0/15 - 

21 1 6/130/156/160/187/150/17 2/19 0/21 5/18 6/20 
31 1 5/185/205/220/263/215/24 0/26 0/30 2/25 3/29 
41 1 5/230/275/285/330/275/31 4/32 5/38 - 75/36 
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  زهيبا پوشش گالوان 1يمشخصات تورسنگ تشك -6-6جدول 
 متر سانتي 6×8نوع  مترسانتي 5×7نوع 

 لوگرميك -يبيوزن تقر )متر(ابعاد  لوگرميك-يبيوزن تقر )متر(ابعاد 

 ارتفاع عرض طول
وزن هر 
 واحد

لوگرم در يك
 مترمربع

 وزن واحد ارتفاع عرض طول
لوگرم بر يك

 مترمربع

42 15/0 5/263/342 23/05/26 3/3 
52 15/0 322/352 23/032 2/3 
62 15/0 371/362 23/037 1/3 
42 25/0 285/342 30/028 5/3 
52 25/0 3445/352 30/034 45/3 
62 25/0 414/362 30/041 4/3 

  زهيبزرگ با پوشش گالوان يي تشكها سنگمشخصات تور -7-6جدول 

 )متر(ابعاد
 )لوگرميك(هر جعبه  يبيوزن تقر

 متر سانتي 8×10نوع  متر سانتي 10×12نوع 

 ارتفاع عرض طول
 7/2م يقطر س

 متر ميلي
 0/3م يقطر س
 متر ميلي

  7/2م يقطر س
 متر ميلي 

   0/3م يقطر س
 متر ميلي

3 2 5/0 5/26 0/33 5/30 0/39 
4 2 5/0 0/35 0/43 0/40 5/50 
5 2 5/0 0/34 0/53 0/49 0/61 
3 2 1 0/36 0/43 5/41 0/49 
4 2 1 0/47 0/56 5/54 0/65 
5 2 1 0/58 0/68 0/67 0/80 

  ييمالحظات اجرا -6-10-5
  : د مراعات شوندير بايز ييمالحظات اجرا) ونيگاب(ورسنگ هاي ت در ساخت قفسه

حدامكان مستقيم تا  بندي قابسيم . هاي خالي با ابعاد معين بايد خارج از محل استقرار، شكل داده شود قفسه −
   .متر باشد سانتي 15مهاري حداكثر  هاي سيم بوده و فاصله

درصـد   2اما به سمت بيرون رودخانه تا . جه مجاز نيستو هيچانحراف به سمت رودخانه به  ،قائم هاي ديوارهدر  −
 .باشد مجاز مي

هاي اجرا شده، مهار كردن قفسه بايد در حالت كشـش   پس از استقرار قفسه آماده شده بر روي كف و يا رديف −
 .ها باشد در طول و عرض باشد و عمليات مهار كردن در تمامي جوانب كف و كناره

                                                       
1- Mattress Gabion 
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متر، مهار دو وجه مقابل هم در جلو و عقب قفسه تورسـنگ ضـروري    سانتي 50از هاي با ارتفاع بيش  در قفسه −
هاي مهاري به صورت  اين سيم. شود متري اجرا مي سانتي 30ها پس از چيدن سنگ به ارتفاع  اين مهاري. است

اب دور تـ  5دو انتهاي سيم بايد دور دو چشمه پيچيده شده و سر سيم مهاري حـداقل  . شوند متقاطع اجرا مي
  .در اطراف مهاري را داشته باشد

قبل از اجراي هر نوع فيلتر و نصب قفسه، پي آمـاده  . سطح پي گابيون بايد بدون حفره و پستي و بلندي باشد −
  . شده بايد بازديد شده و تاييد دستگاه نظارت را داشته باشد

پـر كـردن   . د حداقل باشـد يبا ها سنگن يب يخال يد كامال قفسه تورسنگ را پر نموده و فضايبا يمصالح سنگ −
 . باشد ميي خرد شده مجاز نها سنگا ير شن، ماسه و ينظ يبا مصالح خاك ها سنگن يب يخال يفضا

در  هـا  سـنگ قـراردادن  . ر اسـت يپذ امكان ينيو ماش يصورت دست ها به قفسه يدر داخل تور ها سنگقراردادن  −
در  امكـان تـا حـد    هـا  سـنگ د يبا ينيي ماشها روشدر . رديصورت گ يد به روش دستيبا يي تشكها سنگتور

د از ارتفـاع  يـ نبا ها سنگن يعالوه بر ا. شود اجتناب ها سنگجا كردن  شان قرار داده شده و از جابه ييمحل نها
نياز از عمليات  با روش ماشيني نيز بي ها سنگاستقرار مناسب و جاگذاري  .خته شوندياد به داخل تورسنگ ريز

  . باشد دستي نمي
  . گر متصل گردنديكديم به يد توسط سيهاي تورسنگي مجاور با سهقف −
لتر بـر  يف يبند دانه. لتر گذاشته شونديه فيك الي يد بر روي، باها سنگجهت حفاظت خاك از شسته شدن، تور −

  . شود يلتر انتخاب ميف يبند هاي دانه اريهاي تورسنگ با توجه به مع خاك محل و اندازه دانه يبند اساس دانه
ا يـ و  يا لجن موجـود در پـ  يخورده و  هاي سست و دست د خاكياد، بايز يهاي نسب ه منظور احتراز از نشستب −

  . نمودي بردار خاككنواخت، يمقاوم و  ك بستر نسبتا يپاشنه سازه تورسنگي را تا حصول 
ه مجـاور  يـ و الدر د  ن قفسهيده شوند كه درز بيهم چ يرو يد به نحويهاي تورسنگي با هاي مختلف سازه هيال −

 .رنديك امتداد قرار نگيدر 

دهد، چيدمان سنگ بايد به صورت دستي و با دقت انجام گيرد تـا   وجهي از قفسه كه نماي سازه را تشكيل مي −
 . نماي يك دست و منظمي در منظر عمومي ايجاد شود

 . اجراي اليه نهايي تشكيل دهنده وجه فوقاني قفسه بايد يكنواخت و مسطح باشد −

 صـورت  ايـن در غير . شود هاي آسيب ديده با نظر دستگاه نظارت و مطابق مشخصات كارخانه ترميم مي ونگابي −
 . بايد تعويض شود

هاي مهاري بايد به سمت داخل گابيون برگردانده شود، به  به هنگام تكميل هر صندوقه تورسنگي، انتهاي سيم −
 .نباشد اي كه هيچ خطري متوجه افراد و اشيا در تماس با آن گونه
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  ها سنگم و ابعاد قفسه توريقطر س يهاي مجاز برا يروادار -8-6جدول 
 مجاز يروادار بعد قفسه مجاز رواداري )متر ميلي(م يقطر س

 ±%3 طول 6%± 2/2
 ±%5 عرض 8%± 7/2
 ±%5 ارتفاع 10%± 4/3

  يل سنگيهاي حا واريد -6-11

بـوده و روش   يـي هـاي اجرا  هـا و ابعـاد منـدرج در نقشـه     د كامال منطبق بر ترازيبا يل سنگيهاي حا واريد يچين سنگ
 يخصوصـ  يها و مشخصات فن س نقشهراساد بيز بايو قائم ن يهاي افق ه مالت در بندي، قفل و بست و ضخامت اليكارگذار

 يم و بـرا ها معموال از سنگ قواره نـامنظ  كانال ريز خاك يا پايها و  ترانشه يهاي پا واريپشت و تو كار د ياجرا يبرا. باشد
هـاي   واريـ بـا سـنگ د   ييات بنـا يعمل. شود ياستفاده مانواع نماهاي موزاييكي، بادبر و يا سرتراش ها از  وارين ديا ينماساز

  .ن فصل باشديا 2-6د مطابق مندرجات بند يل بايحا
ر حـداقل  به قطـ  يي زهكشها سوراخد از يوار باي، در صورت احتمال وجود آب پشت ديل سنگيهاي حا واريدر عرض د

و مصـالح   يها توده شن لوله يد در وروديهاي زهكش، با از مسدود شدن لوله يريجلوگ يبرا. استفاده شود متر سانتي 5/7
ن يـ ا يدر اجرا. متر باشد 3ش از يد بينبا يها به صورت قائم و افق به طور معمول فاصله سوراخ زهكش. ه گردديلتر تعبيف

  .ت گردديرعا 8-15تهاي بند د نكات ذكر شده در انيبا ها سوراخ
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  يبند قالب -فصل هفتم

  كليات - 7-1

ي هـا  نقشـه ،  يخصوص يمشخصات فنبه همراه  ت مفاد آنيمانكار ملزم به رعاير بوده و پين فصل شامل سه بخش زيا
  :باشد ميو دستورات دستگاه نظارت  يياجرا

  بتن يبند قالب و قالب −
 بتن ينماپرداز −

 يهاي بتن كار يروادار −

  بتن يبند قالب و قالب - 7-2

  يمشخصات كل -7-2-1
د يـ اسـت با  يهاي قائم و افق هيها و پا ، چپ و راست ها لي، حا بندها ، پشت ه قالبيمجموعه قالب و داربست كه شامل رو

شخصات را به سطح بتن بدهد و وزن مطابق م يي، نما داشته  هاي مجاز نگه يبتن را در شكل مورد نظر در محدوده روادار
، از  حفـظ كنـد   يكيد بتن را در برابر صدمات مكانيقالب با.  ديتحمل نما يشدن و كسب مقاومت كاف بتن را تا زمان سخت

هـا و   لگـرد ي، م ط باشديمح يمناسب در برابر سرما و گرما يقي، عا دينما يريره آن جلوگيكم شدن رطوبت بتن و نشت ش
از لرزانـدن و   يهـاي ناشـ   رويـ در برابـر ن  ؛در محل مورد نظر نگاه داردرا رند يگ يكه داخل بتن قرار م يطعاتر اجزا و قيسا

   . ب رساندن به بتن از آن جدا شوديمرتعش ساختن بتن مقاومت كند و بدون آس
زه و مشخصات داده شده ست و الزم است طبق انداينبودن آن ت ياهمي كم معنا ن بهيا ي، ول اي موقت است ه گرچه قالب ساز

د پس از هر بار مصرف يها با قالب.  شود نگهداريمحافظت و  يخوب هساخته و در تمام طول مدت كار ب دستگاه نظارتو قابل قبول 
، به طوري  باشد يد كافيها با مقاومت قالب. شوند نگهداري يكيو صدمات مكان يدور از تاثير سوء عوامل جو يشده و در محل  زيتم

ـ يـ به آن وارد خواهـد آمـد را ن   يزير بتن هنگامرا كه احتماال  ييهاي زنده و سربارها بار  ،ذكر شدههاي  رويعالوه بر نكه   يخـوب  هز ب
ر ينا طبق مشخصـات و مقـاد  يدر هر مرحله ع يزير ، الزم است مقدار بتن ها هاي وارد به قالب محدود كردن فشار يبرا.  تحمل كند

  :رديصورت گ يبند د با استفاده از قالبي، با ري، به جز موارد ز يهاي بتن كار يطور كل هب.  ها باشد دستورالعملها و  شده در نقشه نييتع
،  و در صورت تاييد دستگاه نظـارت  يو مسايل بعد ييها و كاهش مشكالت اجرا پشت سازه يريز خاكز از يمنظور پره به  - الف

بـا  (قرار دارد  ،ده شدهيكوب ريز خاكا ي يعين طبيرا كه در مجاورت زم ينهاي ف هاي سازه واريپشت د يبند توان قالب يم
د ين حالت بايدر ا.  اجرا نكرد) باشد، بدون ريزش و منطبق بر سطح نهايي سازه با صافيتقر يكه محل گودبردار شرط اين
  . اك مجاور ممانعت شوداز جذب آب بتن توسط خ) لونير ناينظ(رقابل نفوذ يمقاوم و غ يكيپالست هاي ورقبه وسيله 

  .)يافق 5/1،  قائم 1( 5/1به  1تر از  ميب ماليبا ش دار شيباعضا و قطعات  ييسطوح باال  -ب
  .ص و دستور دستگاه نظارتير موارد به تشخيسا  -ج
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و صوصـي  فني خد مطابق مشخصات يبا...  در آب و يزير ، بتن ساخته شيل بتن پيژه از قبيهاي و در كار يبند نوع و روش قالب
  . ت شوديران رعاينامه بتن ا نييد نكات مندرج در آيها با ه و بستن قالبيدر ته يطور كل هب.  دستگاه نظارت باشد يقبل تاييدبا 

  يبند نقشه قالب -7-2-2
 يطراح. مانكار استيي مربوطه به عهده پها نقشهه يها شامل انجام محاسبات الزم و ته مطالعه و طرح قالب و داربست

د يـ هـاي قالـب با   يدر طراحـ . گـردد  تاييـد د توسـط مشـاور   يـ مانكار، در صورت ضـرورت با يه توسط پياز ته ها پس قالب
  : رنديمورد توجه قرار گ  قاير دقيهاي ز يبارگذار

ر اقالم مدفون در يها و سا ، وزن آرماتور ، وزن بتن تازه بندها ها و پشت هاي قائم زنده و مرده شامل وزن قالب بار −
  .باد يهاي موقت حاصل از انبار كردن مصالح و فشار رو به باال ، بار هاي كار ، سكو ل كاري، وسا راد، وزن اف بتن

 .رات دمايياز تغ يهاي ناش ، فشار و مكش باد و بار شامل رانش بتن تازه يهاي جانب بار −

هاي رو به بـاال   روي، ن تنآالت و پمپ ب ، ضربه حاصل از ماشين نامتقارن يزير از بتن يژه شامل بار ناشيهاي و بار −
هـاي حاصـل از    ، بـار  ه بتن از جام حمل بتنير اثر تخلينظ يكيناميهاي د ، اثر ها و اقالم مدفون در بتن در قالب

  . از لرزاندن و متراكم كردن بتن يهاي ناش ، بار هاي قالب گاه هينشست نامتقارن تك
انقبـاض بـتن را    يد جلـو يـ هـا نبا  قالـب . ح بتن ممكن باشديختن و لرزاندن صحيشوند كه ر  طرح يد طوريها با قالب

  . ب باعث ظهور ترك در سطوح بتن گردندين ترتيرند و بديبگ

 مصالح -7-2-3

.  و سطح تمام شده مورد نظر انتخـاب شـود   يمني، ا يد با توجه به مالحظات اقتصاديبا يبند قالب يمصالح مناسب برا
دارنـده   نگـه  ي، اجزا ملحقات  ، هي، رو ي مختلف مانند بدنهها قسمتاخت د در سيمصالح با يكيو مكان يكيزيهاي ف مشخصه

  . رندير آن مورد توجه قرار گيقالب و نظا
چنانچه ضـخامت  .  دار باشد ، سالم و بدون گره از نوع صمغ چ و تابي، بدون پ د صافيچوب مورد مصرف در قالب بتن با

قالـب   يو برا متر سانتي 3ن يريقالب سطوح ز يحداقل ضخامت برا مشخص نشده باشد ها نقشه ي، رو تخته در بدنه قالب
  . خواهد بود متر سانتي 5/2سطوح قائم 

در  يقطـر متوسـط چـوب گـرد مصـرف     .  كـار رود  امكان چوب راست و بدون ترك به  تا حدد يهاي داربست با هيپا يبرا
  . است متر سانتي 8ها  اشحداقل بعد در چهار تر.  باشد تر كم متر سانتي 10د از يها نبا هيپا

گر كـالف  يكـد يصورت چپ و راست به  به ييدهايد توسط قيف بايك رديتا ارتفاع چهار متر حداقل در  يهاي چوب هيپا
انتقـال بـار    يبـرا .  ف كالف اضـافه منظـور خواهـد شـد    يك رديهر دو متر اضافه  ياز ارتفاع چهار متر به باال به ازا.  شوند
د چنان باشـد  يبا ير سريسطح ز.  شود يگذاشته م ير سرينام ز هب يبه ضخامت كاف ييها ، تخته نيبه زم يهاي فوقان بخش

  . از ظرفيت مجاز باربري زمين تجاوز ننمايدن يكه فشار وارد بر زم



  205  01/08/92  يبند قالب -هفتم فصل

 
 

ـ  يدهاي فـوال  ، قالب )مدوالر( يهاي پانل ا امكان استفاده از قالبياد و يبا هندسه ثابت با تكرار ز يدر حالت قطعات بتن لحـاظ   هب
،  گـر ير فلزات دير مصالح نظيسا يريكارگ در به.  برخوردارند يهاي چوب نسبت به قالب ييت باالياز مز يده و بهره يبند سرعت قالب

  .دستگاه نظارت برسدتاييد  به  و يمصالح با بتن تازه قبال مورد بررس يد مساله سازگاريبا...  ها و كيها و پالست كي، الست برگالسيفا

  ييكات اجران -7-2-4
 يرويـ كه احتمال بروز ن يدر مورد قطعات بتن.  باشد يكاف يمنيا يد از هر نظر دارايبا يبند مجموعه قالب يطور كل هب

د يها و اتصال قالب با ، گوشه درزها.  شود تامينها و قالب  هين پايب يد اتصال كافيچش وجود داشته باشد بايا پيرو به باال و 
  . ره بتن شوديباشد تا مانع خروج ش شده يدبن آب يبه اندازه كاف

دن بـتن  يـ دار اجرا گردد تا برداشتن قالب آسان و بـدون صـدمه د   د پخي، قالب با ها يها و برآمدگ ، گوشه ها ه لبهيدر كل
ه يـ د بـا تعب يـ ، با ر ممكـن اسـت  يـ ا غيـ هـا دشـوار و    به كف قالـب  يك كه دسترسيق و باريهاي عم در قالب.  رديصورت گ

د يـ هـا با  چهين دريا.  را فراهم كرد يزير زكردن داخل قالب قبل از بتنيهاي مناسب امكان تم رشو د و كفيهاي بازد چهيدر
  . به دقت بسته شود يزير قبل از بتن

ن يشـود كـه چنـ    يه مـ يباشـد توصـ  ) يافقـ  5/1،  قائم 1( 5/1 :1از  تر بيش يقطعات بتن يب سطوح فوقانيچنانچه ش
  . است يالزام 1 :1از  تر بيشب يبا ش يسطح فوقان يه قالب برايهرحال تعب به . شود يبند قالب يسطوح

 يده در مراحل قبلـ يهاي صدمه د د از قطعات قالبي، نبا ت باشديت سطح تمام شده بتن حائز اهميفيكه ك  در صورتي
  . استفاده كرد

  يمنير ايتداب - 7-2-5
مانكار متعهد است عالوه بـر  يپ. ت شوديرعا يجار يمنيات اها و مقرر نامه نييتمام آبايد ، يبند قالب يدر طرح و اجرا

ـ  يپ يق و بازرسـ ينظارت دق يبند قالب ييساخت و برپا ، بريبند قالب يدر طراح يمنيت نكات ايرعا . عمـل آورد  هوسـته ب
نان حاصل يكاركنان و سالمت سازه تمام شده اطم يمنيشود تا از ا يزير د از قبل برنامهيقالب با ييات ساخت و برپايعمل
  :ت شوند، عبارتند ازيد رعايكه طبق دستور دستگاه نظارت با يمنير اياز تداب يبرخ. شود

  يبردار ا قالبي يزير قالب، بتن ييرمجاز از منطقه برپايجهت دور نگهداشتن افراد غ يمنيم و موانع اينصب عال  -الف
ص زودرس ينـان از تشـخ  يجهـت اطم  يزيـ ر تنات بيعمل هنگامدر  يبند كار گماردن سركارگران مجرب قالب به  -ب

  .يبند ا شكست قالبي ياحتمال ييجا جابه
  .يع در حالت اضطراريسر يگر جهت دسترسيزات ديا مصالح و تجهي يهاي اضاف داشتن شمع آماده نگه  -ج
  .يبند قالب يبرا يكاف ييفراهم نمودن روشنا  -د
ـ  يجا م ل جابهيكه با جرثق ييها ييات قالبو جز يدر نظر گرفتن نقاط مخصوص بلندكردن در طراح  - ه ژه يـ و هشود ب

  .هاي باالرونده قالب
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  .يبند در طرح قالب يمنيهاي ا هاي كار و نرده ها، سكو در نظر گرفتن داربست  -و
  .يبند قالب يمنياز نظر ا يكارگاه يبازرس يبرا يزير برنامه  -ز

  .ضروري است يعموم يصات فنن مشخيارائه شده در فصل دوم ا يمنينكات ا رعايت نيهمچن

  يبند و دقت قالب يبازرس -7-2-6
ت يـ قـا و بـا رعا  ي، دق خـتن بـتن و سـخت شـدن آن    يپس از ر يسازه آب يساخته و نصب شوند كه اجزا يد به نحويها با قالب

عـد از خاتمـه آن   آن و ب هنگام، در  يزير قبل از بتن يبند قالب.  ، اجرا شده باشد ن شدهييهاي مجاز طبق خطوط و تراز تع يروادار
.  ها اقدام كنـد  م و اصالح قالبيمانكار موظف است در مورد تنظي، پ در صورت لزوم.  رديگ يد قرار ميتوسط دستگاه نظارت مورد بازد

  . صادر شود يبند ها و مجموعه قالب قالب يبر بازرس يدستگاه نظارت مبن يكتب تاييدد ي، با يزير قبل از هرگونه بتن

  هاي قالب بست -7-2-7
كـرده و   نگهـداري هـاي وارده   رويـ ر نين سايبتن تازه و همچن يكيدرواستاتيهاي ه كه قالب را در مقابل فشار يتصاالتا

،  قالب ير شكل اجزايياز تغ يريو جلوگ نگهداري يد برايها با بست.  شود يده مي، بست قالب نام دينما يشكل آن را حفظ م
ها و روش بستن  ، محل بست قالب ، تعداد در مورد نوع.  باشد يمقاومت كاف يم داراين و حجيهاي سنگ ژه در مورد كاريو هب

  .  شود يريد جلوگيها با ره بتن از محل بستياز تراوش ش.  د موافقت دستگاه نظارت قبال كسب شده باشديبا آنها
و  يرا به آسـان  آنهان ختن بتن بتوايساخته شود كه پس از ر يد به شكليبا يبند هاي داخل قالب يل مهاريها و م بست
قطع گردند كـه   يد به نحويمانند با يم يهاي نگهدارنده قالب كه در بتن باق لهيم.  ب رساندن به بتن خارج نموديبدون آس
هاي قالب در بتن قرار  لهيكه در دو طرف م يقطعات. متر از دو طرف با سطح بتن آزاد فاصله داشته باشند ميلي 50حداقل 

داشـته   يت مناسـب يجاد شده وضعيهاي ا ، حفرهآنهاباشند تا پس از برداشتن  يمنظم يشكل هندس يراد دايرند بايگ يم
را فقـط در   مهار سـيمي ا يبست و . د با مصالح مناسب و طبق دستورالعمل دستگاه نظارت پر شوندين حفرات بايا. باشند
 يدر صـورت .  نشده و سطح قالب را نـاهموار نكنـد   در اثر فشار خم يم مصرفيتوان مورد استفاده قرار داد كه س يم يموارد
متـر از   سـانتي  يكها را تا عمق حداقل  مين سيد انتهاي اي، پس از برداشتن قالب با مجاز باشد مهار سيميكار بردن  كه به

  . د و خارج كرديسطح بتن بر

  ها   ز كردن و روغن زدن سطح قالبيتم -7-2-8
، تراشـه و هـر نـوع مـواد      ، خاشاك ره بتنيش ياي، بقا يزدگ د از هرگونه زنگيبا ، سطح قالب را ها در قالب يزير قبل از بتن

  . ، زدود ها برهم زند ا مشخصات سطوح را از نظر سطح تمام شده بعد از برداشتن قالبيبتن شود و  يكه موجب آلودگ يخارج
ها و  لگرديو قبل از كار گذاشتن م آنهاز كردن ي، پس از تم ها مان به جدار قالبير سيخم ياز چسبندگ يريجلوگ يبرا
سـطح   يرو يچ نوع لكـه و اثـر  يده شود كه هيي پوشبه نحوك قشر نازك مواد رهاساز يد از يها با ، سطوح قالب يزير بتن

  . ب دستگاه نظارت برسديد قبال به تصوينوع مواد رهاساز با.  نگذارد يبتن باق
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ت نكرده و يد دقت نمود كه روغن به داخل بتن سرايب استفاده شود باعنوان ماده رهاساز قال هكه از روغن ب  در صورتي
استفاده شود كه از لحـاظ   يد از مواد رهاسازيشود با يم يزيآم كه سطح بتن رنگ يدر موارد.  ها را آلوده نكند لگرديز مين

  . نداشته باشد واكنشبا رنگ  ييايميبات شيترك

 ها يروادار -7-2-9

منظـور حفـظ    ر نظر قرار گرفته شده و در مراحل مختلـف بـه  يبه دقت ز يزير عد از بتن، ضمن و ب د قبليبا يبند قالب
هـا و   ساختمان يها برا هاي قالب يحدود روادار.  م شوديشده تنظ نييهاي تع يمجموعه قالب و داربست در محدوده روادار

  .  اند درج شده )1-7(قطعات متداول بتن مسلح در جدول 

  يبردار قالب -7-2-10

  اتيكل -7-2-10-1
برداشـته شـود كـه     يد موقعيقالب با.  رديدستگاه نظارت و با دقت الزم صورت گ يكتب تاييدد با يها با نمودن قالبباز 

هـا و   هيـ پا.  شـده تجـاوز نكنـد    ينـ يب شيهـاي پـ   ر شكليير شكل آن از تغييرا تحمل كند و تغ موثرهاي  بتن بتواند تنش
،  هاي وارد كسب كننـد  تحمل وزن خود و بار يرا برا يمقاومت كاف ينكه اعضا و قطعات بت د قبل از آنيهاي باربر نبا قالب
و   رد كـه اعضـا  يـ صـورت گ  يبه نحوزدن،  ، بدون ضربه گام به د گاميها با هيدن پايو برچ يبردار ات قالبيعمل.  ده شونديبرچ

ان دوره يـ قبـل از پا  يبـردار   كـه قالـب    در صـورتي . نديقرار نگرفته و بتن صدمه نب يهاي ناگهان تحت اثر بار يقطعات بتن
هـا   چنانچـه پـس از برداشـتن قالـب    .  اتخاذ كـرد  يبردار  مراقبت بتن پس از قالب يبرا يريد تدابي، با رديمراقبت انجام پذ

د، يـ د بالفاصله موضوع را به دسـتگاه نظـارت اطـالع دهـد تـا پـس از بازد      يمانكار بايوب باشد، پياز سطح بتن مع يقسمت
  . ق نظر دستگاه نظارت انجام شودم طبيات ترميعمل

  يبردار زمان قالب -7-2-10-2
 )2-7(هاي داده شده در جدول  د زمانيح نشده باشد باين و تصرييمان تعيدر اسناد پ يبردار كه زمان قالب  در صورتي

 تـر  كم يدر مدت ها هيها و پا دن قالبيبرچ.  ها مالك عمل قرار داد هيها و پا دن قالبيبرچ يعنوان حداقل زمان الزم برا هرا ب
  . مجاز خواهد بوددستگاه نظارت  تاييدو  يش قبليفقط به شرط آزما )2-7(هاي داده شده در جدول  از زمان

 70دن مقاومت بتن بـه حـداقل   ياز رس يحاك) شده در كارگاه نگهداري( يهاي آگاه ي آزمونهها آزمايش كه درصورتي
نان فقـط  يهاي اطم هيدن پايبرچ ين را برداشت وليريهاي سطوح ز بتوان قال ي، م درصد مقاومت مشخصه مورد نظر باشد

  . باشد دهي، بتن به مقاومت مشخصه مورد نظر رس ها محدوديت يمجاز است كه عالوه بر مراعات تمام يدر صورت
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  نانيهاي اطم هيبرداشتن پا -7-2-10-3
 ير سـطوح بـاق  يـ نان در زيهاي اطم هيعنوان پا هب ييها هيد پاين قطعات بتن مسلح بايريهنگام برداشتن قالب سطوح ز

از  تر بزرگهاي با دهانه  ريت ينان برايهاي اطم هيپا ينيب شيپ.  شود يريهاي تابع زمان جلوگ ر شكلييگذاشت تا از بروز تغ
از  رت بيشطول  ههاي كنسول ب ، و دال متر 3از  تر بزرگهاي با دهانه  ، دال متر 5/2از  تر بيشطول  ههاي كنسول ب ري، ت متر 5
  . متر تجاوز نكند 3به هرحال از  آنهاباشد كه فاصله  يد طورينان بايهاي اطم هيتعداد پا.  است يمتر اجبار 5/1

تر  هاي بزرگ دهانه يبرا ي، ول نان مجاز استيهاي اطم هيبرداشتن كل قالب و داربست و زدن پا ،متر 7هاي با دهانه تا  ريت يبرا
  . سر باشدينان ميهاي اطم هيجايي پا باشد كه برداشتن قالب بدون جابه يد طورياربست بام قالب و ديطرح و تنظ ،متر7از 

هاي به ابعاد  واره ا قالبي يهاي تونل كه با قالب ييها ر سازهيهاي بتن مسلح، نظ ها و دال واريهاي متشكل از د ه ساز يبرا
متر مجاز دانست مشروط بر  10را تا دهانه  آنهامجدد  يينان و برپايهاي اطم هيدن پايتوان برچ ي، م شوند يبزرگ ساخته م

ا يـ چ نـوع تـرك   ينان حاصل شود كه هينان بالفاصله پس از برداشتن قالب باشد و در عمل اطميهاي اطم هيكه زدن پا آن
  . ر شكل نامطلوب بروز نخواهد كردييتغ

  )آبا ماخذ(متعارف  يهاي بتن سازه يروادار -1-7جدول 
فردي شرح رواداري

الف  ها ها و كنج ها، ديوارها، نبش ها، پايه در لبه و سطح ستون متر طول 3متر در هر  ميلي 6
 متر در كل طول ميلي 25حداكثر   1 انحراف از امتداد قائم

ها، درزهاي كنترل، شيارها و ديگربراي گوشه نمايان ستون متر طول 6متر در هر  ميلي 6
 خطوط برجسته، نمايان و مهم

 متر در كل طول ميلي 12حداكثر  ب
ها ها، سطح زيرين تيرها، نبش ها، سقف در سطح زيرين دال متر طول 3متر در هر  ميلي 6

 ها ها قبل از برچيدن حايل و كنج
الف   انحراف از سطوح يا ترازهاي

 ها مشخص شده در نقشه 
2 

 متر طول 6متر در هر چشمه يا هر ميلي9
 متر در كل طول ميلي 19حداكثر 

هاي نمايان، شيارهايها، جان پناهها، زيرسريدر نعل درگاه متر طول 6متر در هر  ميلي 6
 افقي و ديگر خطوط برجسته، نمايان و مهم

 متر در كل طول ميلي 12حداكثر  ب
در هر چشمه متر ميلي 12  ها، ديوارها و  انحراف ستون

  موقعيتهاي جداكننده از  تيغه
 مشخص شده در پالن ساختمان

در هر شش متر طول متر ميلي 12 3
حداكثر در كل طول متر ميلي 25

هاانحراف از اندازه و موقعيت بازشوهاي واقع در كف و ديوار و غالف متر ميلي 6± 4
درجهت نقصاني متر ميلي 6 الف هااختالف در ابعاد مقطع عرضي ستون

 ها و ديوارها دالو تيرها و ضخامت 
در جهت اضافي متر ميلي 12 5 ب

نقصاني متر ميلي 12 هااختالف اندازه
 در پالن

الف

 6 ها شالوده

اضافي متر ميلي 50
دو درصد عرض شالوده در امتداد طول مورد نظر 

 متر نباشد ميلي 50كه بيش از  مشروط بر آن
 ب جايي يا خروج از مركز جابه

كاهش ضخامت نسبت به آنچه تعيين شده رصدد 5 افزايش ضخامت نسبت به آنچه تعيين شده محدوديتي ندارد پ ضخامت
ارتفاع پله متر ميلي ± 3 در تعداد

 معدودي پله
الف

 7 ها پله
كف پله متر ميلي ± 6
ارتفاع پله متر ميلي ± 5/1 هايدر پله

 متوالي
كف پله متر ميلي ± 3 ب
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  برداشتن قالب يحداقل زمان الزم برا -2-7جدول 
شرح )درجه سلسيوس ( مجاور سطح بتن  دماي

 تربيشو24 16 8 0 بندي قالب نوع

30 18 12 9  ، ساعت قائمهايقالب
10 6 4 3 7 10 15 25 ها دال روز شبانه،  زيرين قالب   روز، شبانه اطمينانهاي  پايه 
25 15 10 7 10 14 21 36 تيرها روز شبانه،  زيرين البق   روز، شبانه اطمينانهاي  پايه 

:هاي داده شده با رعايت نكات مشروح زير معتبرندزمان*
 . ، ساخته شده باشد كسب مقاومت مشابه دارندروندهايي كهنابتن با سيمان پرتلند معمولي نوع يك يا دو يا ساير سيم-
ريزي در هواي  شرايط بتن هاي داده شده را بايد با توجه به تنزل كند زمانسلسيوستر از صفر درجهشدن بتن دماي محيط به كم من سختكه ض درصورتي-

 . اصالح كردسرد
 . هاي داده شده را كاهش دادزمانتوانميدر صورت استفاده از سيمان پرتلند نوع سه يا مواد تسريع كننده-
 . دادهاي داده شده را افزايش  ، بايد زمانكه روند كسب مقاومت مشابه دارندهاييناسيمنوع پنج يا، سيمان پرتلندفاده از مواد كندگيركنندهدر صورت است-
يا تقليل تغيير  ،)هايي متفاوت يا در معرض دماهاي مختلف قطعات با ضخامتوخصوص در اعضابه(هادر صورتي كه مالحظاتي خاص براي جلوگيري از ترك-

 .هاي داده شده را افزايش داد، بايد زماناز وارفتگي مورد نظر باشد ناشيهايشكل
.پذير است هاي داده شده امكانتقليل زمانباشدبندي خاصي مورد نظرتسريع شده يا قالب يآور كه عملدرصورتي-

  
نـان را  يهـاي اطم  هيـ تـوان پا  يمـ  ي، مـوقع  وسـته باشـد  يپ يستمياز س جزييقطعه مورد نظر  كه درصورتي يطور كل هب

شـده   يكسـره طراحـ  يصـورت   ا دال بـه ير يدر صورتي كه ت.  شده باشد يزير قطعات مجاور آن هم بتن يبرداشت كه تمام
ز يـ شده باشند و بـتن آن ن  يزير ن آن بتنيهاي طرف كه دهانه د مگر آنياي را برچ نان دهانهيهاي اطم هيتوان پا ي، نم باشد

  . دست آورده باشد مقاومت الزم را به
 يفقـط وقتـ   ي،طبقـه تحتـان   يرو يطبقـه فوقـان   يبند كردن مجموعه قالب هي، درصورت تك يهاي طبقات در مورد سازه

شـود   يه مـ يتوصـ .  دست آورده باشـد  هد كه بتن طبقه باال مقاومت الزم را بين را برچيرينان طبقه زيهاي اطم هيتوان پا يم
،  ر در دو طبقـه يـ نـان نظ يه اطميوجود داشته باشند و تا حدامكان هر دو پا يشه در دو طبقه متوالينان هميطمهاي ا هيپا
  . رنديقرار گ يهم و در امتداد واحد يرو

در (حـذف شـود    آنهـا  يج از رويتدر هباشد كه بار ب يد بدون اعمال فشار و ضربه و طورينان بايهاي اطم هيبرداشتن پا
هـاي   هيپا يبرداشتن بار از رو.  )گاه هيها از لبه به طرف تك ها و در كنسول گاه هياز وسط دهانه به سمت تكهاي بزرگ  دهانه
رد به طـوري  يل قابل كنترل انجام پذيد با وساي، با دارند ياي حساس ه كه نقش ساز يهاي بزرگ و قطعات نان در دهانهياطم

  . ها را متوقف كرد هيپا يرواز  يكه در صورت لزوم در هر لحظه بتوان باربردار

  ها و پوشش كانال دار شيبسطوح  يقالب لغزان برا -7-2-11
ا يـ ك قالب لغـزان  يها به وسيله  شده در نقشه ب مشخصيكنواخت طبق خطوط و رقوم و شيبتن پوشش كانال با ضخامت 

سـرعت حركـت   .  اده شودكنواخت حركت ديطور ممتد و با سرعت ثابت و  هد بيقالب با.  شود ين مخصوص پوشش اجرا ميماش
  . ب دستگاه نظارت برسديد قبال به تصويقالب لغزان با يآالت و روش اجرا ماشين.  هماهنگ باشد يزير د با سرعت بتنيقالب با
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  1ين متحرك پوشش بتنيماش -7-2-12
كانـال و   يدر دو طرف حد پوشش بتن ،ها نصب شده لير يكانال به وسيله چرخ بر رو ين مخصوص پوشش بتنيماش

كنواخـت  يپوشـش كـامال    تامينمشخصات و  ياجرا يبرا.  كند يت حركت ميهاي هدا و به كمك كابل يريا چرخ زنجا بي
  . دستگاه نظارت استفاده كرد تاييدبا اجازه و  آالت ماشينن يتوان از ا يم

ه در فواصـل  ك يله دو رشته كابل قويد به وسين بايب كانال، ماشير و شيكنواخت پوشش در امتداد مسي ياجرا يبرا
 يد در چنـان فواصـل  يـ ها با ين مهاري، ا ها چيدر سرپ.  ت شودي، هدا ها مهار شده است هيپا يرو) متر 5/7حداكثر (متناسب 

  . ديايوجود ن هم بير مستقيدر اجرا نسبت به مس يراتييكار برده شود كه تغ به
طور مسـتمر   هد به دقت و بيكابل راهنما با.  ده كردز استفايساز ن مرخين نيت ماشيهدا يتوان برا يهاي راهنما م از كابل

ت يد موقعيهاي راهنما نبا كار كابل زات مربوط بهيتجه.  م و كنترل شودي، تنظ اتيعمل يح خود در طول اجرايدر محل صح
تـا بتـوان   شـود   تامين يا شاخص ثابتيد نقاط نشانه يهاي راهنما با ن پوشش در امتداد كابليماش يرو.  كابل را برهم زند

  . ب كنترل نمودير و شين را نسبت به خط مسيت ماشيطور دائم موقع هب
د ين بايماش.  هستند يها و ماله با پوشش فوالد ، لرزاننده كننده افتيف دريشامل ق يك اسكلت فوالدي يها دارا نين ماشيا

زد و يبر لرزاندن، همراه با  ها شده در نقشه نييعمختلف و به ضخامت ت) عرض و عمق(هاي  قادر باشد بتن مقطع كانال را با اندازه
 يزمـان  كه بـه برنامـه   يد در فرصت كافيمانكار بايپ.  ، به جلو حركت كند ن شده استيكه از طرف دستگاه سازنده مع يبا سرعت

هـاي   نيا ماشـ يـ از و مرخ سـ يهاي ن نيو قبل از استفاده از ماش) ز كارگاهيحا در دوره تجهيترج(اورد يها لطمه وارد ن كار ياجرا
د يمانكار باين پيهمچن.  دست آورد ههاي مذكور ب نيماش ي، موافقت دستگاه نظارت را در مورد مشخصات فن يپخش پوشش بتن

ت كوشش يد نهايمانكار بايپ.  ت و آماده كنديهاي مذكور ترب نياز ماش برداري بهرهدوران اجرا و  يو ماهر برا يكاف يانسان يروين
هـا و   هـاي منـدرج در نقشـه    بي، رقوم و ش نا بر طبق خطوطي، به طوري كه ع يها و پوشش بتن كانال يساز مرخين يخود را برا

  . كار برد ، به باشد يخصوص يه و مشخصات فنين نشريف شده در ايمشخصات تعر

  )يهاي آب در سازه يپرداخت سطوح بتن( ينماپرداز - 7-3

   يمشخصات كل -1- 7-3
 تاييد دسـتگاه نظـارت  د با استفاده از مصالح و روش مورد ي، با يبند لب و بدون قالببا قا يبتن رويته سطوح قابل يكل
ده صـورت  يق و توسط كارگران ماهر و ورزيصاف و دق يبند د با قالبيبا يا پرداخت سطوح بتني ينماپرداز.  شود ينماساز

دهـد تـا    يقـرار مـ   يريـ گ و انـدازه  يرد بررسك سطوح را موي، دستگاه نظارت از نزد يبردار و قالب يبند بعد از قالب.  رديگ
  . و دستورات دستگاه نظارت عمل شده است ها نقشهنان حاصل شود كه طبق ياطم

                                                       
1- Lining Machine 
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 2- 16- 5در قسـمت   يـي هاي اجرا س نقشهراسا، ب ا و ابعادي، زوا ن شدهييهاي تع ليو انحراف مجاز از خطوط و پروف يروادار
بسته به محل اجرا  يسطوح بتن ي، ناهموار ن مبحثيدر ا.  ارائه شده است» يهاي آب در سازه يهاي بتن كار يروادار«ر عنوان يز

هـاي   ، نقشه يخصوص يطبق مشخصات فن ينوع پرداخت سطوح مختلف بتن.  ت كار مورد توجه و بحث استيو با توجه به اهم
ها  ها و بست خيشدن م ها و شل قالب ييجا كه در اثر جابه يهاي سطح يناهموار.  رديگ ين بخش صورت ميو مندرجات ا يياجرا

،  هـا  ير نـاهموار يبه سا.  م استيمستق يريگ و اندازه رويتسهولت قابل  هب كهشود  يده ميهاي تند نام ي، ناهموار شود يحاصل م
ـ .  رديـ گ يدر امتداد سطح صورت مـ  يكش صاف ا خطيبه وسيله شمشه  آنها يريگ ند كه اندازهيگو يم ميهاي مال يناهموار  يراب
 3 يبنـد  سطوح بـدون قالـب   يمتر و برا 5/1شده  يبند سطوح قالب ي، طول شمشه برا ميهاي تند و مال يناهموار يريگ اندازه

  . باشد مين فصل قابل قبول يس مندرجات اراساها ب در طول شمشه يزان رواداريمتر است و م

  شده يبند قالب يسطوح بتن -2- 7-3
سـطوح   يم برايهاي تند و مال يناهموار.  شود يم ميتقس F5تا  F1طبقه  5شده به  يبند قالب يسطوح بتن ينماپرداز

  . ارائه شده است )3-7(و جدول  1-3-7مختلف در بند 
هاي مخصـوص و در   در صورتي كه در كار.  ستيتحت فشار مجاز ن يپاش ا ماسهيزدن  ن سطوح توسط سنگيپرداخت ا

 يد طبـق مشخصـات فنـ   يـ ن كـار با ي، ا از باشدير خاص ني، به تداب استاد يز آنهاان آب در يكه سرعت جر ييها مورد سازه
  :ر استيها به شرح ز يك از نماپردازيموارد كاربرد هر .  انجام شود يخصوص

ا يـ هـا   ر باالدسـت سـد  يـ د قـرار ندارنـد نظ  يست كه در معرض دا ين طبقه در مورد سطوحيا يپرداز سطح :F1طبقه 
كـه   يا سـطوح يـ آورد  يوجود نم هب برداري بهره ي در امرسطح بتن مشكل يت و زبرصورت غرقاب اس كه غالبا به يسطوح
 ها و ، گوديسطوح ي، پركردن انحنا ن طبقهيا يپرداز سطوح يح الزم برايتصح.  شود يم يزير ا بتني يريز خاك آنهاپشت 
  . باشد مي متر ميلي 25از  تر بيشبا عمق ها  در محل بستمانده  يي باقها سوراخ
 آنها يها برا يپرداز ر سطحيان نبوده و سايصورت نما است كه غالبا به يسطوح ين طبقه برايا يپرداز سطح :F2ه طبق

ه يـ هـاي تخل  رگـذرها، سـطوح سـازه   ي، زيا هاي صـندوقه  آبرو يشامل سطوح داخل يهاي فن مانند سازه.  ه نشده باشديتوص
هـا و   ، پـل  هاي كوچك خانه ، تلمبه )استفاده شود F4د از طبقه يااد است و بيز آنهاان در يكه سرعت جر يجز در موارد هب(
سطوح  يبرا F1كه طبقه  يجز در موارد هب( يهاي بتن ست و باالخره سديد عموم نيل كه عموما در معرض ديهاي حا واريد

   . شود ياستفاده م ييال ا تخته سهي ين سطوح از قالب فلزيا يبند قالب يبرا.  )شود يه ميباالدست آن توص
.  آن مهـم اسـت   يد بوده و شكل ظاهرياست كه در معرض د ين طبقه مشخصا در مورد سطوحيا يپرداز سطح: F3طبقه 

 يهـاي دائمـ   ها و ساختمان ، پل سدها ينيهاي تزئ ، بتن ها خانه هاي تلمبه سازه ييهاي باال ن طبقه شامل قسمتيا يپرداز سطح
 يدقـت كـاف   يبنـد  د در قالـب ياستفاده شده و با ييال ا تخته سهياز تخته با كام و زبانه  ن طبقه غالبايبه ا يابيدست يبرا.  است

   . د قالب كامال محكم و بدون حركت كار گذاشته شده و اجرا شوديبا يهاي ساختمان در محل درز.  ديعمل آ هب
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ـ رد كـه سـ  يـ گ يانجام م ين قسمت در مورد سطوحيپرداخت سطوح مطابق مندرجات ا :F4طبقه   يد دارايـ با يازه آب
هـا   ز سديها، سرر ، تونل ها ير خروجينظ يسطوح.  آب كامال محفوظ بماند يبيق باشد و در برابر اثرات تخرير كامال دقيمس
هـاي   بنـد  ها و پشـت  ها كامال محكم بوده و با بست د توجه شود كه قالبيبا.  ن طبقه هستنديا وها جز چهيدست در نييو پا

 .نمايـد  بـرآورده  را F3الزامـات طبقـه    بايد بتن سطح كيفيت از طبقه اين . خواسته شده نصب شوندهاي  مناسب در محل
 در 50 بـه  جريان عمود بر امتداد1 شيب به تارسيدن بايد آب جريان برجهت عمود درامتداد سطوح ناگهاني هاي نامنظمي

عمـودي   1شيب  به رسيدن تا بايد نيز آب جريان تجه در متر ميلي 3 از تر بزرگ هاي نامنظمي .شود سائيده جريان امتداد
  .افقي ساييده شود 10به 

.  شـود  يده مـ يا گـچ پوشـ  يـ سطح بـتن توسـط مـالت     ياست كه رو يسطوح ين طبقه برايا يپرداز سطح :F5طبقه 
قالـب   يريگكار هب.  توان از قالب رنده نشده استفاده كرد ي، م هيه روين سطح بتن و اليب تر بيشجاد قفل و بست يمنظور ا به
  . ستيا روغن زدن به قالب مجاز ني يفلز

  يبند بدون قالب يسطوح بتن - 3- 7-3
،  1-2-7بـا توجـه بـه منـدرجات بنـد      .  شود يم ميتقس U4تا  U1طبقه  4نشده به  يبند قالب يسطوح بتن ينماپرداز

ا يـ رد يـ گ ير معرض هوا قرار مـ نشده كه د يبند سطوح قالب.  ارائه شده است )3-7(هاي مجاز در جدول  يزان ناهمواريم
 دار شـيب ي هـاي سـطح   ه آبيـ تخل يهاي دستگاه نظـارت بـرا   ا دستورالعمليو  ها نقشهد طبق ي، با شود يمرتبا شستشو م

  . باشد مير يها به شرح ز ر شيبي، مقاد ها مشخص نشده باشد و دستورالعمل ها نقشهدر  يگريب ديچنانچه ش.  ساخته شوند
  درصد 3، در حدود  )ها ها و جدول واريد يباالمانند (ك يسطوح بار −
 درصد 2در حدود   )ها ها و كف ، سكو ها اباني، خ روها ادهيمانند پ(تر  سطوح پهن −

  :ر استيشرح ز هن طبقات بيك از ايموارد كاربرد هر 
دا توسـط  شـود كـه بعـ    ياسـتفاده مـ   بـرداري  بهـره هـاي   ر سكوينظ ييها سازه ين طبقه برايا يپرداز سطح :U1طبقه 

رفتـه  يز پذيـ ن U3و  U4طبقـات   يپـرداز  ن مرحله سطحياول ين طبقه براين ايهمچن.  شود يده ميا بتن پوشي يريز خاك
د فورا پس از لرزاندن يبا يهاي اضاف بتن.  باشد ميسطح كار  يرو يكش و شمشه نترازكردشامل  يپرداز ن سطحيا.  شود يم

  . از سطح كار حذف شود ،بتن يانداز  و جا
، سـطوح   ينينش هاي ته ، حوضچه يهاي فن ، كف سازه ها ها و فلوم ن طبقه شامل بتن كف آبرويا يپرداز سطح :U2طبقه 

جز در  هب(ها  واريها و د ، كوله پل هاي موقت ، آبرو برداري بهرههاي عبور و مرور و  ي، كف گالر ها خانه ها در تلمبه سكو يخارج
و ) رديگ يصورت م كاري عايقآن  يكه رو(ها  ، كف دال روها ادهي، پ ، كف آبروها )د استيبتن در معرض د يكه نما يموارد

اسـت كـه سـطح     يشروع كار هنگـام .  شود يانجام م يكيل مكانيا وسايتوسط دست  يپرداز ن سطحيا.  باشد ميها  كف پل
 يكه مقدار كمـ  ي، عمل باال تا هنگام دمورد نظر باش U3طبقه  يپرداز چنانچه سطح.  سخت شده باشد يبتن به اندازه كاف

  . ابدي ي، ادامه م به سطح آورده شود يمالت بدون آب اضاف
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كه سـطح   يجز در موارد هب(خارج ساختمان  يهاي بتن دال يبرا يكش ق مالهين طبقه از طريا يپرداز سطح :U3طبقه 
ان آب در يـ رد كه سـرعت جر يگ يانجام م يطوحهاي جداكننده و س واريد ي، قسمت باال )شود يده ميك پوشييبتن با موزا

شـدن نكـرده    ا بتن شروع بـه سـخت  ين نرفته يكه رطوبت سطح بتن از ب يتا هنگام يماله فلز يريكارگ هب.  اد استيز آنها
 يبـا فشـار كـم بـرا     يكشـ  مالـه .  ك سطح صاف انجـام شـود  ي تامين يبرا يد با فشار كافيبا يكش ماله.  ستي، مجاز ن است

  . ، مجاز است شود يم كاري عايقا يه بعدا پوشش شده ك يسطوح
نا مشابه سطح ين طبقه عيسطح ا.  مورد استفاده است يو فرع يهاي اصل كانال يسطوح بتن ين طبقه برايا :U4طبقه 

،  ن انجـام شـود  يات پوشـش كانـال بـا ماشـ    يـ چنانچـه عمل .  ل توسط كارگران ماهر خواهد بـود يشده با ماله طو يكش ماله
ز مشـاهده  يـ هـاي ر  ات پوشش در سطح بـتن لكـه  يعمل يچنانچه پس از اجرا.  از نخواهد بوديمورد ن يگريد يپرداز سطح
  . ستيها توسط كارگر و با دست مجاز ن ن لكهي، پركردن ا شود

  يهاي اختالف سطوح بتن يروادار -3-7جدول 
 )متر ميلي( يحداكثر روادار طبقه

 عدب يجيتدر ينظمنام يناگهان ينامنظم تراز  خط و

U1 15± 6 15± - 
U2 6±  3 6± - 
U3 6± 0 6± - 
F1 15± 10 15± 6- ،12+ 
F2 8± 5 8± 6- ،12+ 
F3 6± 3 1 6± 6± 
F4 3± 0 2 5± 6± 
F5 6+ 6 6+ - 

 .متر باشد ميلي 6تواند حداكثر يان آب ميبا جريموازيهاي ناگهانيبا موافقت دستگاه نظارت، نامنظم -1
 . آورده شده است2-2-7ت سطح بتن در بنديفين طبقه از كيلزامات خاص اا -2
 .باشد ميمتر  ميلي 12 دارشيببدنهيمتر و براميلي6)كف كانال(U4در طبقهيحداكثر ناهموار -3
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  يزهكش -فصل هشتم

  اتيكل - 1- 8

هاي ناشي از بارندگي، تثبيت و كنترل سطح آب زيرزميني در عمق معـين، بـراي    آب به منظور هدايت و خارج كردن
.  شـوند  هـا طراحـي و سـاخته مـي     اجراي كار و پس از پايان قطعي كارها، زهكش هنگامحفاظت از عمليات ساختماني در 

ر يـ هـاي ز  وباز، زهكشهاي ر ، زهكشينيرزميهاي ز زهكش يد در اجرايمانكار بايست كه پا يفصل حاضر شامل مشخصات
  .ديرعايت نما...  و يه فنيپوشش كانال، پشت ابن

  دامنه كار - 2- 8

رامـون  يهـا و كـف و پ   ر پوشش كاناليهاي ز ، زهكشياراض ينيرزميز يهاي زهكش ست از سامانها محدوده كار عبارت
زات و يـ مناسـب، تجه  كـار  يرويـ د نيـ مانكـار با يپ. شـود  ا و موارد مشابهي كه از طرف دسـتگاه نظـارت ابـالغ مـي    ه سازه

از  ييها ا بخشيات شامل تمام ين عمليا. ديرا فراهم نما يات زهكشيانجام عمل يبرا ياز و مصالح كافيمورد ن آالت ماشين
  :باشد مير يموارد ز

  شده هاي ارائه طبق مختصات، ابعاد و رقوم يبردار ات نقشهيو انجام عمل يزير برنامه −
  ريشده در طول مس بيني  هاي پيش همحل ساز يگذار كردن و نشانه مشخص −
  مانيتامين منابع الزم طبق اسناد پ −
  ييهاي اجرا هاي روباز طبق مشخصات و نقشه زهكش ياجرا −
  ينيرزميهاي زهكش ز كردن بستر لوله حفر ترانشه و آماده −
 يريز خاكطرفه و  كيهاي  چهي، دريهاي زهكش لوله ي، كارگذاري يا اجراي زهكش مصنوعي دور لولهزيلترريف −

  ها لوله يرو
  ينيرزميهاي ز هاي زهكش ر لولهيرو در مس هاي آدم چاهك ساخت −
  يو افق يطرفه عمود كيهاي  چهيو در يهاي انتهاي زهكش، شبكه فلز لوله ي، كارگذاريهاي حفاظت سازه ساخت −
  ييهاي اجرا ها طبق مشخصات و نقشه ه آبرويكل ساخت −
   ييهاي اجرا ها طبق مشخصات و نقشه رامون سازهيپها، كف و  كانال يرپوشش بتنيزهكش ز ياجرا −
آوري و هـدايت آب مـازاد    بـراي جمـع   مانيهاي موضوع پ ات كه به نظر دستگاه نظارت در قالب كارير عمليسا −

  . الزم باشد

  فيتعار - 3- 8

  :شوند يف مير تعرين فصل از گزارش به صورت زياصطالحات مورد استفاده در ا
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كه  آنهااز  يا بخشيو  يا عمودي يافق ينيرزميز ،روباز ياي متشكل از مجار هسامان :ينيرزميز يسامانه زهكش −
  .گردد ها اجرا مي و جاده يكيدروليهاي ه رامون سازهيا پيو  يدر اراض ينيرزميكنترل سطح آب ز يبرا

اي ه آب ها و زه ه روانابيو تخل يآور فه جمعين است كه وظيحفر شده روباز در سطح زم يمجرا :زهكش روباز −
 .عهده دارد هرا ب ينيرزميو كنترل رقوم سطح آب ز ياراض

آب  شـود و زه  ين كار گذاشته ميرزميهستند كه در ز يدار ا شكافيدار  هاي سوراخ لوله :ينيرزميلوله زهكش ز −
. گـردد  ه مـي يـ تخل ينيرزميا زي يهاي جمع كننده سطح ها به زهكش ن لولهيق ايشده و از طر آنهاوارد  ياراض
لوله از جنس مصـالح   يلتر پوششيدار و ف ا شكافيهاي سوراخدار و  شامل ترانشه، لوله ينيرزميهكش زز ياجزا
هـاي   لولـه  آنهان يتر جيدارد كه را يانواع مختلف ينيرزميلوله زهكش ز. باشد مير ينفوذپذ يا مصنوعيو  يعيطب

 . باشد مي يو بتن ي، سفاليكيپالست

 يا ديگـر تاسيسـات متقـاطع     با جاده، كانال ير زهكش و در محل تالقيمس اي است كه در ه ساز :ا آبگذريآبرو  −
 .كند ير مستحدثات فوق عبور مين سازه از زيله ايشود و آب زهكش به وس يساخته م

ا يـ و  ينـ يرزميهـاي ز  ان حاصـل از زهكـش  يـ جر يآور ها به منظور جمع ن زهكشيا :1كننده هاي جمع زهكش −
هـاي   كننـده، زهكـش   هاي جمع ط پروژه، زهكشيبسته به شرا. رديگ يقرار ممورد استفاده  يهاي سطح رواناب
  . ا لوله مدفون خواهند بوديروباز 

به پشـت   يا آب نفوذي ينيرزميز ه آبيت و تخليهدا ير پوشش كانال برايزهكش ز :ر پوشش كاناليزهكش ز −
هـاي   ن نوع زهكش شكليا ياجرا. رود يكار م به) ي و پليمريآسفالت ي،، سنگيهاي بتن پوشش(پوشش سخت 

 :آنهادارد ازجمله  يمختلف

 طرفه كيچه يا بدون درو يآب به داخل كانال با  ه زهيتخل يلتر و مجاريف •

 گر يمناسب د يا به خروجيها به داخل كانال و  ه آب در محل آبشاريت و تخليهدا يهاي مشبك برا لتر و لولهيف •

 شده در پوشش كانال جاديهاي ا لتر و درزيف •

شـده در ترانشـه، در    به لولـه نصـب   يو دسترس يجهت بازرس ينيرزميهاي ز ر زهكشيدر مس :2دياهك بازدچ −
هـاي   هـاي روبسـته، چاهـك    كننـده  روبسته به جمـع  ينيرزميهاي ز ه زهكشيا در محل تخليفواصل مناسب و 

 . شود يده ميد ناميا چاهك بازديرو  د كه آدمشو مي ساختهد يبازد

هـاي   هـاي سـازه   واريـ كف و پشت د ر داليجهت كنترل و كاهش فشار آب در ز :يكيرولديهاي ه زهكش سازه −
ا دسـتورالعمل دسـتگاه نظـارت    يـ و  يـي هاي اجرا لتر مطابق نقشهيآب به همراه ف ه زهيتخل ي، مجرايكيدروليه

 . شود يساخته م

                                                       
1- Collector drain 
2- Manhole 
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ك يـ ا بـدون انقطـاع و بـا    هستند كه زهكش مزرعه را از ابتدا تا انته ييها نيماش :وستهيپ يهاي حفار نيماش −
جملـه   كنند، كـه از  ياجرا م زمان همز ي، پوشش اطراف آن را نيگذار نموده و ضمن لوله يسرعت مناسب حفار

را ) 3يموشـ  زهكـش النـه   ساخت(و دستگاه حفار مجرا  2گذار لوله  ، دستگاه حفر ترانشه و1گذار دستگاه لوله آنها
 .توان نام برد يم

 يگـذار  ، لولهيقادر به حفار يزريهاي ل كننده م با كنترليت تنظيشرفته خودكار با قابليگاه پدست: گذار دستگاه لوله −
 .باال است يبدون حفر ترانشه و با دقت قابل قبول و راندمان كار يا معدني ي، آليهمراه با پوشش مصنوع

هاي  كننده ز به كنترليتجه تيحفر ترانشه است كه قابل يدستگاه معمول برا :گذار حفار ترانشه و لوله دستگاه  −
 .ز دارديپوشش را ناجراي با  زمان هم يگذار له و عالوه بر حفر ترانشه، امكان لو يزريل

ك يـ مخصـوص كـه بـه دنبالـه آن      يش حفارين روش اساسا به وسيله خيحفر مجرا در ا :دستگاه حفار مجرا −
ـ  يـ معموال قطر ا. رديگ يام مسازد، انج يتر م گشادكننده متصل است و مجرا را قطورتر و مستحكم ن ين مجـرا ب

محركـه آن، معمـوال تراكتـور     يرويـ ن. شـود  ياجـرا مـ   يمتر 6/0تا  4/0متر است و در عمق  ميلي 100تا  50
 .ن با توان باال استيسنگ

 زمـان  هـم صورت  ه خاك بهيي و تخلبردار خاكات يكه عمل يها در موارد نين ماشيا :وستهيناپ ين حفاريماش −
 يهـا دسـت   نين ماشـ يكنترل ا. رود ميكار  شود، به يصورت متناوب انجام م ي بهبردار خاكات يعمل و باشد مين

و  يكيل مكانيتوان ب يها م نين ماشياز جمله ا. ات دارديزان دقت عملياي در م ه بوده و مهارت راننده نقش عمد
 .را نام برد 4دار حفار كابل

و شـعاع عمـل    يكنتـرل آن دسـت  . باشـد  ميزهكش  ساختات يلج در اكثر عميار راين بسيماش :يكيل مكانيب −
ات حفر ترانشـه  ياست كه در عمل شده   ساخته يهاي كوچك جام ،ها با عرض كم حفر ترانشه يبرا. دارد يمناسب

 .كاربرد دارد

ها بوده و  زهكش يروبيو ال يلجن يدر اراض يهاي بزرگ سطح حفر زهكش يبرا ين مناسبيماش :دار كابل حفار −
 .است يكيل مكانيتر از ب ي آن كمبردار خاكست و دقت عمل ا اي ه شعاع عمل گسترد يرادا

ا يـ  يصـورت افقـ   را بـه  5زر، صـفحه نـور مرجـع   يهستند كه با نور چرخان ل ييها دستگاه :يزريكننده ل كنترل −
هـاي   ركيـ دنصـب شـده بـر     يكيهاي فتـوالكتر  رندهيكنند كه گ يجاد ميا يبر فراز منطقه كار به نوع دار شيب

 .را با دقت خوب انجام دهند يب طراحيبا ش يتوانند حفار ين حفار به كمك آن ميمخصوص ماش

                                                       
1- Trench less Machine 
2- Trencher Machine 
3- Moler 
4- Dragline 
5- Reference Light Plane 
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  زهكش روباز  -4- 8

و  يات خـاك يـ ت مشخصات مندرج در فصـل عمل يد با رعايبا) يو فرع يهاي اصل زهكش(هاي زهكش روباز  حفر كانال
  . دستگاه نظارت انجام شود تاييد

  ينيرزميزهكش ز - 5- 8

  ينيرزميزهكش ز ياجرا يزير برنامه - 8-5-1
و دليـل  ها صادق بوده  ه زهكشين قاعده در كليا. شوند ساختهبه سمت باالدست ) انتها(ه يد از محل تخليها با زهكش

و  يهـاي اصـل   زهكـش  يبـا اجـرا  . باشـد  مـي  آالت ماشـين مناسـب   كـارايي و  يات زهكشيج مثبت از عمليحصول نتا آن
مانكـار  يلـذا پ . شـود  يفراهم مـ  يهاي باالدست ات در زهكشيعمل ياجرا يبرا يرط بهتي، شرايكننده آب مازاد اراض هيتخل

، سامانه ييات اجرايد و قبل از شروع عمليخود ملحوظ نما ياتيعمل يبند ن سلسله مراتب را در برنامه زمانياست ا موظف
  .دينما برداري بهرها آماده يه را اجرا يتخل

، حصـول  يـي ات اجرايـ قبل از شـروع عمل  مان نباشد، يدست در برنامه پ نييپا ياز سامانه زهكش يدر صورتي كه بخش
ر، يپـذ  هيـ ل توجيـ ا بنا بـه دال يه و يدرصورت وجود مشكالت تخل. ضروري استه زهكش در دست اقدام، ينان از تخلياطم

دات يـ مهاست طبق دستورالعمل دستگاه نظارت نسـبت بـه انجـام ت    موظفمانكار يدست، پ ينيزهكش پا يدر اجرا تاخير
  .ديپمپاژ موقت آب زهكش اقدام نما ينيب شيالزم از جمله پ
در يك فاصله زماني و  گر اقدامات الزم،يو د يريز خاك ،)لتريف(، پوشش اطراف لوله يگذار ، لولهيات حفاريتداوم عمل

دات الزم، يـ تخـاذ تمه ات را بـا ا ياست تداوم عمل موظفو  مانكار متعهديپ. باشد ميها  زهكش يمكاني معين از اصول اجرا
  .ديت نمايرعا

  ها ر زهكشيمس يساز اده كردن و آمادهيپ -8-5-2
س مشخصـات ارائـه   راسـا ها ب ر سازهيد و سايهاي بازد هاي زهكش، محل چاهك ر قطر لولهييها، محل تغ ر زهكشيمس

 ريكـردن مسـ   هاديـ الزم اسـت قبـل از پ  . شـود   يگذار ن مشخص شده و عالمتيزم يد برروي، باييي اجراها نقشهشده در 
ر از يمسـ  يو بلنـد  يپست. كن شوند ها و درختان ريشه تراشيده شده و درختچه ،ديبلند مانع د اهان ساقهيو گ يزهكش، ن

شود كه موجب  اي هموار  گونه با نظر دستگاه نظارت به يهاي موضع ا گوداليهاي خاك  هاي مزارع و كپه جمله انهار و مرز
  .رانشه گرددن حفر تيماش يش دقت حفاريافزا

نان از وجود اختالف ارتفـاع الزم  يشده و پس از حصول اطم كننده، كنترل ها و كف زهكش جمع زهكش يرقوم خروج
  .شروع گردد دستگاه نظارتتواند با نظر  يم يات حفاريه زهكش، عمليتخل يبرا
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متر را  5/1تا  1به ارتفاع  ييها نشانه ديمانكار بايپ  باشند، يزر نميكه مجهز به دستگاه ل يدرصورت استفاده از ترنچرهاي
 يبـر رو  يرو بتواند با نشانه ين حفاريد كه راننده و ماشياي نصب نما به گونه ير حفاريدر مس يمتر 40تا  30به فواصل 

  . ديرا در حد دقت مورد نظر اجرا نما  كف ترانشه يآن، حفار يشده بر رو عالمت مشخص
ه شـده جهـت كـاربرد    يتوص يه عمليمانكار رويباشد، پ يزرياب ليدستگاه تراز مجهز به ين حفاريدر صورتي كه ماش

  :ديت نمايد رعايبارا  ريبه شرح ز يزريزات ليتجه
هـاي   نيدر زم. خود به طور محكم نصب شود يا اثرات مشابه در جايد بدون تاثير ارتعاش يبا يزريه فرستنده ليسه پا −

  . رديآالت قرار گ رستنده خارج از محدوده تاثيرگذار كار ماشيند فيت، در صورت امكان باينرم، مثل خاك پ
در  يزريـ د از نصب دسـتگاه ل يل نسبت به آن، بايت وسايرو و حساسيع نيدر صورت وجود خطوط انتقال و توز −

 . كاسته شود يزريل امواج آن بر تاثيرجريان برق اجتناب گردد تا از  ر خطوط انتقاليز

كـه رادار   يدر زمـان  يل نسـبت بـه آن، كـار زهكشـ    يو در صورت حساس بودن وسـا  رادار تاثيردر صورت بروز  −
دسـتگاه   تاييـد خـود را بـا    ياست برنامه كار موظفمانكار يپ ،ازيدر صورت ن. ابديتواند ادامه  يخاموش است م
 . ديكننده رادار هماهنگ نما ن واحد عمليمسوولب كارفرما با ينظارت و تصو

د، يهـاي شـد   در خـالل بـاد  . متـر اسـت   300مناسب  ييط آب و هوايدر شرا يزريه لحداكثر فاصله از فرستند −
د ينبا يگرفتگ ط مهيتند و در شرا يليهاي خ نگام وزش باده به. شود يمتر كاهش داده م 200حداكثر فاصله به 

 . ق داده شوديط اجرا تطبيد با شرايزهكش با ساختن يسرعت ماش. ابديكار ادامه 

 . است يات باد ضرورتاثيركاهش  ياقدامات الزم برا يزريات لزيهنگام نصب تجه −

د ين كنترل بايها ا است و در خالل حفر و نصب زهكش يزر ضرورياشعه ل يمطابقت تراز نصب شده و تراز واقع −
 . تكرار شود

  . شود ينيق، كنترل و بازبياي و دق ه د به طور دوريزر بايعملكرد دستگاه ل −
ا هـر روش  يـ و  الـذكر  مهـارت راننـده، روش فـوق    خود،  آالت ماشينط محل، نوع يشرا يررساست با ب موظفمانكار يپ

  .ات را انجام دهديدستگاه نظارت رسانده و عمل تاييدبه  يحفار يگر را برايد يشنهاديپ

  يگذار ترانشه، رگالژ كف و لوله يحفار -8-5-3
دارد و جهت حفظ دقـت الزم،    يدقت كم ا،ه شانهبا استفاده از ن يكيل مكانيبا ب يحفار :يكيل مكانيبا ب يحفار  -الف

كـف   يسـاز  در هـر حـال آمـاده   . الزامي اسـت كنترل راستا و كف ترانشه  يبرا يبردار پ نقشهيحضور مستمر اك
مانكـار  يعهـده پ  بـه  دستگاه نظـارت ا دستور يمان و يها و اسناد پ مطابق نقشه) قبل از پخش مواد پوشش(ترانشه 
مانكار يپتوسط  ،د با دستورالعمل دستگاه نظارتيها مشخص شده است با از آنچه در نقشهتر  برداشت اضافه. است
باشـد،   يدر صورتي كه پوشش از نـوع مـواد معـدن   . م گردديبا مصالح مناسب تنظ يگذار م شود و بستر لولهيترم
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درصورت . شود يدر كف ترانشه انجام م) لتريف(و حفظ حداقل ضخامت پوشش  يب با مصالح بسترسازيم شيتنظ
ها و تراكم  ب ارائه شده در نقشهيكف و انطباق آن با ش يكنواختي ،)كيژئوسنتت( مصنوعي هاي استفاده از پوشش

  .الزامي است يخصوص يحداقل اعالم شده در مشخصات فن
ـ   يشده بـرا  نييهاي تع حداكثر انحراف از رقوم. ب مشخص شده، نصب گردديد در امتداد و شيها با لوله ه كـف لول

 ينـ يرزمير زهكـش ز يدر هر قسـمت از لولـه مسـ    يب منفيمتر بوده و ش سانتي 3) يب طوليت شيمنوط به رعا(
قبل از كارگذاري لوله الزم است حداقل عمق كارگـذاري لولـه در طـول مسـير كنتـرل      . ستيوجه مجاز ن چيه هب

به ضـخامت   يا حداقل قشريو  يياهاي اجر ابتدا كف ترانشه مطابق نقشه يهاي زهكش لوله يكارگذار يبرا. گردد
ن مواد كـار گذاشـته   يا يهاي زهكش بررو لوله  م كف،يمتر از مواد پوشش قرار داده شده و پس از تنظ سانتي 10
  .شود يكارگذار يو افق يهاي عمود م و بدون انحرافيد كامال مستقيبا يدر هر صورت لوله زهكش. شود يم

ن قطعـات اسـتفاده   يفاصله ب ينيب شيبا پ يا بتنيو  يهاي سفال ، از تنبوشهدستگاه نظارت تاييدكه با  ي در موارد
گردد و   سهيشوند، ر يب كه قرار است كارگذاريهمان ترت ها در كنار ترانشه به د لولهيبا يشود، قبل از كارگذار يم

ر بـوده و در  يپـذ  امكـان  اآنهداخل  هان بيابند كه ورود جرياستقرار  يشكل هب يهاي متوال ، لولهيدر هنگام كارگذار
ـ  . شود يرين حال از ورود ذرات خاك، شن و ماسه به داخل لوله جلوگيع  يهـاي متـوال   ن لولـه يحداكثر فاصـله ب
امكـان بـه     دحـ تـا  د يـ هـا با  ماسه روان است، لوله يدار كه دارايهاي ناپا نيدر زم. متر تجاوز كند ميلي 3د از ينبا
. شـود  يريداخل لوله جلوگ ههاي روان ب از ورود ماسه يقينظارت به طر گر چفت شده و طبق دستور دستگاهيكدي

بـا قفـل و بسـت     همراهبا همان قطر و ) ينوع فاضالب( يمانيهاي آزبست س ا لولهيلن و يات يهاي پل استفاده از لوله
  .باشد ميماسه روان بالمانع  يهاي حاو ريكامل و بدون شكاف در مس

د يـ تر از حدود مجاز باشد، محـل درز با  قوس بيش يها در قسمت خارج ن لولهيدرز ب ير، وقتيدر محل قوس مس
  .گر محافظت و پوشش شوديا مصالح مناسب ديبه وسيله قطعات شكسته شده لوله و 

هـاي مناسـب    د از لولـه يكند، با يعبور م) ينهر خاك(آب بدون پوشش  ير مجاريكه لوله زهكش از ز يدر موارد
ز يد كامال تميها با ، داخل لولهيدر موقع كارگذار. ا دستور دستگاه نظارت استفاده شودي و ييي اجراها نقشهطبق 

روز ان هـر  يـ در پا. ز شـود يـ تم يه و جدار داخليها با دقت تخل ، خاك و خاشاك داخل لولهزايده مواد يباشد و كل
از ورود  يريجلوگ يد برايبا ييتهاشود، دهانه لوله ان يل ميطور موقت تعط به يگذار كه لوله يا در مواقعيو  كاري

  .ا وزش باد مسدود و حفاظت شودي ياز بارندگ يخاك و خاشاك ناش
هـا مطـابق    لولـه  يدر اطراف و رو يدستگاه نظارت، مواد پوشش تاييدد و يها و متعاقب بازد لوله يپس از كارگذار

هـا و   مهـار كـردن لولـه    يدقـت بـرا  ت يـ د نهايـ ن عمليـات با يدر ا. شود يخته مير ها نقشهابعاد مشخص شده در 
، يزيـ لترريدر همـان روز رگـالژ، ف   ديـ ، باهاي حفـاري شـده   ترانشه. معمول گردد آنهاجا شدن  از جابه يريجلوگ
گر بـوده و  يكـد يد در امتـداد  يـ هـا با  لتر، لولهيختن قشر فيط قبل از ريدر هر شرا. گردد يريز خاكو  يگذار لوله

  .حدود مجاز تجاوز نكنداز  يهاي متوال ن لولهيفاصله ب
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هـاي   وسته قادر به انجام كار در محل اتصال زهكشيپ يهاي حفار نيماش :وستهيپ يهاي حفار نيبا ماش يحفار  -ب
و ادامـه كـار بـا     يحفار يكيل مكانيخط توسط ب يابتدا ضروري استلذا . باشند يها نم كننده به جمع ينيرزميز

ازمنـد اسـتفاده از   يگـذار خودكـار ن   درصورت استفاده از دسـتگاه لولـه   مانكاريپ. وسته اجرا شوديپ ين حفاريماش
د نسبت به يات بايمانكار قبل از شروع عملين دستگاه، پيا يل سرعت بااليبه دل. باشد مي يزريل يستم كنترليس

سـتگاه  كننده د تين راننده ماهر هدايالزم، اقدام و همچن يستم كنترليارائه مشخصات كامل دستگاه، برنامه و س
در رقوم ارائه شده  يگذار لوله يمانكار متعهد به اجرايپ. ديافت نمايالزم را در تاييدو  يرا به دستگاه نظارت معرف

  .هاي او نخواهد بود تيو استفاده از دستگاه خودكار رافع مسوول باشد ميها  در نقشه
انتخـاب سـرعت   . م شـود يظـ تن ين زهكشـ يماش يشرويد سرعت پيب ساختمان خاك، بايبه منظور كاهش تخر

دسـتگاه   تاييـد و بـا   يهـاي حاصـل از حفـار    ت خاكيق مشاهده وضعيكار از طر هنگامن در يماش يمناسب برا
هاي حاصـل از   اي مجاز است كه ساختمان خاك حفظ شود و خاك ن تا اندازهيسرعت ماش. شود ينظارت انجام م

  . ديايبه صورت روان در ن يحفار
آن قسـمت از   يكيدروليـ ت هيشده و باعث كاهش هدا يقليد صينبا يات حفاريهنگام عمل هاي ترانشه به وارهيد

مجـاز   يتين وضـع يدر چنـ  يات حفاريلذا عمل. افتد ين اتفاق ميس بودن زميط خين عمل در شرايا. خاك گردد
   .ده باشديخود گنجان يها را از قبل در برنامه زمان رين مسيد خشك نمودن ايمانكار باينبوده و پ

  ينيرزميه آب زيتخل -8-5-4
در ترانشـه بـاال باشـد،     ينـ يرزميكه سـطح آب ز  يطيدر شرا ينيرزميهاي ز ح زهكشيصح يكنترل رقوم كف و اجرا

ات، باعث كاهش رقـوم سـطح   يهاي محدوده عمل دست و شبكه زهكش ينيهاي پا زهكش ياجرا. باشد مي يمشكالت يدارا
هـاي   د بـا پمپـاژ  يـ مانكـار با ين انداختن كامل سطح آب نباشـد، پ ييپاقادر به  يدر صورتي كه شبكه زهكش. گردد ميآب 

پوشـش زهكـش    يشدن آب كف ترانشه و امكان اجـرا  يتا حد خال ينيرزمين انداختن سطح آب زيينسبت به پا يموضع
  . ديشده اقدام نما ينيب شيدر رقوم پ ينيرزميز

در  يگـذار  در لولـه . دستگاه نظارت مجاز خواهـد بـود   يدتايط خاص و با يدر شرا ينيرزمير تراز آب زيدر ز يگذار لوله
پوشـش و   يريت نفوذپذيرامون لوله، ظرفيهم خوردن خاك اشباع پ هد تا در اثر بيعمل آ هد دقت الزم بيبا يطين شرايچن

دات يـ هد بـا تم يـ مانكـار با يلت باشد، پيز و سيواره ترانشه، ماسه ريكه جنس خاك د يطيا در شراي. دا نكنديلوله كاهش پ
  .دينما اقدام  ح لولهيصحو پوشش  يها و امكان كارگذار وارهيت ديدستگاه نظارت، نسبت به تثب تاييدمورد 

  پركردن ترانشه  -8-5-5
 يلتـر رو ياز مخلوط شـدن خـاك و ف   يريجلوگ يدات الزم را براياست تمه موظفمانكار يدر هنگام پركردن ترانشه پ

. اي مناسب و با دقـت الزم انجـام شـود    د با وسيلهيبا يزيلترريف. ديرا فراهم نما يريز خاكلوله در اثر  ييجا ا جابهيلوله و 
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اي كـه وزن   گونه انجام شود، به يجيمناسب و تدر آالت ماشيند با يلتر در اعماق و پر كردن ترانشه بايف يبر رو يريز خاك
د يـ ن ترانشه و اتمام كـار نصـب زهكـش با   پركرد. لوله نگردد ييجا ا جابهيه شده به داخل ترانشه باعث نشست يخاك تخل

از  يالزم است ترانشـه و درز شـكاف ناشـ   . خاك باشد يرشويين رفتن امكان زين و از بيزم يبعد  متضمن حداقل نشست
  . رنظر دستگاه نظارت پر شودي، به طور مناسب و زيحفار

و عبـور   يخـط بعـد   ين به ابتـدا يشخودكار، با بازگشت ما ين حفاريجاد شده با ماشيهاي ا م شكافيپركردن و تحك
له يهاي خشك، مرطوب نمودن آن به وس در خاك. است يعمل يشده تا حدود يگذار ر لولهيمس يهاي دستگاه از رو چرخ

نگـردد،   يقليي شده ترانشه صـ بردار خاكهاي  وارهيكه د يدستگاه نظارت، به شرط تاييدگر با يا هر روش دين يزم ياريآب
  . مجاز است

ترانشـه بـه    ريـز  خـاك  يدر از رويا گريمطابق دستورالعمل ارائه شده، عبور دادن چرخ تراكتور كردن ترانشه پس از پر
ط مورد نظر كه همان حفظ يد شرايو عبور چرخ تراكتور با يريز خاكبا . كند يترانشه كمك مراكم قسمت فوقاني خاك ت

اين عمليات در صورت تاييد  .رانشه است حاصل شودت يلوله زهكش و متراكم شدن خاك باال يهاي رو خاك يرينفوذپذ
   .ستا آن توسط دستگاه نظارت مجاز

در صـورت  . رنـد يقـرار گ  يغرقـاب  ياريـ ا آبين يد تحت فشار بار سنگيها نبا دارشدن خاك ترانشه، زهكشيتا قبل از پا
  .مل آوردن ترانشه به عيجاد پشته خاك در طرفيله ايد محافظت الزم را به وسير بودن، بايناگز

بـا   يمتـر  سـانتي  20هاي  هيد در اليها، با ر زهكشيهاي واقع در مس ر سازهيد و سايهاي بازد اطراف چاهك يريز خاك
كـه   ا آنيمان انجام شوند و يشده در اسناد پ در حد تراكم اعالم يهاي دست  كننده و با متراكمدانه  استفاده از مصالح درشت

   .پر گردد يارت با شفته آهكحسب مورد و طبق دستور دستگاه نظ

  هاي نصب شده لوله يكنترل و بررس - 8-5-6
  : رديمد نظر قرار گد ير بايموارد ز ه،نصب شد ينيرزميهاي زهكش ز جهت كنترل و بازرسي لوله

ب كـف  يشـ  يكنواختيدر ترانشه روباز، كنترل رقوم و  ينيرزميزهكش ز خط لوله يط اجرايدر شرا: ترانشه باز −
ات يـ آن عمل تاييـد ر نظـر دسـتگاه نظـارت انجـام و پـس از      يـ لوله، ز يلتر رويلوله، لوله و فر يلتر زيترانشه، ف

  .رديگ يصورت م يريز خاك
در . ستين رويتقابل  يگذار بدون حفر ترانشه، لوله ينيرزميخط لوله زهكش ز يط اجرايدر شرا: ترانشه بسته  −

نشده باشد، دسـتگاه نظـارت روش    ينيب شيپ يخصوص يي كنترل در مشخصات فنها روشصورتي كه ابزار و 
 :ر باشديتواند به قرار ز يم ها روشن يا. باشد ميمانكار موظف به انجام آن يالزم را اعالم و پ يكنترل

  نصب هنگامن در يكنترل عملكرد ماش •
هاي مختلـف مـورد نظـر     درصد طول لوله در بازه 5زان حداقل ياز ترانشه، به م ييها بخش يروش بازگشاي •

  اه نظارت دستگ
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  يزن ليلوله در فواصل مناسب به روش م يابيرد •
 كننده داخل لوله ي و كنترلكيي الكترها روش •

د يوجه نبا چيه ههاي زهكش ب لوله. باشد يگذار لوله يبرا يد هموار بوده و بستر مناسبيكف ترانشه در رقوم مورد نظر با
د يمانته شده باشد، بايا مواد سيسنگ و  قلوه يشده دارا ينيب شيچنانچه كف ترانشه در رقوم پ. رديسنگالخ قرار گ يبر رو

ا خـاك سـرند   يآن مخلوط شن و ماسه و  ير رقوم مورد نظر برداشته و جايمتر ز سانتي 15كف ترانشه را حداقل تا عمق 
  .گردد متراكم يخته و در حد مناسبيگر مورد قبول دستگاه نظارت ريا مصالح ديشده و 

  ينيرزميهاي ز زهكش يشستشو -8-5-7
رسـوب از   يري، احتماال مقاديارين آبيو پركردن ترانشه مربوطه و پس از اول يهاي زهكش در هنگام حمل و نصب لوله

و قبل  يياست پس از انجام مراحل اجرا موظفمانكار يپ. شود ين مينش ز به داخل لوله وارد و در آن تهير و ماسه يل اليقب
هـا و   كننـده  ، جمـع يهاي فرعـ  اعم از زهكش يكامل شبكه زهكش يبه شستشو ، مبادرتينيرزميهاي ز ل زهكشياز تحو

 1ينيرزميهاي ز زهكش يزات شستشوياز از جمله تجهيل مورد نيد ابزار و وسايبا ن منظور پيمانكار يا يبرا. ديها نما رو آدم
  .ديو تانكر آب مناسب را فراهم نما

به سمت قطعـه  ) ها الترال( ينيرزميهاي ز هاي زهكش ك از لولهير رو موجود در امتداد ه ن آدميتر شستشو از باالدست
ان و فشار آب به داخل يق جريرسوبات موجود در داخل لوله از طر. گردد ميانجام  ينيرزميز يهاي زهكش دست لوله نييپا

هـا در   رو هـا و آدم  لـه لو. شـود  يه مـ يـ كش تخل هاي لجن ا پمپيكارگر  يرويشود و از آنجا با استفاده از ن يت ميرو هدا آدم
  .شوند يق شستشو مين طريز به هميها ن كننده جمع

صورت آزاد باشـد   ان آب در لوله زهكش بهيد دقت شود كه جريها با ش هر قسمت از زهكشيدر هنگام شستشو و آزما
ا يـ جـايي   جابـه  توانـد منجـر بـه    چنين جرياني مـي . موجب جريان معكوس از لوله به ترانشه نشودلوله در  يتا فشار داخل

   .اطراف لوله گردد) پوشش(لتر يف يبند خوردن دانه هم هب

  ها و سازه ها  كانال ير پوشش بتنيزهكش ز -6- 8

  زهكش زير پوشش كانال -8-6-1
و يـا در  ا احتمال باال آمـدن آن وجـود داشـته    يت سباال ينيرزميكه سطح آب ز ييها ها، در محل ر پوشش كاناليدر ز

در اثر زير فشار پوشش كانال احتمالي ب يتخرشود، به منظور جلوگيري از  مي ساختهزدانه ري ريز خاكحالتي كه كانال در 

                                                       
1- Flushing Jet 
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ر پوشش به اشكال يز يزهكش. شود يم ساخته زهكش زير پوشش كانال ،ها و دستورالعمل دستگاه نظارت ، طبق نقشهآب
  :رديگ يمختلف صورت م

  هاي زهكش هيدر ال ي آبآور روش جمع -الف
، آب زيرزميني به )از مصالح شن و ماسه(و يا معدني ) ژئوسنتتيك( اي اي از جنس مصنوعات كارخانه با كارگذاري اليه

ا به خـارج از  يداخل كانال و  بههاي مناسب  ه در محلين اليدر ا و جاري شده آب جمع. شود ها هدايت مي سمت اين اليه
  :پذير است ي زير امكانها روشها بسته به مورد به  نحوه كارگذاري اليه. شود يه ميآن تخل

  كانال يروانيوسته در كف و شيپ −
 وسته در كفيپ −

 يروانياز ش يوسته در كف و تا ارتفاعيپ −

 يروانيدر ش يوسته در كف و تناوبيپ −

  ه يروش تخل -ب
روش تخليـه    فاقـد مشخصـات الزم باشـد،    ها نقشهدر مواردي كه . شود ي اجرايي ارائه ميها نقشهي تخليه در ها روش

  :ي زير باشدها روشتواند شامل يكي از  شود كه مي دستگاه نظارت ابالغ مي توسط
هـاي   چـه يق دريـ لتر كـه از طر ياي از ف مستقر در اليه ينيرزميمشبك ز يهاي زهكش به وسيله لوله يآور جمع −

ه يـ تخل حوضـچه آرامـش   هـا بـه داخـل    ب تند در محل آبشاريهاي با ش ا در كاناليطرفه به داخل كانال و  كي
  .شود ااجرا وسط كانال ين كف و يتواند در طرف ين لوله ميا .شود يم

 .طرفه در داخل كانال كيهاي  چهيه توسط دريو تخل يموضع يآور جمع −

 به خارج محدوده كانال پمپاژهاي زهكشي مشبك و  آوري به وسيله لوله جمع −

   هاي هيدروليكي زهكشي سازه -8-6-2
هـاي   هايي كـه نفـوذ آب   يا محلا احتمال باال آمدن آن وجود داشته و يباالست  ينيرزميكه سطح آب ز ييها محلدر 

طبـق  هاي هيـدروليكي و يـا ديوارهـاي حفـاظتي شـود،       تواند منجر به ايجاد فشار آب در پشت و يا زير سازه سطحي مي
يـن تمهيـدات   اجـراي ا . ضروري خواهد بود 1زهكشي و لوله هدايت آب  اجراي اليهو دستورالعمل دستگاه نظارت  ها نقشه

هاي هيدروليكي  رودخانه، ديوارهاي هادي بندهاي انحرافي و زير حوضچه آرامش سازه مجاور ديوارهاي پشت در بخصوص 
. باشند با هماهنگي دستگاه نظارت ضـروري اسـت   ها، بندهاي انحرافي كه در معرض زيرفشار آب مي نظير آبشارها، تندآب

بايد يك اليه زهكـش و فيلتـر   ) در مجاورت خاك(بوده و در قسمت ابتدايي متر ميلي 100لوله هدايت آب معموال به قطر 

                                                       
1- Wheephole 



  227  01/08/92  يزهكش -هشتم فصل

 
 

سرتاسـر زيـر دال بتنـي حوضـچه      فيلتـر در -زهكـش هاي آرامش بندهاي انحرافي، اجراي اليه  در زير حوضچه. اجرا شود
در . تـر اجـرا شـود   م 4تـا   2اي و بـه فواصـل    ضروري بوده و لوله هدايت آب بايد به صورت شـبكه  ها نقشهآرامش مطابق 

  .گردد ميديوارها بسته به ارتفاع ديوار، اجراي لوله در قسمت تحتاني و مياني ديوار توصيه 

  اتيبرنامه عمل -8-6-3
 يبنـد  هنگام ارائه برنامه زمان مانكار بهيپ). پ-1-2-4بند (ها است  ات پوشش كاناليتابع عمل يات زهكشيعمل ياجرا
كانـال را مـدنظر قـرار داده و     يو پوشش بتن ينيرزميي، رگالژ، سطح آب زاربرد خاكي موجود در ها محدوديت، تفصيلي

  .گنجاند يالزم را در برنامه م يانسان يرويآالت و ن ه مصالح، ماشينيته ياتيبرنامه عمل
زهكـش   يدر چنـين شـرايطي، الزم اسـت بـا اجـرا      باشـد  مـي  يت قابل توجهيمحدود ينيرزميباال بودن سطح آب ز

ر رقـوم  يـ ت سـطح آب در ز يـ ات، نسبت بـه تثب يه آن به خارج از محدوده عمليو تخل يا پمپاژ موضعي موقت و ينيرزميز
   .، اقدام شوديزيلترريف

  يبردار خاكبستر و  يساز آماده -8-6-4
ر پوشـش  يـ ه آب زيـ و تخل يآور ي جمـع ها روشبه نوع پوشش و  يپوشش، بستگ ياجرا يبستر كانال برا يساز آماده

قبـل از شـروع   . ا دسـتورالعمل دسـتگاه نظـارت خواهـد بـود     يـ ح و  -1-2-4طبق بنـد   يمراحل ن اقدامات شامليا. دارد
ب و انـدازه و  يبا ش ها نقشهطرفه مطابق  كيهاي  چهيا قائم و دريو  يهاي افق جدار كانال، الزم است نصب لوله يساز مرخين

 ين مشخصـات فنـ  يـ ا 1-2-4ي موضـوع بنـد   بـردار  خاكط يدستگاه نظارت و با توجه به شرا تاييدن شده و با ييرقوم تع
  .رديصورت گ

  ينيرزميه آب زيتخل - 8-6-5
ا بـه  يـ است و  ينيرزميتر از سطح آب ز نييپا آنهاكه رقوم  ييها رپوشش، خصوصا در كف كاناليلتر زيف يقبل از اجرا

. اقدام شـود  يزير لتريتر از كف ف نييپا ي ت سطح آب در رقوميد نسبت به تثبيشود، با يآب در سطح آن جمع م يليهر دل
، بـا دسـتگاه نظـارت     شده و جنس خـاك  ينيب شيپ يزهكش با توجه به نوع زهكش يت و عمق كارگذارين رقوم تثبييتع

د يـ مانكار بايپ. باشد ميگردد، مجاز ن لتر مييآلود شدن ف و اشباع كه باعث گل يهاي لجن نيلتر در زميف ياجرا. خواهد بود
، نصـب  يلترگـذار يات فيه آب مازاد تا زمان اتمام عمليمستمر و تخل ينسبت به زهكشطبق دستورالعمل دستگاه نظارت 

پوشـش كانـال اقـدام     يو عرض يهاي طول و پركردن درز يطرفه، پوشش بتن كيهاي  چهيدر بدون اي با و يهاي زهكش لوله
  .ت خواهد بودن زهكش با نظر دستگاه نظاريا نگهداريو  برداري بهره يمشخصات مصالح الزم برا. دينما
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  يزيلترريطرفه و ف كيهاي  چهيها، در نصب لوله -8-6-6
ن شـده و بـا   يـي هـاي تع  قـا در محـل  يدق يزيلترريطرفه و ف كيهاي  چهيها، در ه، پخش مصالح و نصب لولهيتامين، ته
وجـه  ر تيـ ات بـه مـوارد ز  يعمل يد در اجرايمانكار بايپ. رديگ يها صورت م ي اعالم شده در نقشهها محدوديتمشخصات و 

  .دستگاه نظارت برساندبه اطالع ها را قبال  ر نقشهييات و هر نوع تغيعمل ييد و برنامه اجراينما
  هيب و رقوم تخليو ش يگذار رقوم كف لوله −
 هاي الزم ينيب شير و پيهاي مس با سازه يتداخل احتمال −

 هيهاي محل تخل اتصال به سازه −

 اعالم شدهت مشخصات يو رعا يا افقيقائم  يمتوال يزيلترريف −

 هاي قائم آن طرفه و حفاظت از لوله كيهاي  چهيمراحل نصب در −

 كانال يطرفه در جسم پوشش بتن كيچه يابعاد و عمق محل در −

متر بوده و  سانتي 5هاي قائم حدود  قطر لوله. باشد ميكانال  يپوشش بتن ي از سطحمتر ك سانتييعمق نصب لوله در 
 2ي بـه عـرض   يارهايد شـ يـ مشبك نمودن لوله با يبرا. د مشبك باشديرد بايگ ير ملتر قرايآن كه داخل ف ييقسمت انتها

هـاي   در طول لولـه در رديـف   يمتر سانتي 6از هم در پيرامون لوله، و به اندازه حدود  يمتر سانتي 2به فاصله  متر و ميلي
پيمـان، بـا تاييـد     هـا و مشخصـات خصوصـي    اين مشخصات در صورت عدم مشخص شدن در نقشه .جاد گردديمتناوب ا

  .دستگاه نظارت قابل اجرا خواهد بود

  ياطياقدامات احت -8-6-7
اسـت كـه    يمسـايل ر از جملـه  يموارد ز. باشد ميطرفه  كيهاي  چهيبه حفاظت از سالمت و عملكرد در موظفمانكار يپ

  :رديد مورد توجه قرار گيبا
  .نباشد يعمل ياي كه امكان كندن و خارج كردن آن به راحت ها به گونه چهينصب در −
 يپوشش بتن يو اجرا يزيلترريات فيهنگام عمل هها ب و ممانعت از مسدود شدن لوله ياطيهاي احت مراقبت −

 كف كانال يزكاريهنگام تم هها ب چهيمراقبت از در −

  آالت ماشينو تحرك  يو انسان يچه از عوامل جويحفاظت از قطعات در −

ي هـا  روشهـا گـردد و    چهين دريد باعث عملكرد نامناسب ايعنوان نبا چيمانكار به هيپ يهاي ارائه شده حفاظت راهكار
  .دستگاه نظارت برسد تاييدد به يدر هر صورت با يحفاظت

  يش عملكرد زهكشيآزما -8-6-8
د مـورد  يـ بعد از نصـب با  ،آب ه زهيچه تخليبدون در يا مجاريطرفه و  كيهاي  چهينان از كاركرد دريحصول اطم يبرا

 يابيـ ها به سهولت قابل ارز باالتر از كف كانال باشد، عملكرد زهكش ينيرزميورتي كه سطح آب زدر ص. آزمون قرار گيرند
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و توسط دسـتگاه   يط منطقه بررسيش عملكرد با توجه به شرايي آزماها روش، يطين شرايدرصورت عدم وجود چن. است
  .شود يمانكار ابالغ مياجرا به پ ينظارت برا

   يزهكش يمصالح مصرف - 7- 8

  اتيكل -8-7-1
ات تاسيسـ در عملكـرد دراز مـدت    ي، نقـش اساسـ  ينيرزميو ز يعمق يدر زهكش يت مصالح مصرفيفيات و كمشخص

  :ر باشنديي زها ويژگي يد دارايبا يدارد و به طور كل يزهكش
از آن عبور كرده  يها به راحت آب زه تانموده  يريجلوگ ينيرزميهاي ز لتر و زهكشياز ورود ذرات خاك به داخل ف  -الف

 .ها بشوند زهكشو وارد 

  .پروژه مقاوم و با دوام باشند يطيط محيدر شرا ي وكيزيف -يي ايمياز نظر ش  -ب
  .از آن را داشته باشند يهاي ناش ر شكلييهاي وارده و تغ اي در برابر بار ه ساز يمقاومت كاف  -ج
  .هاي مشابه منطبق باشند ا استانداردين فصل يهاي مندرج در ا اريبا مع  -د
  .ه كننديو تخل يآور باشند، تا بتوانند حجم آب مورد نظر و محاسبه شده در  پروژه را جمع ييها عاد و اندازهدر اب  - ه

  : عبارتند از يستم زهكشيس ياجزا اصل
 ها كننده و جمع ينيرزميز يهاي زهكش لوله −

  لتر دور لولهيمواد و مصالح ف −
 هاي آبگذر لوله −

 )روها آدم(د يهاي بازد چاهك −

  هاي روباز ها به زهكش كننده ه جمعيلهاي تخ سازه −
  .د شوديق يخصوص يد در مشخصات فنيجنس و مشخصات مصالح با يبه طور كل

   ينيرزميهاي زهكش ز لوله -8-7-2
  :ر استيشرح ز هب ينيرزميهاي ز در زهكش كاربردمورد هاي معمول  لوله

   يكيهاي پالست لوله −
  يو بتن يهاي سفال تنبوشه −

  يان فاضالبميو آزبست س يهاي بتن لوله −
د يـ مانكار بايد و پيق نمايهاي مربوطه تطب د با ضوابط و استاندارديهاي ذكر شده با ك از لولهيت و مشخصات هر يفيك

  . ديافت نمايدستگاه نظارت را در تاييد، آنهاكار بردن  ه و بهيقبل از ته
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  يكيهاي پالست لوله -7-2-1- 8
منافـذ  . شـود  يد و عرضـه مـ  يـ تول يسـ  يو يلن و پيات يله پلعمدتا در دو نوع لو يدار زهكش كنگره يكيهاي پالست لوله

هستند،  يليهاي مستط شود و به طور معمول منافذ به شكل شكاف يه ميهاي لوله تعب يشده در محل فرورفتگ ينيب شيپ
  . شود يه ميها تعب ز در لولهياي ن ه هاي داير مصنوعات شكاف يدر برخ

دسـتگاه نظـارت    تاييـد هاي مورد نظـر را بـه    ت منطبق بر استاندارديفيك ياهد گويمانكار بايد، پيفات خريقبل از تشر
ت كاال يفيبرگه ك يشده و دارا يبند بسته يمتر 50هاي حداقل  د به صورت كالفيبا يزهكش يكيهاي پالست لوله. برساند

  . باشد توليدكنندهد و نام شركت يخ تولينوع لوله، قطر لوله، تار ،با حداقل مشخصات
. دار باشـد يـ خـود پا  يجايي در جـا  كه در حمل و نقل و جابه يبه نحو. محكم باشد يد به قدر كافيكالف با يبند بسته

ها،  حفاظت لوله يد برايمانكار بايپ. دارند يهاي مختلف تيهر منطقه، حساس  يميط اقليبا توجه به شرا يكيهاي پالست لوله
  . هاي الزم را به عمل آورد مراقبت
د لولـه را  يـ ، نبايريلذا در منـاطق گرمسـ  . د حساس هستندينسبت به اشعه ماوراء بنفش خورش يس يو يهاي پ لوله

ها  انبار كردن لوله يبرا. باشد ميها به صورت روباز مجاز ن حمل و نقل لوله. م قرار داديبدون روكش در معرض تابش مستق
د ير بوده و نبايپذ بيز آسين گراد سانتيدرجه  3تر از  من نوع لوله در درجه حرارت كيا. الزامي استط فوق يت شرايز رعاين

را كـه بـه نظـر     ييهـا  از لولـه  يا قسـمت يـ تواند تمام  يدستگاه نظارت م. ا نصب گردديجا و  ، جابهنگهداريط ين شرايدر ا
تـر از   ن شـكننده ييدر درجـه حـرارت پـا    PVCهـاي   لوله. ردياند، نپذ دهيب ديم نور آسيرسد تحت تاثير تشعشع مستق يم

 يلولـه در پـ   يرا بـرا  يعاتيتواند ضا يم آنهاط خاص هر لوله در انبار كردن يت شرايعدم رعا. باشند يلن ميات يهاي پل لوله
   .داشته باشد

در . مـان باشـد  يو استاندارد اعالم شده در اسناد پ يد مطابق مشخصات فنيمورد مصرف با يديتول يكيهاي پالست لوله
هـاي   از استاندارد يكيدستگاه نظارت  تاييدصورت، با  نير ايدر غ. باشد ميموجود معتبر  يرانيدارد ان اعالم، استانياب ايغ
  : ر قابل قبول استيز

 SCS 606 اي Din 1187             يس يو يهاي پ لوله −

  ASTM  F800        و اتصاالت 1ي موجدارس يو يهاي پ لوله −
 ASTM   F405    )متر ميلي75 -150(و اتصاالت موجدار لن يات يهاي پل لوله −

 ASTM   F667    )متر ميلي200 -610(و اتصاالت موجدار لن يات يهاي پل لوله −

و  ياز مـواد خـارج   يكنواخت و همگن بـوده و عـار  يمشخصات  يد در تمام طول، دارايها با ن نوع لولهيا يبه طور كل
  .باشد رويتوب قابل يع

  . ديه دستگاه نظارت را كسب نمايتاييدو ز كنترل شده ير نيز يد در موارد كليها با ن لولهيا
                                                       

1- Corrugated 



  231  01/08/92  يزهكش -هشتم فصل

 
 

 يدگياز خراشـ  ينان حاصل شود كه لولـه عـار  يد اطمي، بايو خارج يسطوح داخل يبا بررس: يت ظاهريوضع  −
و  يشـدگ  ، خشـك يزدگ از آفتاب ير رنگ لوله ناشييده شده باشد و تغيانتهاي لوله كامال مدور و صاف بر. است

  . نباشد يشكنندگ
 5متر و طول آن مضربي از  20صورت كالفي و حداقل طول آن  متر به ميلي 200تا قطر  يهاي لوله: طول اسمي −

با طـول مضـربي از    ،متر 3اي با طول بيش از  صورت شاخه متر به ميلي 200با قطر بيش از  يهاي لوله. متر باشد
 .متر باشد

د تفـاوت حـداكثر و   يـ رند و بايگ يقرار م شياز نظر مدور بودن مورد آزما يهاي مصرف لوله: اي بودن لوله ه داير  −
 . درصد نباشد 10ش از يحداقل اندازه قطر هر مقطع ب

 :شود ير كنترل ميموارد زي زهكشلوله ك متر از طول يبا انتخاب : ها سوراخ  −

ها در طول يك متر نبايـد از   تعداد رديف. ها در سطح لوله بايد يكنواخت باشد توزيع سوراخ: ها توزيع سوراخ •
 . سوراخ وجود داشته باشد 2متر طول لوله حداقل  سانتي 10تر بوده و نيز در هر  ديف كمر4

متوسـط انحـراف عـرض    . متر باشد ميلي 3/2تا  0/1ها بايد بين  عرض اسمي سوراخ: ها عرض اسمي سوراخ •
اسـمي آن   عرض يك سـوراخ نبايـد از مقـدار   . تر باشد متر بيش ميلي 2/0ها از مقادير اسمي نبايد از  سوراخ
 .متر انحراف داشته باشد ميلي 4/0تر از  بيش

 . درصد مساحت جانبي لوله باشد 2تا  1طور معمول بايد  ها به مساحت سوراخ: ها مساحت سوراخ •

 .ها باشد درصد سوراخ 10تر از  د كميوب بايهاي مع تعداد سوراخ •

 . رود ب و غيرقابل قبول به شمار ميها شرايط باال را پوشش ندهد، لوله معيو در صورتي كه ابعاد سوراخ •

  يهاي سفال تنبوشه -7-2-2- 8
نامناسب  ييايميبات شيز تركياي و ن و ماسه ياز مواد شن يمرغوب عار يد با استفاده از مصالح خاكيبا يهاي سفال لوله

قبـول  ا اسـتاندارد مشـابه مـورد    يو  ASTM C4شده و مشخصات آن با استاندارد  هير آهك و گچ، تهيو محلول در آب نظ
هاي ثابت  ، اندازهيخوردگ از ترك يصاف، عار يجدار داخل يد دارايها با تنبوشه يطور كل هب. ديق نمايدستگاه نظارت، تطب

متـر تجـاوز    سـانتي  40د از يـ هـا نبا  حداكثر طول لوله. برخوردار باشد يهاي منظم بوده و از استحكام و مقاومت كاف و لبه
ه قطعـات  يـ كل. تنبوشه باشد يآن كامال عمود بر محور طول ييمقاطع انتها ه كامل بوده وريد دايها با مقطع تنبوشه. دينما

 يخـوب  ر شدن دو قطعه تنبوشه مجاور هم را بهيامكان درگ كه صورتي باشند به يمادگ يطرف دارا كياز  يستيها با تنبوشه
ها، با توجـه بـه جـنس خـاك      ن لولهياصله بحداكثر ف .دينما يريدر موقع نصب جلوگ آنهاجايي  سر و از انحراف و جابهيم
   .متر باشد ميلي 3ش از يد بيشود و نبا ين مييتع



 هاي آبياري و زهكشي مشخصات فني عمومي سامانه  01/08/92  232

 

  يهاي بتن تنبوشه -7-2-3- 8
 يهـاي بتنـ   و لوله ASTM C412د با استاندارد يبا ينيرزميهاي ز زهكش يمورد استفاده برا يهاي بتن مشخصات لوله

هاي مشابه مـورد قبـول دسـتگاه نظـارت      ا استانداردي و ASTM C118كننده با استاندارد  هاي جمع مورد استفاده زهكش
بـوده   يهاي منظم و استحكام كاف هاي ثابت، لبه صاف، اندازه يجدار داخل يد دارايبا يها به طور كل ن لولهيا. ديق نمايتطب
طـول   حـداكثر . مان ضد سولفات اسـتفاده شـده باشـد   ياز س آنهاه يته يبرادر صورت وجود سولفات در آب زيرزميني، و 

  .د تجاوز كندينبا متر سانتي 40از ) تنبوشه( ينيرزميزهكش ز يها برا لوله
مصـالح بـتن مـورد اسـتفاده در      ينـه مشخصـات فنـ   ياز دستگاه نظـارت در زم ياست اطالعات مورد ن موظفمانكار يپ

 يدسـتگاه نظـارت را بـرا    دتاييـ م نمـوده و  يد، تسـل يـ استفاده نما آنهاكار از  يكه در اجرا را قبل از اين يهاي بتن تنبوشه
  .ديكسب نما آنها يريكارگ به

د، مجاز يق ننمايكه به هر عنوان با مشخصات مورد قبول دستگاه نظارت تطب يا مصالحيوب و يهاي مع استفاده از لوله
  .باشد مين

اسـت   يريـ گا آبيـ ل و يكه در معرض س ييها ا محلين مرطوب و نمدار و يد در زميد نبايپس از تول يهاي زهكش لوله
از  يد در مقابـل صـدمات ناشـ   يشود با يا انبار ميساخته و  يخبندان فصليط يها در شرا چنانچه لوله. شود نگهداريدپو و 

بـا  بايـد  كننـده   هاي جمع اما محل اتصال لوله ،است يمشابه سفال يهاي بتن محل اتصال تنبوشه. خبندان محافظت گرددي
  .ر شودپ) مانيس1-ماسه3(مان يمالت ماسه و س

  مصالح و مواد پوشش  -8-7-3
و  ياسـت كـه از نظـر فنـ     يشـامل مـواد متخلخلـ    ينـ يرزميهـاي ز  محافظت زهكش يمورد استفاده برا يمواد پوشش

و  يخصوصـ  يدر صورتي كه در مشخصـات فنـ  . باشد ميص دستگاه نظارت قابل استفاده در  پروژه يبنا به تشخ ياقتصاد
 تاييدنوع و مشخصات پوشش با   ارائه نشده باشد، ينيرزميز هاي زهكش لولهلتر پوشش دور يي پروژه، مشخصات فها نقشه

 يضوابط طراح«با عنوان  جمهور ريزي و نظارت راهبردي رييس  معاونت برنامه 368 هينشر 5فصل دستگاه نظارت و طبق 
  :شوند يم ميه دسته تقسلتر دور لوله به سيمواد ف. شود ين مييتع» ينيرزميهاي ز زهكش يو انتخاب مواد و مصالح برا

  اي  دانه يهاي معدن پوشش −
 يهاي آل پوشش −

  يهاي مصنوع پوشش −

  . دستگاه نظارت خواهد بود تاييدمان و يهاي فوق طبق مشخصات اعالم شده در اسناد پ استفاده از هر كدام از پوشش
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  اي  دانه يپوشش معدن -7-3-1- 8
ن يـ ا. شـود  يمـ  تـامين شكن  د شده در كارگاه سنگيلا مصالح توياي و  ن نوع پوشش از شن و ماسه رودخانهيمصالح ا

ك بـه  يامكان نزد دحتا شكل ذرات شن . ا مواد سست و كم مقاومت باشديو  ياز مواد آل يز، سخت و عاريد تميمصالح با
 از حداكثر) باشد تر بزرگ 3هستند كه نسبت عرض به ضخامت آن از  ييها هاي پهن دانه دانه(هاي پهن  بوده و دانه يكرو
  .ديد تجاوز نمايلتر نبايمصالح ف يدرصد وزن 15

لتر يمصالح ف يبند ن جهت در انتخاب دانهياي دارند و از ا ه ار عمديها نقش بس لتر در عملكرد زهكشيت مصالح فيفيك
 در مقابـل شسـته   بايـد  كـه  يخـاك (ه يمعرف مصالح پا B لتر،يمعرف مصالح ف Fر يدر روابط ز. ت گرددير رعايد موارد زيبا

هـا از آن   درصـد دانـه   85تا  10ب ياي است كه به ترت نشانه اندازه دانه 10D،15D،50D،60D،85D،)شدن محافظت شود
  .باشند يم تر كوچك

د يبا يزهكش ت آب به سمت لولهيلتر جهت هدايمصالح ف يكاف يريفوذپذجهت تامين ن  -الف
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  :ديبا يهاي زهكش لتر به لولهيدن و ورود ذرات فاز حركت و شسته ش يريجلوگ يبرا  -ج
 F87

D
  عرض شكاف يا قطر سوراخ هاي لوله زهكش<2

 ياز مواقـع بـرا   ياريدر بسـ . نديلتر ذكر شده در باال را نسبت به خاك اطراف برآورده نمايهاي ف اريد معين مصالح بايا
  .باشد مياي  هاي چند اليه لترياز به فيط نين شرايحصول ا

متـر محـدود گـردد و     ميلـي  75د به يها در هنگام اجرا، با دانه ياز جداشدگ يريجهت جلوگ حداكثر اندازه ذرات  -د
  .درصد باشد 5تر از  د بيشينبا 200از الك نمره  يمناسب درصد ذرات عبور ين جهت حفظ آبگذريهمچن

 يمخصوص حفارهاي  نيط استفاده از ماشيخصوصا در شرا يهاي زهكش لتريه و كاربرد فياست در ته موظفمانكار يپ
از محل دپو تـا   يو بارانداز يريبارگ هنگاملتر، در يشدن خاك با ف از مخلوط يريعمل آورد تا عالوه بر جلوگ هب يدقت كاف

  :ت گرددير رعايها، موارد ز محل نصب زهكش
  . دخته شويها ر كسان در اطراف لولهيلتر با ضخامت يم گردد تا قشر فيد كامال تنظيبا  دستگاه حفر ترانشه −
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 . گردد يريجلوگ) ا درشتيز ير(ها  دانه يشدگ از جدا يزيلترري، دپو و فيريحمل و نقل، بارگ هنگامدر  −

پوشـش   يكيدروليت هير مواد مضر كه هداي، رس و ساياهيگ ياياز بقا يشود و عار يبند د خوب دانهيلتر بايف −
 .قرار دهد، باشد تاثيردور لوله را تحت 

ريـزي و   معاونـت برنامـه   266ه يارائـه شـده در نشـر    معيارهاياز  يكيا يالذكر  فوق يارهايمعتواند  يدستگاه نظارت م
   .ديمانكار ابالغ نمايمبنا قرار داده و جهت اجرا به پرا نظارت راهبردي رييس جمهور 

د حداقل بـه  يبا يبند ، جهت كنترل دانه...)كانال و  ير پوشش بتنيا زيدور لوله ( لتر و زهكشيف يدر اجرا يطور كل هب
  .رديانجام پذ يبند ش دانهيآزما ك يلتر، يا فيزهكش  يمترمكعب اجرا 200هر  يازا

   يپوشش آل -7-3-2- 8
، چوب بالل، تراشـه چـوب،   ياه سدر، نيبرنج، گندم، كتان، برگ گ يايمانند كاه، بقا يكشاورز زايداز مواد  يپوشش آل

كه قبال به دور لوله  ا اينياجرا استفاده شوند و  هنگامتوانند در  ين نوع مواد ميا. شود يل ميتشك...  جارو، كتان خرد شده و
  . ده شونديچيزهكش پ

ه مصـالح  يـ است طبق دستورالعمل دستگاه نظـارت نسـبت بـه ته    موظفمانكار ي، پين پوششيشنهاد چنيدر صورت پ
 يزم در مشخصـات فنـ  ال يمشخصـات فنـ  . ديـ ن پوشـش را اجـرا نما  يـ مورد نظر با مشخصات اعالم شده، اقدام نموده و ا

ه يي ارائـه شـده در نشـر   هـا  روشاز انواع مصالح و  يكيتواند  يصورت دستگاه نظارت م نير ايشود، در غ يارائه م يخصوص
  . دياجرا ابالغ نما يرا براجمهور  ريزي و نظارت راهبردي رييس معاونت برنامه 368

   يهاي مصنوع پوشش -7-3-3- 8
توانـد از   ين مواد ميا. هستند يمريباشند، شامل مواد مختلف پل يعروف مم 1ها پارچه نيكه به زم يهاي مصنوع پوشش
ا يـ و  يهاي تخصص معموال توسط شركت ين مواد مصنوعيا. باشد 5لنيپروپ يا پليو  4لنيات ي، پل3استر ي، پل2ديآم يجنس پل
در مقابـل حمـل و نقـل و     يزه كافد به اندايدات باين نوع توليا. شوند يده ميچيپ هاي زهكش هاي سازنده دور لوله كارخانه

  . وارد نگردد آنهابه  يبيگونه آس چيكه ه ينصب، مقاومت داشته باشد به نحو
بوده و جمهور  ريزي و نظارت راهبردي رييس معاونت برنامه 266ه ينشر 4-3طبق بند  يهاي مصنوع هاي پوشش اريمع

هـاي   ن پوشـش يتـر  ل كـه از معمـول  يكـاربرد ژئوتكسـتا   ير به عنوان راهنمايهاي ز اريدستگاه نظارت مع تاييددر صورت 
  : شود د رعايت يباشند، با يم ينيرزميهاي ز در زهكش يمصنوع

                                                       
1- Geotextile 
2- Polyamide 
3- Polyester Pylene (PETP) 
4- Polyethylene (PE) 
5- Polypropylene 
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   ها سوراخاندازه  -الف
 يداشـته باشـد، انـدازه ظـاهر     200درصد مواد رد شده از الك  50از  تر كم) خاك مزرعه(ه يكه خاك پا يوقت −

 . باشد) 30از الك شماره  تر بزرگ(  متر ليمي 6/0از  تر كمد يل، بايروزنه ژئوتكستا

روزنـه   يداشـته باشـد، انـدازه ظـاهر     200درصـد مـواد رد شـده از الـك      50از  تـر  بـيش ه يكه خاك پا يوقت −
 )50از الك شماره  تر بزرگ. (باشد متر ميلي 3/0از  تر كوچكد يل بايژئوتكستا

شـده از الـك    د مصـالح رد يـ با يخاب اندازه ظـاهر انت يباشد، برا متر ميلي 0-25ه از مصالح يكه خاك پا يوقت −
 . را مبنا قرار داد متر ميلي 75/4 يعني 4شماره 

  پوشش  يتراواي -ب
. ه باشديخاك پا ياز تراواي تر بزرگا يو  يد مساويپارچه، با نيزم) يكيدروليت هيهدا( يتراواي يط عاديدر شرا −

  . ه باشديخاك پا يبرابر تراواي 10قل د حدايپارچه با نيزم يب تراوايي، ضريط بحرانيدر شرا

  ضخامت پوشش  -ج
انتخـاب   ياند، اما ضخامت مبنا نبوده و عملكرد هر پوشش مبنا داشته يم عملكرد بهتريهاي ضخ گرچه عموما پوشش

 لذا متوسـط . باشد ميرات ضخامت پوشش در طول خط لوله ييرد، تغيد در عمل مورد توجه قرار گياما آنچه با. خواهد بود
درصد مقدار اعـالم شـده توسـط كارخانـه سـازنده،       25از  تر بيشا ي تر كم يد انحرافيش نبايضخامت هر نمونه مورد آزما

  .داشته باشد

  احد سطحوجرم  -د

درصد مقدار اعالم شده توسـط كارخانـه    25از  تر بيشد يقابل قبول، جرم واحد سطح نبا يكنواختينان از يجهت اطم
  . سازنده باشد

  نگهداريهاي  اريها و مع ازه روزنهاند - ه
− 90 901 O / d 2.5≤   متر ميليك ياز  تر كما ي يهاي با ضخامت مساو پوشش يبرا  ≥
− 90 901 O / d 3≤   متر ميلي 3و  1ن يهاي با ضخامت ب پوشش يبرا  ≥
− 90 901 O / d 4≤   متر ميلي 5و  3ن يهاي با ضخامت ب پوشش يبرا  ≥
− 90 901 O / d 5≤    متر ميلي 5ش از يا بي يهاي با ضخامت مساو پوشش يبرا  ≥
90معيار 90O / d ، شـود  توصـيه مـي   .باشـد  مـي  يمعـدن مصـالح  ه يـ ثانو يبه حداقل رساندن خطر گرفتگ به منظور ≤1
90هاي نسبت يشوند كه دارا  استفاده ييها پوشش 90O / d شنهاد شده باشديپ يك به حد باالينزد .  
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عبارتست 90dند وتر كوچكها از آن  درصد روزنه 90كه  اي روزنهپوشش زهكش عبارتست از اندازه  90Oدر روابط فوق
 . ندتر كوچكاك از آن ذرات خ يدرصد وزن 90كه ) هيخاك پا(از خاك در تماس با پوشش  ياز قطر ذرات

   يكيمشخصات مكان -و
 يكيدروليـ ت هيهـا و هـدا   مشخصه اندازه روزنـه  يبر رو موثرن عامل يتر مهمر، يپذ هاي تراكم پوشش يت فشردگيابلق
هـا بـه هنگـام حمـل و نقـل       از پوشش لولـه  ييها قسمتشدن  ا پارهيو  يدگئيها، سا پوشش مسايلگر از يد يكي. باشد مي
 ينـ يرزميهـاي ز  د در زهكـش يـ دهند نبا يقابل قبول خود را از دست م يريكه بر اثر تراكم، نفوذپذ ييها شپوش. باشد مي

در صـورتي كـه مرمـت    . باشـد  ميده مجاز نيد بيبا پوشش آس يهاي زهكش ن استفاده از لولهيهمچن. مزارع استفاده شوند
  . م آن بالمانع استيترم دستگاه نظارت باشد، تاييدبوده و مورد  يده عمليد بيهاي آس پوشش

و  يختگيو گس يي آن در مقابل پارگها ويژگيرد، يگ يمورد مصرف قرار م يطيپارچه در چه شرا نيكه زم بر حسب اين
ن شده است كـه در زمـان   ير تدويران به شرح زيهاي ا ن مورد استاندارديدر ا. هاي مرتبط باشد د مطابق استاندارديره بايغ

  .مورد عمل خواهد بود نهاآ ين بازنگرياجرا آخر
  7219استاندارد شماره         جرم در واحد سطح يريگ اندازه −
  7220استاندارد شماره         ضخامت تحت فشار  يريگ اندازه −
  7220-2استاندارد شماره       هيه از چند اليك اليضخامت  يريگ اندازه −
  7221استاندارد شماره         يخواص كشش يريگ اندازه −
  7222استاندارد شماره         اخ شدنمقاومت در برابر سور −
ـ  ب، استاندارديتواند به ترت ي، دستگاه نظارت ميهاي مل اب استاندارديدر غ  ،)ISO(اسـتاندارد   يالمللـ  نيهاي سازمان ب

  . قرار دهد يابيارز يرا مبنا ASTMا يو  ياستاندارد اروپاي

  حمل و انبار كردن -ز
محلي خشك،  تميز، دور از تابش مسـتقيم خورشـيد و تغييـرات غيـر      اين مصنوعات پليمري قبل از استفاده بايد در

حمل اين مصنوعات بايد به نحوي انجام شود كه . شود انبار شود ي غير قابل قبول ميها شكل مجاز دما كه منجر به تغيير
ردن و كـاربرد آن در  تحويل انبار شود، حمل و نقل، انبـار كـ   سالم اي به آن وارد نشود و از كارخانه حمل صدمه هنگامدر 

  .باشد ASTM D4873محل مصرف بايد طبق استاندارد 

  بسترسازي -ح
سطح مورد نظـر بايـد طبـق    . ها صاف و تميز باشد يابد، بايد طبق نقشه بستري كه اليه پليمري برروي آن استقرار مي

شـرايط بسـتر نبايـد لجنـي و يـا      تاييد دستگاه نظارت عاري از خرده سنگ، كلوخه، سوراخ و فرورفتگي، برآمدگي بوده و 
   .اي ديگر شده باشد ها و مشخصات فني خصوصي توصيه كه در نقشه مگر آن. داراي آب جاري و يا راكد باشد
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  )آبگذرها(ها  آبرو - 8- 8

ها در محل تقـاطع جـاده،    ها و زهكش ليها، مس ان آب آبراههيبدون خسارت جر يبرقرار يكيدروليهاي ه آبروها، سازه
دار و  قـوس  يا مجاريو  يضوي، بيا ، صندوقه يا ها به اشكال مختلف لوله ن سازهيا. باشند ير ميات مستاسيسر يكانال و سا

  . گردند يو دستورالعمل دستگاه نظارت احداث م ييي اجراها نقشهمنطبق بر مشخصات و 
و بـا   يهـاي مخـرب و جـار    انيـ جر يت اصوليهدا يدات الزم برايمشخص و با انجام تمه  اي برنامهها طبق  آبرو ياجرا

ب و يـ ش، تخرياز فرسـا  يريشـگ يو به منظـور پ  يات خاكيد قبل از شروع عمليلذا با. شود يدستگاه نظارت انجام م تاييد
ح يه صـح يـ ، انحـراف و تخل يآور جمـع  يدات الزم بـرا يـ هـا، تمه  يروانيب شـ يها و ش يريز خاك، يه فنيابن يدگيد بيآس

  . رديها صورت گ رواناب
ت آب به آبروهـا،  يهدا يها و مجار ها، آبرو د تا به كاناليآ د همواره مراقبت خاص به عمل ي، باييات اجرايعملبه هنگام 

  . وارد نشود يبيگونه آس چيه
 يگونه مجار اين ساختقبل از . نگردد ان آبيتا مانع عبور جر بوده زايدد همواره عاري از مصالح و مواد يبا ين مجاريا

  . گردد تامينورود و خروج آزاد آب  يت الزم براد تمهيداي، بايزهكش

  ساخته شيپ ياي بتن هاي لوله آبرو -8-8-1
، مخصـوص  ينيل ماشـ يا در محـل بـا وسـا   يتوان در كارخانه و  يها را م در آبرو يا مسلح مصرفيساده و  يهاي بتن لوله

ا مشخصـات اسـتاندارد آشـتو از    يها و  قشهد با جزييات مندرج در نيها با اندازه و نوع لوله .ه نموديساخته ته  شيپ صورت به
هاي  لوله يبه طور كل. منطبق باشند) ر مسلحيغ يهاي بتن لوله( M86-87و آشتو ) مسلح يهاي بتن  لوله( M170-86جمله 
  .شود يمتر از بتن مسلح ساخته م سانتي 60تر از  هاي با قطر بيش ر مسلح و لولهيمتر به صورت غ سانتي 60تا قطر 

در  يحـد روادار . نباشد تر بيشدرصد  5/1، از يم و اختالف مجاز آن با ابعاد واقعيد كامال مستقيها با  لوله يسطح درون
ي  هـا  نقشهشده در  ينيب شياز اندازه پ تر بيشدرصد  5تواند حداكثر  يضخامت جدار لوله م. است متر سانتيك يقطر لوله 

د با نوع مشخص شـده در  يبه هر حال با يول ،ار باشنديا انواع زبانه و شيو  ها ممكن است از نوع نر و ماده لوله. پروژه باشد
   .ندينما يبرابر ها نقشه

 350از  تـر  كـم د يـ گـاه نبا  چيمسلح هـ  ريمسلح و غ يهاي بتن مان لولهيار سيه شود و عيته C25د از رده يها با بتن لوله
ه، يـ ات مربوط به تهيه عملين كليمان و همچنيآب به سمان، شن، ماسه، نسبت ينوع س. لوگرم در مترمكعب بتن باشديك

و نـوع   ييهـاي انتهـا   وارينوع د. ديق نمايد با مندرجات فصل پنجم تطبيبا نگهداريختن بتن، ارتعاش و ياختالط، حمل، ر
از به  د قبليا مسلح نبايساده و  يهاي بتن لوله. شود د مييق يخصوص يدر مشخصات فن يط محليبا توجه به شرا آنهابتن 

  .روز حمل و به مصرف برسد 28ا زودتر از يروزه و  28دست آوردن مقاومت 
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  يا  هاي تاوه آبگذر -8-8-2
د يـ ها با ن نوع آبروياندازه ا. باشد مي) درجا(شده در محل  ختهيا ريساخته مسلح و  شيهاي پ  اي شامل تاوه ه هاي تاو آبرو
توانـد از   يهـا مـ   واريو نوع بتن د C25ا ي C20ها از  هودر تا يمصرفن بت. دينما يبرابر ها نقشهشده در  هاي مشخص با اندازه

C16 ،C20 ا يC25 ديق نمايهاي پنجم و ششم تطب د با مندرجات فصليبا ييو بنا يات بتنير عمليسا .باشد.  

  ر مدور با مصالح مختلفيهاي مدور و غ آبگذر -8-8-3
اسـت   موظـف مانكار ي، پشنهاديدر صورت پ. خاب و اجرا شودمشاور انت  د با نظر مهندسيها با ن نوع آبگذرياستفاده از ا

 يمشخصات فنـ . ديهاي مورد نظر با مشخصات اعالم شده، اقدام نما  ه لولهيطبق دستورالعمل دستگاه نظارت نسبت به ته
ي تواند با توجه به سـهولت دسترسـ   يصورت دستگاه نظارت م  نير ايشود، در غ يارائه م يخصوص يالزم در مشخصات فن

  .دياجرا ابالغ نما يبرا يريز خاككردن محل آبرو، نصب و  ات آمادهيكي از موارد زير را با شرح كامل عملي
  AASHTO-M206 از بتن مسلح يهاي قوس لوله  -الف
  AASHTO-M2078شكل از بتن مسلح  يضيهاي ب لوله  -ب
  AASHTO-M218 زه موجداريگالوان يا فوالدي يهاي آهن لوله  -ج
 ASTM428-ISOR881 يمانيآزبست س هاي لوله  -د

  ASTM-D3262 يپ.آر.يهاي ج لوله  - ه
   DIN 16961- ISO 9969 يلنيات يجداره پل لوله دو  -و
  درجا ياي بتن مقاطع جعبه  -ز

  ها  ها و لوله آبگذر يكن يپ -8-8-4
. رديـ ه نظـارت انجـام گ  ها و برابر دستور دسـتگا  ن شده در نقشهييهاي تع د طبق اندازهيها با ها و لوله آبرو يكن يپ  -الف

. مقـرون بـه صـرفه باشـد     يات سـاختمان يـ باشد كه سهولت كار را فراهم و از لحاظ عمل يد به عرضيها با يكن يپ
د با دقت كامل و منطبق با تراز مشخص شده در نقشه و در خاك بكـر  يها با  ها و لوله ن آبرويريدر بستر ز يكن يپ

تر از حـدود مـورد نظـر      نيين پايريكه تراز قسمت ز يدر صورت. رديگ و دست نخورده در سراسر طول آبرو، انجام
  .ف اصالح نموديا بتن ضعيو  ييد آن را با مصالح بنايح شكل نگرفته باشد، بايب صحيا بستر با شيبوده و 

د بـا  يـ هـا بـا مصـالح قابـل قبـول موجـود و تـا عمـق الزم، با         ن لولـه يريـ ض خاك نامناسب و سست بستر زيتعو  -ب
درصـد بـه روش    95 يد تا حصـول تـراكم نسـب   يشده با نيگزيمصالح جا. رالعمل دستگاه نظارت انجام شوددستو

  . ده شوديپراكتور استاندارد كوب
لولـه   يتر از قسـمت تحتـان   نييمتر پا سانتي 15د كف بستر تا يا سخت، باي يهاي سنگ نيدر زم يگذار لوله يبرا  -ج

  .پر و متراكم گرددز يا شن ريكنده شده و سپس با ماسه و 
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مانكار يو پمپاژ الزم باشد، پ يبند لي، حايها، سپركوب ها و لوله آبرو يكن يص دستگاه نظارت، در پيهرگاه به تشخ  -د
  . ديها را از محل كار خارج نما بند ها و پشت لين حاين امر اقدام نموده و پس از خاتمه كار ايد به ايبا

 ها نصب لوله -8-8-5

كف آماده شده و بستر همـوار و مسـتحكم، نصـب     يها، در رو ح مندرج در نقشهيب صحيا خط و شد بيها با  لوله  -الف
قـا  يد دقيـ هاي نصب شده در تمام طول آبـرو با  ه لولهيرد و كليار لوله مجاور قرار گيد در شيزبانه هر لوله با. شود
ك قالب دو درز ساخته شده و داخل يسپس . پر شود يمانيد كامال با مالت سين دو لوله بايدرز ب. مركز باشند هم

له يا وسـ يـ مرطـوب و   يد بـا گـون  يمان باياندود س. ك طوقه كامل دهديل ياي با بتن پر گردد كه تشك گونه آن به
هـاي   در خصـوص لولـه  . ز مرطوب نگاه داشته شوديساعت بعد از اندود كردن ن 24ده شده و حداقل يمشابه پوش

 يل شده است، استفاده از مالت و بتن برايتشك يكيبند الست زبانه و نوار آبهاي كام و  ساخت كارخانه كه از درز
  .باشد مين يدرز ضرور يبند آب

انتهـاي  . در محل ساخته شـوند  ييهاي اجرا د طبق دستورات دستگاه نظارت و نقشهيد بايهاي بازد چاهك و چاه  -ب
  .ك اندود گرددينوع  يمانيت سد مطابق  نقشه در بتن قرار داده شده و با ماليها با ه لولهيكل

ن يـي كـه دسـتگاه نظـارت تع    يا مناطقينشان داده شده و  ييهاي اجرا كه در نقشه ييها د در محليها با دور لوله  -ج
 يرو زير، طـرفين و  اط كامليد با احتيبتن با. هاي مشخص شده، با بتن محصور گردد كند، برابر ابعاد و اندازه يم

ـ   يها از بتن پر شده و بستر ر و اطراف لولهياي كه ز ونهگ خته شود، بهيها ر لوله . ديـ وجـود آ  همسطح و مسـتحكم ب
ح و يآن بـا شمشـه تسـط    يت سـطح فوقـان  يبره و در نهايخته شده، ويسپس طبق دستور دستگاه نظارت، بتن ر

  .پرداخت گردد
را بـا   يريـز  خـاك ات يابتدا عمل ديرد، بايگ يصورت م يريز خاكدر  يگذار از لوله يا قسمتيكه تمام  يدر موارد  -د

لوله را تامين كرده  يرو يمتر پوشش خاك سانتي 60كه حداقل  يلوله تا ارتفاع يرسازيمنظور نمودن ضخامت ز
اجرا، سـپس ترانشـه محـل     يات خاكيمتر تجاوز نكند، طبق مشخصات مندرج در فصل عمل 5/2آن از  يو بلند
  . ي و لوله را داخل ترانشه، نصب كردبردار اكخهاي نسبتا قائم  واريرا با د يگذار لوله

  ها و آبروها اطراف لوله يخال يفضا يريز خاك -8-8-6
ن يها و طـرف  ها و آبرو د بعد از پاك كردن كامل درون لولهيبا يليمستط يا مجاريها و  اطراف لوله يخال يپركردن فضا

به ضخامت حداكثر  ييها  هيد در اليبا يخال ين فضايا. رديدستگاه نظارت انجام گ تاييدد و يو بازد يها از مصالح اضاف واريد
 آنهـا  يبنـد  كه دانه) مصالح زهكش( يسنگ ژه از نوع خردهيا مصالح ويا مصالح منتخب و يبا مصالح مناسب  متر سانتي 15
از  يعـار د يـ هـا با  لولـه  يرو ريز خاكه يهاي اول  هيال. ن شده، پر شودييتع يخصوص يو مشخصات فن ييي اجراها نقشهدر 

  .ها پرتاب نشود لوله يسنگ و كلوخه بوده و مصالح در هنگام اجرا رو
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 يكه در مشخصات فن درصد باشد مگر آن 95د حداقل يپراكتور استاندارد، با نسبت به تراكمها  يريز خاك يتراكم نسب
رد كـه تـراز   يـ رت گصـو  يقـ يد بـه طر يدن بايو كوب يريز خاكات يعمل .ح شده باشديآن تصر يبرا يگريرقم د يخصوص

. وارد نشود يبيها آس واريها و د  انجام كار، به لوله هنگامكسان بوده و در يها در هر زمان  اي و لوله هاي صندوقه ن آبرويطرف
 يبنـد  ليـ و حا يكـه در آن سـپركوب   ييها پر كردن محل يبرا يبماند ول يد در محل كار باقيها نبا ليها و حا قطعات سپر

  .ديبه عمل آ يريها جلوگ  زش كنارهيدن مصالح، از ريكوب هنگاماتخاذ شود تا در  يبيد ترتيكار رفته با به

  كننده و آبروها هاي جمع ش لولهيآزما - 9- 8

ن منظور در صورتي كه در حـد فاصـل ابتـدا و    يبه ا. رنديش قرار گيد مورد آزمايكننده با هاي زهكش جمع لوله −
ن يـ ا. ش شـود يد آزمايهاي بازد ن چاهكيط لوله قطعه به قطعه بر خيد مسيها چاهك باشد، با ن لولهيانتهاي ا

، گـردد  مـي ن يـي كه حداقل و حداكثر آن توسط دستگاه نظـارت تع  يق آب تحت فشار مشخصيش از طريآزما
. ها، قابل قبـول نخواهـد بـود    بماند و نشت آب از لوله يها باق د در لولهيش، آب بايضمن آزما. خواهد شدانجام 
قبل  .ض شونديهاي سالم تعو و با لوله يآور د جمعيص داده شوند بايوب تشخيش معين آزمايدر ا كه ييها لوله

 .باشد ها نمي تاييد كتبي دستگاه نظارت، پيمانكار مجاز به مدفون كردن لوله از آزمايش و

برقـرار   آنهـا ر ان آزاد آب ديـ با طـول كوتـاه كـه معمـوال جر     يها و آبروهاي ها، كانال ر جادهيهاي ز عملكرد آبرو −
ش يمورد آزما آنهاان آب در يجر ياست، به هنگام برقرار رويتبه سهولت قابل  آنها يت ظاهريشود و وضع يم

ا تحت فشـار دارنـد   يان آزاد يهاي مدفون كه جر آبرو. شود يمانكار مرتفع ميص آن توسط پيرد و نقايگ يقرار م
د قرار گرفتـه و  يمورد بازد يد در صورت امكان از نظر ظاهريان منظور بيبه ا. رنديش قرار گيد مورد آزمايز باين

 .كنترل شود آنهادر  ين آبروها، عدم وجود نشتيان آب در اين با برقرار نمودن جريهمچن

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  9 فصل9

  قنات





  243  01/08/92  قنات - نهم فصل

 
 

  قنات -فصل نهم

   يمشخصات كل -1- 9

مانكـار در  يد توسط پي، با مانيپ يط عموميشرا در راستاي هست كا يشامل الزامات  ،يعموم ين فصل از مشخصات فنيا
كـار   ا متروكـه بـه  يـ ر و يط دايدر شرا ين مجاريا  هاي مرتبط با و چاه)  قنوات ( ينيرزميز يو حفاظت مجار ، ترميمساخت

  .  گرفته شود
ران كه قابل حفر با يا  يات سنتبا ابعاد مشابه قنو يي، مجرا انتقال آب يا مجراي، منظور از قنات  ين مشخصات فنيا در 

محـدود در   يا آتشـبار يـ كننـده ماننـد كمپرسـور و     ليزات تسهيا با تجهيزدانه و يو ر يهاي آبرفت نيدر زم يانسان يروين
 يمـورد انتظـار بـرا    نهـايي  و حداكثر قطر يا نعل اسبيو  يسهمومعموال  ين مجاريا  شكل .باشد مي يو سنگدج مصالح 
  . متر است 2 يحفار

  ف يتعار - 2- 9

ن يبه سطح زم ينيرزميها، جهت انتقال آب ز چاه و ميله)  كوره ( ينيرزميز يز مجموعه مجرايا كاريقنات : قنات −
  .  است يمصارف شرب و كشاورز يبرا

  .  شود يرقابل استفاده بوده و متروكه بودن آن توسط كارفرما تاييد مياست كه خشك و غ يقنات : قنات متروك −
  .  ان داشته باشديا آب در آن جريتواند خشك بوده  يحفر شده و م ينتقال آب كه به صورت دستا يمجرا : كوره −
اعالم شده در  يمقطع كوره قبل از پوشش و با روادار يرامونيبر اساس خط پ يسطح جانب : كورهي سطح جانب −

  .خواهد بود ياين مشخصات فن 
ماننـد   ييل بنايو با استفاده از وسا يبدن يروياز ن ادهاستف است كه با ي، چاهيمنظور از چاه دست : يچاه دست −

  .  شود يره حفر ميو غ يباد چكش،  ل باالبرياز قب يا ابزار برقيلچه و ي، ب كلنگ
هايي كه در طول مسير كوره قنات و بر روي آن حفر شـده و از آن بـراي ورود و خـروج مقنـي،      چاه : چاه ميله −

  .شود استفاده مي آنهاي شده از بردار خاكيه كوره و نهايتا خارج ساختن مواد وسايل و ابزارآالت مورد نياز، تهو
صورت مسلح و يا غيرمسلح با ابعـاد   اي و به اي است بتني كه شكل تخم مرغي، بيضوي و دايره كول قطعه : كول −

قنـات بـه كـار    هاي كـوره   ها و يا سقف و ديواره چاه ميله  مختلف ساخته شده و براي جلوگيري از ريزش ديواره
   . تواند با استفاده از مصالح ديگري نيز كه همين وظيفه را انجام دهند ساخته شود كول مي. رود مي
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  كوره به روش حفر قنات يات اجرايعمل -3- 9

  دامنه كاربرد  -9-3-1
 . گـردد  ميكوره  ير و خروجي، مسي، ورود يهاي خاص دسترس چاه هلي، م  چاه هليات حفر كوره عموما، شامل حفر ميعمل

ن يچاه و كوره و همچن يمناسب حفار آالت ماشينابزار و ادوات و  ،زاتي، تجه ، مصالح يانسان يروياست ن موظفمانكار يپ
  . دينما تامينپوشش قنات را  ياز برايشده و مصالح مورد ن يحمل و نقل مصالح حفار

  سازمان و روش اجرا  -9-3-2
منطبـق بـر   ( يزمـان  هـم ي اجـرا و نحـوه   هـا  روش،  رنامهات بييجز ،مانيشده در اسناد پ مانكار ظرف مهلت مشخصيپ
  .  دينما ير را به دستگاه نظارت اعالم ميخود مشتمل بر موارد ز يليو برنامه تفص) يخصوص ي، مشخصات فن ها نقشه

  ياز و برنامه كاريو ابزار و ادوات مورد ن يم حفاريب تيترك −

 خاص قنوات يبردار تامين ابزار و لوازم نقشه −

  چاه  حفر كوره و رقوم خط پروژه در هر ميله يها و راستا چاه ت ميلهيموقعن ييتع −
 چاه اطراف ميله يزشيهاي ر روش حفاظت خاك −

 ها  واره چاهيزش دياز ر يريجلوگ ياقدامات الزم برا −

 ها  يهاي حاصل از بارندگ و رواناب يهاي جار و ممانعت از ورود رواناب ياقدامات حفاظت −

 استحكام آن  يهاي الزم برا ني، روش نصب و تضم رون از كورهيانتقال خاك به ب ايلابزار و ادوات و وس −

 چاه و خارج از چاه  ، ميله آالت و ابزار و ادوات مورد استفاده در كوره نوع ماشين −

  يه آب با امكانات مناسب موتوريمستمر و تخل يآبكش −

 هيو تهو ييستم روشنايس −

   يمنيا ر يتداب -9-3-3
، بـه طـور مـنظم و    پيمانكار بايد . آن است يو خروج ي، كوره و ورود چاه يات حفاريه عمليكل يمنيا  مسوولمانكار يپ
 داده انجام را ها و كوره واره چاهيد يزشيها، مصالح ر چاه هاي الزم از حفاظ اطراف ميله و مراقبت ي، بازرس شده يزير برنامه

  . ديادستگاه نظارت معمول نم تاييدبا  يساز و اقدامات مقاوم
 يهاي احتمـال  ها و رواناب البيمقابله با ورود س يبايد اقدامات الزم برا پيمانكار ها، چاه ات حفر ميلهيقبل از شروع عمل

منظـور   بـه .  دانبرسـ  دستگاه نظارت تاييدبه  را حفاظت كارگران حفار درون چاه يمنيا ر يو تداب داده انجام را به داخل چاه
 و يـا بـرق مسـتقيم   ق ضـد آب  يهـاي عـا   و چـراغ  يكشـ  سـتم كابـل  يكـوره الزم اسـت از س   داخل چاه و ييروشنا تامين

  . استفاده شود) غيرمتناوب(
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م هشداردهنده الزم نصب يد عاليها، با حفر چاه ييات اجرايمحدوده كار و قبل از شروع عمل يطيط محيبا توجه به شرا
مانكار يپ همچنين.  ها فراهم گردد به محدوده چاه يانات وحشوياز ورود احشام و ح يريجلوگ يده و اقدامات الزم برايگرد

ل موقـت نسـبت بـه نصـب     يـ مان تا زمان تحويك بخش از پيا ياي و  ه ، دور ي، هفتگ ل كار روزانهيموظف است پس از تعط
   . ديبه داخل چاه اقدام نما يممانعت از سقوط اجسام خارج يهاي مطمئن برا درپوش

كارفرمـا اقـدامات   .  اسـت  يآن منطقه ضرور زيرزميني اتتاسيسق يت دقي، اطالع از موقع كورها يچاه و  يقبل از حفار
را انجـام   آنهـا ت يت موقعين مستحدثات جهت قطعيا  مسوولمانكار و ادارات ين پيهاي الزم ب يهماهنگ الزم جهت اعمال

 ييات اجرايمستحدثات واقع در محدوده عمل يكارايحفظ عملكرد و  يانجام اقدامات الزم برا مسوولمانكار يپ.  خواهد داد
قنوات به آن مستحدثات بوده و جبـران   ياز اجرا ياز وارد شدن خسارات ناش يريو جلوگ آنهاقنوات در حد وضع موجود 
  . باشد مي يهر نوع خسارت بر عهده و

  هيتهو -9-3-4
ه يـ مانكار در مقابل حفـظ سـالمت كل  يهاي پ تيمسوولچ عنوان رافع يه هوا به هيبه تهو آنهاها و كمك  چاه وجود ميله

و خطوط لوله انتقال هـوا بـا    1ها پيمانكار بايد نسبت به تامين و نصب بادبزن . دكننده نخواهد بوديافراد عمل كننده و بازد
  .ابعاد و ظرفيت كافي اقدام نمايد

و  يي حفـار ها روش،  ها ا كورهيها  چاه اعم از ميله ينيرزميهاي ز ، نوع فضا هاي كار د با در نظر گرفتن جبههيمانكار بايپ
ه و قبل از اجرا يه را تهي، طرح تهو ن آالت مورد استفاده در داخل كورهيو ماش نگهداريي ها روش،  پوشش يات اجرايعمل

كرده  ينيب شيط را پيمح يهوا يي كاهش منابع آلودگها روشه يد كلين بايمانكار همچنيپ.  ديبه دستگاه نظارت ارائه نما
  .  ديبه دستگاه نظارت ارائه نماو 

ات يبه هنگام عمل يه كافي، از وجود تهوتاييده مورد يستم تهويتا زمان نصب س ينيرزميهاي ز يد در حفاريمانكار بايپ
دات يـ دستگاه نظارت تمه تاييدد با يبه حداقل رساندن گرد و غبار با يبرا ينيرزميهاي ز يدر حفار . مطمئن باشد يحفار

 يآالتـ  ماشينو انجام پوشش، استفاده از  يات حفاريدر عمل.  ديط كار به عمل آيمح يهوا ياز آلودگ يريجلوگ يالزم برا
  .باشد ميكنند در داخل كوره مجاز ن يكار م يليكه با سوخت فس

بنـا بـر    ، تـر  كوتـاه  يبار و در صورت لـزوم در فواصـل زمـان    كيي ا هبار را حداقل هفت انيهاي ز د غلظت گازيمانكار بايپ
، ابزار و ادوات مورد استفاده كارگران  آالت ماشينق يتوانند از طر يها م ن گازيا  . دينما يريگ تشخيص دستگاه نظارت اندازه

  .  هاي مضر حاصل شده باشد با گاز يهاي معدن از محدوده آب يحفار يل عبور مجاريا به دليد شده و يتول

                                                       
1- Fan 
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 20ژن را به حـداقل  ياكس ي، همواره غلظت حجمعمليات اجراييدر تمام مدت د بتواند يه مورد استفاده بايستم تهويس
  .  ه مد نظر قرار دهديتهو ي، افت فشار هوا را در مجار هيد در محاسبات تهويمانكار باي، پ در ضمن.  برساند درصد

د در مـدت  يـ ن ابزار بايا  . شدط مناسب در دسترس بايد همواره با شرايبار و گرد و غبار با انيهاي ز زان گازيابزار ثبت م
ا مطـابق  يـ  يد بـه صـورت هفتگـ   يـ اطالعـات ثبـت شـده با   .  شـود  گرفته كار به مانكاريتوسط پ ينيرزميز يات حفاريعمل

هـاي   يه در حفـار يـ ستم تهوياز س برداري بهرهت يمسوول.  ارائه شود به دستگاه نظارت ه ويدستورالعمل دستگاه نظارت ته
  .  مانكار استيبه عهده پاجرايي ات يعمل هيان كليتا پا ينيرزميز

  :  ر را داشته باشدياز به شرح زيمورد ن ير حداقل هوايمقاد تامينت يد قابليه بايستم تهويس
  .  كار هستند مشغول به ينيرزميهاي ز هر نفر كه در فضا يقه به ازايمترمكعب در دق 6 −
 كـه  با سوخت فسيلي زاتيتجه ساير ايو  يزليي دها لووات قدرت دستگاهيهر ك يقه به ازايمترمكعب در دق 6 −

 .  كنند يكار م ينيرزميهاي ز در فضا ييد دستگاه نظارتتأبه ناگزير و با 

 .  ه باشديمتر در ثان 3/0تر از  د كمينبا ينيرزميز يه مجاريهوا در كل جريان سرعت متوسط −

 .  ددتازه تامين گر يقه هوايمترمكعب در دق 7د حداقل يدر جبهه كار با −

 يمجـار  يدگيـ ب ديد و هر گونه آسينما نگهداريت مطلوب يه را در وضعيتهو يها و مجار ه دستگاهيد كليمانكار بايپ
  .  م گردديد در اسرع وقت ترميه بايتهو

ـ يهـاي د  د بالفاصـله موتـور  يمانكار باي، پ دياز حدود مشخص شده تجاوز نما  يهاي سم زان غلظت گازيچنانچه م را  يزل
  .  دستگاه نظارت به عمل آورد تاييدرا با  يگريا اقدامات قابل قبول ديش و يه را افزايزان تهويم ،متوقف
ه بـه  يستم تهويدر س ي، اصالحات يپاش ، بتن يزير ، بتن قير تزريهاي مورد نظر نظ تيفعالد متناسب با انواع يمانكار بايپ

ط كار در داخل يمح يط مناسب برايز داشته باشد و شراياز را نيمورد ن يت كنترل دمايد قابليه بايستم تهويس.  عمل آورد
مـورد   يريـ ل اندازه گيزات و وساي، تجه يت مشخصات فنيها و رعا گاز يريگ اندازه يد برايمانكار بايپ.  قنات را فراهم سازد

  .  دينما نگهداريت مطلوب ياز را در وضعين
جـنس  .  اي باشد كـه افـت فشـار در آن بـه حـداقل برسـد       د به گونهيه مورد استفاده جهت انتقال هوا بايهاي تهو لوله

بـه   يهاي انجام شده را ثبت و به صورت هفتگ ه قرائتيد كليمانكار بايپ.  ر قابل اشتعال باشديد از مواد غيه بايهاي تهو لوله
  .  ت برسانددستگاه نظار  تاييدها را به  د محل نصب بادبزنيمانكار  بايپ.  ديدستگاه نظارت ارائه نما

  و تلفن  كشي كابل،  ييروشنا -9-3-5
 نيـروي  لهيوسـ  ره بهي، نصب و غ يكار، بازرس  حي، انجام صح يجهت دسترس يد به اندازه كافيبا ينيرزميهاي ز تمام كار

 ييل روشـنا يوسـا .  فتديبه خطر ن يهاي معمول روشن باشد تا انجام كار يقدر هد بيبا ينيرزميمحل كار ز.  برق روشن شوند
هـر شـمع    (شمع  5تر از  د كمينبا ينيرزميهاي ز ه نقاط فضايدر كل ييشدت روشنا.  د در مقابل حوادث محافظت شوندياب

   . باشد)  لوكس 76/10برابر است با 
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 ييستم روشـنا يس ولتاژ برق . اج برآورده شوديد برحسب احتيبا ييشود روشنا ين انجام مييكه در سطح پا  ييدر كارها
مـدار  .  متر باشد 10ها از هم حدود  حداكثر فاصله چراغ.  شود تر بيشولت سه فاز  110د از ينبا ينيرزميهاي ز ه كاريدر كل

  .  آن در نظر گرفته شده باشد يبرا يباطر يباشد و جهت مواقع اضطرار ها كشي كابله يد جدا از بقيبا ييستم روشنايس
 يكشـ  كابـل .  مستقل خود را داشته باشند يباشند كه هر كدام باطردار مجهز  كاله چراغه د بيداخل قنات باافراد تمام 

  .  انجام شود و در محل تثبيت گردد يد به درستي، با به نقاط مختلف ييبرق جهت روشنا
 ياتيهاي عمل تماس از دفتر محل كارگاه با واحد يد كه امكان برقرارياحداث نما يستم تلفن را به نوعيد سيمانكار بايپ

در صورت وجود خط تلفن در محل، شبكه تلفن كارگـاه  .  و دفتر دستگاه نظارت وجود داشته باشد يا دفاتر اصلين يرزميز
ن يم جهـت مهندسـ  يسيستم بيص دستگاه نظارت سياز بنا به تشخيمتصل باشد و در صورت ن ي د با شبكه تلفن عموميبا

  .  ه شوديكارگاه ته

  ر و امتداد كوره يمس -9-3-6
د و در صورتي كه در ير كوره را برداشت نماين در مسيل زمي، پروفييات اجرايل از شروع عملاست قب موظفمانكار يپ
و  يي اصالحها نقشهاز يوجود داشته باشد به اطالع دستگاه نظارت برساند تا در صورت ن يراتييتغ ها نقشه ييهاي اجرا كد

  .  ه و ابالغ گردديمورد نظر از طرف دستگاه نظارت ته جزييات
اده يـ چاه و كوره را فراهم نموده و برنامه پ يات حفاريت عمليق و هداين رقوم دقيياز تعيار ابزار و ادوات مورد نمانكيپ

ر يمسـ  يعـ ين طبير كوره و زميط مسيمتناسب با شرا.  رساند يدستگاه نظارت م تاييدات را به يت عملير و هدايكردن مس
نقـاط نشـانه   .  ر باشـد يپـذ  ر به سهولت امكانيد تا كنترل مسينما يجاد ميا ينقاط نشانه كمك يمانكار به تعداد كافي، پ كوره

  .  نديب نبيمان آسيان پيو حمل و نقل خاك و مصالح، تا پا يهاي حفار تينصب گردد كه در اثر فعال يتيد در موقعيبا
 وسايلد يمانكار بايپ.  باشد د مورد تاييد دستگاه نظارتيها با چاه م محور كوره و ميلهيكنترل و تنظ يبرا يروش انتخاب

   . ديدستگاه نظارت فراهم نما يمحور را برا يبررسالزم براي و امكانات 
   : ر استيكوره به شرح ز يبرا  چاه ن دو ميلهيماب يحداكثر خطا در روادار

  متر ميلي ±75  محور كوره  −
 متر  ميلي±30  مرخ يشكل ن −

 را باشـد  تـر  بـيش د شـده در بـاال   يـ كه از حدود ق ييهر گونه خطااست  موظفمانكار يات حفر كوره، پيدر هنگام عمل
  .  را صادر نكند يات حفاريه عمليكه اصالحات انجام نشده، مجوز شروع بق يتواند تا زمان يدستگاه نظارت م.  دياصالح نما



 هاي آبياري و زهكشي مشخصات فني عمومي سامانه  01/08/92  248

 

  چاه و كوره  ميله يحفار -9-3-7

  ات يكل -9-3-7-1
ر يـ ها عمدتا از منـاطق غ  ها و كوره چاه ليدد كه مگر ه مييتوص يدر مناطق يمقن به روش ينيرزميز ياصوال حفر مجرا

هاي مخلوط  ، رگهيسنگ ، قلوهي، شنيا ، ماسهيتر رس بيش آنهاكه بافت  ييها ات در خاكيگونه عمل نيا . ديعبور نما يسنگ
   .رديگ يجدا باشد، صورت م ي شكسته و از همها سنگن يده و همچنيهم چسب به يشن و ماسه كه با مالت رس

در  يد و حفارينما يت ميروند، كفا يكار م در خاك به يحفار يكه برا يمعمول آالت ماشين يطور كل ها به نين زميا  در
زات خاص و مواد سـوزا  ياز به تجهيص دستگاه نظارت نيبه تشخ يهاي سخت و سنگ نيدر زم ي، ولگردد ميخاك منظور 

از را يو لوازم مورد ن آالت ماشينه يه و ابعاد و مشخصات كار، كلد با توجه به شناخت كامل از منطقيمانكار بايكه پ باشد مي
  . ديها را فراهم نما چاه ليدر كارگاه و محل م آنها يانداز دات راهيه نموده و تمهيات تهيقبل از عمل

  چاه  حفر ميله -9-3-7-2
  : گردند يحفر م و يا دستور دستگاه نظارت رير كوره و با اهداف زيبه مس يمنظور دسترس ها به چاه ميله

 ات يامكان انجام عمل يان هوا در داخل كوره برايجر يبرقرار −

 كوره  ياز حفار يه خاك ناشيتخل −

 پوشش يانتقال مصالح الزم برا −

 .  ن بازه مستقل از هم فعال باشديدر صورتي كه چند ينيرزميه آب زيتخل −

،  شـود كـه بـا توجـه بـه عمـق       يانتخـاب مـ  متر  30تا  20ها  چاه متر، فاصله ميله 10ش از يهاي در عمق ب قنات يبرا
ش يـ در انتخـاب و آرا  .هاي اجرايي مشخص خواهـد شـد   و در نقشه  باشد مير يمتغ ينيرزميو آب ز يشناس نيهاي زم هيال

  .  چاه احداث گردد ، حتما ميله كوره)  PI (ر يد توجه شود كه در محل نقاط شكست مسيها با چاه ميله
و ، حمـل   يو بدون بار مالي اضـافي بابـت آبكشـ   مناسب ه يتهو يمورد تاييد براروش ا ارائه ها ب چاه ش فاصله ميلهيافزا
فقـط بـا تاييـد    مربوطه  ييات اجرايه عمليي و انتقال مصالح پوشش به داخل كوره و كلبردار خاكحاصل از مصالح تخليه 

   .قابل قبول خواهد بوددستگاه نظارت 
ه خاك از چاه و انتقال مصالح و يات تخليدر مقابل عمل كه طوري به.  ت گردديتثب د به نحو مطمئنيها با چاه دهانه ميله
.  شـود انجـام   ييهاي اجرا طبق نقشهبايد دهانه چاه  چيني هطوق.  زش نكنديخطرساز نبوده و ر يانسان يرويورود و خروج ن

د كه يشنهاد نماير نظر دستگاه نظارت پي مطمئن حفاظت را جهت اظهاها روش،  تواند يمانكار ميهاي موقت پ چاه در ميله
   . رديگ يپس از تاييد مورد استفاده قرار م

چـاه   دهانه ميله.  باشد ميا سقوط اجسام يب و ي، تخر زشيمانكار مسوول حفاظت سالمت كارگران در مقابل ريپ يطيدر هر شرا
  . ورود و خروج كارگران فراهم باشد و ايمني لتسهو يدات الزم برايباشد و تمه متر سانتي 75تر از  د كميبعد از پوشش نبا
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  كوره  يحفار -9-3-7-3
 ينـ يرزميان آب زيـ ه جريتخل يا آبراهه مناسب برايها بهتر است از انتها آغاز شود و در ادامه كوره، كانال  كوره يحفار
دسـت در   نييچـاه در دو جهـت مخـالف باالدسـت و پـا      هـر ميلـه   يكوره از نقطه مركـز  يحفار.  شود ينيب شيپ ياحتمال
ن يـي مقطـع تع  يحفـار . متر اسـت  15تا  10كوره در هر جهت حدود  يطول حفار.  شود ين شده انجام مييهاي تع امتداد

طبـق برنامـه تاييـد شـده توسـط       ينـ يرزميط آب زيو شرا يداريزان پاين از نظر مي، جنس زم شده با توجه به قطر كوره
رد و يـ گ يو پوشش بالفاصله انجام نم ينيچ ورتي كه طبق برنامه طوقهدر ص.  شود يدستگاه نظارت در چند مرحله انجام م

مقطع به صورت كامـل   يد حفاري، با كند باشد ين مييكه دستگاه نظارت تع يا زمانيساعت و  72ش از يآن ب يفاصله زمان
مقطـع   يورت حفاردر ص.  بماند يپوشش باققبل از اجراي برداشت  يبرا يمتر سانتي 15تا  10ك قشر يصورت نگرفته و 

   . ها نگردد وارهيدو  ر، سقفبستمصالح ب يرا به عمل آورده و باعث تخر يد دقت كافيمانكار باي، پ يينها
م يتـرم  يا شـفته آهكـ  يـ )  C-6 بتن رده (د با نظر دستگاه نظارت با بتن الغر يبا  از بستر يا برداشت اضافيب كف يتخر
لـه در  يامتداد كوره در حد فاصـل دو م .  ده شوديدرصد پراكتور استاندارد كوب 95م و با تراك تاييدا با مصالح مورد يشده و 

  .) 4-3-9بند  يروادار (م باشد يد مستقيمجاز با يحد روادار

  كوره  يو خروج يورود -9-3-7-4
ترانشه باز از آن نقطه به بعد تـا   ييات اجرايت شده و عملين موقعيي، تعييكوره بر اساس نقشه اجرا يو خروج يورود

هـاي   كـه در نقشـه   يا هـر نـوع  ي و يسنگبنايي ا ي يسازه بتن.  ابدي ين شده ادامه مييا رقوم تعي، آبراهه و  دن به كاناليرس
گردد و سـپس   ت مييتثب يو خروج يورود يشاني، ابتدا اجرا شده و پ كوره ارائه شده است يو خروج يورود يبرا يياجرا
   . شود يها شروع م كوره از اين قسمت يات حفاريعمل

  دار يهاي ناپا در خاك يحفار -9-3-7-5
ش عمق كوره و حفـظ  يافزا.  برخوردار است يتر نسبتا كم يدارياز پا  متر معموال 5تر از  هاي حفر شده در اعماق كم كوره

ك و يـ ات ژئوتكنيـ بـودن بـا انجـام عمل    يزشـ يط ريشرا. دهد يش ميرا افزا يداريب پاي، ضر آن يا نعل اسبيو  يشكل سهمو
ر كه در طـرح مهنـدس   يدار در طول مس هاي مساله از خاك ييوجود لنزها.  گردد ن و اعالم ميييك خاك تعيگاه مكانشيآزما

 ين شناسـ يه گزارش زمـ يد و تهيمانكار موظف است به طور مستمر نسبت به بازديپ.  ستيد ني، بع مسكوت مانده باشد مشاور
.  ديـ ل دسـتگاه نظـارت نما  يـ از تحويـ ارشـات را جهـت اقـدامات مـورد ن    ن گزيـ ا  شرفت كار اقدام وير متناسب با پيروزانه مس

  .  رسد يات به تاييد دستگاه نظارت ميادامه عمل يمانكار انجام و برايالزم توسط پ ياطيهاي احت ينيب شيپ
آن توسـط   تاييـد شنهاد خود را ارائـه و پـس از   يمانكار پي، پ زايدا دفع مواد يها و  وارهيو د زش سقفيجهت مقابله با ر

  .  شود يآن اقدام م ينيگزيا دفع مواد و جايواره و يت ديدستگاه نظارت نسبت به تثب
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در .  زش اسـت يـ دار و در معـرض ر يمتر معموال ناپا 5از  تر كمو در اعماق  يهاي آبرفت ريهاي حفر شده در مس چاه ليم
گـر  يد و يـا روش  لهيا هـر وسـ  يو  يپاش با بتن يزشيرهاي  وارهيدهانه چاه الزم است د ينيچ گونه موارد عالوه بر طوقه اين 

  .  ت گردديتثب

  پخش  يانتقال خاك و چگونگ - 9-3-8
دن خـاك و  يله در بـاال كشـ  يمانكار مجاز به استفاده از ايـن نـوع وسـ   ي، پ يهاي دست ن چرخييار پايبس يمنيا به جهت 

هـاي مطمـئن و اسـتاندارد     هـا و بـاالبر   جراثقـال  ر، ازيالزم است با استفاده از برق موجود در مسـ .  باشد ميانتقال مصالح ن
ده و به صورت يدستگاه نظارت رس تاييدد به يبا يمنيا يها و قفل ي، كابل فلز ها ، قالب هاي حمل مصالح جام.  استفاده شود
  .  نان حاصل شودياطم آنهاد شده و از سالمت يمستمر بازد

ن يـي ا در محـل تع يـ و با نظر دستگاه نظارت اطراف چـاه و  كنواخت يبه عنوان حفاظ به صورت منظم و  يخاك حفار
از دو متر تا  تر كمد ينبا يطيچ شرايشده اطراف چاه تحت ه دپو ريز خاكفاصله .  گردد ميه يتخل ييي اجراها نقشهشده در 

 را چـاه  يلـه جهت مقابله با لغزش و سقوط شن و ماسه و سنگ به درون م يدات حفاظتيتمه پيمانكار بايد لبه چاه باشد و
  .  دنمايفراهم 

  كوره يپوشش داخل - 4- 9

  : شود ير انجام ميل مختلف زيات پوشش داخل كوره به داليعمل
  ش كفيها و سقف و فرسا وارهيزش دياز ر يريمقطع و جلوگ يدارسازيپا -6
 ا كنترل آنيان يت انتقال جريش ظرفيافزا -7

 در محدوده خشك  ياز تلفات آب انتقال يريجلوگ -8

از داخـل كـوره در    ينـ يرزميو انتقـال آب ز  يآور جمـع  يالت الزم براياي اجرا شود كه تسه گونه بهد يپوشش كوره با
ا ي و يبازساز ينيرزميو انتقال آب ز يآور كه با هدف جمع ياريدر قنوات مخصوص شرب و آب. محدوده آبدار فراهم گردد

د بـا انجـام   يـ د، پوشـش كـوره با  يهاي آبدار عبور نما هير از اليا در صورتي كه كوره انتقال آب به ناگزيگردند و  ياحداث م
ان آب به داخل كوره را فراهم يط جريه آب، شرايهاي تخل چهيرامون كوره و نصب دريپ يلترگذاريدات الزم از جمله فيتمه
دستور  و ييهاي اجرا ه آبدار نامناسب بوده و طبق مشخصات ارائه شده در نقشهيت آب اليفيكه ك يطيمگر در شرا. دينما

د منطبـق بـر   يـ با يمشخصـات زهكشـ  . مقابله با ورود آن به داخل كوره اتخاذ گردد يدات خاص برايدستگاه نظارت تمه
كـوره بـه اشـكال مختلـف از      يپوشش داخل. ه باشدين نشريا مان و فصل هشتم يشده در اسناد پ هاي اعالم اريضوابط و مع

  . شود يانجام م...  و ، لولهي، بتن پاشش يسنگبنايي ،  ل بتن مسلحيقب
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  مسلح يپوشش بتن - 9-4-1
.  ه خواهد بودين نشريا  10و  7 ،5و مفاد مندرج در فصول  ييهاي اجرا طبق نقشه يبند آرماتور و قالب ،مشخصات بتن

.  شود يها به داخل كوره منتقل م چاه ميله ابتدا و انتهاي كوره و يا قياز از طريگر مصالح مورد ني، آرماتور و د هاي الزم قالب
.  گـردد  ق مـي يـ هـا تزر  ان قالـب يـ دستگاه نظارت توسط پمپ بتن و لوله انتقال به پشت يا م تاييدبتن با مشخصات مورد 

پيمانكار بايد از نشت بتن به داخل مجرا ممانعت به عمل آورد و پس از انجام عمليات و قبل از گيرش بتن، مجراي عبـور  
  .تميز نمايد الآب را كام

   يگسنبنايي پوشش  -9-4-2
ن يـ ا  6و مشخصات اعالم شده در فصـل   يخصوص يو مشخصات فن ها نقشهاز طبق ي، مالت و مصالح مورد ن نوع سنگ

  . ه خواهد بودينشر
 آنهـا  يد مشخصـات فنـ  يـ در انتقال مصالح به داخل كـوره با .  رديگ يها صورت م چاه ق ميلهيمصالح از طر انتقالعمدتا 
.  كـار گرفتـه شـود    چاه تراش خورده و با ابعاد اعالم شده به داخل چـاه منتقـل و بـه    در خارج از ميله ها سنگ.  حفظ شود

هـا را   همچنين بقاياي بتن اضافي از كـف و ديـواره  ر قابل قبول اجتناب كرده و يوب و غيبردن مصالح معكار  هبمانكار از يپ
  .جرا بدون مانع باشداي كه مقطع م ، به گونهديرا از داخل كوره خارج نما آنها آوري و تمامي جمع

  يا پوشش لوله -9-4-3
و  هـا  نقشـه و انطباق آن بـا   تاييدپس از . شود يهاي مورد استفاده از طرف كارخانه سازنده اعالم م لوله يمشخصات فن

.  انتقال لوله به كوره اسـت  يبرا تر بيشها با قطر  چاه از ميله يبه حفر برخ موظفمانكار يآن توسط دستگاه نظارت، پ تاييد
طبـق   آنهاش يو نصب و آزما جايي آن داخل كوره ، جابهها به كوره انتقال سالم و بدون نقص لوله يدات الزم برايه تمهيكل

  . مانكار استيبه عهده پ يخصوص يمشخصات فن

  هاي آب ر كاناليهاي موجود در مس ها و كوره نحوه اصالح و حفاظت قنات - 5- 9

الزم است .  شوند يم نگهداريرند حفاظت و يگ يال و زهكش قرار مكان ساختات يكه تحت تاثير عمل يها در طول قنات
ق يـ ت دقيـ ، موقع شـده  يير شناسايهاي موجود در مس ت قناتي، موقع ر كانال و زهكشيمس ييات اجرايقبل از شروع عمل

نحوه حفاظت و . ن گردديير كانال تعينقشه مس يو از كف كانال و امتداد آن بر رو يعين طبيها، عمق كوره از زم چاه ميله
بـه  ها بايد  از قناتحفاظت  ياتيبرنامه عمل. هاي اجرايي و دستورات دستگاه نظارت باشد س نقشهراساها بايد ب اصالح قنات

  . تاييد دستگاه نظارت برسد
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  حفاظت كوره -9-5-1
هـاي بـتن    لولهد ير كوره باي، در مس قرار گرفته باشد يعين طبيمتر از سطح زم 5از  تر كمچنانچه كوره قنات در عمق 

ان آب يـ ابـد كـه جر  ياي اسـتقرار   م كانال و زهكش به گونهيطول حداقل برابر حر هو ب متر سانتي 80مسلح به قطر حداقل 
و حفاظـت اطـراف لولـه طبـق نظـر       يرسـاز يز.  آب نشـود  يقنات قبل و بعد از استقرار لوله، قطع نشده و باعث پس زدگ

  . دستگاه نظارت انجام خواهد شد
م كانال، بـا قطعـات   يزش در محدوده حرياز ر يريجلوگ يواره قنات، براي، د متر باشد 10تا  5ن يعمق كوره ب چنانچه

 يمانكار روش محافظـت و اجـرا  ي، پ كوره يداريت پايو وضع ين شناسيط زميبا توجه به شرا.  شود يمسلح پوشش م يبتن
ت يـ ، بنـا بـه موقع   متر واقع شـده باشـد   10ش از يب يدر عمق چنانچه كوره قنات . رساند يدستگاه نظارت م تاييدآن را به 

  . ا بنا به دستور دستگاه نظارت حفاظت نموديگذاشت و  يتوان قنات را بدون حفاظ باق يم يمحل
، با توجـه   رنديگ يي قرار مبردار خاكنبوده و در  ينيرزميز ير كه به صورت مجرايهاي دا قنات ييحفاظت بخش انتها يبرا
  . كند يمانكار ابالغ ميرا به پ يي، دستگاه نظارت روش اجرايان آب جاريحفظ جر يتقاطع كانال با قنات و برا طيبه شرا

  چاه حفاظت ميله -9-5-2
 يكوره قنات در هر عمقـ (  رديكانال و زهكش قرار گ يم و محدوده اجراير در داخل حريهاي قنات دا چاه چنانچه ميله

و با نظـر   ي، حفار م كاناليدر مرز حر يچاه آن ميله يكوره مسدود شده و به جا يالچاه با د ميلهيبا )كه قرار داشته باشد
ك متـر بـاالتر از   يـ تا ارتفاع حـداقل  ي و يا مصالح مناسب ديگر سنگبنايي شده و با  ينيچ دستگاه نظارت دهانه آن طوقه

  . افته و پوشانده شوديادامه  يعين طبيزم
د طوقـه  يـ رد بايـ گ ير كانال مورد استفاده قرار ميو حفاظت كوره ز يگذار لوله يام كه بريهاي خارج حر چاه دهانه ميله

 سـاخت ت تمام مشخصات اعالم شده در يبه داخل كوره با رعا يانسان يرويات انتقال لوله و مصالح و نيشده و عمل ينيچ
ات يـ عملهنگام  هبمانكار يپ.  گردد ميد ها مسدو چاه ، دهانه ميله ات حفاظت كورهيپس از اتمام عمل.  رديها صورت گ چاه ميله
از و بـا  يـ ر كانال، در صورت نيم كوره زيات تحكيدر زمان عمل.  ب كنديچاه را تخر حفاظ اطراف ميله ريز خاكد ينبا يياجرا
الب و رواناب مزرعـه بـه داخـل    يممانعت از ورود س يالزم برا ياطيدات احتيدستگاه نظارت و با در نظر گرفتن تمه تاييد

  . ديم نمايات آن را ترمياز حفاظ را برداشته و بالفاصله پس از انجام عمل يتواند بخش يمانكار مي، پ چاه يلهم

  ميهاي محدوده حر چاه پر كردن ميله -9-5-3
، در محدوده  ر كورهيمس يگذار ، پس از لوله متر 10از  تر كمكانال در عمق  ير مقطع بتنيهاي ز چاه پركردن ميله يبرا

در .  كامال پـر شـود   در مترمكعب شفته لوگرميك 200ار يد با شفته آهك عين لوله و كوره موجود بايب يفضا ، م كاناليحر
د كال توسط پمپ بتن و يبا يزير بتن يكوره در محدوده كانال، اجرا جدار ن لوله ويب يخال يفضا يزير از به بتنيصورت ن

ـ   باشـد  مـي باال  يات مقاومتياز فاقد خصوصين مورد نكه بت نيا  با توجه به.  هاي ناقل بتن انجام شود لوله عنـوان   هو صـرفا ب
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مانكار يپ.  باشد ميز قابل قبول ين متر سانتي 10بوده لذا اسالمپ تا حدود  يكاف يروان يد دارايبا گردد ميپركننده مصرف 
شـده را   ينـ يب شيدوده پـ ا بتن با مشخصات فوق از محـ يال و ياز خروج شفته آهك س يريجلوگ يدات الزم برايد تمهيبا

نـان از  يپـس از اطم . گـردد  يگذار ن محل لولهيا انسداد آن در طرفيكوره و  يمدنظر قرار داده و مانع كاهش مقطع مجرا
  .شود يلوگرم پر ميك 200ار يچاه با شفته آهك ع جاد شده در كوره محدوده كانال، ميلهيا يمجرا يبند آب

ات يل عمليچاه و كوره مورد تاييد باشد پس از تكم ميله يداريمتر و پا 10ش از يب كانال كفر يكه عمق كوره ز يطيدر شرا
ي فوق پر و ها روشاز  يكيو كوره به  يا پوشش بتنين لوله و يب ي، فضا ا نصب قطعات بتن مسلح پوشش دهندهيو  يگذار لوله
كـه   يطيدر شـرا . شـود  يا شفته آهك پر مياي و  نهز با نظر دستگاه نظارت با مصالح رودخايچاه ن داخل ميله.  شود يم يبند آب

 لولـه  يو حفاظـت رو  يگـذار  دن مصالح، پس از لولهيامكان كوب در صورت باشد و يزشيمتر و محدوده ر 5تر از  عمق كوره كم
ن يـ د ايـ با صـورت  نيـ ادر . ي نمودريز خاك رالوله  يرو ،اي مخلوط رودخانهبا استفاده از مصالح  توان با نظر دستگاه نظارت مي

  . ده شوديدرصد پراكتور استاندارد كوب 90خته شده و با تراكم حدود يه ريه اليمصالح ال

  رير قنات داياصالح مس - 9-5-4
ر يتوان مسـ  ي، در صورت لزوم و طبق نظر دستگاه نظارت م ل قطع كندير كانال را به طور ماي، مس كه قنات يدر موارد

از بـه پوشـش   يـ ، ن ديـ كه هر قسمت از قنات منحرف شـده جد  ين در صورتيهمچن.  ر منحرف نموديقنات را عمود بر مس
ل قرار گرفته ير به صورت ماير مسيكه در ز  يميرد و قنات قديد طبق نظر دستگاه نظارت انجام گين كار بايا  ، داشته باشد

 .  رديانجام گ يخصات فنو مش ها نقشهد مطابق يها با كار پوشش قنات.  ، طبق دستور دستگاه نظارت كامال پر شود است

  نحوه پر كردن كوره و چاه متروك  -6- 9

هـاي متـروك    پر كردن كوره.  شود يانجام م 3-5-9مطابق مشخصات بند  ،متر 10هاي تا عمق  ها و چاه پر كردن كوره
ده و ب شـ يـ بودن كوره و وجود مقطـع تخر  يزشيدر صورت ر.  شود يمتر با نظر دستگاه نظارت انجام م 5از  تر كمبا عمق 

 ريز خاكبا مشخصات  يريز خاكد روباره كوره برداشته شود و ي، با ا شفته آهكيعدم امكان پر كردن مطمئن آن با بتن و 
  .  كانال تا كف بتن كانال اجرا شود

ع ن نويا گذر  آب يها و محدوده مجرا چاه ته ميله.  شود يمتر با نظر دستگاه نظارت پر م 10تر از  هاي با عمق بيش كوره
.  گـردد  مـي  يريـز  خـاك پـر شـده و سـپس     الشـه متر و تا بسته شدن كامل كوره با سـنگ   5/1ها حداقل به ارتفاع  كوره

ر پوشش كانال انجام يك متر زيحداقل تا  يمناسب يد بسترسازي، با ر مقطع كانال باشديز زيها ن اين گونه چاه  كه درصورتي
   . نان حاصل شودياطم ياحتمالهاي  گرفته و قبل از انجام پوشش از عدم نشست

  .  ديانجام ابالغ نما يپوشش قنات به صورت مسلح را برا يتواند دستور اجرا يدستگاه نظارت م
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  ش و كنترل يهاي آزما چاه - 7- 9

هـاي   ، چـاه  حفر شـود  يشيآزما يهاي بازرس الزم باشد كه چاه  يميهاي قد ر قناتيدا كردن مسيپ يكه برا يدر صورت
هـا در دو طـرف    ن چـاه يا بهتر است.  ده شوديكامال پرشده و مطابق مشخصات كوب ها آزمايشاز انجام د پس يحفر شده با

اي  ر صـدمه يـ دا  يميهاي قـد  ات به قناتياين عمل اگر در .  شود يگذار هاي خاك عالمت با كپه آنها ير حفر شده و رويمس
  .  ركنديرا تعم آنهاد يمانكار باي، پ وارد شود

  هاي در دست اجرا ريدر مجاورت مس هاي موجود قنات - 8- 9

.  شـود  يد خـوددار يـ ، با انـد  ها قرار گرفته ريم مسيها كه خارج از حر چاه هاي اطراف ميله و برداشتن خاك ييجا از جابه
  . ر شوديمانكار فورا تعميله پيد به وسي، با ر وارد شوديهاي دا كه به قنات يهرگونه خسارت

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  10 فصل10

 يهاي فلز بتن و كار يلگردگذاريم
  متفرقه
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  متفرقه يهاي فلز بتن و كار يلگردگذاريم -فصل دهم

  بتن يگذار لگرديم -10-1

هـاي بـتن    لگـرد يم ي، انبار كردن و جاگـذار  حمل  ، هين قسمت حداقل ضوابط حاكم بر تهيمشخصات و ضوابط مندرج در ا
در .  است يران در مورد بتن مسلح اجبارينامه بتن ا نييهاي مندرج در آ تورالعملت نكات و دسيعالوه بر آن رعا. باشد ميمسلح 

  . دين بخش از كار اقدام نمايهاي معتبر نسبت به كنترل ا ر استاندارديتواند با استفاده از سا ياز، دستگاه نظارت ميصورت ن

   يمشخصات كل -10-1-1
و  پيمـان ر منـدرجات  يو سـا  يي كارگـاه هـا  نقشـه اسـاس   د بـر يـ ها با لگردي، تعداد و محل نصب م ، اندازه ، شكل قطر

د كتبا به اطالع دستگاه نظـارت  يبا يلگردگذاريات مي، اتمام عمل يزير قبل از شروع بتن.  ه باشدين نشريهاي ا دستورالعمل
داشـته  كنتـرل   يبرا يرد تا دستگاه نظارت فرصت كافيصورت پذ يزير ساعت قبل از بتن 24د حداقل ين اعالم بايا. رسد
 هنگـام هـا   لگرديجايي م ا جابهي يگذار لگرديم.  باشد مياز دستگاه نظارت مجاز ن يقبل از كسب اجازه كتب يزير بتن.  باشد
هـاي لغـزان كـه در آن     بـا اسـتفاده از قالـب    يزيـ ر ر بـتن يـ نظ يموارد.  ستيمجاز ن يطيچ شرايتحت ه يزير بتن ياجرا

  .  ستا ين قاعده مستثنياز اشود،  انجام مي زمان هم طور بهي زير و بتن يلگردگذاريم

  فيتعار - 10-1-2

   fykو مقاومت مشخصه فوالد   fyم فوالد يتنش تسل -الف

ر يدرصـد مقـاد   5ست كه حـداكثر  ا يشود و معادل مقدار ين مييم آن تعيمقاومت مشخصه فوالد بر اساس تنش تسل
م فوالد به وضوح مشخص نباشد يكه تنش تسل يموارد در.  از آن باشد تر كمم ممكن است يحد تسل يشده برا يريگ اندازه

  .  شود يار ميماندگار اخت ير شكل نسبييدرصد تغ 2/0ر يمقدار آن معادل تنش نظ

  ها  لگرديم يبند طبقه -ب
در بتن مسـلح بـر    يهاي مصرف لگرديم يبند ، طبقه شوند يم يبند س مقاومت مشخصه طبقهراساب يهاي فوالد لگرديم

   :باشد مير يبه صورت ز حسب نوع فوالد
S220                  S300                S350               S400               S500 

در .  باشـند  يمـ ) مربـع  متر ميليوتن بر ين(لگرد بر حسب مگاپاسكال يانگر حداقل مقاومت مشخصه ميب Sاعداد بعد از 
  . در حد فاصل طبقات فوق در نظر گرفت يبقاتتوان ط ي، م يا وارداتيهاي خاص و  لگرديمورد م

   يقطر اسم -ج
ره هـم مسـاحت بـا مقطـع     يـ شود و معادل قطر دا يذكر م يياست كه در برگ شناسا يلگرد ساده قطريم ي قطر اسم

  .  است متر ميليلگرد بر حسب يم) كيتئور( ينظر يعرض
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ه و سـطح  ي، سطح رو ب برابر است با قطرير به ترتهاي آجدا لگرديم  يو سطح مقطع اسم ي ه اسمي، سطح رو يقطر اسم
بـه    يهـاي اسـم   هاي با قطـر  لگرديحا از ميهاي بتن مسلح ترج سازه يدر اجرا.  آنهاهاي ساده صاف هم وزن  لگرديمقطع م
  :شود ير استفاده ميشرح ز

5 , 6 , 8 , 10 , 12 , 16 , 20 , 25 , 32 , 40 , 50  
تـر و در   اجرا آسـان  هنگامگر در يها از همد لگرديهاي مختلف م ص قطريكه تشخ اد شده در آن استيهاي  ت قطريمز

  .  باشد ميلگرد شماره باالتر يبا برابر با سطح مقطع ميتقر ين حال مجموع سطح مقطع هر دو شماره متواليع

  وزن مخصوص -د
  .  رديگ يقرار م لوگرم در مترمكعب مالك عمليك 7850ها معادل  لگردي، جرم واحد حجم م در محاسبات

  لگرد يش ميو آزما ينمونه بردار -10-1-3
در هـر  .  شـوند  ين مـ ييتع آنهاده شده از يهاي بر ش آزمونهيج آزمايها بر اساس نتا لگرديهاي م ر مشخصهيمقاومت و سا

  .  ن نمونه جدا شوديها از ا ده و آزمونهيك متر بريك نمونه به طول يد يبا يبردار نمونه
د از هـر  ين منظور بايا يبرا.  ممكن شود يلگرد مصرفيت كل ميفيك يابيباشد كه ارز يد طوريها با تعداد و تواتر نمونه
توان  يدر صورت موافقت دستگاه نظارت م.  ، از هر قطر و هر نوع فوالد حداقل پنج نمونه برداشته شود پنجاه تن و كسر آن

  .  انتخاب كردك نمونه ي،  هاي مشابه لگرديم يتن 5 ) بندل ( از هر سه دسته
ها مطـابق تـواتر    لگرديمي تمام يبرا ياد طول نسبيو ازد يختگي، تنش گس مين تنش تسلييش كشش به منظور تعيانجام آزما

ش يا آزمايش خم و باز كردن خم و ي، انجام آزما ي فوقها آزمايشهاي سرد اصالح شده عالوه بر  لگرديدر مورد م.  الزامي استفوق 
ن يـ ، ا ز الزم باشـد ين يگريشات ديدر صورتي كه طبق دستور دستگاه نظارت آزما.  باشد مي ي ز الزاميدرجه ن 180ه يبا زاو يتاشدگ

  .  د انجام شوديبا هم ها آزمايش
   :ر استفاده شوديهاي ز د از استاندارديبا يهاي فوالد لگرديهاي م نمونه يمختلف رو يها آزمايشانجام  يبرا

  ) 701دت (لگرد يش كشش ميآزما −
 ) 703دت  (درجه  180ه يبه زاو يش تاشدگيآزما −

 ) 703دت  (لگرد يش خم كردن و بازكردن خم ميآزما −

 ) 702دت  ( متر ميلي 9از  تر كمهاي با قطر  ميها و س لگرديبعد از خم كردن و بازكردن خم م يش كششيآزما −

 ) 705دت  (و )  704دت  (لگرد با بتن يم يوستگيش پيآزما −

 ) 706دت  (لگرد ياي جوش شده مه ش وصلهيآزما −

 ) 707دت  (لگرد يم يش خستگيآزما −
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  ) ا فوالدي (ها  لگرديرش ميضوابط پذ - 10-1-4
   :ر برقرار باشديشود كه موارد سه گانه ز يم يمنطبق بر طبقه مورد نظر و قابل قبول تلق يمقاومت مشخصه فوالد وقت

  : برقرار باشد بايد ريرد روابط زيگ يدر هر نمونه كه تحت كشش قرار م -الف
)10-1(  su y,obos su yf 1.18 f , f 1.25f≥ ≥  

   :كه در روابط فوق
suf: ييمقاومت نها ( يمقاومت كشش (  
yf: م يتنش تسل  

y,obsf: درصد  2/0ر كرنش يم نظيتنش تسل  
برابـر قطـر    5 يدرصـد رو  12ده برابر قطـر و   يدرصد رو 8ش كشش از يزمادر آ يختگيگس ياد طول نسبيازد  -ب

  ) يريكنترل شكل پذ . ( تر نباشد لگرد كميم
تـر از مقاومـت مشخصـه فـوالد      ها كـم  از نمونه كدام هيچم ي، حد تسل نمونه 5 يي كششها آزمايشج يان نتايدر م  -ج

ج يش قـرار گرفتـه و نتـا   يز مـورد آزمـا  يـ گـر ن يمونه دن شرط الزم است پنج نيدر صورت برآورده نشدن ا.  نباشد
  : ر صدق كنديدر رابطه زبايد دست آمده از كل ده نمونه  هب

)10-2(  ym y 10f f 0.6S≥ +  
  :باشند ير ميبه شرح ز 10Sو ymfكه در آن

)10-3(  ym y1 y2 y10f (f f ... f ) /10= + + +  

)10-4(  2
10 ym yii 1S 10(f f ) / 9

=
= −∑ 

  .  ، قابل قبول نخواهد بود ط فوق مقاومت مشخصه فوالد از نظر انطباق با طبقه مورد نظريادر صورت برآورده نشدن شر

  يريپذ جوش -10-1-5
. باشـند  يمطلـوب مـ   يريپـذ  ت جـوش يخاصـ  ي، دارا متعـارف  ييايميب شـ يـ هاي گرم نورد شده با ترك لگرديم ي تمام

ر يپـذ  ي معمول جوشها روشار دارند و با يت بسي، به حرارت جوش حساس ي سرد اصالح شده و گرم عمل آمدهها لگرديم
ن ييآ 3-5-2-8ي بند ها محدوديتت يرعا.  سر استيخاص م يت ضوابطيها با رعا لگردين گونه ميا يوصله جوش.  ستندين

  .  الزامي استران ينامه بتن ا

   ها لگرديم نگهداريانبار كردن و  -10-1-6
 آنهـا ف شـدن سـطح   يـ و كث يزدگ از رطوبت انبار كرد تا از زنگ يز و عاريهاي تم د در محليرا با يهاي فوالد لگرديم
دارند تماس داشته باشند و عمومـا   يكه رطوبت را در خود نگه م ير مصالحيا سايد با خاك يها نبا لگرديم.  شود يريجلوگ

ك و يتفك آنهاد بر حسب نوع و قطر يها را با لگرديم.  رنديمرطوب قرار گ يدر معرض باران و برف و هوا يمدت طوالن يبرا
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هاي جداگانـه انبـار    را در محل آنهاد ي، با هاي متفاوت  هاي هم قطر با مقاومت لگرديدر صورت وجود م.  در كارگاه انبار كرد
د بر اساس دستور كار دسـتگاه  يلگرد بايع مد در نويدر صورت ترد.  ز شونديرا رنگ زد تا كامال از هم متما آنهاكرد و نوك 

  .  ديش كشش به عمل آي، آزما نظارت
تـر بـه    متر و كم ميلي 6هاي به قطر  لگرديمعموال م.  ل كارگاه شونديتحو يشدگ د بدون خميدر بتن با يهاي مصرف لگرديم

كه بـا تاييـد دسـتگاه     ، مگر اين ستيز نهاي باالتر به صورت كالف مجا ها با قطر لگرديمصرف م.  شوند يل ميصورت كالف تحو
  .  لگرد باشديبرابر قطر م 200ش از يو قطر كالف ب بودهوجود مها در كارگاه  باز كردن كالف يبرا يله مناسبينظارت وس

ر ييـ ا تغيـ  يكيهاي جـوش شـده از صـدمات مكـان     ها خصوصا شبكه لگرديد دقت شود كه ميه بايهنگام حمل و تخل به
هاي جـوش شـده    ها در شبكه جوش يختگيره مصون بوده و از گسياز پرتاب از ارتفاع و غ يضربه ناش ، يريهاي خم شكل
  .  شود يريجلوگ

   ييي اجراها نقشه - 10-1-7
ها در آن كامال مشـخص   يلگردگذاريه ميست كه كلا يبه نحوها،  لگردگذاري سازهيم جزيياتشامل  ييي اجراها نقشه

 يلگردگـذار يكامـل م  جزييـات شـامل   1يكارگاه ييي اجراها نقشهه يرا اقدام به تهسهولت اج يد برايمانكار بايپ. باشد مي
مان يپ يي اصلها نقشهبر اساس  ها نقشهن يا.  دينما 2يلگردگذاريها و جدول م ات خميي، اندازه و جز ، شكل ، طول ر قطرينظ
هـا و   لگـرد ي، نـوع م  لگردهايق و تعداد مي، محل دق ، خم كردن در ارتباط با نحوه اجرا يتر بيش جزيياته شده و شامل يته
 يو با اطـالع قبلـ   يزير ات بتنيعمل يقبل از اجرا.  باشد ميند موثر جزيياتدر درك بهتر  ير اطالعات الزم كه به نحويسا
و  د دستگاه نظارت قـرار گرفتـه  يمورد بازد ييي اجراها نقشهها جهت مطابقت با  لگرديو نحوه استقرار م جزييات،  مانكاريپ

  .  صادر خواهد شد يزير سپس دستور بتن

  در بتن  يهاي مصرف لگردينوع و مشخصات م -10-1-8
،  ريـ ، ق ، روغـن  ل گـل يـ بـار از قب  انيبه هر نوع عامل و اثر ز يگونه آلودگ چيز و بدون هي، تم د نويبا يهاي مصرف لگرديم

ف يمقـاطع تضـع   ياد دارايز يعلت زنگ زدگكه به  يلگردهاييم.  گر باشديد زايدا مواد ي، رنگ  مان خشك شدهيدوغاب س
لگـرد پـس از بـرس زدن    يقابل مصرف در بتن خواهند بود كه اوال م ي، به شرط شود يپوسته م آنها يشده بوده و زنگ رو

  .  در حد حذف پوسته زنگ انجام شود آنهاز كردن يتم ايكاهش قطر داشته و ثان متر ميلي 5/0حداكثر 
مـان  يا صـراحت اسـناد پ  يـ ها آجدار بوده و بدون تاييـد دسـتگاه نظـارت و     ر از خاموتيبتن به غدر  يهاي مصرف لگرديه ميكل

 2× 105برابر  يهاي فوالد لگرديه ميكل يب ارتجاعيضر.  باشد ميدر بتن مجاز ن)  ها خاموت يبه استثنا (هاي ساده  لگردياستفاده از م
بـر   يهاي مصرف لگرديمشخصات م. شود منظور مي گراد سانتيدرجه هر  به ازاي 1×10- 5 آنها يب انبساط حرارتيمگاپاسكال و ضر

  .  باشد مي )1- 10(اساس مندرجات جدول 

                                                       
1- Shop Drawings 
2- List of Bars 
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  در بتن مسلح يهاي مصرف لگرديمشخصات م -  1-10جدول 

  يدگيتن شيهاي پ مفتول - 10-1-9
رد، يـ گ يساخته مورد استفاده قرار مـ  شير قطعات پيها و سا كردن كانال دهيتن شيكه جهت پ يدگيتن شيهاي پ مفتول

ل مقاومـت  بـوده و حـداق   BAد از نـوع  يـ با يدگيـ تن شيهـاي پـ   مفتـول . ديـ ق نمايتطب ASTM-A421د با مشخصات يبا
مانكـار  يدستگاه نظـارت، پ  تاييددر صورتي كه با . باشد تر كممربع  متر سانتيلوگرم بر يك 16800د از ينبا آنها يختگيگس

 WAهاي نوع  تواند از مفتول ياستفاده كند، م يره انگشتيا گياز مهره  يدگيتن شيهاي پ جهت مهار نمودن انتهاي مفتول
مربـع  متر سـانتي لوگرم بـر  يك 17600د از يده نبايتن شيهاي پ مفتول ياقل مقاومت كششصورت حد نيدر ا. دياستفاده نما

 ير طـول نسـب  ييو تغ يختگيدرصد مقاومت گس 80د از يهاي مورد استفاده، نبا حداقل مقاومت تسليم مفتول. باشد تر كم
  .باشد تر كمدرصد  4د از ينبا يختگيدر موقع گس

د قادر يمهار مذكور با. دياستفاده نما يدگيتن شيهاي پ مهار نمودن انتهاي مفتولجهت  يد از روش مناسبيمانكار بايپ
هـا و   يمهـار  ييجـا  از جابـه  يناشـ  يگونه افت تـنش اضـاف   چيد هيهر مفتول باشد و نبا يختگيمجاز گس يرويبه تحمل ن

ره يـ ره بوده و خـارج از دا يورت داص د كامال بهيمفتول با يدر تمام طول، مقطع عرض. جاد شوديها ا در مفتول آنها يوادادگ
 ينسبت به قطر اسم متر ميلي 05/0ش از يد بين قطر هر مفتول نبايهمچن. باشد متر ميلي 05/0از  تر بيشد يبودن آن نبا

   .آن تفاوت داشته باشد 
ن يتـر  وچـك كد ينبا آنهان در سطح يهمچن. باشد ي، گره و ناصافيدگيچيد فاقد هرگونه پيهاي مورد استفاده با مفتول

  .باشد... س، گل و ياعم از روغن، گر ياز هرگونه آلودگ يد عاريمشاهده گردد و با يزدگ از زنگ ياثر

نوع لگرديم
 لگرديم

 لگرديم يژگيو
حداقل مقاومت

  ميتسل
 )مگاپاسكال(

  يختگيگس مقاومت حداقل 
 )مگاپاسكال(

هنگام  يول نسباد طيازد حداقل 
 ) % (يختگيگس

S-220
(A-I)22 340 220 -  نرم 

S-300 
(A-II) 

مه ين
 سخت

 يعيطبيبا سخت: الف
اصالح  يبا سخت: ب

 شده
300 500 

19  
16 

S-400 
(A-III) سخت 

 يعيطبيبا سخت: الف
اصالح  يبا سخت: ب

 شده
400 500 

14  
12 

S-500 
(A-IV) سخت 

حداكثر قطر
 10 550 500 مترميلي16يمصرف

 :حيتوض
  .  باشد مير آن استاندارد كارخانه ذوب آهن اصفهان يو نظ A-Iاستاندارد 

 . شود يم يريگ ده برابر قطر اندازه يرو تر كوچكهاي  لگرديم يمتر و برا ميلي 200 يمتر رو ميلي 10هاي قطورتر از  لگرديم ياد طول نسبيازد
 .  م مشهود باشديپله تسل يآن دارا ير شكل نسبييتنش ـ تغ يشود كه منحن ياطالق م يفوالد نرم به فوالد

 .  محدود باشد يليم خيپله تسل يآن دارا ير شكل نسبييتنش ـ تغ يشود كه منحن ياطالق م يمه سخت به فوالديفوالد ن
 .  م باشديآن فاقد پله تسل ير شكل نسبييتنش ـ تغ يشود كه منحن ياطالق م يفوالد سخت به فوالد

 .شودين مييلگرد بر اساس مقاومت مشخصه فوالد تعيطبقه م
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د يـ هاي مـذكور نبا  كالف يقطر داخل. شده و به كارگاه حمل شوند يبند هاي كامال محكم بسته د در كالفيها با مفتول
كننده نام كارخانه سازنده، نوع، قطر، طـول   باشد كه مشخص يسببرچ يد دارايهر كالف با. باشد تر كم متر سانتي 120از 

نمونـه   يك سـر يد يك محموله بايكالف موجود در  10ي مذكور از هر ها آزمايشانجام  يبرا. مفتول و شماره پخت باشد
ق يـ تطب ASTM-A421كـه بـا مشخصـات و اسـتاندارد      يدگيتن شيهاي پ مفتول .رديش قرار گيانتخاب شود و مورد آزما

كارفرمـا   تاييداتخاذ شود كه مورد  ير خاصيكه تداب رند مگر اينيد مورد استفاده قرار گيرقابل مصرف بوده و نبايند غيننما
  .رديا دستگاه نظارت قرار گيو 

در  يل فنـ يـ دال چنانچه بنا به. شود ينشان داده م ييي اجراها نقشهها در  د، تعداد و محل قرار گرفتن مفتوليطول مف
دسـتگاه نظـارت برسـد و چنانچـه      تاييـد د به يرات قبل از اعمال بايين تغيانجام شود، ا يراتييتغ يدگيتن شيپ مشخصات

  .د شده قابل مصرف نبوده و مردود خواهد بوديكار گردد قطعات تول نيدستگاه نظارت مبادرت به ا يبدون موافقت كتب
ده، خشـك و شـكننده   يـ ند يكيب مكـان يو استفاده آسحمل  هنگامدر  يدگيتن شيهاي پ د مراقبت نمود كه مفتوليبا

 يگـر رو يده شدن مصـالح د يو پاش ين انبار كرد و در برابر عوامل جويد باالتر از سطح زميرا با آنها. ندينشده و حرارت نب
در كارگـاه انبـار شـده اسـت، بـه وسـيله انجـام         ياديـ مـدت ز  يبـرا  يدگيتن شيكه مفتول پ يهنگام. محافظت نمود آنها
در خـواص   يراتـ ييا تغيـ ، كـم شـدن سـطح مقطـع و     يزدگـ  علت زنـگ  هت فوالد بيفيد مطمئن شد كه از كيبا ها مايشآز

ن يـي ن نشده باشد، توسط دستگاه نظـارت تع ييتع يخصوص ين مدت در مشخصات فنياگر ا. ، كاسته نشده باشديكيمكان
 يدگيتن شيفوالد پ. ده شوديفوالد پاش يد روينبا يرا جوشكايلن و ياست ياز برش با گاز اكس يجرقه و ذرات ناش. گردد مي

ز بوده و در هنگام قرارگرفتن در قالـب،  يد تميسطح فوالد با. زه نموديا گالوانيوجه جوش داد، گرم كرد  چيه هتوان ب يرا نم
در  يفـوالد هـاي   مفتـول . باشـد  ي شدن هاي كنده ر پوستهيشدن و سا هاي قابل كنده يزدگ ، زنگيعمق يزدگ از زنگ يعار

رات مختصر جهت راست نمودن كه در محل ييم و تغيهرگونه تنظ. د راست و بدون انحنا باشنديها با هنگام بازكردن كالف
انـد   شان خم شده كه در قسمت رزوه شدن يهاي مفتولاز . ر نظر دستگاه نظارت انجام شوديد با دست و زيكار الزم باشد با

  .د استفاده شودينبا
 تاييـد كه مـورد   يگريد يكيا هر روش مكانيو  ياد، اره اصطكاكيبرش با سرعت ز د به وسيله سنگيها با دن مفتوليبر

داشـته باشـد نـه ذوب     ياثر برشـ (ز كه ين يژن اضافيلن با اكسياست يبرش با مشعل اكس. دستگاه نظارت باشد انجام شود
ا فـوالد  يها  رهياز برش با گ يها و ذرات ناش ا جرقهيد دقت شود كه شعله مشعل و يصورت با نيدر ا. باشد ميمجاز ) كننده

ك يـ د تـا حـد امكـان از    يـ ده خواهند شد بايك عمل كشش كشيكه در  ييها ه مفتوليكل. دا نكنديتماس پ يدگيتن شيپ
  .كالف فوالد انتخاب گردد
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  ها  لگرديدن و خم كردن ميبر - 10-1-10
هـا   لگـرد يم.  انجام شـود  توليدكنندها كارخانه يكارگاه  و مشخصات در ها نقشهد مطابق يها با لگرديكردن م دن و خميبر

د با در يها با لگرديدن ميبر.  دستگاه نظارت دارد تاييداز به يگر نيي دها روش، استفاده از  ده شوديبر يكيل مكانيد با وسايبا
  .  ن شده انجام شودييهاي مجاز نسبت به طول تع ينظر داشتن روادار

د قـبال بـه   يها و سرعت خم كردن با لگرديم ي، شعاع انحنا ، قطر فلكه خم كن لگردهاين مزات مربوط به خم كرديتجه
هـا   لگـرد يخم كـردن م  ي، استفاده از حرارت برا د به صورت سرد خم شونديها با لگرديم يتمام. دستگاه نظارت برسد تاييد

ط يمحـ  يهـر انـدازه دمـا   .  ار شوديط اختيحم يد متناسب با نوع فوالد و دمايها با لگرديسرعت خم كردن م.  ستيمجاز ن
ـ  لگرديسرعت خم كردن م.  ابديد كاهش يباشد سرعت خم كردن با تر كم بـه دسـت    يهاي سرد اصالح شده با روش تجرب
  .  شود يخوددار آنهاد از خم كردن ي، با باشد تر كم گراد سانتيدرجه  5ها از  لگرديم يكه دما يطيدر شرا.  ديآ يم

ك عبـور در  يـ كـن و بـا    ن مجهز بـه فلكـه خـم   يله ماشيبه وس يكيد به طور مكانيها تا حد امكان با دلگريخم كردن م
د از يـ هـا با  لگرديخم كردن م يبرا.  باشد يثابت يشعاع انحنا يقسمت خم شده دارا كه طوري به،  رديسرعت ثابت انجام پذ

انتخاب شود كه  يها به نحو د قطر فلكهيلگرد است و بايممتناسب با نوع فوالد و قطر  آنهااستفاده شود كه قطر  ييها فلكه
د از يـ هـا نبا  خـاموت  يها بـرا  خم يقطر داخل.  ديمطابقت نما )2-10(ها با اعداد مندرج در جدول  خم يحداقل قطر داخل

  .  باشد تر كم )3-10(ر مندرج در جدول يمقاد
كـه دسـتگاه    يي، مگـر در مـوارد اسـتثنا    ستيها مجاز ن لگرديبه م دوبارهها به منظور شكل دادن  باز و بسته كردن خم

دسـتگاه   تاييـد ج مـورد  يو نتـا  يمورد بازرسـ  يد از نظر ترك خوردگيها با لگرديم  يتمامصورت  نيادر .  نظارت اجازه دهد
مجـاز  )  ظـار هـاي انت  لگـرد ير مينظ (در بتن قرار دارد  آنهاك سر يكه  يلگردهاييخم كردن و باز كردن م.  ردينظارت قرار گ

  .  ا دستگاه نظارت اجازه دهديمشخص شده باشد  مشخصات فني خصوصي پروژهكه در  ست مگر آنين

  ها حداقل قطر خم  - 2-10جدول 

 حداقل قطر خم لگرديقطر م
S220S300 , S350 S400 , S500 

 5db 5db 6db مترميلي 28از  تر كم
 5db 6db 8db مترميلي 34تا  28
 7db 10db 10db *متريميل 55تا  36

از ين يي خاصها روشدرجه به  90از  تر بيشه يو با زاو تر بيشو  متر ميلي 36هاي به قطر  لگرديخم كردن م يبرا :*
 .  است

  ها خاموت يها برا حداقل قطر خم  - 3-10جدول 

 حداقل قطر خم لگرديقطر م
S220S300 , S350 S400 , S500 

 db 4db 4db 2.5 تركمومتر ميلي 16
 5db 5db 6db مترميلي16از  تر بيش
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  ها  لگرديو بستن م يجاگذار -10-1-11
ر يشده و سـا  ، زنگ پوسته ، روغن ، گل ، گرد و خاك نداشته باشد؛ مالت يگونه آلودگ چيد هيها در موقع نصب با لگرديم

هـا   لگرديم.  ها زدوده شود لگرديم يد از روي، با شود يلگرد مين بتن و ميكامل ب يبار كه مانع اتصال و چسبندگ انيعوامل ز
،  شـود  يدر مراحل مختلف انجام مـ  يزير كه بتن يدر موارد.  شود نگهداريز يتم يزير هاي بتن د از شروع تا خاتمه كاريبا
  .  ز شوديتم كامال يزير بتن يد قبل از مرحله بعدياست با كه خشك شده يهاي نصب شده آغشته به مالت لگرديم

رنـد و  يخـود قـرار گ   يد در جـا ي، با ييي اجراها نقشه، طول و شكل نشان داده شده در  ها با توجه به قطر لگرديه ميكل
 يريجلوگ يخصوص يهاي داده شده در مشخصات فن يخارج از روادار آنها ييجا شوند كه از جابه نگهداريبسته و  يطور
  .  الزامي استن بخش يدر ا 15-1-10رج در بند هاي مند يت رواداري، رعا ها يدر صورت نبود روادار.  شود

،  به ابعاد يا خرك فلزي)  لقمه ( يد از قطعات بتنيدستگاه نظارت با تاييد، با  لگردهايم يپوشش بتن رو تامينمنظور  به
 يهاي اصـل  لگرديم يبه خوب آنهامفتول بوده و با استفاده از  يد دارايبا يهاي بتن لقمه.  تعداد و مقاومت الزم استفاده شود

در  ي، مـانع  ح خـود يصـح  يها در جـا  لگرديت ميت موقعيباشد كه ضمن تثب يد طوريها با ابعاد و فاصله لقمه.  بسته شوند
و قطعـه چـوب    يهاي فلـز  ، لوله استفاده از قطعه سنگ.  قطعه نشوند ياييدر مقاومت و پا يختن بتن و نقطه ضعفيبرابر ر

ابـد و  يبتن ادامه  يد تا سطح خارجينبا يهاي فلز ها و خرك بست.  باشد مي، مجاز ن خود ها در محل لگرديم نگهداري يبرا
  .  سطح بتن شود يجاد زنگ رويا اير رنگ و ييباعث تغ

 30از  تـر  كـم هـا در هـر جهـت     لگـرد يدر صورتي كه فاصـله م .  گر بسته شونديكديها به  ه تقاطعيد در كليها با لگرديم
بسـته و مهـار شـود كـه در      يد به نحويقطعه با يلگردبنديمجموعه م.  ان بستيك در ميرا  آنها توان يباشد م متر سانتي

 يزير بتن هنگامها در  لگرديم ميتنظ.  گر نباشديها از همد لگرديا دور شدن ميجا شدن مجموعه  خطر جابه يزير هنگام بتن
دسـتگاه   تاييـد ر و بـا  يپـذ  هاي جـوش  فوالد يط براهاي متقاطع فق لگرديبستن م يبرا ياستفاده از جوشكار.  ستيمجاز ن

  .  در آن شود يجاد زدگيلگرد و ايد باعث كاهش سطح مقطع ميجوش نباصورت  نيادر .  باشد مينظارت مجاز 
  : شود ير انجام مياز دو روش ز يكي، به  هاي جوش شده، بر طبق مشخصات و تاييد دستگاه نظارت شبكه ينحوه كارگذار

  .  به طور كامل انجام گردد يزير سپس بتن شده،و مهار  گذاريكار شبكه دا ابت: روش اول
 يزيـ ر بتن تازه قرار داده شود سـپس بـتن   ير شبكه انجام شده و بالفاصله شبكه رويه زيال يزير ابتدا بتن: روش دوم

  .  رديشبكه صورت گ يه رويال

  لگردهايي فاصله مها محدوديت -10-1-12
اي  ص دسـتگاه نظـارت بـه انـدازه    يو بنا به تشخ ييي اجراها نقشهد مطابق يگر بايكدياز ها  لگردي، فواصل م يطور كل به

د يـ ر بايـ هـا مـوارد ز   لگـرد ين فواصل مييدر تع.  سر باشدي، جا دادن و لرزاندن بتن م ختنيات ريح عمليباشد كه انجام صح
  . مشخص شده باشد يگريد هاي دستگاه نظارت طور ا دستورالعمليو  ها نقشهكه در  ، مگر اين ت شوديرعا

  :تر باشد ر كمير زيك از مقادي چيد از هيك سفره نبايواقع در  يلگرد موازين هر دو ميفاصله آزاد ب  -الف
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  تر بزرگلگرد يقطر م −
 متر ميلي 25 −

 بتن دانه سنگن يتر بزرگ ي برابر قطر اسم 33/1 −

 يبـاال  يد طـور يـ با يهـاي سـفره فوقـان    ردلگـ ي، م رنـد يدر چند سـفره قـرار گ   يهاي مواز لگرديدر صورتي كه م  -ب
متـر   ميلي 25د از ين هر دو سفره نباي، فاصله آزاد ب واقع شوند كه معبر بتن تنگ نشود يهاي سفره تحتان لگرديم

  . تر باشد لگرد كمين ميتر و از قطر بزرگ
برابـر قطـر    5/1د از يـ نبا يلگـرد طـول  ين هر دو مي، فاصله آزاد ب چيا مارپيهاي بسته  با خاموت يفشار يدر اعضا  -ج

  . تر باشد ، كم متر ميلي 40لگرد و از ين ميتر بزرگ
از  ديـ نبا يهـاي خمشـ   لگردين مي، فاصله ب يهاي بتن رچهيت يهاي نازك دارا دال يها به استثنا ها و دال واريدر د   -د

  . تر باشد متر بيش ميلي 300برابر ضخامت دال يا ديوار و  5/1
 يهاي پوششـ  د در مورد فاصله آزاد وصلهيالذكر با شرح فوق هها ب لگردين ميمربوط به فواصل آزاد بي ها محدوديت  -  ه

  . ت شونديز رعايهاي مجاور ن لگرديا ميها  با وصله

  لگردهايوصله كردن م -10-1-13
تمـام  .  باشـد  ها نقشهطول نشان داده شده در  هپارچه و ب كيصورت  به يهاي مصرف لگرديد ميجا كه ممكن است با تا آن
شود كه تعداد اتصاالت به حداقل ممكن كاهش  يد سعيمنعكس شده و با كارگاهي يها نقشه يد رويها با لگردياتصاالت م

ا قطعه يقرار داده شوند كه تنش عضو  يد در مقاطعين اتصاالت باي، ا ر باشديدر صورتي كه وجود اتصال اجتناب ناپذ.  ابدي
د بـه  يـ هـا با  لگـرد يوصـله كـردن م  .  ز شـود يـ د پرهيك مقطع بايها در  ل مالحظه وصلهحداكثر نباشد و از تمركز قاب يبتن

دسـتگاه نظـارت انجـام     تاييدران و ينامه بتن ا نييو مركب، مطابق ضوابط آ يكي، مكان ي، جوش يي، اتكا 1يي پوششها روش
در صورت استفاده از فوالد ساده .  باشد يممجاز  متر ميلي 36از  تر كمهاي با قطر  لگرديتنها در مورد م يوصله پوشش.  شود

  . هاي آجدار خواهد بود لگردي، طول وصله حداقل دو برابر طول وصله مشابه در م يهاي بتن در كار
 .هاي پوششي ضوابط كلي زير بايد رعايت شوند  در وصله

ايـي در كنـار هـم    هـاي اجر  هاي پوششي بايد دو ميلگرد در انتهاي مورد نظر مشخص شده در نقشه   در وصله -1
هـاي    گيرند، ولي در وصله هاي پوششي تماسي، دو ميلگرد در تماس كامل با هم قرار مي  در وصله. قرار گيرند

  :اي حداكثر معادل مقادير زير قرار داد توان دو ميلگرد را به فاصله پوششي غير تماسي مي

                                                       
1- Overlap 



 هاي آبياري و زهكشي مشخصات فني عمومي سامانه  01/08/92  266

 

طـول الزم بـراي وصـله    درصـد   20 د ازدر اعضاي خمشي، فاصله محور تا محور دو ميلگرد وصله شـونده نبايـ   −
 .تر باشد متر، بيش ميلي 150پوششي و 

 .تر باشد ، بيشتر كوچكبرابر قطر ميلگرد  5در ساير اعضا، فاصله محور تا محور دو ميلگرد وصله شونده نبايد از  −

هـاي   بهاي پوششي ميلگردهاي ساده در كشش، بايد انتهاي آنها را بـه صـورت يكـي از انـواع قـال      در وصله -2
  .درجه خم كرد 135تر از  استاندارد با زاويه بيش

  .هاي پوششي غير تماسي بايد با ميلگردهاي عرضي عمود بر ميلگردهاي وصله شونده محصور شوند  وصله -3

  ها به وسيله جوش  لگردياتصال م -10-1-14
 يي متداول بـرا ها روش.  دستگاه نظارت انجام شود يد با دستور و موافقت قبليبا يها به وسيله جوشكار لگردياتصال م

ـ  يو اتصـال جوشـ  )  يتماسـ  يكـ يجوش الكتر ( يرينوك به نوك خم ياتصال جوش: عبارتند از يهاي جوش وصله بـا   يذوب
مجاز است  يو در صورت يا ط كارخانهيفقط در شرا يرينوك به نوك خم ياتصال جوش.  ) يكيجوش با قوس الكتر (الكترود 

 تـر  كـم هاي سرد اصالح شـده   فوالد يبرا متر ميلي 14ا يهاي گرم نورد شده  فوالد يبرا رمت ميلي 10ها از  لگرديكه قطر م
مجـاز   يبـا الكتـرود درصـورت    يذوب ياتصال جوش.  تجاوز نكند 5/1لگرد وصله شونده از ينباشد و نسبت سطح مقطع دو م

  . ، از الكترود و روش مناسب آن استفاده شود هر نوع فوالد ياست كه برا
و الزم اسـت روش    يران الزامـ يـ ن نامـه بـتن ا  يـي ت ضـوابط و منـدرجات آ  يرعا يدر انجام اتصاالت جوش يكل طور هب

  .  رديدستگاه نظارت قرار گ تاييدمورد  يزات جوشكاريها و تجه ، مشخصات دستگاه ، نوع جوش يجوشكار

  لگردهايم يرو يضخامت پوشش بتن -10-1-15
نظـر بـه   . شود يف ميتعر ن سطح بتنيتر نزديكتا  يو عرض ياعم از طول لگرديه ميها حداقل فاصله رو لگرديم يپوشش بتن

هـا و   لگـرد يت دقت را در نصب ميد نهايمانكار بايپ  ، يد سازه بتنيتا عمر مفيها و نها لگرديم نگهداريت پوشش در حفظ و ياهم
در .  هـا نگـردد   لگـرد يم يش بتنـ جايي و كاهش ضخامت قشر پوشـ  ختن و متراكم كردن بتن به عمل آورد تا باعث جابهيز رين

  .  الزامي استن قسمت يت مندرجات ايها داده نشده باشد رعا ها و دستورالعمل صورتي كه ضخامت پوشش در نقشه
ب يـ ن ترتيها بـد  لگرديدر مورد گروه م.  ار شوديتر اخت كم يهاي مصرف لگرديد از قطر مينبا يضخامت پوشش بتن  -الف

در .  شود يبا سطح مقطع معادل كل گروه فرض م يلگرد فرضيك ميصورت  گرد بهليك گروه ميشود كه  يعمل م
  . شود يم يريگ لگرد و در جهت مورد نظر اندازهين سطح گروه ميتر ين حالت ضخامت پوشش بتن از خارجيا

تـر از   متـر بـيش   ميلـي  5ا يـ ،  متـر  ميلـي  32هـاي تـا    دانه سنگ ي ن اندازه اسميتر د از بزرگيضخامت پوشش نبا  -ب
  . تر باشد ، كم متر ميلي 32تر از  هاي بزرگ دانه سنگ  ين اندازه اسميتر بزرگ

تر  كم )4-10(ر مندرج در جدول يد از مقاديو نوع قطعه مورد نظر نبا يطيط محيضخامت پوشش با توجه به شرا  -ج
  . ار شودياخت
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  . شود يم يريگ اندازه ي، ضخامت پوشش از عمق فرورفتگ دار باشد اگر سطح بتن نقش  -د

  *)  متر ميلي (ر حداقل پوشش بتن يمقاد - 4-10 جدول 

 نوع قطعه
 ** يطيط محينوع شرا

 ديفوق العاده شد ديار شديبس ديشد متوسط ميمال

 75 65 50 45 35 ها ها و ستون ريت
 60 50 35 30 20 هارچهيها و ت واري، د ها دال
 55 45 30 25 20 ياسهيها و صفحات پل پوسته

 90 75 60 50 40 ها شالوده
هاي رده  بتن يمتر برا ميلي 5د به اندازهيالعاده شد د و فوقيار شديبسيطيط محيشرايتوان به استثناير داده شده در جدول را ميمقاد* 

C35  وC40 تر نشود متر كم ميلي 20هرحال از  ، مشروط بر آن كه ضخامت پوشش به هاي رده باالتر كاهش داد بتن يمتر برا ميلي 10ا ي  .
در صورتي كه بتن در جوار ديواره  . ش داديمتر افزا ميلي 10متر به اندازه  ميلي 36تر از  هاي با قطر بيش لگرديم يد براير جدول را بايمقاد

 .اختيار شودمتر  ميلي 75ريخته شود و به طور دائم با آن در تماس باشد، ضخامت پوشش نبايد كمتر از بندي  بدون قالبخاكي 
 .باشدميرانينامه بتن انييآ2-9-2-8ف بنديمطابق تعار يطيط محيشرا** 

  لگردهايدن و كارگذاشتن ميها در بر يروادار - 10-1-16
ر مـدارك قـرارداد   يو سـا  يخصوصـ  يهاي مندرج در مشخصات فن يد در حد رواداريها با لگرديدن و كار گذاردن ميبر

  . ر اقدام نموديهاي ز يد با مراعات رواداريها با العملن دستوريدرصورت نبود ا.  رديصورت گ

  ها  لگرديدن ميهاي بر يروادار -الف
  متر ميلي± 25          لگرديطول م −
  متر ميلي± 12        مجموع ابعاد خاموت −
  متر ميلي± 25            ها خم −

  لگردهايمحافظ م يپوشش بتن يروادار -ب
د ضـخامت  يـ چ مـورد نبا ياست و در هـ  متر ميلي 8اكثر ن شده حديير تعيكاهش ضخامت قشر پوشش نسبت به مقاد

  . باشد تر كمن شده ييزان تعيپوشش از دو سوم م

  لگردهايهاي بستن و كار گذاشتن م يروادار  -ج
،  يخمشـ  يبا توجه به اندازه ارتفاع مقطع اعضـا  ها نقشهن شده در ييهاي تع ها نسبت به محل لگرديت ميانحراف موقع

  :ر استيزشرح  هبها  ن بعد ستونيتر كوچك ايها و  واريضخامت د
 متر ميلي  ±8              متر ميلي h ≥ 200 يبرا −

 متر ميلي ±12            متر ميلي h > 600<200يبرا −

 متر ميلي ±20              متر ميلي h ≤600 يبرا −
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 متر ميلي ±30            لگردهاين ميب يانحراف فاصله جانب −

 متر ميلي ±20  وسته قطعاتيدر انتهاي ناپ ها لگرديها و انتهاي م خم يت طوليانحراف موقع −

 متر ميلي ±50      ر موارديها در سا لگرديها و انتهاي م خم يت طوليانحراف موقع −

  و نظارت يبازرس -10-1-17
را از  يلگردگـذار ين مي، محل و رقوم و همچن ها را از نظر ابعاد ، دستگاه نظارت قالب لگردهايم يبعد از نصب و جاگذار

هـاي مجـاز مـورد     يگر و استحكام با توجـه بـه ضـوابط و روادار   يكدي، فواصل نسبت به  ، شكل ، طول ، تعداد نقطه نظر قطر
 يزيـ ر بـتن مجوز  ،ها لگرديز بودن درون قالب و ميح و تميصح ينان از اجرايپس از اطم.  و كنترل قرار خواهد داد يبازرس

ها  لگردي، حمل و نصب م هيات تهيو نظارت بر عمل يزرسران در مورد باينامه بتن ا نييت مندرجات آيرعا.  صادر خواهد شد
هـاي   س فاصله محورراساگر بيكديها از  لگرديفاصله م يريگ شود كه اندازه يم يادآوري.  الزامي استهاي بتن مسلح  در كار

  . خواهد شد يريگ ه بتن اندازهيلگرد تا رويم ي، از سطح خارج لگرديم يدر مورد ضخامت پوشش رو يصورت گرفته ول آنها

  1هاي جوش شده شبكه -10-1-18

  اتيكل -1-18-1- 10
گر يكديكه به صورت عمود نسبت به  2ده شدهيسرد كش يو عرض يهاي طول لگرديم يسر كيشده از  هاي جوش شبكه

شـده از   هاي جـوش  در ساخت شبكه. شود يدهند، ساخته م يل را ميا مربع مستطيهاي مربع  ل چشمهيقرار گرفته و تشك
اي بـه روش   هـا در محـل تقـاطع توسـط جـوش نقطـه       لگرديم. شود ياستفاده م متر ميلي 2از  تر بزرگهاي با قطر  لگرديم

بـه   3چيپـ  ا حلقـه يهاي مسطح و  ها به صورت ورقه شبكه. گردند يم متصل مه زم ذوب و فشار بهيبا مكان يكيمقاومت الكتر
  . شوند يبازار عرضه م

هـا در   لگـرد يكـه محـور م   يهاي مناسب ساخته شده بـه نحـو   نيشا مايهاي خودكار و  له دستگاهيد به وسيها با شبكه
هاي جـوش شـده    ها و شكل دادن شبكه يكار ه خميكل. كسان باشديگر ياز همد آنهارند و فواصل يم قرار گيمستق يراستا

پـس از خـم كـردن مطـابق      آنهـا  ييكنواخت انجام شود و الزم اسـت شـكل نهـا   ي يجيد به روش سرد و با سرعت تدريبا
  . دستگاه نظارت باشد تاييدو مورد  ييي اجراها شهنق

                                                       
1- Welded Wire Reinforcement (WWR) 
2- Cold Drawn Steel Wire 
3- Roll 
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  هاي جوش شده ت شبكهيفيكنترل ك -1-18-2- 10
د بـر اسـاس   يـ هـا با  كنترل مشخصـات شـبكه   يشود و به طور كل ياستفاده م S500لگرد نوع يها از م در ساخت شبكه

دستگاه نظارت  تاييدبه ها قبل از استفاده كنترل شده و  الزم است مشخصات شبكه. رديانجام گ ASTM A185استاندارد 
  .مشخصات انجام شود تاييد يد براير بايي زها آزمايش. برسد

  يش مقاومت كششيآزما -الف
ـ ينت. رديش كشش قرار گيه و تحت آزمايك نمونه تهيد ياز آن با يا كسريمترمربع شبكه و  7000از هر  دسـت   هجه ب
 تر كمجه حاصله يدر صورتي كه نت. شود) S500(ورد استفاده لگرد مياز مقاومت مشخصه م تر كمد يش نباين آزمايآمده از ا

دست  هج بينتا. رنديش كشش قرار گيگر از همان شبكه گرفته شده و تحت آزمايد دو نمونه دياز مقاومت مورد نظر باشد با
وده و عـالوه  نبـ  تر كم يلگرد مصرفيج سه نمونه، از مقاومت مشخصه ميشود كه متوسط نتا يمورد قبول واقع م يآمده وقت

  . درصد مقاومت مشخصه نباشد 80از  تر كمها  ك از نمونهيچ يبر آن مقاومت ه
ك گره در وسـط طـول آن   يشود كه  يانتخاب م يو به نحو ي، نمونه با طول كافيش مقاومت كششيجهت انجام آزما

  . د قطع شودياز محل گره با متر ميلي 25ها در هر طرف، در فاصله حدود  لگرد عمود بر نمونهيم. قرار داشته باشد

  ش خم كردن يآزما -ب
ش قـرار  يه و مـورد آزمـا  يـ ش خم كردن تهيانجام آزما يك نمونه براياز آن  يا كسريمتر مربع شبكه و  7000از هر 

هـاي بـه    لگرديم يبرا. شود يدرجه انجام م 180زان يش با خم كردن نمونه به صورت سرد حول فلكه به ميآزما. رديگ يم
در . باشـد  مـي لگرد يبرابر قطر م 2، قطر فلكه تر بزرگهاي  قطر يلگرد و برايقطر فلكه برابر قطر م متر ميلي 8از  تر كمقطر 

ـ يدر صورتي كه نت. ديايدر نمونه به وجود ن يدگيگونه ترك، شكاف و بر چيش خم كردن الزم است هيان آزمايپا ن يجه اول
جـه هـر دو   ينت. رديانجام گ آنها يش مذكور رويو آزما گرفتهاز همان شبكه گر ينمونه د 2د يش مورد قبول نباشد، بايآزما

  . د مورد قبول واقع شودير باينمونه اخ

  جوش  يش كنترل مقاومت برشيآزما -ج
 يمقاومت برشـ  شيباشند، لذا الزم است آزما يم ميها در بتن سه لگرديم يهاي شبكه در تامين مهار جوش كه جايي آناز 

انجـام   يك نمونـه بـرا  ياز آن  يا كسريمترمربع شبكه وارد شده به كارگاه و  28000از هر . رديش انجام گرش جويپذ يبرا
 . شود يش مياستاندارد مذكور آزما 11ه و مطابق بند يته  ASTM A185ش كنترل مقاومت جوش مطابق مشخصاتيآزما

شـبكه   تـر  بـزرگ قطـر   يلگـرد دارا يم يضرب سطح مقطـع اسـم   د از حاصليوتن نبايبر حسب ن يبرش يرويحداقل ن
شـده   گرفتهگر از چهار شبكه مجزا يد چهار نمونه ديباصورت  نيار يدر غ. باشد تر كم 241مربع در عدد  متر ميليبرحسب 
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از حداقل مـورد لـزوم باشـد، آن محمولـه      تر كمجوش  يشات برشيج همه آزمايدر صورتي كه متوسط نتا. ش شوديو آزما
  . ودقابل قبول نخواهد ب

  هاي جوش شده در شبكه يروادار -1-18-3- 10
مانكـار  يهـاي جـوش شـده باشـد، الزم اسـت پ      در مـورد شـبكه   يخصوصـ  يدر صورتي كه  پروژه فاقد مشخصات فن

بـوده و انحـراف    هـا  نقشهد مطابق با يهاي جوش شده با مشخصات شبكه. ديت نمايه را رعاين نشريمشخصات مندرج در ا
  : دوده زير باشدبايد در محها  مجاز در ساخت شبكه

  لگردهايانحراف مجاز در قطر م -
  متر ميلي 08/0انحراف مجاز   متر ميلي 6تر از  لگرد با قطر كميم  -الف
  متر ميلي 1/0انحراف مجاز   متر ميلي 10از  تر كمو  متر ميلي 6تر از  لگرد با قطر بزرگيم  -ب

  انحراف مجاز در ابعاد شبكه -
و انحـراف   يكنـار  يهـاي طـول   لگرديبكه عبارت است از فاصله محور تا محور معرض ش: انحراف در عرض شبكه  -الف

شـبكه و   يهـاي عرضـ   لگـرد يعرض كل شـبكه برابـر طـول م   . باشد مي متر ميلي ±13حداكثر برابر  مجاز در آن
  .باشد مي متر ميلي ±25انحراف مجاز آن حداكثر 

درصـد   1ا يـ و  متـر  ميلـي  ±25د از يـ شبكه نبا يهاي طول لگرديانحراف مجاز در طول م: شبكه طول انحراف در  -ب
  .باشد تر بيشاست  تر بزرگطول هركدام كه 

  . باشد متر ميلي 25از  تر بيشد يشبكه نبا يكنار يهاي طول لگردياز محور م يهاي عرض لگرديم فاصله انتهاي  -ج
د يـ هـا نبا  نسبت به فاصله مشـخص شـده در نقشـه    يلگرد طوليا دو ميو  يلگرد عرضيا محور دو مفاصله محور ت  -د

  .متر داشته باشد ميلي 6ش از يب يراتييتغ

  هاي پاره شده تعداد جوش -
ن وجـود  يـ بـا ا . داشته و پـاره نشـوند   يمقاومت كاف يد در موقع حمل و نقل، خم كردن و جاگذاريبا ياتصاالت جوش

 آنهـا كه تعداد  رقابل قبول بودن آن شبكه باشد، مگر اينيتواند عامل غ يك شبكه نميهاي  از جوش يتعدادشكسته بودن 
ك يـ  يهـاي شكسـته شـده رو    درصد تعـداد گـره   5/0ش از يكه ب ا اينيهاي آن شبكه بوده و  درصد كل گره 1از  تر بيش

  .لگرد قرار داشته باشديم
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  متفرقه  يهاي فلز كار -10-2

  اتيكل - 10-2-1
، حمل، انبار نمودن، ساخت، نصـب،  يه مصالح فلزيه كلي، تهاسناد پيماني ها نقشهبر اساس  يي كارگاهها نقشهه يته
 يليي تفصها نقشهه و اطالعات مندرج در ين نشريطبق مشخصات مشروحه در ا يهاي فلز ه كاريكل يزيآم ش و رنگيآزما

هاي مورد  اقالم عمده كار. مانكار استيعهده پ ا دستورات صادره دستگاه نظارت، بهي يخصوص ي، مشخصات فنيساختمان
  . ه خواهد بوديها و ابن كانال يهاي حفاظ، نردبان حفاظت هاي جان پناه، نرده نظر شامل نرده

را بـه   يهـاي فلـز   ه كـار يكل يزيآم ش و رنگ يه مصالح و حمل، نصب، آزمايساخت، ته جزيياتاست  موظفمانكار يپ
هاي ارائـه شـده    ت استاندارديبا رعا يخصوص يو مشخصات فن ها نقشهد طبق يبا يفلز  ازهس. دستگاه نظارت برساند تاييد

 . ه شوديدستگاه نظارت قرار گرفته است، تهتاييد ط كه قبال مورد يتوسط سازنده واجد شرا

  مانيي منضم به پها نقشه -10-2-2
ي كامـل  هـا  نقشهته به مورد شامل تواند بس شود مي يي كه از طرف مهندس مشاور براي كارهاي فلزي داده ميها نقشه

 ،در حالـت اخيـر  . هـاي هيـدرومكانيكال باشـد    ها باشد و يا شامل مشخصات كلي تجهيزات نظير دريچه اجرايي نظير نرده
  . زات خواهد بودين تجهيا يهاي اختصاص ط و ضرورتيز شرايزات و نيتجه يتنها شامل ابعاد و اطالعات كلنقشه 

  ساخت  يي كارگاهها نقشه -10-2-3
كه از طرف  - ن فصليهاي ا موضوع كار يكيمكان يفلزتجهيزات ساخت  يي كارگاهها نقشهه و ارائه ينحوه ته زيياتج

، يبه طور كل. ا از طرف دستگاه نظارت اعالم خواهد شديد شده و يق يخصوص يدر مشخصات فن - شود يه ميمانكار تهيپ
  :ر باشديدارنده نكات ز د دربريبا ها نقشهن يا

  كارها ياجزا يب كليترك ب ويترت -1
 ها پالن -2

  مقاطع و نماها -3
 يهاي بتن ات كارييجز -4

 ات نصبييجز -5

 ه مصالح مورد استفادهيمشخصات كل -6

 حفظ فواصلهمچنين بودن و  يافق و يهاي ساخت و نصب شامل قائم، مواز يت رواداريرعا -7
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شـامل نـوع جـوش    رد، يگ يكه پس از حمل به محل نصب انجام م 1يهاي كارگاه مشخص بودن محل اتصال -8
 هاي مونتاژ چيم و محل پي، نحوه تنظيكارگاه

 قطعاتو وزن ضخامت  ،شكل، طول -9

  مصالح و نحوه انجام كار -10-2-4
گونه  كه در مقابل اين ا ايني داشته باشد و يمحل يط جويشرا يبرامناسب  يتيفيد نو بوده و كيزات بايه تجهيكل  -الف

  . حفاظت شود يعوامل به خوب
تمام مصالح مـورد  . باشد يب و نقص عاريقابل قبول بوده و از هر گونه ع يتيفيك يد دارايبا يه مصالح مصرفيكل  -ب

  . ران باشديهاي ا مطابق استانداردو دستگاه نظارت  يقبلتاييد د با ياستفاده با

   يهاي فلز كار ياجرا -10-2-5
انطباق كامل در موقع نصب بـا   د به منظوريبا ها نقشههاي مندرج در  ، اندازهيقبل از شروع ساخت و نصب قطعات فلز

د با نظر دستگاه نظارت اصالحات يمانكار بايها، پ ا اختالف در اندازهيو  يتناسب يدر صورت برخورد به ب. دقت كنترل شود
  . الزم را انجام دهد

 يارگـاه ي كها نقشهد قبال در كارگاه با دقت الزم آماده شده و طبق يكه قرار است در محل كار نصب شود، با يقطعات
  .بروز نكند يگونه اشتباه چيشود تا در هنگام نصب ه يگذار شماره

  دن و سوراخ كردنيبر -الف
. هاي الزم سوراخ شـود  ده شده و در محليبه دقت بر ،ها نقشههاي الزم ارائه شده در  د به ابعاد و شكليبا يقطعات فلز

د سنگ يا جوش داده شده بايده شده يهاي بر د، محلشو يا جوش انجام ميدر صورتي كه با موافقت دستگاه نظارت برش 
 تـر  بـزرگ  متر ميلي 5/1ق خود به قطر يا منگنه در محل دقيله مته يد به وسيچ بايي پها سوراخ. خورده و كامال صاف شود

جـوش   له خـال يبه وس يگذار د پس از عالمتيشوند با يچ ميكه پ يدر صورت امكان، قطعات. جاد شوديا پرچ ايچ ياز قطر پ
  . كامال بر هم منطبق باشندبايد  ها سوراخهنگام نصب،  .ده و سپس با هم سوراخ شوديبه هم متصل گرد

  چ و مهره ياتصاالت با پ -ب
چ و يطول پـ . كار رود بسته به مورد به يو فنر ين مهره و صفحات اتصال، واشر فوالديد بيچ و مهره بايدر اتصاالت با پ

كه  ييها در محل. ديرون آيچ از مهره بيدندانه پ 4باشد كه بعد از محكم شدن مهره حداقل  يد طوريهاي آن با تعداد دانه
  . دار استفاده شود ليهاي اشب د از مهرهياز بازشدن آن با يريجلوگ يست، برايسفت كردن مهره مجاز ن

                                                       
1- Field Assembly 
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   يزن سنبه -ج
گر محكـم  يكـد يچ و مهره كامال بـه  يپ گر منطبق شده و بايكدي يها به دقت رو و عضو ها قسمتكه سطوح  پس از اين

  . تر كرد فراخ يزن له سنبهيجاد شده است را به وسيتر ا تنگ يا مته قدريكه با منگنه  ييها سوراختوان  يشد، م

  اتصال لب به لب  -د
دو قسـمت  ا ين دو عضو يپس از اتصال، فاصله آزاد ب. ك تراز قرار داده شوديگر و در يكديد مقابل يگونه اتصاالت با اين

  . تجاوز كند متر ميلي 4د از يمجاور نبا

  ختهيچدن و فوالد ر - ه
، تـرك  يگر ختهيبخش ر انياز هرگونه نقص ز يبوده و عار ها نقشهقا مطابق يد از نظر شكل و ابعاد دقيچدن و فوالد با

  .اشدب ها نقشهقا مطابق يد صاف بوده و دقيبا  خته شدهيسطوح قطعات ر ينما. ر شكل باشدييو تغ

  يجوشكار -و
هـاي   هين ضوابط منـدرج در نشـر  يهاي دستگاه نظارت و همچن ، دستورالعمليي كارگاهها نقشهد طبق يبا يجوشكار

ت بـر طبـق   يـ فيكنتـرل ك . انجام شودجمهور  ريزي و نظارت راهبردي رييس معاونت برنامه 26و  24، 22، 21، 20شماره 
  . رديگ يانجام م جمهور راهبردي رييس ريزي و نظارت معاونت برنامه 23ه شماره ينشر

  كانال نجات هاي حفاظ و نردبان نرده - 10-2-6
و نظر دستگاه نظارت خواهـد   يخصوص يو مشخصات فن ييي اجراها نقشه، طبق آنهانوع نرده و نردبان، عمل و نصب 

دسـتگاه نظـارت و    د بـا نظـر  يـ باشد، با يخصوص يو مشخصات فن ها نقشهكه فاقد  يحفاظت يهاي فلز از كار يموارد. بود
ه شـماره  يش نشـر يرايـ ن ويارائه شـده در آخـر   يهاي فن پ سازهيي تها نقشههاي اعالم شده در  اريمنطبق بر ضوابط و مع

   .رديصورت گ جمهور ريزي و نظارت راهبردي رييس معاونت برنامه 107
. باشـند  ياز هرگونـه مـواد خـارج    يز و عـار يد قبل از نصب كامال تميرند، بايگ يكه در داخل بتن قرار م يمصالح فلز

گاه مشخص شده قرار گرفته ياي در جا گونه هد بيبا يهاي حفاظت ه نردهيها و پا ، پلكان نردبانيهاي نصب صفحات فلز مهار
  .نگردد آنها يجاي بتن با لرزاندن باعث جابه يآور و عمل يزير ات بتنيت گردند كه عمليو آنچنان محكم و تثب

  ش يو آزما يبازرس -10-2-7
  :نده دستگاه نظارت انجام شوديا كارگاه و در حضور نمايد در كارخانه ير بايهاي ز يبازرس
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  ات مونتاژ يعمل يبازرس -الف
 يكه در بتن جاگـذار  ييها ه قسمتي، پس از خاتمه مونتاژ در كارخانه و قبل از حمل لوازم و ادوات، كليزيآم ش از رنگيپ

  . ه دستگاه نظارت صادر شوديكنترل و تاييد ،با مشخصات خواسته شده آنهاانطباق رد، يقرار گ يد مورد بازرسيشود با يم

  چ و مهره ي، پرچ، پيجوشكار يبازرس -ب
هاي مورد قبول دسـتگاه نظـارت مـورد     ارياجرا و بعد از آن از طرف دستگاه نظارت و طبق مع هنگامه اتصاالت در يكل
  . ش قرار خواهد گرفتيو آزما يبازرس

   يزيآم رنگ -ج
 يخصوصـ  يه و طبق منـدرجات مشخصـات فنـ   ين نشريازدهم ايهاي مندرج در فصل  د طبق استاندارديبا يزيآم رنگ
  . اجرا شود

  رلكنت-د
ي هـا  نقشـه هـا و   منطبـق بـر اسـتاندارد    ينصب مصالح فلز يو پس از خاتمه آن، حسن اجرا ييات اجرايدر دوره عمل

مـوارد   يسـاز  ب و خـارج يـ بـه تخر  موظـف مانكار يرصورت عدم انطباق، پد. شود يتوسط دستگاه نظارت كنترل م يياجرا
 .باشد ميدستگاه نظارت  تاييدمجدد و مورد  يوب و اجرايمع
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  يزيرنگ آم -ازدهميفصل 

  اتيكل - 11-1

مانكار در مورد يد توسط پيمان، بايپ يط عموميست كه تحت شراا ي، شامل الزاماتيعموم ين فصل از مشخصات فنيا
هـاي انطبـاق    اريـ مع. ت شـود يرعا يو بتن يهاي فلز كار يزيآم و رنگ يساز ، ابزار و ادوات آمادهآالت ماشينمصالح،  تامين

  . ن فصل ذكر شده استيز در اين يزيآم و رنگ يساز  آماده ييات اجرايمصالح و عمل

  دامنه كاربرد  -11-1-1
ريـزي و نظـارت    معاونـت برنامـه   55ه شـماره  ي، منطبق بر نشريهاي ساختمان كار يزيمآ رنگ يعموم يمشخصات فن
و  يهـاي فلـز   هـا، لولـه   چـه يدر يزيـ آم رنگ يعموم ين فصل در مورد مشخصات فنيا. خواهد بودجمهور  راهبردي رييس

هـاي اعـالم شـده،     تانداردطبـق اسـ   يزيآم ه مواد و مصالح رنگيكه شامل تامين كل باشد مي يمتفرقه و بتن يهاي فلز كار
   .ي مربوطه استها آزمايشو  يزيآم رنگ يمحل، اجرا يساز آماده

  ها  استاندارد - 11-1-2
هاي  گر مشخصهيو د 1، رنگيكي، مكانييايمي، شيكيزيي فها ويژگيد از نقطه نظر يهاي مورد مصرف در هر پروژه با رنگ

نمونه . مان ذكر شده است، منطبق باشدير مدارك پيو سا يخصوص ي، مشخصات فنادستور كارهها،  با آنچه در نقشه يظاهر
د يـ دهنـده رنـگ با   ليو عناصر تشـك  يبند  ن كارخانه سازنده مواد و چه به لحاظ رنگييچه از نقطه نظر تع يهاي مصرف رنگ

هـاي   ردهفرآو يكيو مكان ييايمي، شيكيزيي فها ويژگي. قرارداد بوده و توسط دستگاه نظارت تاييد شود يطبق مشخصات فن
  . ر باشديز يرانيهاي ا استانداردآخرين ويرايش د مطابق يبا آنهاش يهاي آزما و روش يرنگ

  9218استاندارد شماره -ها و اصطالحات واژه -ها و جالها رنگ −
 1176آماده مصرف ـ استاندارد شماره  يومينيي رنگ آلومها ويژگي −

-ايـ قل -ديدر برابـر اسـ  و مقاوم از سرب  يعار يريه قياه آماده مصرف با پايس ي آزمون رنگها روشو  ها ويژگي −
 1333استاندارد شماره  -حرارت  -آب

 1697استاندارد شماره  -ي آزمون رنگ پوشش زيرين بر پايه رزين الكيدها روشو  ها ويژگي −

 4817استاندارد شماره  - و روش آزمون رنگ آستري بر پايه رزين الكيد و اكسيدآهن ها ويژگي - استاندارد رنگ  −

 6458استاندارد شماره  - ها ويژگيرنگ آستري بر پايه رزين اتيل سيليكات ـ  −

 2047ي آزمون ـ استاندارد شماره ها روشو  ها ويژگي-رنگ برهاي بر پايه حالل −

 2919د ـ استاندارد شماره يآم يپل يهاي اپوكس ي آزمون رنگها روش −

                                                       
1- Color 
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  2920ره د ـ استاندارد شمايآم يپل يهاي اپوكس ي رنگها ويژگي −
ر يـ هاي ز توان از استاندارد ين نشده باشد با نظر دستگاه نظارت مياي از موارد تدو در پاره يرانيكه استاندارد ا يتا زمان

  :استفاده نمود
1- SSPC (Steel structures Painting Council) 
2- ASTM (American Society for Testing and Materials) 
3- UFS (U.S. Federal Standards) Sec.PPP-P-1892 
4- ANSI (American National Standards Institute- Sec . Z 12915. BSI (British Standard 

Institution)- Sec. 38lC 
5- IPS (Iranian Petroleum Standards)-  Sec. IPS-ETP (Paints) 

  مصالح رنگ  - 11-2

  موارد كاربرد رنگ  - 11-2-1
بات مختلـف جهـت اهـداف    يصورت ترك و به باشد ميمختلف  يدن، حالل و مواد افزو2دانه رنگ، 1صمغاز  يبيرنگ، ترك

 كـارايي ، بهبود ي، نورافشانيزگيسطوح، بهداشت و پاك ييباي، زيحفاظت در مقابل خوردگ :ن آن شامليتر مهمكه  يخاص
. شـود  يده و سـخت مـ  يسطوح مناسب پاش يدهنده، رو در عالئم هشدار ييناي، بهبود ب)ها در آبراهه يكم كردن افت انرژ(

   :گردد مير سخت يق زيده شده و معموال به طريسطوح پاش يا پودر بر رويع و يها معموال به صورت ما رنگ
  ها ر حالليتبخ −
  ييايميهاي ش ا واكنشيو  يهاي تراكم واكنش −

 واكنش با هوا  −

 ها در حرارت  واكنش −

  . باشد مي يزات آهنفل يخصوص خوردگ به ياز خوردگ يرين مورد كاربرد در صنعت آب، جلوگيتر مهم

  هاي رنگ  ستميس -11-2-2
هاي خورنـده   د و بازياز انتقال آب با محلول نمك، اس يد ناشيشد يط خورندگي، در شرايرفلزيو غ يسطوح مختلف اعم از فلز

 قايد دقيانتخاب نوع پوشش با. دارند يهاي اختصاص از مبرم به حفاظت توسط پوششيره، نينده مثل ماسه و غين مواد سايو همچن
هاي  با توجه به استاندارد... و يمثل درجه حرارت، رطوبت نسب يكيزيط فيمشاور با توجه به نوع مواد خورنده و شرامهندس توسط 

هـاي مختلـف مقـدور     هاي مختلف بـا جـنس   هيحفاظت توسط رنگ معموال در ال. هاي سازنده رنگ انتخاب گردد معتبر و كارخانه
هـا توسـط    هيـ حداقل ضخامت ال) ييه نهاي، اليانيه مي، اليه آستريال. (ل شوديسه نوع تشك ها ممكن است از هيجنس ال. باشد مي

                                                       
1- Resin 
2- Pigment 
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هـا   هيـ ضـخامت ال . ش دهـد يط خـاص آن را افـزا  يتواند با توجه به شـرا  يدستگاه نظارت م يول ،گردد شنهاد مييكارخانه سازنده پ
ط خـاص در محـل كـاربرد    يصورت وجود شـرا  در. ن گرددييتع يخصوص يد در مشخصات فنيرنگ، با ييخصوص ضخامت نها به

د در يـ ره بايدر رنگ و غ يت در كاربرد عناصر سميد درجه حرارت، محدوديرات شديين و تغييا پايرنگ، مثل درجه حرارت باال و 
ه يـ نسـبت بـه ته   يخصوصـ  يمان، با توجه بـه مشخصـات فنـ   يد پس از عقد پيمانكار بايپ. ن گرددييتع يخصوص يمشخصات فن

د شامل يها با كاتالوگ و بروشور. ديهاي مختلف رنگ و  ارائه آن به دستگاه نظارت اقدام نما ، بروشور و نمونه رنگ از سازندهكاتالوگ
از  يخصوصـ  يرنگ بر اساس مشخصـات فنـ   يي انجام شده بر روها آزمايشهاي خواص و  هين عناصر موجود در رنگ، تاييدييتع

حداقل و حداكثر درجـه حـرارت   (ات يعمل يمناسب جهت اجرا يطيط محينگ شامل شرار يشگاه معتبر، دستورالعمل اجرايآزما
  . باشد) يشود، سرعت باد و رطوبت نسب يكه رنگ زده م يا جسميط و لوله يمح

هاي كارخانجات سازنده رنگ، نـوع و تعـداد    سطوح، بروشور يساز د روش كامل آمادهيمانكار بايپ ،يزيآم قبل از شروع رنگ
ب بـه  يبا شماره رنگ جهـت تصـو   يخصوص ياز مطابق با مشخصات فنيبه ضخامت مورد ن يابياز جهت دستيمورد نه رنگ يال

  : ر استيرد، به شرح زيگ ين مرحله توسط دستگاه نظارت صورت مياز كه در ايهاي مورد ن يبازرس. ديدستگاه نظارت ارائه نما
، هـا  عـت حـالل  يرنده منابع خـام، طب يزنده رنگ كه در برگهاي كارخانجات سا بروشور، كاتالوگ و دستورالعمل يبررس

هـا، خـواص    ها، تعـداد پوشـش   ن پوششيب ينوع پوشش، فاصله زمان ل دهنده رنگ،يتشك يمواد فرار، تعداد عناصر و اجزا
، مقاومـت در مقابـل ازن،   ييايميدر انبـار، مقاومـت در مقابـل مـواد شـ      نگهداري، مدت زمان مجاز يكيزي، خواص فيسم
مناسـب جهـت    يطـ يط محيشـرا  .)ص دسـتگاه نظـارت  ياز و بنا به تشخيدر صورت ن( يدنيابقت با استاندارد آب آشاممط

حداقل . هاي مختلف باشد هيو ضخامت ال يزيآم و ابزار مناسب جهت رنگ يشامل درجه حرارت، رطوبت نسب يزيآم رنگ
  :ر باشديعات زاطال يد حاويارائه شده توسط كارخانه سازنده رنگ با يمشخصات فن

  يحجم درصد −

  لزجت −
  وزن مخصوص −
   يچسبندگ −
  يريپذ ضربه −
  ذرات ينرم −
  تيبراق −
 1ياييپا −

 2عمر انتظار −

                                                       
1- Shelf Life 
2- Pot Life باشد قابل استفاده مي ،مدت زماني كه رنگ پس از اختالط با حالل و يا ساير مواد.  
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  زمان خشك شدن −
  از يدر صورت ن 1كننده مشخصات سخت −
  حاللمشخصات  −
  مشخصات ابزار رنگ −

  و حداقل قابل قبول ها ويژگي - 11-3
خـراب   يو هـوازدگ  يباشد كه در اثر عوامل جـو  ياز مواد ي، سالم و عاريد از نظر شكل ظاهريبا يمصرف يمواد رنگ

د بـا  يـ ، نبايو دوام مواد رنگـ  ي، بهداشتيكي، مكانييايمي، شيكيزيي فها ويژگي. زنند يصدمه م آنهات يفيشوند و به ك يم
هـاي   هـا و گـاز   ، بخـار يديهـاي خورشـ   اثر گرما، پرتـو . رت داشته باشدين شده، مغاييو مشخصات تع ها نقشهآنچه كه در 

زان يـ م. هاي مربوطه مطابقت داشـته باشـد   د با استانداردين موارد، باير ايعات گوناگون و نظيختلف از جمله بخار آب، مام
هاي  مانند رنگ(رند يگ يگر قرار ميد يد و عوامل جويكه در معرض نور خورش يه مواد رنگيو تجز ي، هوازدگيدگيپر رنگ
   .رديد مورد توجه قرار گيدارد كه بااي  ه ژيت ويز اهمين) سطوح مختلف يرو يخارج

هاي مربوط ساخته شـده و در   و مطابق استاندارد يساز هاي معتبر رنگ د در كارخانهيبا يهاي ساخته شده مصرف رنگ
در  يكه مواد رنگ يدر موارد .ل گردديژه سازنده است به كارگاه تحويبرچسب و يكه در آن باز نشده و دارا يظروف سالم
 تاييـد  ه و بـه يـ ، تهآنهـا ه يـ د مواد اوليكار با در كارگاه ساخته شود، قبل از شروع به به ناچار بايدشود و  ينم هيكارخانه ته

  .كننده بايد از يك كارخانه صورت پذيرد تهيه رنگ، حالل و مواد سخت .دستگاه نظارت برسد

چنانچه در سـطح  . ديكنواخت درآيورت كامال ات آن به صيد به دقت به هم زده شود تا محتويرنگ داخل ظروف قبل از مصرف، با
د مطابق دسـتورالعمل  يشده آماده مصرف، با  ساخته يمواد رنگ. ختن آن را جدا نموديد قبل از آميل شده باشد، باياي تشك رنگ پوسته

ق يـ در صورت رق .گردد يق كردن رنگ خودداريه نموده است، از رقيكه سازنده مواد توص يكار روند و جز در موارد كارخانه سازنده به
مانكار موظـف  يچ وجه مجاز نبوده و پيهاي متفرقه و كهنه به ه مصرف رنگ. د از مواد مورد نظر كارخانه سازنده استفاده شوديكردن با
س مصرف پـ  يكننده داشته باشد، حداكثر فاصله زمان از به سختيچنانچه رنگ ن. باشد ميبه خارج از كارگاه  آنهاو حمل  يآور به جمع

ب شـده  ينـان از مشخصـات رنـگ تصـو    يدستگاه نظارت جهت حصـول اطم . ت گردديد رعاياز مخلوط شدن، طبق بروشور سازنده با
  . ديسه نمايه مقايارائه شده اول يش را با مشخصات فنيآزماتايج شگاه معتبر ارائه و نيها را به آزما تواند به تناوب نمونه يم

  يهاي فلز ارلوله و ك يزيآم محل رنگ يساز آماده -11-4
سه آهن يس، پلير، روغن، گريد از هر گونه گرد و غبار، رطوبت، گل، رنگ، قي، سطوح سخت فوالد بايزيآم قبل از رنگ

ت اسـتقرار لولـه و   يـ مناسب، با توجـه بـه موقع   يپوشش رنگ. گر پاك گردديد يو هر ماده خارج يهاي جوشكار و سرباره

                                                       
1- Hardener 
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بسـتر در   يسـاز  زان دقت آمادهيو م يط و رنگ انتخابين شرايدر صورتي كه ا .شود يهاي گوناگون، انتخاب م يريپذ بيآس
انجـام كـار انتخـاب و     ير بـرا يي زها روشمشخص نشده باشد، با نظر دستگاه نظارت اقدامات و  يخصوص يمشخصات فن

  . شود يمانكار ابالغ مياجرا به پ يبرا

  ها  مرمت سطح و كناره - 11-4-1
ر خط لوله يدر طول مس يعه فلزي، عبارت از اصالح هرگونه ضايكار رنگ يبرا يهر سطح يساز ن گام در آمادهينخست

  : ر خواهد بوديم است به قرار زيازمند ترميكه معموال ن ياز جمله موارد. است يهاي فلز و كار
  گوشه يزيگرفتن ت −
 يشدگ پوسته −

 ز محل جوشيهاي ت  يبرجستگ −

  يمقدمات يزكاريتم -11-4-2
ها تنها پـس از تاييـد دسـتگاه نظـارت و بـر اسـاس اسـتاندارد         با استفاده از حالل يجاز مواد خار يپاك كردن سطوح فلز

SSPC-SPI )پاك كردن با استفاده از  - سطوح يساز آماده 1شماره  يـ مشخصات فنآمريكا يهاي فوالد سازه يكار انجمن رنگ
 يهـاي مناسـب   ، حـالل يكار نر رنگين و تيبنز. بگذارد يباق يگونه رسوب چيد هيحالل مورد استفاده نبا. باشد ميمجاز ) ها حالل

بـا اسـتفاده از حـرارت دادن    ... خ و يـ ا يـ س، روغـن، آب  ين بردن گرياز ب. باشد ميد مجاز نياستفاده از نفت سف يباشند ول يم
هـاي   روش. كنواخـت حـرارت داده شـوند   ير فرم قطعه، تمام سـطوح بـه طـور    يياز تغ يريمجاز است كه جهت جلوگ يهنگام

  .باشد مير يبه شرح جدول ز SSPCسطوح بر اساس استاندارد  يساز دهآما

 SSPC استاندارد سازي سطوح براساس هاي آماده روش -1-11جدول 

 مشخصات
 معادل استاندارد

 ISOالملي بين
 شرح

SP1:ساز با بخار قي، تعليايي، بخار، مواد قلز كردن با حالليله تميها، به وس ي، خاك، امالح و آلودگيپاك كردن روغن، چرب -- با حالل يزكاريتم 
SP2:با ابزار يزكاريتم St2يپاش دن، ماسهي، خراشيساب ن رفته، تا حد مورد نظر با دستيو رنگ از بيدي، پوسته اكسيپاك كردن چرب  

SP3:ر يبا ابزار غ يزكاريتم
 St3  دستي

، يپاش نده، خراشنده، ماسهياز با ابزار سايد نن رفته، تا حد موريو رنگ از بيدي، پوسته اكسيكردن چربپاك
 شيو سا يميبرس س

SP5:يپاش با ماسه يزكاريتم 
 Sa3 ديدن به فلز سفيتا رس

خشك ... (ا يله چرخ يبه وس يپاش با ماسه ي، رنگ و مواد خارجيديهاي قابل مشاهده، پوسته اكسيكردن تمام چربپاك
 ).اد مورد انتظار استيز يزكاريار خورنده كه تميهاي بس طيدر مح(ا ساچمهيبا استفاده از ماسه، شن)ا تري

SP6:با  يتجارت يزكاريتم
 Sa2 يپاشماسه

در (هاي قابل مشاهده پاك شود يكه دست كم دو سوم سطح، از تمام آلودگييتا جايپاشبا شنيزكاريتم
 )است يط بدتريكه در معرض شرايمواقع

SP7:ش با يو زدا يزكاريتم
ن كه به طور يريهاي فراوان و مشهود فلز ز ها، رگه ها و پوشش ي، چربيديهاي اكسهمه پوستهيزكاريتم  Sa1 يپاش تفاده از ماسهاس

 .اند دهيكه محكم چسبييها يع شده است، به جز آلودگيكنواخت توزي
SP8:تيرول، با الكتيدشوييله اسيبه وس يديو پوسته اكسيكردن كامل چربپاك ---  يدشويياس.  

SP10:يپاش با ماسه يزكاريتم
 Sa2.5ديبا سفيدن به فلز تقريتا رس

درصد سطح از تمام  95ي كه دست كم يا تا جايد، يفلز سف يزيدن به تميبا تا رسيتقريپاشكردن با ماسهپاك
 ).گريرنده دهاي خو طيا محي ييايط دري، محييايميهاي ش طياد، محيرطوبت ز(هاي قابل مشاهده پاك شوديآلودگ
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و  يل عدم امكان بازرسيتر باشد، به دل متر كم ميلي 610ا ينچ و يا 24از  آنهاكه قطر  ييها لوله ح است كهيالزم به توض
  .گردد يزيآم آماده رنگزدايي و  ي زنگدشوييق اسيد از طريلوله با، سطح داخلي ريتعم

  تميز كاري پاششي -11-4-3
 ، تميزكاري پاششـي انجـام  اتصال خوب با پوشش تامين يآن برا يآمادگ و فلز صاف شدن سطحزدايي،  زنگ منظور به

پيش از تميزكاري با ايـن روش،  . شود انجام مي ١)ساچمه(تميزكاري با استفاده از ماسه معدني و يا ماسه فوالدي. شود يم
پـس از  . ايد خذف گـردد كثيفي، چربي و روغن مشهود نيز ب. هاي ضخيم زنگ بايد با تراشيدن برداشته شود هر گونه اليه

  .تميزكاري به روش پاششي، سطح بايد از گرد و خاك و آثار آن پاك شود
بـا دسـتور   صـورت   نيـ ار يـ شود، در غ يمان ذكر ميسطح، در اسناد پ يجهت آمادگتميزكاري به روش پاششي از به ين

  : الزامي استر با نظر دستگاه نظارت يت موارد زيرعااين روش در . شود يدستگاه نظارت انجام م
  .اتيانجام عمل يكار الزم برا يط مناسب و فضايشرا −
 .اتيل عمليبعد از تكم يزيآم ط مساعد رنگيهاي الزم از نظر شرا يهماهنگ −

 .كامال خشك باشد يد هوا و سطوح فوالديبا تميزكاري پاششيدر موقع  −

 يو صـاف  د به جداكنندهيو دستگاه آن بار روغن و آب بوده ياز هرگونه مواد زايد نظ يد عاريبا يفشرده مصرف يهوا −
 . مجهز باشد

 . وارد نسازد يبند به رنگ يانيباشد كه ز يد در حدوديبا تميزكاريسطوح پس از  يزان ناهمواريم −

 .گردد سه مييآمده مقا يا هر آنچه در مشخصات فني SA2.5نظارت با حد دستگاه ز به طور مرتب توسط ين اييزد نگزحد 

  :بايد موارد زير رعايت شود 2يپاش ماسهدر عمليات 
 . د فاقد خاك و رطوبت باشديماسه با −

 . ديمتر تجاوز نما ميلي 8/0د از يهاي ماسه نبا ن قطر دانهيتر بزرگ −

. باشـد  ير مـواد خـارج  ياز رس، گـچ و سـا   يد قابل حل در آب بوده و عـار يد حاوي كلرينبا يپاش مصالح ماسه −
 . باشد ميممنوع  يمنيا ل مسايليبه دل يكاربرد ماسه كوارتز

خود را به دستگاه نظارت اعالم و پـس   يشنهاديمانكار ماسه پيه مصالح با مشخصات فوق، پيدر صورت عدم امكان ته
آمـاده شـده بعـد از     ييدر هـر صـورت سـطح نهـا    . شـود  يكار بـرده مـ   د بهيمانكار، ماسه جديت پيلمسووآن و با  تاييداز 

  . دستگاه نظارت برسد تاييدد به ياب ييز كردن نهايو تم يپاش ماسه
  :بايد موارد زير رعايت شود 3زني در عمليات ساچمه

                                                       
1- Grit 
2- Sand Blast 
3- Shot Blast 
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دار و  و از نـوع زاويـه   BS 7079شود كه از جنس كربن استيل مطابق  ساچمه زني با استفاده از گريت انجام مي −
ري شده و مورد آزمـايش  بردا مخلوطي از دو اندازه مختلف بوده و قبل از شروع كار بايد از مخلوط گريت نمونه

 :باشد مي زير صورت بهحدود  قابل قبول اندازه و مشخصات گريت . بندي قرار گيرد دانه

 .عبور نمايد متر ميلي6/1هاي  درصد گريت بايد بتواند از الك با چشمه 100تا  98 −

 .عبور نمايد متر ميلي 42/0هاي  درصد از گريت بايد بتواند از الك با چشمه 16حداكثر  −

 .مربع باشدمتر سانتيلوگرم بر يك 16000-18000 ها گريت ييقاومت نهام −

 .در انتهاي هر شيفت كاري، گريت جديد به گريت استفاده شده قبلي اضافه شود −

   يكيا ابزار مكانيبا دست  يزكاريتم -11-4-4
هاي  كار يبرا معموال يكيكمك ابزار مكان با ايو  يي دستها روشر ي، سمباده زدن و سايميبا برس س يكيش مكانيسا

در . رديـ گ يباشـند، انجـام مـ    يقرار داشته و مـدفون در خـاك و غـرق در آب نمـ     يتر كمهاي  بيكه در معرض آس يفلز
  . رديگ صورتدستگاه اين ر نظر يزدستگاه نظارت و  تاييدبا د يار و ادوات و روش كار باابز ن روش،يبا ا يساز آماده

   ييغبارزدا -11-4-5
رد، الزم است گرد و غبار موجود در سطح فلز بـا  يكه انجام گ يسطح فلز، از هر روش يساز ات آمادهيپس از اتمام عمل

ط يدر شـرا . دارد يطـ يط محيبـه شـرا   يبسـتگ  يزيـ آم و رنـگ  يساز ن آمادهيفاصله ب. ز شوديفشرده تم ياستفاده از هوا
  . انجام شود يزيمآ ات رنگيد عمليبا يياو غبارزد يساز مرطوب بالفاصله پس از آماده

  ات پوششيعمل - 11-5

  اتيكل -11-5-1
هاي كارخانه سازنده مـواد، تعـداد و    سطح، كاتالوگ و بروشور يساز د روش كامل آمادهيمانكار بايات، پيقبل از شروع عمل

ن يـ از دسـتگاه نظـارت در ا  يـ هـاي مـورد ن   يبازرس. ب دستگاه نظارت برسانديكار را به تصو ييها و ضخامت نها هيضخامت ال
  : ر استيمرحله به شرح ز

  .هاي معتبر ا استاندارديو  يخصوص يها و مطابقت آن با مشخصات فن بروشور يبررس −
  .سطح يساز نحوه آماده يبررس −
  .يسه آن با مشخصات فنيها و مقا هيضخامت ال −
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   يزيآم رنگ ياجرا -11-5-2
 يخصوصـ  يد بر اساس مشخصـات فنـ  يبا يزيآم رنگ ي، اجرايزن ها، حالل و ابزار رنگ كننده ها، سخت ب رنگيپس از تصو

از  يرد، در صورتي كه فاصله زمانيسطح انجام پذ يساز د بالفاصله پس از آمادهيسطح با يزيآم ست رنگا يهيبد(رد يصورت گ
د يـ د نسـبت بـه تجد  يـ مانكـار با يد، پيص دستگاه نظارت تجاوز نمايا بنا به تشخيو  يحد مشخص شده در مشخصات خصوص

  ).ديسطح اقدام نما يساز ات آمادهيعمل
كننده و حالل، حداقل و حداكثر  بات رنگ با سختيجه به دستورالعمل كارخانه سازنده رنگ در رابطه با نسبت تركتو

 يد عاريهر پوشش با. است يو نقطه شبنم و حداكثر سرعت باد و غبار ضرور يط و قطعه، رطوبت نسبيدرجه حرارت مح
ن دو پوشش با توجه به سفت شدن يب يفواصل زمان. باشدو آماس ) كردن شره(ز، خلل و فرج، پخش شدن يهاي ر از منفذ

ي ارائـه  ها روشبا  دوبارهد ياند با دهيصدمه د ي، حمل، جوشكاريريكه در اثر بارگ ييها هيال. شود ين ميين تعيريپوشش ز
  .  شوند يزيآم ن فصل رنگيشده در ا

  تيفيكنترل ك -11-6

و كنتـرل   يبـردار  له دسـتگاه نظـارت، نمونـه   يكـار بـه وسـ    يدر محل اجرايا در كارخانه سازنده و  يزيآم مصالح رنگ
از مـاده   ياي واقعـ  د خوب به هم خورده باشد تا بتوانـد نمونـه  يبا شود مي گرفتهي كه از آن نمونه ات ظرفيمحتو. شود يم

هـر   مانكار و بر اساس درخواست دستگاه نظارت در هر موقع و دريد توسط پين مصالح بايا. ديبه حساب آ ين مصرفيرنگ
است بـر   موظفمانكار يپ. رديهاي اعالم شده صورت گ د بر اساس استاندارديبا ها آزمايشانجام . رديار قرار گيمحل در اخت

ار يج را در اختيي الزم را انجام دهد و نتاها آزمايش، تاييدشگاه معتبر مورد ياساس درخواست دستگاه نظارت و توسط آزما
را انجام دهـد و در صـورت    ها آزمايشكنترل  راسااست در صورت لزوم  موظفز يرت ندستگاه نظا. دستگاه نظارت بگذارد

  . مانكار اعالم كنديرفع نقص به پ يعدم انطباق، مراتب را برا

  نگهداريحمل و نقل و  -11-7

بـه عمـل    يريجلـوگ  يط به مواد سميرد و از آلوده شدن محيد با دقت انجام گيبا يمواد رنگ ي، حمل و باراندازيريبارگ
 نگهـداري ده يز و سرپوشـ يـ هاي تم د در انباريبا يمواد رنگ. و انبار شوند يبند د جداگانه دستهيبا يانواع مختلف مواد رنگ. ديآ

ه شـوند تـا از تجمـع    يـ وسـته تهو يد پيـ هاي بسـته با  انبار. شود يريخ و برف جلوگيبه مواد مضر، آب،  آنها يشده و از آلودگ
اعـالم و   يد دور از آتش و مواد قابل اشـتعال بـوده و بـرا   يبا يهاي مواد رنگ انبار. شود يريگجلو آنهاهاي قابل اشتعال در  گاز
انبـار شـده و بـر طبـق      يد مناسب با مـواد رنگـ  يدرجه حرارت انبار با. شود گرفتهر الزم يتداب آنهادر  يق احتماليحر ياطفا

. اي و مشعل استفاده نمـود  د از چراغ شعلهينبا ير مواد رنگانبا يكنترل و بازرس يبرا. دستورالعمل كارخانه سازنده مواد باشد
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ك بـار بـا مـواد    يـ از هر چند وقـت  يرد، در صورت نيكه ممكن است مورد حمله موجودات زنده قرار گ يمواد رنگ يانبار برخ
 .د از كارگاه خارج شوديبا يخ منقضيده و تاريب ديظروف مواد آس. شود يكننده سمپاش يضدعفون

  ياظتاقدامات حف -11-8

د كه ياي فراهم نما دات الزم را به گونهيد تمهيمانكار بايكاران و افراد مرتبط با كار، پ رنگ يمنيجهت حفظ سالمت و ا
 :هاي معمول عبارتنـد از  مراقبت. در امان باشند يو پوست يهاي تنفس كننده و مسموم يسوز آتش يافراد از خطرات احتمال

ا يـ و  يپاشـ  هاي حاصله از ماسه اد غبارير، اجتناب از استنشاق زيگ جرقه از مواد آتشداشتن شعله و  ه مناسب، دورنگهيتهو
هـم كـارگران و هـم    . نيو كوتاه كـردن مـدت تمـاس پوسـت بـا مـواد رنگـ        يزيآم ات رنگيهاي مواد مربوط به عمل بخار

 يدر فضـا  يكار مثل رنگ(كند  يا ميهاي اسفبار مه حادثه يط را برايكه مح يكيزيط خاص فيد از شرايبا آنهاسرپرستان 
  . آگاه باشند) بسته

ن مـوارد را بـه   يـ د ايمانكار بايپ. دهند يهاي الزم را درباره خطرات مربوط به هر محصول ارائه م معموال سازندگان رنگ، هشدار
ارائـه   يمنيت نكات ايرعا يآموزش الزم را برا. دينما آنهات يرا موظف به رعا يكار دقت مورد توجه قرار داده و افراد مرتبط با رنگ

ات مقابلـه را  يه و ضروريهاي اول ، كمكيبا توجه به نوع خطرات احتمال. دينها را تامين نماير اي، ماسك و نظايكرده و لباس حفاظت
  . تامين و در دسترس قرار دهد

  . د انجام شودينبا يمنيا مسايلل يبه دلماسه كوارتزي  باپاشي  ماسهعمل 
كـه   يدر صـورت . جاد شوديا ياد به دور از منطقه مسكونيجاد غبار زيل ايبه دلپاشي  ماسهرنگ به خصوص هاي  د كارگاهيبا
  . ك مجهز گردديق اتوماتيحر يستم اطفايه و سيستم تهويد به سيشود، كارگاه با يط بسته انجام ميدر مح يكار ات رنگيعمل

  روش عمل در كارگاه  - 11-9

هـا و   هيـ سطوح، ضخامت ال يساز آماده ؛شامل ،رنگ، نحوه اجرا يعا مشخصات فنيد سريمانكار بايپس از عقد قرارداد پ
هـاي   در ادامـه، بـرگ  . ديـ ارسال نما) دستگاه نظارت(شان ينده ايا نمايبه كارفرما و  تاييداز جهت يهاي مورد ن يريگ اندازه

  .هنما ارائه شده استعنوان را ن نوع مشخصات، بهينمونه از ا
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  يزيآم برگ نمونه رنگ -11-10

 1ه فرم شمار

  يزيآم دستورالعمل رنگ: موضوع :خ  يتار
 ) Painting System( يزيآممشخصات رنگ

  ... يو زهكش ياريك سامانه آبيدرومكانيزات هيتجه 
  ات يكل -
در دسـتگاه نظـارت   س از تاييـد  ه شده و پـ يته يو زهكش ياريآب هاي سامانه يكيدرومكانيزات هيتجه يزيآم و رنگ يساز آماده ين مدرك به عنوان راهنمايا

  . گرفته خواهد شد كار ساخت و نصب به هنگام ي،زيآم ه مراحل رنگيكل
مزبـور مـورد    يات مشخصـات فنـ  يه مطالب و كليد در كنار كليقرارداد بوده و با يكيدرومكانيزات هيتجه يهاي ارائه شده در ادامه، منطبق بر مفاد مشخصات فن روش

  .ردياستفاده قرار گ
  واع سطوح و نحوه پوشش آن ان -

  . شوند يزيآم د رنگيشده، نبا يكار نيو سطوح ماش يهاي مهار لهي، ميوميني، آلومينزن، برنز زه، زنگيسطوح گالوان
از بـه  يـ ن دستورالعمل نيكه مطابق ا يشوند و سطوح يجوش م ساختگاهقرار دارد كه در  ييها كه در لبه يشوند، سطوح يكه در بتن مدفون م يه سطوحيكل

  . انجام شود آنها يبر رو يساز ات آمادهيعمل SSPC-SP1,SP2 or SP3د قبل از نصب مطابق يندارند با يزيآم رنگ
در محـل مطـابق روش شـرح داده شـده در      شوند و بعـدا  ينم يزيآم شوند، رنگ يد در محل جوشكاريكه با ييها متر از لبه ميلي 100سطوح به فاصله حدود 

  . ر سطوح مطابق دستورالعمل ارائه شده انجام خواهد شديسا يزيآم روش رنگ. گردند يم يزيآم در محل، رنگ يشكارجداول و پس از جو
محافظت  يبرا يهاي چوب توان از تخته يانبار و نصب، م ،جايي جابه هنگامدن ياز صدمه د يريجلوگ يشود، برا يرنگ مته و كه قطعه در محل ساخ يدر موارد

  . شود يزيآم د دوباره مطابق دستورالعمل رنگيا نصب دچار صدمه شد بايكه در هنگام حمل و نقل  يحاستفاده كرد و سط
  يزيآم نكات قابل توجه در هنگام رنگ -

  . گردد كنترل مي يو لمس ين موضوع چشميا. باشند يو ناصاف ياز هرگونه برآمدگ يد كامال عاريبا  شوند، يزيآم كه قرار است رنگ يسطوح
. شـوند  يز و توسـط بـاد خشـك مـ    يـ هاي مناسب تم توسط محلول يو سطوح چرب و روغن) Sand blast( يپاش ات ماسهيسطوح توسط عمل ياك روگرد و خ

 . شود يانجام م SSPC-SP1كننده مطابق با استاندارد  ها و مواد پاك استفاده از حالل
شـده و در   يكـار  د روغنيها با چ و مهرهيپ. ا روغن محافظت شوندياز واكس  يبا پوششد ياج به رنگ ندارند بايكه احت يز سطوحيشده و ن يكار نيسطوح ماش

  . شوند رند، رنگيقرار گ آزمايشكه مورد  د قبل از آنيها با لوله يسطوح داخل. ده شونديچيكاغذ ضد رطوبت پ
باشـد كـه در    يد از جنسـ يـ ن پوشـش با يا. هستند استفاده شودكه در برابر نمك مقاوم  يهاي محافظت د از پوششيباشد با ايق دريدر صورتي كه حمل از طر

 .پاك شود يموقع لزوم به راحت
كارخانه سـازنده   يد مطابق مشخصات فنيبا يزيآم رنگ ن هر دستيزمان توقف ب. نان حاصل كرديه اول اطميد از خشك بودن اليه دوم بايال يزيآم رنگ يبرا

 . تر باشد ساعت كم 12از د ين زمان نبايبه هرحال ا. ف گردديرنگ تعر
 . باشد مشخصات فني خصوصير ذكر شده در يتر از مقاد د كميصورت نبا هيچرنگ در  يينهاضخامت 

 . ر باشديپذ ص آن به سهولت امكانيباشد تا تشخ يقبل يهاي دست فام متفاوت از رنگ يد دارايرنگ با ييه نهايال
  ت مواد و تست پوشش يفيك -

دسـتگاه نظـارت   به تاييد  بايد ديها قبل از خر رنگ ي ن مشخصات فنيهمچن. شوند يم يداريخر دستگاه نظارتمورد تاييد  هاي كارخانه مواد مربوطه از يتمام
  . رديپذ يا كارفرما انجام ميو دستگاه نظارت ص و دستور يمواد به تشخ يالزم بر رو هاي شيآزما. رسدب

ج مربوطه ثبت يرد و نتايگ ينقطه در هر مترمربع انجام م 5 يات حداقل براين عمليا. شود يم يريگ دازهتوسط دستگاه مناسب ان يزيآم ضخامت هر دست رنگ
  . وست استيبه پ يزيآم جدول ثبت رنگ. گردد مي

  ها  فرم -
نمونه شماره هاي  فرم. (ارائه گردد دستگاه نظارت مانكار جهت تاييد بهيهاي مرتبط از طرف پ الزم است كه فرم يزيآم و رنگ يساز ات آمادهيدر هر مرحله عمل

 .)3و2
  :كنترل توسط  : ه كنندهيته
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 يپاش ماسه تاييدبرگ نمونه  -11-11

 2فرم شماره 

  )Sand blast( يپاش تاييد ماسه  :مانكارينام پ
 :خيتار :پروژه

 ريخ                         يبل.                          باشدمييه مراحل قبليتاييديقطعه فوق دارا/مجموعه
     :قطعه/نام مجموعه

   :شماره نقشه مرجع
   :تعداد

   :قطعه/جنس مجموعه
   :يابعاد كل

   :شماره استاندارد
   :پاشي ماسهجنس ذرات 

   :فشار كمپرسور
   :شماره نازل

    ):دما و رطوبت(ط يط محيشرا
   :حاتيو توض يت كليوضع

     
    
    
    
     
     
      

 باشد ميرنگ بالمانع  ياجرا :كارگاه ساخت يفيكنترل ك ):كارفرما( يدستگاه بازرس

   :خيتار :خيتار

   :امضاء :امضاء



 هاي آبياري و زهكشي مشخصات فني عمومي سامانه  01/08/92  288

 

  پوشش رنگ  تاييدبرگ نمونه  -11-12

 3فرم شماره 

  :نام پيمانكار  پوشش رنگتاييد   )3(فرم شماره 
 :پروژه  :تاريخ

  ريخ                         يبل                          .                باشدمييه مراحل قبليدتايي يقطعه فوق دارا/مجموعه
     :قطعه/نام مجموعه

   :شماره نقشه مرجع
   :تعداد

   :قطعه/جنس مجموعه
   :يابعاد كل

   :شماره استاندارد
  ):رطوبت/دما(شرايط محيط در زمان اجراي رنگ

   :نه توليدكننده رنگكارخا

 نوع رنگ 
ضخامت خواسته

  ميكرون(شده 
تعداد نقاط

  گيري اندازه
ضخامت متوسط

 )ميكرون(گيري  اندازه
 فام رنگ

      اليه اول داخلي
        اليه دوم داخلي
      اليه سوم داخلي

      اليه خارجي
   :حاتيو توض يت كليوضع

     
     
      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 ):كارفرما(دستگاه بازرسي  :كارگاه ساخت يفيكنترل ك

 :خيتار :خيتار
  

 :امضاء :امضاء
  

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  12 فصل12

س يهاي سرو  جاده يه شنيمصالح رو
  )برداري بهره(
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  )برداري بهره(س يهاي سرو  جاده يه شنيمصالح رو - فصل دوازدهم

  يمشخصات كل - 12-1

 يو زهكشـ  ياريـ آب  سـامانه ) بـرداري  بهـره (س يو سرو يهاي دسترس جاده يهاي شن هيرو يفصل حاضر، مشخصات فن
  . كند يها را ارائه م هين رويت مصالح ايفيدن و كنترل كيه، حمل، پخش، كوبيشامل ته

ا معادن يها و  از قرضه يهاي شن هيساخت رو يمورد استفاده برا» شن و ماسه « گر يبارت دا به عيو » يا مصالح دانه«
از، يـ ا در صـورت ن يـ تر و  ن مناسبيگزيهاي جا قرضه. شود يه ميته يخصوص يو مشخصات فن ها نقشهشده در  ينيب شيپ

هـاي   قرضـه . مـورد اسـتفاده قـرار داد    دسـتگاه نظـارت   تاييـد مانكار و پس از يشنهاد پيتوان به پ يرا م يليهاي تكم قرضه
 يمانكـار بـرا  يشـنهاد پ يپ .ه بهتر باشـند يشده اول ينيب شيهاي پ نسبت به قرضه يا اقتصاديو  يد از لحاظ فنين بايگزيجا

 يشـده بـرا   ينـ يب شيخ پيحداقل سه ماه قبل از تار يي ضرورها آزمايشج يد همراه نتاين بايگزيهاي جا استفاده از قرضه
  . ح به دستگاه نظارت ارائه شودمصرف مصال

جاده سرويس كانال، زهكش و خط لوله بـه مـوازت محـور آنهـا و جـاده       ؛هاي آبياري و زهكشي شامل هاي سامانه راه
، يه شـن يـ ها از نظر عرض، ضخامت رو ن راهيمشخصات ا. باشد مي ،سرويس مزرعه كه در حاشيه مزارع احداث خواهد شد

خواهد بود و در صورت عدم وجـود آن  مان يو اسناد پ ها نقشهمطابق مشخصات مندرج در ها  و قوس يو جانب يب طوليش
   .گردد مياز طرف دستگاه نظارت ابالغ در اسناد پيمان در هنگام عمليات اجرايي 

  دامنه كاربرد - 12-2

و  ريبـردا  بهـره هـاي   بـه مـزارع و راه   ي، دسترسيهاي ارتباط راه يه شنيرو ين فصل شامل مشخصات فنيمندرجات ا
  . باشد ميها  ها، خطوط لوله و زهكش كانال) سيجاده سرو( نگهداري

  يه شنيمصالح رو - 12-3

عبـور و   يرا برا يدار و مقاوميدن، بستر پايوسته بوده و پس از اختالط و كوبيپ يبند دانه يد دارايه بايرو يمصالح شن
   .، مواد زايد و نخاله باشديمواد آلاز  يد عارين مصالح بايا. ديشده فراهم نما ينيب شيه پينقل يلمرور وسا

ا طبق نظر دستگاه نظارت آن را پـس از  ياي باشد و  ه زيا واري 1اي رودخانه يعيهاي طب تواند از مخلوط يم يمصالح شن
بـه منـابع    يها و معادن شن و ماسه و در صـورت عـدم دسترسـ    هاي درشت از قرضه دانه سنگسرند كردن و جدا نمودن 

  . ه نموديله دستگاه سنگ شكن تهيد شده به وسيو مصالح تول يسنگ كوهمزبور از معادن 

                                                       
1- Riverine Sand & Gravel 
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اي باشد كـه   ي موجود در مصالح قرضه به گونهها سنگو قطعه  ها سنگب ابعاد قلوه يو ترك يكه درصد وزن يدر صورت
دسـتگاه   تاييـد انكار بـه  ميشنهاد پيتر از سرند كردن باشد، و چنانچه پ مانكار ارزانيپ يله كارگر برايبه وس آنهاجدا كردن 

ن حالـت، درصـد   يـ در ا. را در محل اجرا جدا نمـود  ها سنگرا در محل قرضه و قلوه  ها سنگتوان قطعه  ينظارت برسد، م
. درصد مصالح حمل شـده، باشـد   5از  تر بيشد يرد نبايپذ يراه انجام م يدر محل اجرا آنها يكه جداساز ييها سنگ يوزن
در هنگـام  . رديـ ز در برگيي جدا شده در محل را نها سنگ يو محل انباشت موقت و دائم يونگد چگيمانكار بايشنهاد پيپ

ك يـ در در يـ غـه گر يتوان با ت يرا م ين شده در مشخصات فنييزان تعيتر از م هاي درشت ، دانهيه شنيح رويپخش و تسط
  .سه نموديطرف راه ر

مندرج در جـدول   يبند هاي دانه از محدوده يكيد طبق يبا ن از راهيدر هر قطعه مع يه شنيمصالح رو يبند ع دانهيتوز
و  يكسان از لحـاظ اقتصـاد  يط يدر شرا. م شده باشديد قبل از حمل به محل مصرف تنظيبا يبند ن دانهيا. باشد) 12-1(

ت يـ ، اولوIIبنـدي   ت اول، دانهيالو :عبارتند از )1-12(مندرج در جدول  يبند سه نوع دانه يبرا يت فنيب الوي، ترتيياجرا
  .III يبند ت سوم، دانهيو الو Iبندي  دوم، دانه

  يهاي شن هيمصالح رو يبند ع دانهيهاي مجاز توز محدوده - 1-12 جدول 

 اندازه الك
 رد شده از الك  يدرصد وزن

 IIIبندي نوع  دانه IIبندي نوع  دانه Iبندي نوع  دانه

 100 100 100 )نچيا  2(متر  ميلي 50
 95- 100 85- 100 65-95 )نچيا  1(ر مت ميلي 25

3(متر  ميلي 5/9
 70-90 55-80 35-70 ) نچيا 8

 55-80 35-65 25-55 )4شماره (متر  ميلي 75/4
 40-65 25-50 15-40 )10شماره (متر  ميلي 2
 20-40 10-25 8-20 )40شماره (متر  ميلي 425/0
 8-20 5-15 5-12 )200هشمار (متر  ميلي/ 075

  
، ارزش 50از  تـر  بـيش د يـ نبا) ASTM D2419طبـق  (آنجلـس   ش لـوس يدر آزمـا  يه شنيمصالح رو يدگييدرصد سا

شـگاه بـر   يدر آزما ASTM D1883آن بـا روش   CBRدرصـد و   30از  تر كمد ينبا) ASTM D43طبق  (آن ) SE(اي  ماسه
  . باشد تر كمدرصد  25د از ياندارد، نباپراكتور است درصد 100هاي با تراكم  نمونه يرو

   يه شنيرو يبستر و اجرا يساز آماده -12-4

 يو طـول  يهاي عرض ليبوده و طبق پروف يو اضاف زايداز هرگونه مواد  يد عاريبا يات، بستر روسازيعمل يقبل از اجرا
. جـاد شـود  يبـا دقـت الزم ا   يه شـن يـ ر رويراه در بستر و ز يب عرضيات الزم است شين عمليدر انجام ا .آماده شده باشد

  . باشد متر ميلي 40از  تر بيشد ينبا - شود يكنترل م يمتر 4كه با شمشه  -ن بستر يهاي ا يناهموار
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دستور  يچه دستگاه نظارت كتب ا آنيشده  درج يخصوص يو مشخصات فن ها نقشهكه در  يد به ضخامتيبا يه شنيرو
بوده و در هر  ها نقشهمندرج در  يد مطابق با مشخصات هندسيده شدن بايه پس از كوبيضخامت هر ال. دهد اجرا شود يم

كنواخـت مخلـوط و پخـش گـردد و بـه      يد به طور يمصالح با. تجاوز كند متر سانتي 20ده شدن از يد پس از كوبيحال نبا
  . ز از هم جدا شونديهاي درشت و ر د دانهيهنگام پخش نبا

د يـ با يآبپاشـ . گردد ميكنواخت آغاز ين آبپاش با فشار يله ماشيبه وس يم مصالح، آبپاشيح و تنظيپس از پخش، تسط
مجـاز   يتوقـف آبپـاش بـه هنگـام آبپاشـ     . كنواخت مرطوب گـردد يهاي مصالح به طور  اي انجام شود كه تمام دانه به گونه

  . راه صدمه وارد شود يرد كه به بدنه خاكيصورت گ يد به نحوينبا يآبپاش. باشد مين
شـگاه بـه   يدر آزما) T 99بـا روش آشـتو    (نه پراكتور استاندارد يدرصد رطوبت به يبر مبنا يآبپاش يزم برامقدار آب ال

درصد نسـبت بـه   + 2 يحداكثر تفاوت مجاز آب مصرف. گردد مين ييمصالح پخش شده تع يعيآيد و رطوبت طب دست مي
  . باشد مينه يرطوبت به

ات تـراكم تـا   يعمل. شود يصاف آغاز م يتن 15تا  10بره يهاي و از غلتك با استفاده يزن ، بالفاصله غلتكيپس از آبپاش
از هـر  ) بـا لـرزش   (در هر صورت تعداد عبور غلتك . ابدي يادامه م يخصوص يمندرج در مشخصات فن يحصول تراكم نسب

  . ستفاده نمودبره ايغلتك و يز براين يكيهاي چرخ الست توان از غلتك يم. بار باشد 6از  تر كمد يه نباينقطه رو
درصـد وزن مخصـوص    98د حـداقل برابـر   يـ ، با) T191آشـتو   (ش وزن مخصوص درجا يه آزماي، بر پايه شنيتراكم رو

. ديــآ يدسـت مـ   بــه) T99 ASTM D698-آشـتو   (شــگاه بـا روش  ينـه همـان مصــالح باشـد كـه در آزما    يبه ) γd(خشـك  
  . باشد متر سانتي 2از  تر بيشد در هر امتداد ي، نبايمتر 4، در كنترل با شمشه يه شنيهاي سطح تمام شده رو يناهموار

  ت يفيي كنترل كها آزمايش -12-5

  : ضروري استر يي زها آزمايشهاي اجرا شده، انجام  ت مصالح و كاريفيكنترل ك يبرا
ش يك آزمـا يـ بـا الـك،    يبنـد  ش دانهيك آزمايشود،  يراه پخش م يكه رو يمترمكعب مصالح 500هر  يبه ازا  -الف

   يشگاهيش تراكم آزمايك آزماياي و  ماسه ارزش
  ن رطوبت ييش تعيك آزمايته در محل و ين دانسييش تعيك آزمايمتر طول راه،  100تا  50 هر يبه ازا  - ب
   يشگاهيآزما CBRش يك آزمايمتر طول راه،  500هر  يبه ازا كه دستگاه نظارت الزم بداند درصورتي  - ج
   يخصوص يخصات فني مندرج در مشها آزمايشر يسا  -د
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  هاي انتخاب شده قرضه -12-6

 يبند هر قطعه از راه و نوع دانه يه شنيه مصالح رويته يا معدن مورد استفاده براي  قرضه يخصوص يدر مشخصات فن
اجـرا   هنگـام هـاي   يبـه بررسـ   آنهـا  ين اطالعات برايكه ارائه ا يقطعات يبرا. گردد ميد يآن قطعه ق) 1-12طبق جدول (

  .ارائه خواهد شد يخصوص يدر مشخصات فن آنهاانجام  يبند ها و زمان ين بررسيا يچگونگ شود، يموكول م
هاي  ن نوع منابع، محدودهيبه ا ينه بودن دسترسيا پرهزيتواند درصورت كمبود منابع قرضه مناسب و  يمشاور طراح م

 يكتبـ  تاييـد شده را جز بـا   ينيب شيهاي پ ر قرضهييمانكار حق تغيپ .هاي الزم انتخاب كند يرا با بررس يگريد يبند دانه
  .دستگاه نظارت نخواهد داشت
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ساخت، حمل و نصب قطعات 
  ساخته شيهاي پ كانال
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  ساخته شيهاي پ ساخت، حمل و نصب قطعات كانال -سيزدهمفصل 

  اتيكل - 13-1

ه بتن، طرح اخـتالط  يته يمصالح برا تاميند در مورد يبامانكار يكه پ الزاماتي استشامل  ين فصل از مشخصات فنيا
هـاي   كانـال  يها، حمل و نصب قطعـات بتنـ   يو روادار يآور ت در ارتباط با مخلوط كردن، ساخت، عمليفيبتن، كنترل ك

و دهـم  ) يبنـد  قالـب (، هفـتم  )يات بتنـ يـ عمل(الزامات مندرج در فصول اول، دوم، سوم، پنجم . ديت نمايساخته رعا شيپ
و  گـردد  مـي  ساخته اعالم  شيپ يهاي بتن كانال يط اختصاصين فصل شراين فصل بوده و در ايعام ا يمبان) يلگردگذاريم(
  .باشد ميت آن يمانكار ملزم به رعايپ

  فيتعار - 13-2

 در. رديگ يمورد استفاده قرار م ياريهاي آب جهت احداث كانال آنهاو متعلقات  يضيب ميا نيلوله  ميساخته ن شيقطعات پ
بـه  ) شـود  يده ميپس كارگاه نام نيا زاكه ( يساخته بوده و پس از ساخت در كارگاه مركز شيه قطعات پيستم كلين سيا

امكانـات   يد دارايـ مانكـار با ين پي، بنابراباشد ميت باال يفيصورت انبوه با ك د، بهيستم توليس. شوند يحمل و نصب م ،محل
د يـ ، بـا حجـم تول  ييي اجراها نقشهن مشخصات و يد انبوه قطعات بر طبق ايجهت تول يو دقت كاف يزير الزم، برنامه يفن

  :رد عبارتند ازيگ ين روش مورد استفاده قرار ميكه در ا يساخته بتن شيقطعات پ. از پروژه باشديمورد ن
كه  باشد مي يضيب ميا نيره يدا ميساخته با مقطع ن شيهاي پ كانال ،يهاي بتن لوله ميمنظور از ن :يهاي بتن لوله مين −

  .شود يده ساخته ميتن  شيا پي يمسلح معمول يصورت بتن به
ـ   هيـ عنوان تك هها ب نيز :بتن مسلح) بالشتك(هاي  نيز − ن يرنـده درز انبسـاط و همچنـ   يهـا در برگ  لولـه  ميگـاه ن

  .ندينما يلوله، واقع در دو دهانه مجاور عمل م ميان دو نيم يبند كننده آب ليتسه
را  يهـا بـه پـ    روياز كانال، برطبق خط پروژه و انتقال نيفه تامين ارتفاع مورد نيها وظ هيپا :هاي بتن مسلح هيپا −

  . باشند يدار م عهده
ها به خاك، در حد تنش مجـاز   روين و انتقال نييه در پايپا يرداريها جهت تامين گ كفشك :يهاي بتن كفشك −

  .رديگ يخاك مورد استفاده قرار م

  دامنه كار - 13-3

  :ر باشديد شامل موارد زيساخته و متعلقات آن با شيهاي پ ، حمل و نصب كانالبرنامه كار ساخت
  .كارگاه يانتخاب محل مناسب برا −
 .آنهاو حمل و نصب  تامينها و متعلقات و  د كاناليتول ياز برايزات مورد نيو تجه آالت ماشينانتخاب  −

 .مانيلگرد و سياز اعم از آب، شن و ماسه، مين مصالح مورد يساز رهيات تامين، حمل و ذخيعمل يو اجرا يزير برنامه −
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 يگـو  د پاسـخ يت توليت و كميفيكه از نظر ك يبه نحود كانال و متعلقات مربوطه يخط تول يانداز و راه يطراح −
 .پروژه باشد ييهاي اجرا ازين

 .ها ر كاناليدر طول مس آنهاسه كردن يدات به محل نصب و ريات حمل توليعمل يو اجرا يزير برنامه −

 .ها هير و محل پاياده كردن مسيو پ يساز ات آمادهيعمل يو اجرا يزير  برنامه −

 .ها ات نصب متعلقات و كاناليعمل يو اجرا يزير برنامه −

 .قطعات نامناسب يدات و جداسازيت توليفيات كنترل كيعمل ياجرا و يزير برنامه −

  مشخصات كارگاه -13-4

ب يه و به تاييد دسـتگاه نظـارت و تصـو   يد قبال تهيكارگاه با يات اجزاز كارگاه و مشخصيتجه ييو اجرا ييهاي جانما نقشه
 .كارفرما برسد

  ت كارگاهيموقع -4-1- 13
ـ يمصالح و آب مورد ن تامينفاصله مناسب از محل  يد دارايمحل كارگاه با هـا و متعلقـات در    لولـه  مياز و محل نصب ن

  . مان خواهد بوديپ  يمومط عيل آن طبق شرايت و تحوين موقعييتع. مورد نظر باشد ياريشبكه آب

  يكاف يداشتن فضا -4-2- 13
هـاي   مان، انبـار يهـاي سـ   لويانباشت شن و ماسه، سـ  محل ليمربوطه از قب ياجزا يبرا يكاف يفضا يد دارايكارگاه با

لگردهـا،  يهاي م ه شبكه و قفسهيد متعلقات، قسمت تهيد كانال، سالن توليخط تول يلگرد، محل ساخت بتن، سالن اصليم
بسـته بـه   (ا هـر دو محـل  يو  يآور هاي عمل ا استخريبخار آب و  يريگكار هبد و يمحل تول و تراكم بتن،  يزير قسمت بتن
ن قطعـات كانـال و متعلقـات در    يد شده و همچنـ يحمل مصالح و بتن تول يالزم برا ي، محل و فضا)بتن يآور روش عمل

 يريو بـارگ  يبارانـداز  يالزم بـرا  يآالت و فضـا  شـگاه، ماشـين  ي، آزمايدات، امـاكن ادار يتول نگهداريحال ساخت، محل 
مناسـب از   نگهـداري انبار كـردن و   يدات الزم برايتمه ينيب شيد پيساخته، با شيد قطعات پيمانكار توليپ. دات باشديتول
  .عمل آورد هجاد اختالل در روند حمل و نصب قطعات را بيدات، در صورت ايتول

  برنامه كار ساخت و نصب - 13-5

  . ديت نمايكار خود رعا يزير ر را در برنامهيد موارد زيبا) اتيكل(فصل اول  3-1ت مفاد بند يه بر رعامانكار عالويپ
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  كار يزير برنامه -5-1- 13
مانكـار  يپ يسـاخته و متعلقـات آن از تعهـدات اصـل     شيهـاي پـ   كار ساخت، حمل و نصب كانـال  يليه برنامه تفصيته

د، حمـل و نقـل   يـ رونـد تول  يو اجرا يزير كارگاه، برنامه يانداز و راه يمانكار متعهد است كه طراحيو پ گردد ميمحسوب 
رات ييـ ات از دامنه تغيهاي تمام شده، عمل نهيت كار، مدت زمان اجرا و هزيفيانجام دهد كه از نظر ك يبه نحودات را يتول

  .شده توسط دستگاه نظارت، خارج نشود تاييدشده و  ينيب شيمجاز پ

  ب برنامه كارين و تصوييتع -5-2- 13
سـاخته   شيهاي پـ  ر و بستر و نصب متعلقات و كاناليمس يساز ساخته، آماده شيد و حمل قطعات پيتول يليامه كار تفصبرن

  . ب كارفرما برسديه و به تاييد دستگاه نظارت و تصويته در مهلت تعيين شده در اسناد پيمان توسط پيمانكار ديبا

  ساخته و متعلقات شيد كانال پيتول -13-6

  بتن يمشخصات فن -6-1- 13
ت نفوذ ياد، قابليز يريپذ ل تراكميمشخصات الزم از قب يد دارايساخته و متعلقات آن با شيهاي پ در كانال ين مصرفبت

صـورت   در فصل پنجم به آنها يباشد كه مشخصات فن... مناسب و كاراييمقاومت الزم،   ،يقليل سطح صاف و صيكم، تشك
  .مشروح ارائه شده است

  ديسالن تول -6-2- 13
ده يد سرپوشيد در داخل سالن توليه و حمل بتن بايساخته و متعلقات مربوطه، پس از مراحل ته شيپهاي  د كاناليتول

 يهـا و جاگـذار   كـردن قالـب   لگردها، باز و بستهيه شبكه ميته يبرا يالزم و كاف يفضا يد داراين سالن بايا. رديصورت گ
ه يـ كل. و انتقال قطعات ساخته شـده باشـد   يآور تن، عمل، تراكم بيزير ها، انتقال بتن، بتن ها در داخل قالب لگرديشبكه م

ل بـاد و بـاران و   يـ از قب ير عوامـل جـو  ين سايرد تا تابش آفتاب و همچنيده صورت گيسرپوش يد در فضايمراحل فوق با
  .گذار نباشدتاثيرد يد دما در روند توليرات شدييتغ

  حمل بتن -6-3- 13
 ها روشن يتر د از مناسبيبا  ن كارگاهيحمل بتن در ا يكار برامانيپ. ارائه شده است 10-5حمل بتن در بند  ياصول فن
 ييل هواير يرو هاي مخصوص حمل بتن كه بر جام يريگكار هباز  عبارت است ها روشاز  يكيطور مثال  به. دياستفاده نما

ن باز اييها از پ ن روش جاميدر ا. باشد مي، كند يبه محل ساخت قطعات منتقل م يساز مركز حركت و بتن را از محل بتن
بـره  يز ويم يكه در رو) ه و كفشكين، پايز(ساخته و قطعات مربوطه  شيهاي كانال پ و بسته شده و بتن را به داخل قالب



 هاي آبياري و زهكشي مشخصات فني عمومي سامانه  01/08/92  300

 

گر استفاده از تسمه نقاله در حال حركت در داخل قالب در حـال چـرخش كانـال    يروش د. دينما يه مياند، تخل قرار گرفته
  .بره استيز ويم يجا به) فوژيساخت به روش سانتر(

  يزير نبت -6-4- 13
قطعـات   يزير ح شده است كه ضرورت دارد موارد مرتبط با آن در بتنيتشر 12-5در بند  يزير بتن يمشخصات عموم

  :الزامي استز ير نيت موارد زيرعا مزبور، عالوه بر موارد ذكر شده. ت شوديساخته رعا شيپ
بـه   - باشـند  يكه در حـال ارتعـاش مـ    - كانال و قطعات كنواخت در طوليصورت  ج و بهيتدر هد بيبا يزير بتن −

 .شدن را داشته باشند هاي هوا امكان خارج ها از هم جدا نشود و حباب رد كه دانهيصورت گ ينحو

ان يـ خـتن بـتن از جر  يخته شـود و هنگـام ر  يها ر ف بتن و داخل قالبيصورت قائم داخل ق د بهيشه بايبتن هم −
  .شود يريل جلوگيصورت ما به آنافتن ي

 .تر باشد ك متر بيشيد از يگاه نبا چيختن بتن هيارتفاع ر −

  متراكم كردن بتن -6-5- 13
 .ب كارفرما برسديدستگاه نظارت و تصو تاييدمانكار ارائه و به يد توسط پيها با لوله ميروش مناسب متراكم كردن بتن ن

و  يگر و از قالب، محكم كـردن اجـزا  يكديا از ه لگرديم فواصل ميها، نحوه اتصال و تنظ كه نوع و شكل قالب با توجه به اين
برخـوردار اسـت،    ياديـ ت زيـ هـا از اهم  ها و قالب لگرديجايي شبكه م ر شكل و جابهيياز هر نوع تغ يريجلوگ يقطعات برا

ا چرخش قطعـه در حـال سـاخت،    يجايي آن در هنگام ارتعاش  از جابه يريو جلوگ يت شبكه فلزيتثب يضرورت دارد برا
شـده در داخـل    تاييـد ي از قبل ها نقشهكسان با بتن همان قطعه، طبق يت يفياز نوع بتن و با ك) ها لقمه( يياه جداكننده

  .قالب قرار داده شود
ن با توجه بـه محـدود   يهمچن. دستگاه نظارت برسد تاييدن و به ييدقت تع د بهيا چرخش باينه ارتعاش يمدت زمان به

 تاييـد ن و بـه  يـي تع ،باشـد  يد مدت محـدود يبره كه بايان اختالط تا خاتمه ورش بتن الزم است فاصله زميبودن زمان گ
نه يمدت زمان به. رديعنوان راهنما مورد توجه قرار گ هتواند ب ير ميدر رابطه با زمان ارتعاش موارد ز. دستگاه نظارت برسد

  . باشد ميقه يدور در دق 4000قه و فركانس ارتعاش حداقل يدق 5-3ارتعاش 

  ن بتنآورد عمل -6-6- 13
 5-13-5و  1-2-13-5هـاي   ر بنـد يـ و ز) يات بتنـ يعمل(فصل پنجم  13-5بتن در بند  يآور ي مختلف عملها روش

 يآور ارائـه نشـده باشـد، روش عمـل     يخصوصـ  ياي در مشخصـات فنـ   ه ژيآورده شده است و در صورتي كه مشخصات و
  . دستگاه نظارت برسد تاييده د با مندرجات بند مزبور مطابقت داشته و بيساخته با شيهاي پ كانال

 يبرخـوردار اسـت و بـرا    ياديـ ت زيـ ساخته از اهم شيهاي پ د كاناليبتن در روند تول يآور سرعت كار در مرحله عمل
ل يـ ي مختلـف از قب هـا  روشها از داخل قالب  لوله ميخته شده و خارج كردن نيشدن بتن تازه ر دن به سختيسرعت بخش
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گرم و نمدار با  يدر فضا نگهداريسپس استفاده از استخر آب، شناور نمودن در آب گرم، و  يستم بخاردهيس يريگكار هب
 تاييدتواند با  يمورد نظر، م يدست آوردن بتن با مشخصات فن هبه شرط ب ييايمياستفاده از بخار آب تحت فشار و مواد ش

  .  رديدستگاه نظارت مورد استفاده قرار گ

  يآرماتوربند - 13-7

هـاي   در سـاخت كانـال   - ح شـده اسـت  يكـه در فصـل دهـم تشـر     - يها و نحـوه آرماتوربنـد   لگرديم يمشخصات فن
  .ساخته مورد استفاده خواهد بود شيهاي پ هاي كانال ها و كفشك ني، زها هيپاي، ضيب ميساخته ن شيپ

فصـل   9-1-10در بند  - رديگ يها مورد استفاده قرار م لوله ميكه در ساخت ن -ده يتن شيهاي پ لگرديم يمشخصات فن
د از يـ مانكـار با يپ  آورده نشده باشد، يگري، مشخصات ديخصوص يكه در مشخصات فن ارائه شده و چنان) لگردهايم(دهم 

  . ديمشخصات مزبور استفاده نما

  ها قالب - 13-8

د يـ ت توليالزم بوده و كم بخشد هر يتول يكه برا يتعداد را، به ساخته  شيقطعات پ يهاي الزم برا ه قالبيد كليمانكار بايپ
د از هر جهت مطابق اشـكال،  يها با قالب. د، تامين كندينما ين ميهاي  پروژه تضم كار ياجرا يزمان هر قطعه را با توجه به برنامه

  . دستگاه نظارت باشد تاييدب شده و مورد يهاي تصو ش ساخته مندرج در نقشهيپ ير مشخصات اجزايا و سايابعاد و زوا
، يساخته شود و دقت الزم مبذول گردد كه به اندازه كـاف  متر ميلي 4تا  3به ضخامت  يي فوالدها د از ورقهيها با قالب

از فشـار   يهاي ناشـ  ر تنشيخته شده و زيمستحكم گردد كه تحت فشار بتن تازه ر يبه نحوهاي مختلف،  كننده تيبا تقو
د يـ هـا با  قالـب . ديايوجود ن هب آنهادر  يافچش و انحرير شكل، پييگونه تغ چيكردن قطعه ه بتن در مواقع چرخش و مرتعش

د بـه  يقالب هر قطعه با. د، حمل و خارج كردن قطعات از قالب باشديدر مراحل مختلف تول يهاي عاد قادر به تحمل ضربه
ي هـا  قسـمت . منظور اجتناب از اشـتباهات محتمـل باشـد    به يپ و شماره سريشماره ت يدارا رويتنحو مشخص و قابل 

دار كه با دست محكم  هاي پره ا مهرهيچ و مهره و ياستفاده از پ. گر متصل شوديكديره به يد به وسيله گيا باه مختلف قالب
ي بـه نحـو  هـا   ي مختلـف قالـب  ها قسمتو دقت خاص الزم است تا  باشد ميمجاز ن) يهاي خروسك و مهره  چيپ(شوند  يم

ـ  قالب. ديعمل آ هب يريقالب جلوگرون از يره بتن و آب به بيو چفت باشد كه از تراوش ش بند آب د بـه  يـ هـا با  لولـه  ميهاي ن
هـا قـرار    گاه هيكه در محل تك يو آن قسمت از سطوح خارج يژه سطوح داخليو ه سطوح آن بهيساخته شود كه كل يقيطر

ن يـ ا. دك باشـ يتئور يو انحراف نسبت به منحن ياز هرگونه ناهموار يعار رد كامال صاف ويگ ين قرار ميز يداشته و بررو
  .ملحوظ گرددبه دقت  زيها ن نيز يد در مورد سطوح داخليشرط با

نموده و ادامه استفاده از هر نوع قالـب منـوط بـه موافقـت      يها را بررس ، قالبيدستگاه نظارت در مراحل مختلف زمان
 آنهـا ا اصوال يقرارداده و  ريها را مورد تعم مانكار بخواهد كه قالبيدستگاه نظارت ممكن است از پ. باشد ميدستگاه نظارت 
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رد كـه  يگ يصورت م آنهادهانه  يريگ ها با اندازه كنترل قالب. هاي نو بسازد كه صالح بداند قالب يبه نحورا اوراق نموده و 
د با يقالب با يختن بتن در هر قالب، سطوح داخليقبل از ر. مربوطه باشد  يفاصله دهانه اسم 2001از تر بيشد يرات نباييتغ

. آغشته شود ،قالب گردد يدن بتن به سطوح داخليدستگاه نظارت باشد و مانع چسب تاييدكه مورد  يا رنگ تجارتيروغن 
هـاي   قالب. باشد ير مواد خارجيا ساياز بتن و  زايداز هرگونه جسم  يد عاريبا آنهاسطوح  ،ها در قالب يزير در هنگام بتن

  . دير مجاز تجاوز ننمايابعاد قطعات ساخته شده، در هر مورد از مقاد يه شود كه خطايتعب يد طوريساخته با شيقطعات پ

  يبند هاي آب واشر - 13-9

سـاخته بـوده و    شيمطابقت الزم با مشخصات قطعات پ يي انتخاب شود كه دارابه نحود يبا يبند نوع و قطر واشر آب
  :دير را برآورده نمايبتواند اهداف ز

  .ديطور كامل تامين نما هرا بن يدر محل ز يبند آب −
 .ديجاد ننمايكنواخت داخل كانال ايان يدر جر ينامطلوب تاثير يكيدرولياز نظر ه −

 .مطابق مشخصات مورد نظر بوده و در طول زمان مقرر خراب نشود يدوام كاف يدارا −

 .عمل آورد هب يرين دو قطعه مجاور جلوگياز انتقال تنش ب −

 .ديبند نما آب ييهاي اجرا در حد نشان داده شده در نقشهن را يدرز در وسط عرض ز يپهنا −

ي ها روشهاي مورد نظر كارخانه سازنده و  د قبل از استفاده از واشرها، مشخصات كامل ساخت و استاندارديمانكار بايپ
   .دينما آنهاآن اقدام به استفاده از  تاييدساخت و نصب را به دستگاه نظارت ارائه و پس از  هنگامكنترل 
، طناب )اي توپر ه مقطع داير( يكي، طناب الستيكيهاي پالست از جمله لوله ؛باشند يانواع مختلف م يدارا يبند هاي آب واشر

هاي الزم از  د كنترليبا ير روان كه بسته به نوع انتخابيغ يكياز انواع مواد پالست يراندود، نواريق يراندود، طناب آزبستيق يكنف
، يو فرسودگ يو مقاومت به كهنگ يو فشردگ ياز جمله مقاومت كشش. رديهاي معتبر مربوطه صورت گ اردنظر انطباق با استاند

زان جذب آب، مقاومت در مقابل تاثيرات هـوا و مقاومـت در مقابـل فشـار     ي، ميكيهاي الست اد حجم واشريو ازد يدرجه سخت
د يها با ن واشريقطر ا. هاي مربوطه، مطابقت داشته باشد ستانداردي الزم كنترل و با اها آزمايشراندود با انجام يق يهاي كنف واشر

لوله  ميدو سر ن يخارج يگاه و منحن هين تكيز يداخل ين منحنياي را كه ب لوله، فاصله ميانتخاب شود كه پس از نصب ن يبه نحو
  .دگرد ح مييها تشر ن واشريمشخصات دو نوع مهم ا در زير. ديپر نما يشود به خوب يجاد ميا

  يكيهاي الست مشخصات واشر -9-1- 13
ـ   هيـ و تك يبنـد  جهت آب يكيهاي الست درصورت استفاده از واشر مشخصـات و   يدارا آنهـا د جـنس  يـ لولـه، با  ميگـاه ن

  :ر باشديهاي ز يژگيو
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 يسـخت  يريگ روش اندازه( 1ايران 654 شمارهك مورد مصرف، كه بر طبق استاندارد يالست يسخت: يدرجه سخت  -الف
50د برابريگردد با ن ميييتع) 2هزيك ولكانيالست 5IRHD±3 باشد.  

 ياسـتحكام كششـ   يريـ گ انـدازه ( 764، كه بر طبق اسـتاندارد شـماره   يحداقل مقاومت كشش: يمقاومت كشش  -ب
  .باشد تر كممربع  متر سانتيلوگرم بر يك 125د از ي، نباگردد مين ييتع) زهيهاي ولكان كيالست

شـماره   كه بر طبق استاندارد يدر نقطه پارگ يكيهاي الست اد طول واشريحداقل ازد: ير نقطه پارگاد طول ديازد  -ج
  .باشد تر كمدرصد  350د از ي، نباگردد مين ييتع 764

ها و روش آزمـون   يژگيو( 1988، كه بر طبق استاندراد شماره يحداكثر مقاومت به فشردگ: يمقاومت به فشردگ  -د
، در گـردد  مين ييتع) عيهاي ما دروكربوريهاي آب، بخار، گاز، فاضالب و ه لوله يبند آب يبرا يكيهاي الست واشر

 20از  گـراد  سـانتي درجـه   70از ده درصد و در درجـه حـرارت   ) گراد سانتيدرجه  23(شگاه يحرارت نرمال آزما
  .ديد تجاوز نمايدرصد نبا

و  يبـردار  ي نمونـه هـا  روش( 1650تاندارد شـماره  اسـ  1-13طبق بند  يكيهاي الست چنانچه واشر: اد حجميازد  - ه
اد حجم واشر يازد ؛ور شوند ساعت غوطه 168به مدت  گراد سانتيدرجه  70±2در آب ) يكيهاي الست آزمون لوله

  .ديدرصد تجاوز نما 80د از ينبا
در  كالوداخـل اتـو  ساعت در  168ش ابتدا نمونه را به مدت ين آزمايانجام ا يبرا: يو فرسودگ يمقاومت به كهنگ  -و

درجـه   25 ±2خـارج كـرده و در حـرارت     كالوسـپس از اتـو   ،قـرار داده  گـراد  سانتيدرجه  70±1درجه حرارت 
. رديـ گ ينمونه انجام م يالذكر بر رو فوق جف الف، ب و يي ردها آزمايش پس از آن ؛شود يقرار داده م گراد سانتي

  :دير تجاوز نماير زيد از مقادينباه ير اولير مشخصات نمونه نسبت به مقادييحداكثر تغ
  يالملل نيدرجه ب +8تا  0 يدرجه سخت

  هيمقاومت اولدرصد  ±25 يمقاومت كشش
  هياول دارمقدرصد  -25و + 10ياد طول در نقطه پارگيازد

ـ يـ آن نبا يشود، سخت نگهداريساعت  70به مدت  گراد سانتيدرجه ±1ن چنانچه واشر در يهمچن واحـد   5ش از يد ب
  .اختالف داشته باشد گراد سانتيدرجه  23شده در  يريگ اندازه يبا سخت يلالمل نيب

                                                       
 رانيا يقات صنعتيموسسه استاندارد و تحق -1

2- Vulcanized or thermoplastic 
عدد صفر نشان دهنده سختي جسمي است كه مدول يانگ آن صفر شود كه  تعريف مياي  سختي به گونه رجهد: الملي درجه سختي بين -3

  .باشد و عدد صد نمايانگر سختي جسمي با مدول يانگ نامحدود است
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  راندوديق يهاي كنف مشخصات واشر -9-2- 13
تـر   بهتر، بـيش  يبودن و امكان دسترس يعلت اقتصاد هراندود، بيق يهاي از نوع طناب كنف اصوال امكان استفاده از واشر

كنواخـت و  يوسته، ين جنس، پياز بهتر بايد مورد استفاده يب كنفاف طناين نوع واشر، اليدر صورت استفاده از ا. باشد مي
صـورت غـالف،    كامال اشـباع شـده و سـپس دور تـا دور آن، بـه      يريباشد و ابتدا تار و پود آن توسط مواد ق يبا طول كاف

د ازيه نباياول يقطر طناب كنف. راندود شوديق
3
هـاي   قبـل از مصـرف واشـر     .تر باشـد  راندود شده كميواشر ق ييقطر نها 2

ش، با تاييد دسـتگاه  يج آزمايانجام شود و در صورت مثبت بودن نتا آنها يرو ر بريي زها آزمايشد يراندود شده بايق يكنف
  .باشد ميمجاز  آنهانظارت، كاربرد 

ـ مورد نظر را كه كام يبند از واشر آب متر ميلي 100اي به طول  قطعه: ش جذب آبيآزما  -الف طـور   هال خشك باشد، ب
ك ظـرف  يدر  يصورت افق م سپس آن را بهيينما يگرم وزن م 1/0حساس با دقت  يك ترازوينمونه برداشته و با 

 21 ±3با درجه حـرارت   يآب قرار داشته باشد، در اتاق متر ميلي 25نمونه حدود  يي كه بر روبه نحوآب مقطر، 
. ميينمـا  ياعت نمونه را از آب خارج كرده و بالفاصـله آن را وزن مـ  س 24پس از . ميده ي، قرار مگراد سانتيدرجه 

  .ديدرصد تجاوز نما 4د از يه نبايش وزن نمونه نسبت به وزن اوليافزا
زان نمـوده و آن را  يـ ك قاب آويرا از  يبند متر از واشر آب ميلي 100: يريش مقاومت در مقابل نرم شدن مواد قيآزما  - ب

م يتنظ گراد سانتيدرجه  80 ±5را به وسيله ترموستات در حد  كالودرجه حرارت اتو. ميده يقرار م كالوك اتويداخل 
گونـه   چيهـ . ميكنـ  يم يقا بررسيآن را دق يت ظاهريخارج نموده و وضع كالوساعت آن را از اتو 24پس از . ميينما يم

  .جاد شده باشديمورد آزمون اد در واشر يباشد، نبا رويتكه با چشم قابل  ير شكلييا تغيزش و ي، شره، رينرم
ه نموده و آن را به مدت يته يبند متر از واشر آب ميلي 100ك نمونه به طول ي: هواات ش مقاومت در مقابل تاثيريآزما  - ج

ور  ساعت به حالت غوطه 24سپس آن را به مدت . ميده يقرار م گراد سانتيدرجه  74با درجه حرارت  يروز در اتاق 7
كه  يدر داخل ظرف يطور عمود هسپس نمونه را ب. ميده يط قرار ميمح يدر درجه حرارت معمول يدر داخل ظرف آب

ت يآن را در وضـع  يل مناسـب يخته شده قـرار داده و بـا وسـا   يداخل آن آب ر) نصف طول لوله(متر  ميلي 50با ارتفاع 
كـه درجـه آن    يزريـ در فررا  – داز آن در داخل آب قرار دار يميكه ن - سپس ظرف و نمونه . مايينم يمذكور ثابت م

پس از آن نمونه . خ بزنديم تا آب درون ظرف كامال يده يقرار م يباشد، به مدت كاف گراد سانتيدرجه  - 15 ±5حدود 
كـه   پس از ايـن . ميده ي، قرار ماست گراد سانتيدرجه  28 ±10كه درجه حرارت آن در حد  يرا خارج كرده و در اتاق

پس . ميينما يبار تكرار م 10كل فوق را يس. ش تمام شده استيكل آزماين سي آب شد، اولخ درون ظرف نمونه كامالي
اتاق قرار داده و سپس  يساعت در درجه حرارت معمول 48ش، نمونه را از ظرف خارج نموده و به مدت يبار آزما 10از 

د آمده باشد و يد در نمونه پدينبا ينگونه ترك، شكاف، تكه و جداشد چيه. ميده يقرار م ينمونه را به دقت مورد بررس
  .آن حفظ شده باشد هياول يعيت طبيد كامال وضعيبا
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را انتخاب نمـوده و آن   يبند از واشر آب متر ميلي 100به طول  يميقطعه مستق: ش مقاومت در مقابل فشاريآزما  -د
 يرويـ گرفتـه باشـد، تحـت ن    قـرار  يحالت افق هي كه كامال ببه نحو گراد سانتيدرجه  20 ±2را در درجه حرارت 

 متـر  ميلـي  5/0جـاد  يقه ايكه در هر دق يبه نحو يجيطور تدر هرا ب يفشار يروين. ميده يكنواخت قرار مي يفشار
 50قطر واشر در جهت اثر بار  يزان فشردگيم تا ميينما يد، اضافه ميدر قطر واشر در جهت اثر فشار نما يفشردگ

طـول و هـر    متـر  سـانتي هـر   يلوگرم به ازايك 2د از يمقدار فشار وارده نبا ن لحظهيدر ا. ه شوديدرصد مقدار اول
  .باشد تر كمقطر واشر  متر ميلي

  تيفيكنترل ك -13-10

توسط  1:1اس يد شابلون مقطع كانال با مقيشده در هر پروژه با ينيب شيهاي پ پ كاناليمنظور كنترل ابعاد مقاطع ت به
ـ  . كنترل گردد اآنهد شده توسط يه و قطعات توليمانكار تهيپ ر يتـر از مقـاد   د كـم يـ وجـه نبا  چيهـ  هضخامت پوسته كانـال ب

د كـامال  يـ هـا، با  لولـه  مين يداخل ه سطوح جدارهيكل. باشدهاي مجاز  پس از منظور نمودن رواداريها  شده در نقشه مشخص
ش يو در آزمـا  باشـد  ميها  لهلو ميد نيدر تول يار مهميعامل بس يب زبريضر. باشد يو ناصاف يصاف بوده و فاقد هرگونه زبر

  .ديتجاوز نما يخصوص يا مشخصات فنيها  شده در نقشه ينيب شيزان پيد از مي، نباين زبرييمربوط به تع
 يي خـارج هـا  قسمتو چه در  يي داخلها قسمت، چه در يد دقت شود كه در سطوح بتنيدر موقع باز نمودن قالب با

هـاي   د محـل يـ ، نبانقايصن نوع يدر صورت وجود ا. ديايوجود ن به يشكاف و ي، شكستگيدگيگونه ترك، لب پر چيكانال، ه
كـه   ييهـا  ا بـتن يها و  ن نوع بتنيا. گر پوشاند و آن را محو نموديا مصالح دير، به وسيله مالت يا تعميمورد نظر را با رنگ 

د از رده خـارج  يـ قابل قبول نبـوده و با وجه  چيه هباشد ب رويتا قابل يرون زده باشد و يكرمو بوده و آرماتور آن از قطعات ب
ا وارد يـ از بتن جدا شـده و از زدن ضـربه و    يراحت ها به د دقت نمود كه قالبيها از بتن، با در موقع جدا نمودن قالب. شود

ن يـ كـه بـه ا   يبتنـ . گـردد  يخـوددار  -كند يخته شده صدمه وارد ميكه به بتن تازه ر- ن نوعياز ا يآوردن فشار و حركات
ن يـ مورد نظر باشد از ا  يو ابعاد اسم يد كامال متراكم، بدون نقص و مطابق با مشخصات فنيشود با ياز قالب جدا م بيترت

د يـ د شده بايهاي تول لوله ميه نيكل يمقاومت و مشخصات هندس. محافظت شود يخوب هد بيقطعات تا زمان حمل و نصب با
هاي الزم،  يريگ ش و اندازهيد شده، با انجام آزمايبوده و قطعات تول ييي اجراها نقشهمورد نظر و  يمنطبق با مشخصات فن

ـ يگر جهت رفع عيا مصالح دياستفاده از مالت . دستگاه نظارت واقع شود تاييدمورد  هـا مجـاز و قابـل قبـول      لولـه  ميوب ن
  .لوله باشد ميگاه ن هيدر قسمت تك نقايصن ياگر ا مخصوصا. باشد مين

 كه طوري بهد شده، يف قطعه تولين شماره رديد و همچنيخ توليپ، تاريد شماره تياخته باس شيه قطعات پيكل يدر رو
  .و از بين برد، حك كرد ي كه نتوان آن را پاك نمودبه نحوباشد و  رويتقابل  يراحت هب
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، يات فنت ساخت و مشخصيفيد، از نظر كيد قبل از خروج از محل تولي، باآنهاساخته و متعلقات  شيهاي پ ه كاناليلك
دسـتگاه   تاييـد د مـورد  ين قطعات مختلف قبل از نصب بايهمچن. دستگاه نظارت برسد تاييدقرار گرفته و به  يمورد بررس

  .شود يرقابل قبول دستگاه نظارت خودداريده غيد بيرد و از نصب قطعات آسينظارت قرار گ

  ها كانال يكنترل خمش طول -10-1- 13
 تاييدد قبال به يكنترل با يش و مبانيروش آزما. رديش قرار گيمورد آزما يد از نظر خمش طوليبا يديهاي تول لوله مين

  .دستگاه نظارت برسد

  ها كانال يكنترل خمش عرض -10-2- 13
كنتـرل   يس روش و مبانراسامانكار و با نظارت دستگاه نظارت و بيد توسط پيش ساخته بايهاي پ كانال يخمش عرض

  .ور مستمر كنترل شودط هب ،شده است تاييدتوسط دستگاه نظارت  ه قبالك

  ها جدار كانال يب زبريكنترل ضر -10-3- 13
ب يد صاف، نرم و بدون عي، باگردد ميد جهت نصب خارج يد شده، كه از كارگاه توليهاي تازه تول لوله مين يسطوح داخل

ت، يـ فيي كنتـرل ك هـا  آزمـايش كـه در   يبه نحـو . هاي هوا باشد از حباب يهاي ناش  ياز فرورفتگ يعار يزان معقوليو به م
تجـاوز  ) ن شـده اسـت  ييتع كننده كانال ديكه توسط كارخانه تول(نگ از مقدار مورد نظر يمربوط به فرمول مان يب زبريضر
  .دستگاه نظارت برسد تاييدد قبال به يكنترل آن با يو مبان يب زبريش ضريروش آزما. ديننما

  ها لوله كانال ميساخت ن يروادار -10-4- 13
ن يـي تع يخصوصـ  يدر مشخصـات فنـ   آنهـا ر مشخصـات  يا توجه به ابعاد، ضخامت و ساها ب لوله ميهاي مجاز ن يروادار

 تاييداز و ين قسمت آورده شده است كه در صورت نيدر ا يمتر 7و  5هاي  لوله ميهاي ن يعنوان راهنما روادار هب. گردد مي
  . خواهد بود يديكنترل قطعات تول يدستگاه نظارت مبنا

 درصد±1/0  لولهميطول ن
1  لولهميانه نده

  ياندازه اسم 200

 ير اسميمقاد±05/0  ضخامت پوسته
 درصد±1/0 نسبت به امتداد محور يانحراف افق
خـود طبـق نقشـه     ياز محـل واقعـ   متـر  ميلي 7ش از يد بيشده در شبكه جوش شده نبا هاي مصرف لگردين ميهمچن

، كه در مجاورت درز آنها ييانتها متر سانتي 10لوله در  مين يو خارج يوح داخلحداكثر انحراف مجاز در سط. جا شود جابه
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د ي، نبا ها هيپا يها در طول آن، پس از نصب بر رو لوله مير نين خط زيتر نييپا. باشد مي متر ميلي 2رند يگ يه قرار ميپا يرو
  .باشد متر ميلي 5ش از يز بيخ ياي دارا چ نقطهيدر ه

  ساخته شيهاي پ ات كانالت متعلقيفيكنترل ك - 10-5- 13
 يروش و مبان. رديو كنترل قرار گ يطور مستمر مورد بررس هد بيد شده بايابعاد و مشخصات قطعات تول ،ديت توليفيك

  . ر در كنترل قطعات الزم استيز يتوجه به اصول كل. دستگاه نظارت برسد تاييده و به يمانكار تهيد توسط پيكنترل با
زان يم .د شوديشود تول يارائه م ييي اجراها نقشهس ابعاد و مشخصات مورد نظر كه در اراسد بيه متعلقات بايكل −

  .باشد مي متر ميلي 5ي ها نسبت به ابعاد اسم ها و كفشك هيپا يانحراف مجاز در ابعاد و آرماتوربند
را جهـت   يفد مقاومـت كـا  يـ د و بـتن با يـ وارد آ ياي به قطعه بتنـ  گونه صدمه چيد هيهنگام باز كردن قالب نبا −

  .جايي كسب كرده باشد جابه
ـ  يز يلوله رو ميه، نيپا ين رويكفشك، ز يه روياستقرار پا(گر يكدي اتصال قطعات به − ـ ين و واشـر ب و   لولـه  مين ن

ه و بـه  يمانكار تهيكه توسط پ - ن شدهيتدو  شيد با برنامه از پيساخته با شيبند شدن كامل كانال پ و آب) نيز
 .صورت مستمر كنترل شود به - رسد يدستگاه نظارت م تاييد

  ساخته  شيقطعات پ نگهداري -13-11

، در محوطـه كارگـاه   آنهـا كه جهت انباشت نمـودن   يد در مكان مناسبيد بايساخته پس از تول شيهاي پ لوله ميه نيكل
. شوند يپاشآب يبه نحو مناسب  ،يطيط محيروز اول با توجه به شرا 7گردد و حداقل در طول  نگهداري شود، ي مينيب شيپ

 نگهـداري  يباشد و وسعت آن برا يا آلودگيد كامال صاف، مسطح، متراكم و فاقد هرگونه عوارض يمحل انباشت قطعات با
باشـد   يكه بستر محل انباشت قطعات، خاك يدر صورت. باشد يد شده تا قبل از حمل به محل نصب كافيه قطعات توليكل
الف تا ت  )3-3-3-6(ر مجاز مندرج در جداول ي، از مقاديمان مصرفيه نوع سد درصد سولفات موجود در آن با توجه بينبا
  . ديتجاوز نما) آبا(ران ينامه بتن ا نييآ

 ا آبيـ اطـراف و   يهاي جـار  وجه آب چيباشد و به هگرفتگي  در معرض آبد يو انبار نمودن قطعات نبا نگهداريمحل 
ه يد به روش مناسب تخليز بايمحوطه انبار ن يهاي اضاف ن آبيهمچن. شوند ساخته جمع شيد در اطراف قطعات پيباران نبا 

مناسب و بـه صـورت رو بـه     يا بتني يبالشتك چوب 2 يد هر كدام بر رويساخته، با شيهاي پ لوله ميهنگام انباشت ن. گردد
ابعـاد و  . لوله باشـد  ميسر نمتر از دو  سانتي 100تا  80د به فاصله يهاي مذكور با محل قرار گرفتن بالشتك. رنديباال قرار گ

و حفـظ   نگهـداري قـادر بـه     لوله را حفظ نموده و در تمـام حـاالت،   ميباشد كه كامال تعادل ن يد طوريها با شكل بالشتك
شـاخه   5انبار نمودن تا . باشد - نندياي بب گونه صدمه چيكه ه رند، بدون اينيگ يهم قرار م يكه به رو -ها  لوله مين يداريپا
. باشد ميهم مجاز  يهاي بزرگ، بر رو پيت يلوله برا ميشاخه ن 3هاي كوچك با نظر دستگاه نظارت و تا  پيت ي، برالوله مين
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گونه  چيگر هيكديها با  لوله ميك امتداد قائم قرار گرفته و نيلوله كامال در  ميهاي هر سمت ن ه بالشتكيكه كل نيا مشروط بر
هـاي   بالشـتك  يـي از سطح رو يحالت قسمت نيدر ا. الزم باشد يباربر ينبار داران محل اينداشته باشند و زم ينقطه تماس

   .لوله در كف منطبق باشد ميپ نيهمان ت يداخل يقا با منحنيشكل بوده و دق يد قوسيف دوم به باال بايهاي رد لوله مين
كه در هر زمان امكان  يبه نحو شوند، نگهداريد يد بايب شماره توليبه طور جداگانه و به ترت مهر كدا ،قطعات مختلف

ب زمان سـاخت  يو حمل قطعات به سهولت و ترت يريد شده موجود در كارگاه باشد و بارگيبه هر نوع قطعه تول يدسترس
  . رديبتواند انجام گ آنها

  د شده يقطعات تول يو حمل و بارانداز يريبارگ -13-12

د، جهـت نصـب بـه    يدستگاه نظارت بر طبق نوبت تول توسط تاييدو پس از  يآور ان دوره عمليد در پايه قطعات بايكل
  . ساخته منتقل گردند شيپ ياريهاي آب محل احداث كانال

 آنهـا  يريا بـارگ يـ كه جهت حمل و نقل در محوطـه كارگـاه و    يليد با توجه به وسايگر بايساخته د  شيه قطعات پيكل
ه يـ كل نگهـداري انبـار نمـودن و   . گردند نگهداريو  دستگاه نظارت انباشت تاييدشده است به نحو مناسب و با  ينيب شيپ

  . وارد نشود آنهابه  يبيگونه آس چيرد كه هيانجام گ يد به نحويقطعات با
پـروژه، طـول و    يات محـل اجـرا  يو نصـب بـا توجـه بـه خصوصـ      ي، حمل و باراندازيريل بارگينوع و مشخصات وسا

گـردد و بـه تاييـد     ن ميييمانكار تعيتوسط پ يايل اقتصادساخته و مس شي، نوع و تعداد قطعات پيمشخصات راه دسترس
و در طول  ي، حمل و نصب به راحتيريد آنچنان باشد كه بارگيزات الزم بايل و تجهيانتخاب وسا. رسد يدستگاه نظارت م

طعـات در  و مهـار ق  ي، باراندازيرياي انجام شده و بارگ ه ن و ضوابط حمل و نقل جاديس قوانراساشده و ب ينيب شيمدت پ
جـاد  يرد و باعـث ا يـ و با نصب عالئم هشـدار دهنـده صـورت گ    يو حفاظت يمنيت كامل مسايل ايه با رعاينقل وسايل يرو
حمـل و در   ،د قبال به محل نصـب يساخته با شيهاي پ نيها و ز هيها، پا كفشك. نگردد يو جان يمال  گونه عوارض سوء چيه

به محل نصب حمـل شـوند كـه قـبال      يساخته وقت شيهاي پ  لوله ميشود ن يسعامكان  دحتا د يبا .سه شوندير ريطول مس
ن يه شده باشند و بـد يطبق مشخصات ته يبند هاي آب ها كامال انجام شده و واشر نيها و ز  هيها، پا ، نصب كفشكيحفر پ

جهـت نصـب در مرحلـه بعـد     مجدد آن  يريو بارگ يانداز را در محل خود قرار داده و از بار  لوله ميما نيلحاظ بتوان مستق
ط مـذكور فـراهم نباشـد و    يل شـرا يـ هـر دل  لوله به محل نصب به ميدر صورتي كه در موقع حمل ن. ديبه عمل آ يريجلوگ

ا ي يهاي چوب ها توسط بالشتك لوله ميد نير كانال گردد، بايها در مجاورت طول مس لوله ميسه نمودن نيمانكار مجبور به ريپ
   .ن قرار داده شونديزم يرو 11-13شده در بند  برطبق مشخصات ذكر يبتن

ك يا السـت يـ  يهاي چوب د مجهز به بالشتكيرند بايگ يها مورد استفاده قرار م لوله ميكه جهت حمل ن ييلرهايا تريون يكام
خـود   يدر جـا  د به طور كامال محكـم يدر موقع حمل با آنهادارنده  ل نگهيها و وسا لوله  مين. دارنده مناسب باشند ل نگهيو وسا

  . خود تكان بخورند يد از جاير نبايانداز در مس ا وجود دستيهاي وارده و  وجه در اثر تكان چيت گردند و به هيتثب
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  ها و متعلقات  نصب كانال -13-13

  ها  هيمحل پا يساز ر و آمادهيكردن مس ادهيپ -13-1- 13
و  يـي ي اجراهـا  نقشـه هـا طبـق    نـال ر كايق محور مسـ ياده نمودن دقيات نسبت به پيد قبل از هرگونه عمليمانكار بايپ

. ديـ ، اقدام نماباشد ميشده توسط دستگاه نظارت  تاييدمشخصات  ي، كه دارايبردار نقشه يمسطحات يس نقاط مبناراساب
هـاي   ق رقـوم ي، جهت كنترل دقيبه تعداد و دقت كاف يارتفاع يها، نقاط مبنا ر كاناليد در طول مسيمانكار باين پيهمچن

 . ديكف كانال نصب نماه و يپا ي، رويپ

ر اطالعـات منـدرج در   يب و سـا يپ، ارتفاع، شـ يس امتداد، طول، اندازه، تراساد بيات نصب در تمام طول شبكه بايعمل
ها كه بـا   در محل قوس ين دو كانال متواليه مجاز انحراف بيزاو. ها و مشخصات و با تاييد دستگاه نظارت انجام شود نقشه

و  يخصوص يا در مشخصات فني ييهاي اجرا ها، در نقشه و قطر كانال يبند هاي آب صب واشرن و محل نيتوجه به عرض ز
تر از حد مجاز،  ر بيشير مسييتغ يايزوا يبرا .ت گردديمانكار رعايد توسط پين شده است، باييا توسط دستگاه نظارت تعي

در . ر اسـتفاده شـود  ير مسييهاي تغ ا حوضچهي ه انحرافيهاي زاو ا دستور دستگاه نظارت، از سازهي ييهاي اجرا طبق نقشه
رد كـه محـل اتصـاالت    يـ ي صـورت گ به نحود يها با رير مسييتغ  ها در محل واره حوضچهيد يها بر رو هر حال نصب كانال

 .شده باشد يبند كامال آب

  ها  و نصب كفشك يكن يپ - 13-2- 13
هـا   ختن بتن مگر و نصب كفشكي، ريكن ينسبت به پ ييي اجراها نقشهمورد نظر و  يد طبق مشخصات فنيمانكار بايپ

ا مشخصـات  يـ مـان  يي پهـا  نقشـه خبنـدان در  يبا توجه به نوع و جـنس خـاك محـل و عمـق      يكن يعمق پ. دياقدام نما
  . گردد مين ييدستگاه نظارت تع تاييدبا  يكن يپ  عمقصورت  نيار يدر غ. گردد مي مشخص  يخصوص يفن

مجموعـه   يكه محـور طـول   يمحل خود و به موازات هم نصب شوند به نحو ق دريد به طور دقيه بايهاي هر پا كفشك
قا يهاي مجاور دق هيهاي پا ر كانال بوده و فاصله آن تا محور مجموعه كفشكيه كامال عمود بر محور مسيهاي هر پا كفشك
نشـان   يـي ي اجراهـا  نقشهر گر كه ديكديها در كنار  و نحوه قرار گرفتن كفشك يياجرا جزييات .ها باشد لوله مين لبرابر طو
 . ت گردديمانكار رعايد به دقت توسط پيبا ،شود يداده م

  لوله مين و نيه، زينصب پا -13-3- 13
دسـتگاه   تاييـد بـه   آنهـا رد و روش نصب يصورت گ ييي اجراها نقشهد طبق مشخصات يها با لوله مين و نيه، زينصب پا

  . نظارت برسد
ن مشـترك  يـ ز يرو يهاي متـوال  برابر و نحوه قرار گرفتن كانالد يهاي دو طرف با نيز يطول اتكا هر كانال رو −

 .تر باشد ن كميك چهارم عرض زيد از ينبا نزي يحداقل طول اتكا كانال رو. نه باشديد قريبا
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 1، يمتـر  5هـاي   كانـال  يمتـر و بـرا   سانتي 2، يمتر 7هاي  كانال ين برايز يهاي دو كانال رو ن لبهيفاصله ب −
 .متر باشد سانتي

ه مـالت ماسـه و   يـ توان از ال يق كف كانال ميتامين رقوم دق ين برايم زياز باشد، جهت رگالژ و تنظيچه نچنان −
ه يـ ن اليضخامت ا. ه استفاده نموديپا ين و سطح بااليريهاي ز گاه هين سطح تكيدر ب 3به  1مان به نسبت يس
  . تر باشد متر بيش سانتي 2تر و از  متر كم سانتي 5/0د از ينبا

د با مواد مناسب كامال پر شـود تـا در محـل    يبا يه تا لبه سطوح داخليلوله در محل هر پا مين دو نيب فاصله −
گر نشـود  يلوله د ميلوله به ن مين كيد موجب انتقال تنش از ين مواد بايا. ديننما يكيدروليجاد تالطم هيدرز ا

ن مصالح در فصل پـنجم  يمشخصات ا. شدها انعطاف الزم را داشته با و در مقابل انقباض و انبساط بتن كانال
  .استآورده شده  4- 14- 5بند 

ن مربوطـه در بدنـه سـازه    يـ شكل با ز هم ييهاي بتن مسلح درجا، مجرا لوله به سازه ميهاي ن اتصال كانال يبرا −
ن يـ ن در ايـ ز يار رويار هم اندازه با شيك شيگردد و  جاد مييلوله ا ميكانال ن يو خروج يمزبور در محل ورود

ـ  ين شيدر ا يبند شود و پس از قراردادن واشر آب يه ميمجرا تعب ن مجـرا مسـتقر   يـ ا يلولـه بـررو   ميار كانـال ن
  . د به تاييد دستگاه نظارت برسدين محل بايدر ا يبند مناسب بودن نحوه استقرار و آب. گردد مي

  مجاز نصب قطعات  يخطا -13-4- 13
و  يـي ي اجراهـا  نقشـه ق كامل بـا  يساخته جهت تطب شيپ ات نصب قطعاتيعمل يد كمال دقت را در اجرايمانكار بايپ

ر مشـخص شـده   يـ مجاز كه در ز يد از خطايات نبايعمل ياجرا يوجه خطا چيه مربوطه به عمل آورد و به يمشخصات فن
  . دياست، تجاوز نما

   متر ميلي ±5    اختالف ارتفاع كف كانال پس از نصب نسبت به رقوم خط پروژه −
   متر ميلي ±10  ريشده بر طبق پالن مس يكوب ميخبه محور  انحراف محور كانال نسبت −
   متر ميلي 2    لوله مجاور در محل درز مشترك مياختالف سطح كف دو ن −
  ه يرتفاع پاا درصد 5/0      يه نسبت به قاعده آن از امتداد شاقوليپا يانحراف باال −
  متر ميلي ±5      يلوله متوال مين دو نيهاي ب رات مجاز عرض درزييتغ −
 متر ميلي ±7          نسبت به امتداد محور يراف افقانح −

 .شود مالحظه يگونه نشت چيهنبايد در محل درز  −

  ل شده يت شبكه تكميفيك تاييد -13-14

هـاي   شـبكه كانـال   يمان، اجزايشده در پ ينيب شيات پيه عمليافتن كليان يها و پا هيپا يها بر رو لوله ميپس از نصب ن
د طبـق  يـ مانكـار با ي، پيب و نقصيدر صورت وجود هرگونه ع. ت قرار خواهد گرفتدستگاه نظار يساخته، مورد بررس شيپ



  311  01/08/92ساخته شيپ يها كانال قطعات نصب و حمل ساخت، - سيزدهم فصل

 
 

ان آب، يـ جر يهـا بـا برقـرار    لوله مير از نيك مسيسپس در . ديعا اقدام نمايسر آنهاه ينظر دستگاه نظارت نسبت به رفع كل
 يگونه نشت چيد هيبانش مذكور يزماآ هنگامها در  لوله مين. رديش قرار گيمورد آزما آنها يبند و آب يكيدروليات هيخصوص

هرگونـه  . باشـد  ييو طـرح نهـا   ييهاي اجرا مطابق با مشخصات مورد نظر در نقشه آنهاان آب در يات جريداشته و خصوص
ها  لوله ميد مطابق نظر دستگاه نظارت مرتفع شود و نيبا ،معلوم گردد يكيدروليش هيوب كه در آزماير عيا ساينشت آب و 

   .رديدستگاه نظارت قرار گ قبولش شده تا از هر نظر مورد يآزما  دوباره
هـاي مجـزا و    هاي نصب شده بنابر نظر دستگاه نظارت ممكن است در شاخه لوله مين ييت نهايفيي كنترل كها آزمايش

 .  رديانجام گ زمان هما در تمام شبكه به صورت ي

  ساخته  شيپ يهاي بتن سازه -13-15

د و پـس از  يـ ك كارگـاه تول يـ به صورت متمركـز در   يو زهكش ياريه در سامانه آبمورد استفاد ياز قطعات بتن يبخش
  : باشند ير ميها شامل موارد ز ن سازهيا. شود يده و نصب ميبه محل حمل گرد يفيك تاييد

  ... م آب ويرآالت، تقسيهاي ش حوضچه يدرپوش بتن -1
 هاي كوچك  اده در كاناليپل عابر پ -2

  يح كارگاهر مسليمسلح و غ يهاي بتن لوله -3

 ... ي حفاظ وها بلوك، ريز خاكواره يكانال و د يروانيپوشش ش يشامل قطعات بتن يقطعات حفاظت -4

دسـتگاه نظـارت و بـا     تاييـد و  تقاضاي كتبي پيمانكار ر و بايل زيمواقع بنا به دال يالذكر، در برخ عالوه بر قطعات فوق
هاي  توان سازه ي، ميط نامساعد جويدر شراساخت در محل امكان عدم ، يسازه بتن يفيع در انجام كار، ارتقا كيهدف تسر

 آنهـا ن يتـر  هـا كـه عمـده    ن سازهيابعاد و وزن ا. د نموديز به صورت متمركز در كارگاه تولير كانال را نيدر مس يكيدروليه
از و بـا  يـ صـورت ن  مان متناسـب باشـد و در  يشده در اسناد پ ينيب شيپ ربط ذي آالت ماشيند با ير است بايشامل موارد ز

  . گردد تامين دستگاه نظارت دستور
  ريآبگ -1
 مقسم -2

 زيسرر -3

 پارشال فلوم -4

 پل عابر -5

، متـراكم كـردن   يزيـ ر د، حمل بتن، بـتن يبتن، سالن تول يمشخصات كارگاه، برنامه كار ساخت و نصب، مشخصات فن
مانكـار  يسـاخته بـوده و پ   شيهاي پ ، مشابه كانالنگهداريت و يفي، كنترل كيندب ، مشخصات قالب و قالبيآور بتن، عمل
  . است آنهات يملزم به رعا
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. و پوشش كانـال باشـد   يكن ، كانالريز خاكد منطبق بر برنامه احداث يبا يكيدروليهاي ه ، حمل و نصب سازهيريبارگ
 يگـذار  ي، سـازه جـا  يدات الزم و بسترسـاز يده و پس از تمهيو رقوم مشخص گرد يق سازه از نظر مختصاتيت دقيموقع

آماده شود و پـس از تاييـد مشخصـات بسـتر از نظـر رقـوم،       فني خصوصي ها و مشخصات  د طبق نقشهيبستر با. شود يم
   .شود ساخته در محل نصب  شياستحكام، سازه پ سطح و ينواختيك

نكـار  مايست و در صورت وقوع آن پيرفته نيسازه پذ ييجا ا جابهيشده  ينيب شيهاي پ ا نشست نسبت به ترازي يبرآمدگ
را  هـا  نقشـه ط اعـالم شـده در   يتكرار نموده و شـرا  دوبارهفوق را  يياست طبق دستور دستگاه نظارت، مراحل اجرا موظف
  .دينما تامين
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1پيوست 14

  ساز مسالههاي  ژه در خاكيدات ويتمه
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  ساز مسالههاي  ژه در خاكيدات ويتمه -1 وستيپ

  كليات - 1- 1.پ
هاي متورم و  ر، خاكيپذ هاي انحالل ساز مانند خاك هاي مساله خاكهاي داراي  در محدودهانال الزاما ر كيدر صورتي كه مس
خبندان عبور كند، يهاي حساس در مقابل  بتن، خاك يمواد مضر برا يهاي حاو ر، خاكيپذ شيهاي فرسا منقبض شونده، خاك

د بـر اسـاس مشخصـات    يـ گـر با يد يـي دات اجرايـ ب تمها انتخـا يـ ك بسـتر مناسـب و   يبه  يابيدست يها برا ن خاكياصالح ا
دستگاه نظـارت  نشده بود، طبق دستورات  ينيب شيپ يخصوص يا چنانچه در مشخصات فنيو  ييهاي اجرا ، نقشهيخصوص يفن

سـاز باشـد،    مسـاله  ريـز  خـاك ا خـاك مـورد اسـتفاده در سـاخت     يكه خاك بستر و  نيا  ن موارد بسته بهيدر ا. رديگ يصورت م
  .باشد مي يقابل بررسدستگاه نظارت و تاييد  يشگاهيي آزماها آزمايشج يس نتاراسال بيهاي ذ رراهكا

  ريهاي تورم پذ خاك - 2-1پ
 ريـز  خاكو ) خاك يبسته به فشار تورم(هاي سبك  سازه يشده، پ هاي پوشش عنوان بستر كانال هر بيپذ هاي تورم خاك

ر يخاك مس يريپذ ل تورميس پتانسراسادستگاه نظارت ب. شود يرت مب و خساي، موجب تخريبدنه جاده با پوشش آسفالت
ت كانـال در  يـ زان اهميـ ط كانال از نظر ابعـاد، م يكانال، مصالح مناسب و مصالح و مواد اصالح كننده قابل دسترس و شرا

ط آب ياپـروژه، شـر   شـده در  ينـ يب شي، نوع پوشش پيريز خاكي، ارتفاع بردار خاكدست ساختمان در كل شبكه، عمق 
جهت  .و جهت اجرا ابالغ كند تاييدر را يهاي ز از راهكار يبيا تركيك يتواند  يگر ابعاد و مشخصات پروژه، ميو د ينيرزميز

  :دارد يهاي الزم را معمول م يمانكار همكارين راه حل، پيتر به مناسب يابيدست
  .ير با خاك معموليپذ اختالط خاك تورم −
  .زان تراكم خاكيكاهش م −
  .)نهيتر از رطوبت به درصد بيش 3تا  2(ش رطوبت تراكم يافزا −
 .از نشت رطوبت به خاك بستر يريمنظور جلوگ ر پوشش كانال بهيز يبند قيعا −

  .، مانند آهك به آنير با افزودن مواد افزودنيپذ اصالح خاك تورم −
  .)رينفوذناپذ يغشا(ر يپذ هاي انعطاف هاي سخت و استفاده از پوشش عدم استفاده از پوشش −
  با ضخامت مناسب ض خاك يتعو −
 .الزم يق اصالحيشده و ارائه طر ينيب شيهاي پ پوشش كانال از نظر ضخامت و درز يبررس −

  .دار هاي مساله كانال و مسلح كردن در محدوده يپوشش بتن يبررس −
  .يبردار خاكهاي واقع در  كانال ياز برايض خاك بستر تا عمق مورد نيتعو −
 .ينيرزميهاي ز انيهاي باالدست و جر مقابله با نفوذ رواناب ياي مناسب برا در فاصلههاي حائل  احداث زهكش −
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  هاي واگرا خاك -3- 1.پ
 ريز خاكر كانال چه به لحاظ بستر و چه به لحاظ يتواند در مس يم يداتيست كه با انجام تمها هايي خاك واگرا جزو خاك

منابع قرضه دورتر مقـرون  دستگاه نظارت ص يا بنا به تشخيوجود ندارد و  گرينه ديكه گز يدر مناطق .رديمورد استفاده قرارگ
  :باشد مير قابل اجرا يشرح ز به يو تاييد دستگاه نظارت اقدامات يشگاهيهاي آزما يس بررسراسا، بباشد ميبه صرفه ن
  كانال ير پوشش بتنيلتر مناسب در زيه زهكش و فيال ياجرا −
  ن يدر تراز مع ينيرزميت سطح آب زيتثب يبرا ينيرزميا زي يهاي سطح زهكش ياجرا −
  مانند آهك ياصالح خاك واگرا به كمك اختالط آن با مواد افزودن −
 صورت مستقل ا بهيو  ير پوشش بتنيدر ز 1رينفوذناپذ ياستفاده از غشا −

س راسـا از بيـ مقدار آهك مورد ن .باشد ميدرصد  4تا  1ن ينسبت آهك به وزن خشك خاك بدر اصالح خاك با آهك، 
و عدم اختالط كامل آهـك بـا    ييهاي اجرا در هر حال در جهت جبران خطا .دست خواهد آمد به يشگاهيهاي آزما يبررس

  .ج اضافه نمودياز حاصل از اين نتايدرصد به آهك مورد ن 1تا  5/0ن يد بيخاك با

  هاي گچ دار خاك - 4- 1.پ
بستر و بدنه در  يها برا ن نوع خاكيمصرف ا يبوده و برا ساز عنوان بستر كانال و زهكش مساله گچ به يهاي حاو خاك

ن مـورد سـكوت   يـ در ا ييهاي اجرا ا نقشهي يخصوص يش از مقدار مجاز باشد و در مشخصات فنيكه درصد گچ ب يموارد
 اجـرا بـه   ير را بـرا يـ هـاي ز  از روش يبيا تركيك ي يشگاهيهاي آزما يتواند بر اساس بررس يشده باشد، دستگاه نظارت م

  :ديمانكار ابالغ نمايپ
هـاي كانـال بـا عـرض      يروانيم متر در كـف و در شـ  ير حداقل به عمق نير با خاك نفوذناپذيض خاك مسيتعو −

  .دن خاكيكوب يالزم برا يياجرا
  .ها ر پوشش كاناليز ير با ضخامت كم براينفوذناپذ يه غشاياستفاده از ال −
  .ريپذ عنوان پوشش انعطاف با ضخامت مناسب به يمرير پلينفوذناپذ يپوشش كانال با غشا ينيگزيجا −
ات يـ ي باشـد و عمل بـردار  خـاك رمجاز، كـال در  يغبه ميزان گچ  حاوير كانال در محدوده يكه مس يطيدر شرا −

شده و  يباشد، مقطع كانال آب انداز يمان عمليپوشش با توجه به مدت پ يقبل از اجرا تبلند مد يشستشو
ا مصـالح  يـ ها با بتن الغـر و   واريها و ناهم و پركردن حفره يكف و بسترساز ن نسبت به رگالژيپس از دوره مع

  .گردد پوشش اقدام مي جراينسبت به ا ،مورد تاييد دستگاه نظارت
 به منظور كنترل نشت متمركز مسلح نمودن پوشش كانال  −

                                                       
1- Geomembrane 
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بـه خصـوص در    .انجـام داد  ياديـ اط زيـ د احتيـ هـا با  هـا و زهكـش   هـا در كانـال   ن نوع خـاك يا  در برخورد به −
هـا را در فواصـل    هـاي آبراهـه   ه آبيـ د سـازه تخل يـ ند باينما يرا قطع م يعيهاي طب كه آبراهه ييها يريز خاك
 ريـز  خاكو نشت حاصل از تجمع آب پشت  ينمود تا بار آب ينيب شيحائل مطمئن پ  همراه با زهكش يتر كوتاه

  .موجب انحالل گچ موجود در خاك نگردد

   يهاي آل خاك - 5- 1.پ
ـ   ييها استفاده از خاك. شود يص داده ميرقابل استفاده بودن خاك توسط دستگاه نظارت تشخيغ درصـد   2ش از يبـا ب

 5از  تر كمكه  ييها دستگاه نظارت، خاك تاييددر صورت . باشد ميهاي با پوشش سخت مجاز ن كانال ريز خاكدر  يمواد آل
   .باشد مينشده قابل قبول  اي پوششه عنوان بستر كانال هداشته باشند ب يدرصد مواد آل

  1گرا هاي روان خاك -6- 1.پ
ها در حالت اشباع ممكن است در اثر  ن خاكيا. اند ل شدهياي با تراكم كم تشك هاي روانگرا عمدتا از مصالح ماسه خاك

ده يـ ن پديـ ا. ددهنـ  يخود را از دسـت مـ   يكه مقاومت برش درآيند يع لزجياز زلزله به صورت ما يناش يكيناميهاي د بار
. وجود خواهد آمـد  هن مصالح بيع آب موجود در ايسر يو عدم امكان زهكش يكيناميهنگام تراكم ماسه در اثر اعمال بار د

و  SPTي هـا  آزمـايش كه اسـتفاده از   باشد مياز يتراكم خاك مورد نميزان ن ييتع ،مصالح ارزيابي پتانسيل روانگرايي يبرا
CPT تر كمده تا محدوده اضافه تنش ين پديا يبررس ياز برايعمق مورد ن. باشد ميد يموجود، مف يبا توجه به روابط تجرب 

  . باشد مي) يبرابر عرض پ 3تا  5/2حدودا تا عمق (درصد  10از 
، 2همـراه بـا اشـباع    ياي عمقـ  ه ، تراكم لـرز يكيناميروش د هنمودن خاك ب توان به متراكم  يده مين پديمقابله با ا يبرا

 ،نه بودهيهاي فوق پرهز د توجه داشت كه روشيالبته با. اشاره نمود يهاي زهكش و احداث چاه ينيرزميآب ز كاهش سطح
در خـاك هنگـام زلزلـه در     يـي ممكن است روانگرا يهاي خط سازه يو برا باشد مي يهاي متمركز اقتصاد سازه يغالبا برا

هاي با  هرحال در صورتي كه به خاك به. رفته شوديپذ يانجاد خسارات جيا عدم اياد و يز يجاد خسارات ماليصورت عدم ا
  .رديصورت پذ يد مطالعات جامعيباال برخورد شود با روانگرايي ليپتانس

                                                       
1- Liquefiable Soil 
2- Vibroflotation 
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