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در دنیای امروز که دائما در حال رشد و توسعه تکنولوژی های تولید است بسیاری از مسایل برای تولید محصوالت با کیفیت حل شده اند 
اما متاسفانه در کشور شاهد صدها مساله ساده و حل نشده مرتبط با کیفیت هستیم. در کشور زلزله خیز ایران اهمیت کیفیت بتن 
آماده مصرفی در پروژه ها دو چندان است. حال آن که پس از هر زلزله یکی از مهم ترین دالیل خسارات و تلفات زیاد آن استفاده از بتن 

غیر استاندارد عنوان می شود.
به همین دلیل بر آن شدم تا نسبت به این معضل چند خطی اشاره ای کوتاه کنم و برخی از چالش های دخیل در کیفیت بتن های مصرفی 

در پروژه ها را بیان کنم:

مروری بر چالش های کیفی بتن آماده 

Y  :1 ـ امکان ساخت بتن سازه ای با دست یا خالطه
متاســفانه در برخی نقاط شهر تهران و بسیاری از شهرستان های 
اســتان تهران و سایر استان ها در کشور شــاهد ساخت بتن سازه ای 
با دســت یا وســایلی مانند بتونیر و خالطه هســتیم و در این نقاط 
شــهرداری ها و نظام مهندسی و ســایر متولیان کیفیت ساخت و ساز 
منفعل به نظر می رسند. این در حالی است که طبق بندهای 9ـ7ـ2ـ4 
و 9ـ7ـ1ـ2 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان اختالط بتن سازه ای با 
دست مجاز نیست و به دلیل وجود الزام در این بندها به پیمانه کردن 
مواد اولیه ساخت بتن به روش توزین و عدم امکان این کار در روش 

ساخت با بتونیر و خالطه، این روش ها ممنوع می باشند.
Y  2 ـ معضل کیفیت نامناسب ریزدانه )ماسه( در اکثریت

نقاط کشور 
با توجه به این که ســهم ســنگدانه ها در بتن های متداول حدود 
75ـ70 درصد بتن می باشد کیفیت آن ها نقش بسیار مهمی در کیفیت 

بتن دارد.
از طرف دیگر به دالیل اقتصادی و فنی متعددی ده ها ســال در 

کشــور ریزدانه ها به غیر از موارد خاص و برخی پروژه های ملی به 
شکل نامطلوبی تولید شده اند و در اوایل دهه 80 شمسی در ایران که 
استاندارد ملی سنگدانه بتن به شماره 302 تدوین شد به دلیل ضعف 
صنعت تولید ســنگدانه، ضوابط دانه بنــدی ریزدانه را به خاطر عدم 
دسترسی به ریزدانه مطابق استاندارد ASTM به شدت تغییر دادند و 
سهل گیرانه کردند که متاسفانه این موضوع تاکنون ادامه دارد و اجرایی 
شدن کامل استاندارد ملی 302 فعلی هنوز به شکل واقعی انجام نشده 
اســت و نتیجه این موضوع این است که باید با مصرف سیمان بیشتر 
به سختی به مقاومت فشاری مورد نظر دست پیدا کرد و در عین حال 
به دلیل فقدان مقدار ریزدانه )فیلتر( عبوری از الک های شماره 50 و 
100 در ماسه های تولیدی، بتن حاصله در صورت نیاز به پمپ شدن 
که تقریبا همیشه نیاز است به هیچ وجه پمپ پذیری مناسبی ندارد و 
در حین پمپــاژ ناگزیر به اضافه کردن آب غیر مجاز به بتن در محل 
پروژه می گردند که منجر به کاهش شدید مقاومت و دوام بتن می شود 
بنابراین حتی اگر در آزمایشگاه به سختی مقاومت حاصل بشود عموما 
در محل پروژه به دلیل ذکر شده، افت شدید مقاومت مشاهده خواهد 
شــد. البته تعداد انگشت شماری از کارخانجات بتن آماده با استفاده 

علیرضا رحمتی* ■

*21 سال سابقه در تولید بتن وقطعات بتنی
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از پمپ های بتن بســیار قوی و یا اصالح فیلر و یا 
استفاده از مواد افزودنی روان کننده بعضا توانسته اند 
بر مشــکل غلبه نسبی داشته باشند که در مقایسه با 
رقبایشــان در بازار امری غیر اقتصادی است. طبق 
بند 9ـ9ـ2ـ3ـ3ـ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان 
در بتن پرمقاومت که موضوع چشــم انداز بتن سال 
1404 ایران تعریف شده است مدول نرمی ریزدانه 
بتن بین 2/5 تا 3/2 پیشنهاد شده که تقریبا دستیابی 
آن برای تولیدکنندگان بتن آماده غیر ممکن است و 

به شکل انبوه و صنعتی یافت نمی شود.
Y 3 ـ سنگدانه بازیافتی غیرمجاز

در برخی شــهرها ممکن است سنگدانه ناشی از 
خردایش نخاله حاصل از تخریب ســاختمان ها و 
گودبرداری ها به شــکل تفکیک نشــده و غیرمجاز 
شــبانه تولید شــود و قبــل از بامــداد روز بعد به 
بتن تبدیل شــده و در ســازه ها ریخته شود زیرا یا 
ارزان تر تمام می شود و یا اساسا ممکن است برخی 
کارخانجات تولید ســنگدانه در حاشــیه شهرهای 
بزرگ دسترســی به مخلوط و منابع اولیه برداشت 

ندارند و یا معادنشان تمام شده است! 
Y  4 ـ سیمان

چنــد معضل در ســیمان های تولیــدی بعضا 
مشاهده می شود که از آن جمله به موارد زیر می توان 

اشاره کرد:
الف- تولید زیاد سیمان در کشور و عدم وجود 
بازار مصرف متناســب با آن کارخانجات سیمان را 
بعضا با کوه های کلینکــر در محوطه روباز روبه رو 
کرده که خود عامل مهمی در افت کیفیت ســیمان 

حاصله است.
ب - وجود تصور نادرســتی که می گوید اگر 
سیمان با استاندارد ملی تطابق داشت پس برای بتن 

سازه ای مناسب است!!
موضوع مهم این است که استاندارد ملی سیمان 
یک چارچوب حداقــل برای تولید تعیین می کند و 
با توجه به کاربردهای مختلف ســیمان در صنعت 
ساختمان در صورت نیاز به مصرف در بتن سازه ای 
حتما باید الزامات بیشــتری را تامین کند و با انجام 
آزمایشات در بتن، بررسی های الزم صورت بپذیرد 
کــه موضوع فوق خود ســرفصلی مفصل اســت. 
البته تعدادی از کارخانجات ســیمان کشور همانند 
کشورهای پیشرفته به این حوزه ورود کرده اند و با 

SS1Sشکل
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ایجاد آزمایشگاه بتن مناسب اصالحات الزم را روی سیمان 
انجام داده اند و مرتب کنترل می نمایند. )انجمن سیمان پرتلند 
ایاالت متحده از بزرگ تریــن تولیدکنندگان دانش بتن دنیا 
می باشــد! در حالی که این موضوع در صنعت ســیمان ایران 

بسیار ابتدایی در حال شروع است(.
Y  5 ـ کمبود نیروی کار ماهر و لزوم آموزش

واحــد تولید و حمل و پمپــاژ و جایدهی بتن در قالب 
ســازه ای عموما فاقد آموزش های الزم می باشند که به دلیل 
عملکرد بســیار پایین ســازمان های مرتبط همچنان معضل 

جدی در راه دستیابی به بتن و سازه بتنی مناسب می باشد.
Y  6 ـ تجهیزات و ماشین آالت تولید ـ حمل و پمپاژ

در ســطح کیفیت و تکنولوژی مناسب و روز به شکل 
عام و کلی در کشور تامین نیست و مشکل قیمت هنگفت 

و تعرفه گمرک و غیره مزید بر علت می باشد.
Y  7ـ کیفیت پایین آموزش تکنولوژی بتن

دانش ناکافی برخی مهندسان مجری در اجرای صحیح 
سازه بتنی و مهندســین ناظر در نظارت بر نکات کلیدی و 
مهندسین طراح پروژه ها )با تهیه نقشه های ناقص و سفارش 
نادرست بتن در نقشــه ها( و تفسیر نادرست نتایج بعضا به 
دلیل سطح پایین کیفیت و زمان ناکافی آموزش در دانشگاه ها 

معضلی قابل تامل است.
Y 8- اشکاالت آیین نامه ها

به عنوان مثال جدول 9-10-24 در صفحه 146 مبحث 
نهــم مقررات ملی ســاختمان اکثر مباحث اســتاندارد ملی 
6044 ویرایش سال 1394 و موضوع تناقضات مقررات ملی 
ســاختمان و آیین نامه بتن ایران )آبا( و استاندارد ملی 6044 
در برخی نکات فنی که البته خوشبختانه به سرعت در حال 

بررسی و تجدید نظر و اصالح می باشند.

Y 9- آزمایشگاه ها
وجود آزمایشــگاه هایی که توسط دســتگاه های اجرایی 
مختلف با ســالیق مختلف تایید صالحیت شــده اند و عدم 
هماهنگــی روش ها و بعضا آزمایشــگاه های فاقــد پروانه 
صالحیت معتبر در حوزه آزمایشــاتی کــه انجام می دهند، 
متاسفانه شــرایط نامطلوبی را برای بررسی وضعیت واقعی 

کیفیت بتن پروژه ها ایجاد کرده است.
Y  10- لزوم سیاست گذاری الزام آور وزارت علوم

بهتر است برای تعیین موضوع پایان نامه های کارشناسی 
ارشــد و دکترا به سفارش صنعت و در جهت حل معضالت 

!!! ISI واقعی اقدام شود و نه صرفا مقاله
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Y 11- محدودیت های سازمان استاندارد
عدم امکان نظارت مســتمر و کافی از ســوی ســازمان 
اســتاندارد بــر واحدهای تولیدی ســنگدانه و ســیمان و 
افزودنی های بتــن و بتن آماده با توجــه به محدودیت های 
نیروی انسانی و بودجه ای موجود در این سازمان در مقایسه 

با حجم عظیم نظارتی موجود.
Y  12- نقش پلیس راهور

لزوم همکاری پلیس راهور در برخورد با تخلفات تراک 
میکسرها به شــکلی متفاوت با سایر خودروهای سنگین به 
این شــکل که توقف یک کامیون آجر بــرای کنترل مدارک 
شاید مشکلی نداشته باشد ولی توقف یک تراک میکسر )که 
حامل بار فاسد شدنی طی 60 تا 90 دقیقه است( برای این کار 

فاجعه انســانی و اجتماعی در آینده رقم خواهد زد و می تواند 
منجر به کشــته شــدن جان ده ها نفر در یک ســاختمان بشود !! که 
می طلبد روش جداگانه ای اندیشــیده شود و حتی مسیر عبور تراک 

میکسرها و تقاطع ها برایشان توسط پلیس باز گردد.
Y 13- همکاری دستگاه های متولی صنعت ساختمان

 لزوم همکاری مناســب بیــن معاونت معماری و شهرســازی 
شــهرداری ها )به عنــوان متولی اصلی و دارای قــوه قهریه در محل 
پروژه ها( و سازمان نظام مهندسی )به عنوان تشکل غیر دولتی جهت 
رسیدگی به امور مهندسین و فاقد هرگونه قدرت اجرایی( و ادارات 
کل استاندارد اســتان ها )به عنوان سازمان دولتی و متولی کیفیت در 
محل تولید بتن( با محوریت اســتانداری ها با تشکیل کمیته دائمی با 

حضور نماینده انجمن های صنفی بتن آماده استان.
زیرا به دلیــل کنترل ضعیف کیفیت در محــل مصرف و ایجاد 
رقابــت منفی در کیفیــت و قیمت، تولیدکنندگان بتن و ســاختمان 
انگیزه ای برای ارتقا کیفیت ندارند و برای بقا در بازار بعضا ناچار به 

تنزل کیفیت برای رقابتی شدن قیمت ها می شوند.
البته عوامل موثر بسیار بیشتری نیز دخیل هستند که در فرصت های 

بعدی انشااله مطرح خواهند شد.
در پایان از همه دست اندرکاران موضوع درخواست همکاری و 
کمک در جهت ارتقا کیفیت ساخت و ساز در کشور را داریم. به امید 

ایرانی آبادتر و ایمن تر.
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