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سخن سردبیر
بتــن از پرکاربردتریــن مصالــح ســاختمان اســت و بــه
دلیــل مزایایــی کــه در پروژههــای عمرانــی و همچنیــن
مقــاوم ســازی و اجــرای ســازهها دارد مــورد اســتفاده
بســیار قــرار میگیــرد ،امــا چنانچــه بــه شــیوه مناســب
و بــر اســاس اســتانداردهای موجــود تولیــد و اجــرا نشــود
نتیجــه و کارآیــی مطلــوب را نخواهــد داشــت .در وهلــه
اول آن چــه مســلم اســت بــرای تولیــد بتــن بــا کیفیــت،
میبایســت از مصالــح بــا کیفیــت کــه همــان اجــزای
تشــکیل دهنــده بتــن میباشــد ،اســتفاده نمــود .اســاس
ســاختار بتن از ســه ماده ســنگدانه ،آب و ســیمان اســت
کــه بــه وفــور در کشــور یافــت میشــود امــا کیفیــت
ایــن اجــزا در نتیجــه نهایــی کــه همــان تولیــد بتــن
مطلــوب و مقــاوم میباشــد بســیار حائــز اهمیــت اســت.
توجــه بــه کیفیــت این مــورد بیشــتر بایــد توســط تولید
کنندههــای بتــن مدنظــر قــرار گیــرد تــا محصــول نهایی
کیفیــت مطلــوب را داشــته باشــد.
از طرفــی ،نکتــه دیگــر کــه بســیار حائــز اهمیــت اســت
شــیوه اجــرا و نگهــداری بتــن میباشــد .پــس از ایــن
کــه بتــن بــا کیفیــت مطلــوب حاصــل شــد ،موضــوع
شــیوه اجــرا و نگهــداری آن مطــرح میگــردد کــه در
ایــن زمینــه نیــاز بــه آموزشهــای بیشــتر بــه مجریــان
و دس ـتاندرکاران اجــرای بتــن احســاس میشــود چــرا
کــه اغلــب مالحظــه میشــود بــا توجــه بــه آگاهــی از
اهمیــت موضــوع و آشــنایی بــا مباحــث تئــوری در عمل
و در زمــان اجــرا و ســپس نگهــداری نواقصــی مشــاهده
میگــردد کــه ایــن مــوارد ریشــه در ناکافــی بــودن و
عــدم تعهــد در اجــرای دانــش مهندســی در ایــن زمینــه
دارد .چــرا کــه اگــر بتــن مرغــوب بــه شــیوه مناســب اجرا
و نگهــداری نشــود نتیجــه مطلــوب و مقاومــت مدنظر به
دســت نخواهــد آمــد .امــروزه بــا پیشــرفت ســریع و همه
جانبــه علــم و صنعــت ،انســان بیــش از گذشــته نیــاز بــه
شــناخت دقیــق مــواد و مصالــح اطــراف خــود و در نتیجه
اســتفاده صحیــح و بهینــه از آن را احســاس میکنــد و
حتــی االمــکان میکوشــد تــا تغییراتــی در برخــی از
پارامترهــا ،مــواد و اثرگــذاری آن در جهــت بهبــود آنهــا
لحــاظ نمایــد .در ایــن میــان بتــن کــه از پرمصرفتریــن
مصالــح دنیــا بــه حســاب میآیــد از ایــن موارد مســتثنی
نیســت و نیــاز مهندســین را بــه شــناخت دقیــق اجــزای
تشــکیل دهنــده بتــن ملــزم میکنــد .بدیهــی اســت
کــه اگــر انتخــاب مصالــح ،اختــاط ،حمــل ،ریختــن،
نگهــداری بتــن بــه طــور صحیــح انجــام نشــود و بتــن
بــرای شــرایط محیطــی مشــخص طراحــی نشــده باشــد
هرگــز ویژگیهــای اصلــی آن بــه دســت نخواهــد آمــد.
در ایــن راســتا بــا توجــه بــه خصوصیــات بتــن تــازه و
ســخت شــده و همچنیــن شــرایط اجرایــی ،ناگزیــر بــه
تغییــر در مقادیــر طــرح مخلــوط بتــن خواهیــم بــود کــه
ایــن بــه خــودی خــود باعــث بــروز مشــکالت و تغییــر در
مشــخصات کیفــی بتــن خواهــد شــد بــه همیــن منظور
جهــت دســتیابی بــه برخــی خصوصیــات بتــن تــازه و
ســخت شــده اســتفاده از افزودنیهــای شــیمیایی از
جملــه روان کنندههــا و فــوق روان کنندههــا ،توصیــه
گردیــده اســت.
بنابرایــن الزم اســت مهندســین ســاختمان بــا بهرهگیری
از ایــن افزودنیهــا در جهــت دســتیابی بــه بتــن مطلــوب
پیــش رونــد .اهمیــت ،کارآیــی و مصــرف انبــوه بتــن در
ســاخت و ســاز ســبب گردیــد تــا نشــریه ســیوان بــه
مناســبت بزرگداشــت روز بتــن بــا همــکاری جمعــی از
متخصصیــن و کارشناســان در سراســر کشــور بــه بیــان
نقــاط ضعــف و قــوت ایــن محصــول مهــم بپــردازد و
گامــی در جهــت بهبــود و رفــع مشــکالت و دســتیابی
بــه ســند جامــع بتــن  ،1404بــه منظــور ارتقــاء کیفــی
مقاومــت و دوام بتــن ســازههای بتنــی در کشــور بــردارد.
در شــماره پیــش رو ســعی گردیــده بــه نقــاط ضعــف و
قــوت ایــن مهــم پرداختــه شــود.
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بـه مناسـبت روز بتـن بر آن شـدیم تا در جهـت بهبود کمی و کیفی و رونق سـاخت و سـاز کشـور و به
منظور آسـیب شناسـی صنعـت بتن آمـاده با جمعـی از متخصصیـن و کارشناسـان امر کشـور در این
زمینـه بـه گفتوگو بنشـینیم و سـؤاالتی مرتبط با مشـکالت و مسـائل موجـود صنعت بتـن در مورد
صـدور بـی رویه مجوز ،کیفیت و کمیت مواد اولیه ،سـهمیه سـوخت تراک میکسـرها ،مجوزهـای تردد،
همـکاری سـازمانها و ادارات و دسـتگاههای اجرایـی جهـت توسـعه و ارتقـاء این صنعـت ،قیمت بتن
آمـاده ،همچنیـن مصـرف بتن آماده دسـتی و سـنتی در اسـتانهای مختلف کشـور و اقدامـات انجام
گرفته در جهت رسـیدن به سـند چشـم انداز  1404مطرح کنیم و در پایان پذیرای پیشـنهادات ایشـان
جهـت حمایـت و ارتقـاء این صنعت شـدیم که مـا حصل آن بـه قرار ذیل اسـت:

گامی به سوی آینده با ورود فناوری نانوتکنولوژی به صنعت بتن

دکتر عنایت اهلل رحیمی
استاندار فارس
در دنیــای امــروز جایــگاه و نقــش بتــن در اجــرای طرحهای
عمرانــی ،نقشــی بــی بدیــل اســت کــه یافتــن جایگزینــی
بــرای آن بــه ســادگی میســر نمیباشــد .بشــر در عمــر چند
هــزار ســاله خــود همــواره بــا ســاخت و ســاز و عمــران و
آبادانــی زیســت گاههــا در ارتبــاط بــوده و ایــن نیــاز او را بــه
ســمت شناســایی مصالــح ،امکانــات و ابــزار مورد نیاز ســوق
داده اســت .هرچــه نیــاز بشــر بــه عمــران و آبادانــی شــهرها
و روســتاها فزونــی یافتــه ،تالشهــای وی نیــز در راســتای
کشــف و تجربــه مصالــح و ابــزار آالت جدید ،گســترش پیدا
کــرده اســت .نمونــه بــارز ایــن تالشهــا را مــی تــوان در
مســیر تکاملــی ســاخت و بهــره بــرداری از بتــن و تکنولوژی
بتــن مشــاهده نمود.
ایرانیــان ســاکن در شــمال خلیــج فــارس ،نخســتین اقوامی
بودنــد کــه بــه علــم ســاختن ابتداییتریــن نمونــه هــای
بتــن کــه ســاروج نــام داشــت دســت یافتنــد و بناهایــی
از ســنگ و ســاروج را بنــا نمودنــد کــه بقایــای آن هنــوز
همچــون نگینــی بــر گســتره خــاک وطــن میدرخشــد .بــا
اختــراع ســیمان در قــرن  18میــادی ،انقالبــی عظیــم در
صنعــت ســاختمان و پروژههــای عمرانــی ایجــاد شــده ،در
ن پــس از هــزاران ســال بــه آرزوی خــود بــرای
واقــع انســا 
دســت یافتــن بــه مصالحــی کــه بــا داشــتن شــکل پذیری،
مقاومــت و دوام بســیار بتوانــد آرزوهــای بلنــد پروازانــه او
را تحقــق بخشــد ،نزدیــک شــد و ایــن رونــد بــا توســعه و
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تکامــل صنعــت ســیمان و تکنولوژی بتــن به دســتاوردهای
امــروزی در ســاخت بتنهــای ویــژه و خــاص منتهــی
گردیــد.
از تحــوالت عظیــم چنــد ســال اخیــر ،ورود فنــاوری نانــو
تکنولــوژی بــه صنعــت بتــن و تولیــد بتنهایــی بــا
ترکیباتــی از مــواد نانــو یــا ســایر افزودنیهــا اســت کــه
دارای مقاومتهــای بســیار بــاال ،تراکــم بیشــتر ،نفوذپذیری
کمتــر در برابــر حملههــای یونهــای کلــر و ســولفات بــه
بتــن و خاصیــت جلوگیــری از خوردگی آرماتورها میباشــند
کــه بــه نوبــه خــود تحولــی عظیــم درصنعــت ســاختمان و
پروژههــای عمرانــی اســت و موجــب صرفهجویــی در
میــزان مصــرف بتــن و کاهــش ابعــاد ســازهها میشــود
و ایــن همــان معضلــی اســت کــه دانــش مهندســی و
پروژههــای ســاختمانی کشــور بــا آن روبهروســت و عــدم
بهــره بــرداری از ظرفیــت کامــل و نهایــی باربــری بتــن در
اجــرای ســازهها ،اتــاف ســرمایه و عــدم بهــرهوری مناســب
را در خــود دارد و موجــب مصــرف هــر چــه بیشــتر مصالــح
و انــرژی و ایجــاد آلودگیهــای بیشــتر زیســت محیطــی
میگــردد .لــذا ضــروری اســت چشــم اندازهــای آینــده
صنعــت بتــن بــه گونـهای ترســیم شــود کــه در آن توجــه
ویــژهای بــه افزایــش کیفیــت ،دوام و مقاومــت بتــن جهــت
کاهــش مصــرف ایــن مــاده در پروژههــای عمرانــی باشــد.
ایــن امــر ضمــن اینکــه صرفــه و فوایــد اقتصــادی ،افزایــش
عمــر ســازهها را بــه همــراه دارد و همچنیــن موجــب کاهش
آلودگیهــای زیســت محیطــی وصرفــه جویــی در منابــع و
ســرمایهها و جلوگیــری ازعرصههــای منابــع طبیعــی بــه
واســطه اســتخراج بــی حــد و حصــر مصالــح اولیــه خواهــد
شــد و اکنــون ایــن رســالت و تکلیــف همگان اســت کــه در
حــد وســع و تــوان خــود ،تــاش نماینــد و از منابــع طبیعی
و انفــال اســتفاده بهینــه نمــوده و بــا حداقــل آســیب و
خســارت ،حداکثــر بهــرهوری را در اســتفاده از نعمتهــای
خــدادادی را امــکان پذیــر ســازند و مفهوم توســعه پایــدار را
بــا لحــاظ نمــودن منافــع نسـلهای آینــده عملــی نماینــد.
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اصالح یا تعطیل کارخانه های سیمان فاقد راندمان مناسب

دکتر محمد شکرچی زاده
رئیس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
آنچه مسـلم اسـت برای دسـتیابی بـه بتن مطلوب ،بایســتی
همــه اجــزای تشــکیل دهنــده آن که شامل سـیمان ،آب،
مصالح سنگی و افزودنیهاست از کـیفیــت منــاسـب ،مطابق
دســتورالعملها و استانداردها برخوردار باشد و شرط الزم برای
داشـتن بتـن مطلـوب این اسـت که مصالح به شـیوه مناسـب
باهم مخلوط و اجرا شـوند و پس از آن نگهداری مناسبی داشته
باشـند تا بتوانیم یک سـاختمان بتنی مناسـب از حیث مصالح،
بـا عمـر مفید داشـته باشـیم بـا توجه به وجـود دانـش فنی و
مصالـح و ابـزار مـورد نیـاز بـرای تولید بتن در سراسـر کشـور
امـکان تولید بتن مناسـب با مقاومت الزم نه تنها در شـهرهای
بزرگ بلکه در شـهرهای کوچک نیز فراهم اسـت و خوشبختانه
از ایـن حیـث وضعیـت امیدوار کننـده اسـت .بنابر ایـن انتظار
مـیرود بتـن با کیفیـت مطلوب تولید شـود.
به واسـطه ظرفیت سـازی قابل مالحظه سـیمان در سـالهای
اخیـر و عـدم تناسـب تولیـد سـیمان و کلینکـر با نیاز کشـور،

مشـکالتی در ایـن زمینـه وجـود دارد .چـرا کـه مـازاد کلینکـر
تولیـد شـده توسـط کارخانهها ،قبـل از اینکه آسـیاب شـود و
بـه صـورت سـیمان درآید بعضـاً مدت زمـان نسـبتاً طوالنی در
محوطـه کارخانههـا باقـی میماننـد و ممکـن اسـت رطوبت را
جـذب کننـد و موجـب کربناته شـدن یـا پیش هیدراته شـدن
کلینکـر شـودو در نتیجـه ایـن مسـاله آثـار منفـی برکیفیـت
سـیمان تولیدی خواهد داشـت .بـا توجه به کاهـش پروژههای
عمرانـی که بـه دلیل کاهش بودجههای عمرانی اسـت و همین
طور کم شـدن ساختوسـاز در کشـور مصرف سـیمان نسبت
بـه سـالهای قبـل کاهـش پیـدا کرده اسـت امـا میـزان تولید
سـیمان و کلینکـر همچنـان در سـطحی باالتـر از نیـاز ،پیـش
مـیرود و از آنجایـی کـه امـکان صـادرات نیز فراهم نمیباشـد
متاسـفانه زمـان مانـد کلینکـر یا سـیمان بیشـتر شـده اسـت.
بنابراین میبایسـت ایـن موضوع به طور صحیح مدیریت شـود.
از طرفـی بـه جهـت بحثهـای زیسـت محیطـی الزم اسـت
کارخانههـای سـیمان فاقد راندمان مناسـب ،اصلاح یا تعطیل
شـوند تـا بتوانیم بـه تعهدات جهانـی خود در خصـوص کاهش
گازهـای گلخانـه ای پایبند باشـیم.
از دیگـر مسـائل موجـود در رابطه با سنگدانههاسـت که هزینه
حمل باالیی دارند و شـرایطی به وجود آمده اسـت که از مصالح
بازیافتـی برای تولید سـنگدانه اسـتفاده میشـود و چنانچه این
موضـوع کنتـرل نشـود و کارخانههـای تولید بتن بنـا به دالیلی
از مصالـح بازیافتـی و سـنگدانههایی مغایر با آنچه در اسـتاندارد
 302سـازمان ملـی اسـتاندارد مشـخص شـده اسـت ،بـرای
تولیـد بتن اسـتفاده کننـد ،ایـن مسـأله میتواند اثرات سـوئی

توجه به وجدان کاری در کنار افزایش دانش فنی

دکتر محسن تدین
رئیس هیئت مدیره انجمن بتن ایران
سیـمان به عنوان مهمتـرین عامل در اجزای بتن مطرح است.
خوشـبختانه سـیمانهای مختلفـی در کشـور بـه وفـور تولید
میگـردد و قریـب بـه اتفـاق آنهـا کیفیتـی باالتـر از حـد
اسـتاندارد دارنـد .پیشـی گرفتـن عرضه بـر تقاضا کمکـی بوده
اسـت تـا تولیدکنندگان در یـک رقابت تنگاتنگ سـعی نمایند
تا کیفیت مناسـب و مـورد نیاز خریـداران را ارائه نمایند و عم ً
ال
مشـتری مـداری را سـر لوحه کار خود قـرار دهند .بـه هر حال
بـا توجه به شـرایط قرارگیری سـازهها در محیطهای مختلف و
با اهداف گوناگون الزم اسـت سـیمان مورد نظـر ،انتخاب گردد.
شـن و ماسـه بیشتریـن حجـم و وزن را در بتـن دارد و از ایـن
نظر دارای اهمیت اسـت همچنین کیفیت آن به ویژه در بخش
بتـن تـازه و تـا حدودی در بتن سـخت شـده مدنظر میباشـد.
امروزه مشـکل تأمین شن و ماسـه از رودخانهها و حاشیه آنها،
اسـتفاده از سـنگدانههای کوهـی را به دنبـال دارد که در برخی
اسـتانها ،مشـکالتی را به وجود آورده اسـت.
ایـن معضـل در همـه کشـورها دیـده میشـود و بایـد بـا طرح

مخلـوط مناسـب و اسـتفاده از روان کننـدهای خـاص ،بـر ایـن
مشـکل غلبه کرد .به کارگیری سـنگ شـکنهای مناسب برای
تولیـد ماسـههایی با شـکل مطلـوب از جملـه اقدامـات مهمی
اسـت کـه در هـر منطقـه باید انجام شـود.
همان طور که یک آشـپز میتواند از مصالح و مواد اولیه مرغوب
یا قابل قبول ،غذای نامطلوبی را تهیه نماید ،تولیدکنندگان بتن
نیـز ممکن اسـت حتی بـا مواد اولیه مناسـب ،بتـن نامرغوب را
تولیـد نماینـد در ادامـه کار ،حمـل ،ریختـن نامناسـب ،تراکم
ناکافـی یـا غلـط و عدم عمـل آوری کافـی و مطلـوب ،میتواند
از یـک بتن مناسـب ،سـازه بتنـی نامناسـبی را به دسـت دهد.
بدیهی اسـت قالب بندی و آرماتوربندی نیز در ایجاد یک سـازه
مطلوب نقش آفرین هسـتند.
بسـیار دیـده میشـود که گنـاه کاهش مقاومـت یـا دوام بتن را
به گردن تولیدکنندگان سـیمان ،شـن و ماسـه و حتی افزودنی
میاندازنـد در حالـی کـه خـود ،مقصـر اصلـی ایـن اشـکاالت
هسـتند ،زیـرا دانـش فنـی کافـی را در کار تولید بتن یـا اجرای
صحیـح آن ندارند.
مهمتریـن اقدامـی که در حـال حاضر بـه آن نیازمندیم افزایش
ایـن دانـش فنـی بـه واسـطه شـناخت اجزای بتـن ،آشـنایی با
طـرح مخلـوط آن و علـم انـدوزی در ارتباط با سـاخت و اجرای
آن و از همـه مهمتر داشـتن وجـدان کاری برای اسـتفاده از این
دانشهاسـت .بنابرایـن افزایـش یـا بهبـود اخالق حرفـهای و به
میـدان آوردن وجـدان کاری یـک واجب عینـی در کنار افزایش
دانـش فنـی اسـت و نقیصـه اصلی جامعه مهندسـی میباشـد.
الزم بـه ذکر اسـت که نداشـتن اخالق حرفـهای در همه صنوف
و جوامع تخصصی غیر مهندسـی نیز یک معضل مهم به شـمار

3

بـر کیفیت بتن داشـته باشـد .بنابر این بایسـتی سـنگدانههای
مصرفـی بـه لحاظ اسـتاندارد کنترل شـوند و از مصالح بازیافتی
بـرای بتنهـای غیـر سـازهای بـه عنـوان پـر کننـده و یـا برای
کارهـای دیگـر اسـتفاده شـود و میبایسـت کیفیـت مصالـح
مصرفـی در خصـوص بتنهـای سـازهای در فونداسـیون ،بتن و
سـقف بیشـتر مـورد توجه قـرار گیـرد .در رابطـه با اسـتفاده از
افزودنیهـا ،خوشـبختانه در نتیجـه فرهنـگ سـازیهای انجام
شـده طـی سـالهای گذشـته ،اسـتفاده از افزودنیهـا رایـج
شـده اسـت و بسـیاری از کارخانههـای بتـن آماده به اسـتفاده
از افزودنیهـای شـیمیایی خصوصا روان کنندههـا روی آوردهاند
و تاحـدودی تولیـد داخلـی در ایـن زمینه رشـد کرده اسـت اما
طی دو سـال گذشـته به دلیل نوسـانات ارزی در کشـور ،قیمت
افزودنیهـا بـه میـزان قابـل توجهـی افزایـش یافتـه و موجـب
افزایـش قیمـت تمام شـده بتـن گردیده اسـت و موجب شـده
نگرانیهایـی در ایـن خصـوص بـه وجـود آید به ایـن جهت که
ممکـن اسـت برخـی از تولیـد کننـدهگان بتـن آماده اسـتفاده
از ایـن افزودنیهـا را کنـار بگذارندیـا ایـن کـه افزودنیهایـی با
کیفیت نامناسـب مورد اسـتفاده قرار گیرد بنابراین میبایسـت
چـه در زمینـه عرضـه چـه در زمینـه تقاضـا دقت بیشـتری بر
کنتـرل کیفیـت افزودنیها صـورت بگیرد و ایـن وظیفه مهمی
اسـت کـه بر عهـده آزمایشـگاهها و مهندسـین ناظر اسـت و با
توجـه بـه شـرایط خاصی که در کشـور وجـود دارد میبایسـت
مهندسـین و ناظریـن بـر کیفیـت اجزای تشـکیل دهنـده بتن
اعـم از سـیمان ،سـنگدانه ،افزودنیهـا و حتـی فـوالد و آرماتور
نظـارت الزم را داشـته باشـند چـرا کـه در پـی افزایـش قیمت
آرماتـور ،آرماتورهـای غیر مرغوب و غیر اسـتاندارد که اصطالحأ
بـه آنهـا ذوبـی گفته میشـود ،در بـازار زیاد شـده اسـت .امید
اسـت بـا نظـارت مهندسـین از مصالـح نمونـه گیری شـود و با
دقـت بیشـتری به موضوع اسـتاندارد و کیفیـت مصالح مصرفی
توجه شـود.

مـیرود کـه میتوانـد کشـور را به خطـر بیندازند .دانشـگاهها و
انجمنهـای تخصصـی حرفـهای در حیـن تحصیـل یا پـس از
فراغـت از تحصیـل و در حیـن کار بایـد تالشـی مضاعـف برای
ارتقـای دانـش فنی داشـته باشـند ضمـن این که ایـن مراکز به
همـراه آمـوزش و پرورش و رسـانههای پر مخاطـب و خانوادهها
باید مسـئولیتپذیری و اخالق حرفهای و داشـتن وجدان کاری
را آمـوزش دهند.
قوانیـن جدیـد کسـب و کار اجـازه نمیدهـد تـا در برابـر
درخواسـتهای صدور مجـوز و پروانه کسـب و کار به بهانههای
مختلـف مانـع ایجـاد کرد.
بـه هـر حـال سـازمان اسـتاندارد بـرای دادن پروانـه میتوانـد
شـرایط خاصـی را بـرای تولیدکننـدگان بتـن از نظـر وسـایل،
تجهیـزات و امکانات الزم مشـخص نماید امـا نمیتواند به دلیل
وجـود تولیدکنندگان بتن آمـاده ،از دادن پروانه خودداری نماید.
همچنین مجوز تأسیس و بهره برداری نیز دارای چنین قوانینی
اسـت .بـه هر حال مصـرف کنندگان نیز باید بـه محلی مراجعه
کننـد کـه دارای امکانـات و تجهیـزات کافـی اسـت امـا ممکن
اسـت گفته شـود که مصـرف کننـدگان دارای اطالعـات کافی
در این زمینه نیسـتند بنابراین در چنین مواردی ،دسـتگاههای
حاکمیتـی بایـد بـه عنـوان نماینـده مردم عمـل کننـد و اجازه
ندهنـد تا حقوق مـردم ضایع شـود.
از ابتـدای تدویـن سـند چشـم انـداز بتـن در  1404مشـخص
بـود کـه مهمتریـن اقـدام در دسـتیابی بـه ایـن اهـداف سـند،
آموزشهـای الزم بـرای فرهنگ سـازی مهندسـان ،سـازندگان
و تولیدکننـدگان بتـن آماده اسـت .باید اذعان کـرد که اقدامات
عملـی در سـال اول بعـد از تدویـن سـند ،مناسـب بـود امـا به
تدریج در تهران و شـهرهای بزرگ ،از حجم این فرهنگ سـازی
کاسـته شـد و در حال حاضر بـه کمترین مقدار ممکن رسـیده
است.
امیـدوارم بـا یک حرکت مجدد ،دسـتگاههای ذیربـط و به ویژه
سـازمانهای نظام مهندسی سـاختمان ،آموزشهای مربوطه را
در دسـتور کار قرار دهند تا فرهنگ الزم ایجاد شـود.
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بتن ،جایگزینی مناسب برای قیر و آسفالت
دکــتر رضایی معاون
هماهنگی امور عمرانی
اسـتانداری فـارس در
مصاحبه اختصاصی با
نشریه سیوان از مزایای
استفاده از بتـن در زیر
دکتر محمود رضایی
سـاختهای ارتبـاطـی
معاون هماهنگی امور عمرانی
جـــادهای بــهعنــوان
استانداری فارس
جایگزینمهمیبرایقیر
و آسفالت سخن بهمیان
آورد.
وی اظـهـار داشــت تطبیق پذیری ،دوام ،و اقتصاد بتن ،بتن را به
عنوان پرکاربردترین ماده در ساخت و ساز در سطح جهان تبدیل
کرده است و این خواص بتن را تبدیل به یکی از پر کاربردترین
مصالح صنعتی و ساختمانی کرده است ما هرروز شاهد اخبار
جدیدی از اکتشافات و اختراعات علمی و دانشگاهی در خصوص
خواص جدید بتن یا ساخت بتنهایی با قابلیتهای ویژه هستیم
و این خود به تنهایی بر اهمیت بتن بهعنوان یک گزینه غیر قابل
جایگزینیبامصالحیامواددیگر،تبدیلنمودهودانشمندانمختلفی
را در حوزه خود به کار گرفته تا کیفیت و کارایی خود را در عرصههای

گوناگون صنایع و ساختمان از کف دریاهـا و رودخانههـا تا بر فـراز
قلل و برجها و آسمانخراشها به ظهور برساند .از جمله این موارد
استفاده از بتن در ساخت جادهها و باند فرودگاهها هست که سالهای
زیادی از عمرش میگذرد بهعنوان مثال در ایران تونل کندوان از
ی بتنـی اسـتفاده نموده و در کشورهای پیشرفته هم به دلیل
رویهها 
کمبود منابع نفتی و هم صرفه اقتصادی طوالنی مدت سالهای
زیادی هست که از این روش استفاده میکنند همین موضوع
باعث گردیده تا با توجه به صرفه اقتصادی باال و طوالنی مدت و
همچنین هزینه نگهداری کمتر نسبت به جادههای آسفالت وزارت
راه و شهرسازی پروژههای خود را به سوی جایگزینی بتن با آسفالت
هدایت کند .دکتر رضایی پروژههای آزادراه تهران  -شمال و قطعه 1
آزادراه شیراز به اصفهان حد فاصل ایزد خواست تا آباده به طول ۵۴
کیلومتر را از جمله موارد در حال اجرا با این روش مهندسی بیان کرد
و اظهار داشت برای ساخت هر کیلومتر آزادراه  14000تن آسفالت
و  700تن قیر نیاز است ولی در روکش بتنی فقط  ۲هزار و ۹۰۰
تن سیمان در هر کیلومتر از آزادراه استفاده میشود ،که با توجه به
افزایش قیمت قیر و کاهش سهم پروژههای عمرانی از قیر رایگان
دولتی و در نظر گرفتن پارامترهای دیگر میتوان به ارزش احداث
جاده و آزادراه با رویه بتنی پی برد.وی با بیان اینکه معایب عمده
آسفالتنداشتنمقاومتمطلوبدرمقابلفشارهایفیزیکی،آلودگی

استفاده از فناوری ژئو پولیمر در سازه های بتنی

پروفسور محمود رضا ماهری
عضو هیئت علمی
بخش مهندسی راه وساختمان
و محیط زیست دانشگاه شیراز
رئیس کمیته مبحث 8
مقررات ملی ساختمان
عضو شورای تدوین
مقررات ملی ساختمان

بتن مسـلح ،رایجترین
نوع مصالح در سـاخت
سـازههــا میباشـد و
در کشـورهایی ماننـد
چیـن اسـتفاده از آن،
در ردهی اول واقـع
شـده اسـت .چـرا کـه
عمـدهی سـاختمانها
دارای سـازههای بتنـی
بـوده و از سـازههای
فوالدی کمتر اسـتفاده
میکنند.بـه طـور کلی
میتـوان گفـت :کـه
در مبحـث سـاختمان
سـازی ،بتـن رایجترین
مصالحـی اسـت کـه
مـورد اسـتفاده قـرار
میگیـرد .بنابراین بتن

یـا بتـن آرمـه از لحـاظ مـادهی سـاختمانی از اهمیـت ویـژهای
برخـوردار بـوده ،لیکـن از نظر کیفیت بایسـتی مـورد توجه قرار
بگیـرد .ایـن مطلـب را پروفسـور ماهـری ،عضـو هیئـت علمی
بخش مهندسـی راه ،ساختمان و محیط زیسـت دانشگاه شیراز
بیـان کـرد ،و در ادامـه گفت :بتن برخالف فوالد کـه در کارخانه
تولیـد شـده و بدیـن خاطر از کنتـرل کیفیت معموالً مناسـبی
بهـره میگیـرد ،عمدتـاً در محـل پـروژه و بـه وسـیلهی عوامل
اجرایـی سـاخته میشـود ،بنابرایـن مبحث کنتـرل کیفیت آن
بـه مراتـب مهمتـر از مبحث فوالد میباشـد و مهندسـین ناظر
بایسـتی بـا دقـت بسـیار زیـاد مبحث کنتـرل کیفیت بتـن در
زمـان اجـرا را مـد نظر قـرار دهنـد .وی افـزود :مسـلماً کیفیت
بتـن در حـال حاضـر نسـبت به گذشـته بـه مراتـب از وضعیت
بهتـری برخـوردار بـوده ،امـا همچنـان از اسـتانداردهای الزم و
کافـی برخـوردار نمیباشـد.
یکـی از مشـکالت موجـود وضعیـت مصالحـی اسـت کـه در
سـاخت و سـاز مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و بعضـاً از کیفیـت
مطلوبـی برخـوردار نمیباشـد .وی در رابطه با ضرورت اسـتفاده
از افزودنیهـا و روانگرهـا در سـازههای با مقاومـت باال گفت :در

لزوم استفاده از افزودنی های شیمیایی جهت بهبود بتن
بتن به دلیل مزیتهای
متعددی که در ساخت
سازهها دارد نسبت به
سایر مصالح ساختمانی
دارای ارزش ویــژهای
اســت از بــارزتـریـن
مهندس مرتضی رهنما
مزیتهای بتن میتوان
فارس
مدیر کل استاندارد استان
به ارزانی و در دسترس
بودن مواد اولیه آن
که عمدتاً شن ،ماسه،
سنگدانهها ،سیمان
و آب است ،اشاره کرد .مقاومت در برابر حرارت ،انعطاف در
شکلگیری و سادگی روش تولید بتن و مقاومت آن در برابر

آب از دیگر مزیتهای استفاده از بتن میباشد که همین مزایا
سبب گردیده است ،بتن نسبت به سایر مصالح موجود برتری
داشته باشد و مصرف آن طی سالهای اخیر افزایش یابد به طوری
که در بسیاری از موارد مانند ساخت سدها ،آشیانه هواپیماها،
ساخت تأسیسات هستهای چارهای جز مصرف بتن وجود ندارد و
در ساخت و سازهای بزرگ نیز بتن بیشترین مصرف را داراست
همچنین میتوان با استفاده از فوالد در ساختار بتن به منظور
تقویت آن ،از بتن برای ساخت هر سازهای استفاده کرد و ساختار
یکپارچه بتن ،عالوه بر استحکام ،ظاهری بهتر به سازه میبخشد و
مقاومت فشاری باالی بتن موجب میشود تا ساختارهای بتنی از
سازههای فلزی مقرون به صرفهتر باشند و قابلیت اجرا در مقاطع
مختلف و داشتن پایداری و دوام از نقاط قوت بتن نیز محسوب
میشود اما در کنار این مزایا ،بتن معایبی هم دارد ،مقاومت

محیط زیست به دلیل مصرف باالی سوخت جهت حرارت دادن،
عدم سازگاری با تغییرات آب و هوایی و افت کیفیت در مقابل سرما
ویخبندانوتغییرشکلآسفالتدرمناطقگرمسیر،چسبندگیکم
به زیرسازی که قیر پاشی این ضعف را به طور کامل پوشش نمیدهد،
مقاومت کم مکانیکی در تحمل فشار و کشش بار ترافیکی میباشد،
عنوان کرد افزایش سطح تولید سیمان در کشور و روند رو به افزایش
آن شرایط استفاده از تکنولوژی بتن در راهسازی را بهبود بخشیده
در حالی که طول عمر بتن نسبت به آسفالت در جادهها سه برابرو در
مقابل عمر  15ساله آسفالت بتن میتواند  40تا  50سال دوام داشته
باشدمطمئناًبتنجایگزینبهتریبرایآسفالتخواهدبود.
معاون عمرانی استاندار با اشاره به اینکه بهرهگیری از بتن ضمن
حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی نفتی خاک میتواند
در تولید کمتر گازهای گلخانهای که دغدغه اصلی این روزهای
جهان و مهار آن ،حرف اول مجامع بین المللی شده مؤثر باشد
گفت :کاهش چشمگیر مصرف سوخت در جادههای بتنی و کاهش
انعکاس نور بهدلیل بافت بتنی این جادهها و هزینه نگهداری کمتر از
دیگر مزایای این فن آوری عمرانی دانست .وی در ادامه افزود :زیر
سازیهای (بیندر) بتنی نیز در بهبود شرایط استفاده از آسفالت به
عنوان رویه مؤثر میباشد که در نقاط پر ترافیک و محلهای تردد
خودروهای سنگین میتواند در حفاظت از رویه آسفالت معابر مفید
واقع شود و هزینههای جانبی از جمله کاهش سرعت تردد ،افزایش
آسیب به خودروها ،تصادفات ،تعمیر و نگهداری را تا حد بسیار زیادی
تقلیلدهددکتررضاییوجودتأسیساتوکارخانههایسیمانکشور
و بومی سازی دانش بتن توسط متخصصین داخلی را نقطه عطفی بر
بهرهگیری روز افزون از این روش کار آمد ذکر نمود.
بعضی مناطق جهت سـاخت و سـاز بایسـتی از بتن با مقاومت
باال اسـتفاده شـود ،در صورتی که نخواهیم در بتن آرمه از فوالد
و مقاطـع فوالدی اسـتفاده کنیـم ،یا اسـتفاده از آن را به حداقل
برسـانیم ،تکنولـوژی سـاخت بتن بـا مقاومت باال از حساسـیت
ویـژهای برخـوردار میباشـد ،بنابرایـن افزودنیهـا و روانگرها از
جملـه موادی هسـتند که بـرای تولید بتن با مقاومـت باال مورد
اسـتفاده قـرار میگیـرد.الزم به ذکر اسـت کـه در این مقوله نیز
کیفیـت افزودنی و روش اسـتفاده از آن در زمـان اجرا از اهمیت
ویـژهای برخوردار میباشـد.
رئیـس کمیتـه مبحـث  8مقـررات ملـی سـاختمان در پایـان
گفـت :مبحـث بتـن بسـیار گسـترده بـوده و هنگامـی کـه از
آن سـخن بـه میـان میآیـد ،از یـک سـو مبحـث مصالـح و از
سـوی دیگـر مبحـث سـازه بتـن مطـرح میگـردد که سـالها
در دانشـگاه شـیراز بـر روی هـر دو مبحـث ،تحقیقـات مفصلی
صـورت پذیرفتـه اسـت و موضوعـی کـه اخیـرا ً در مقولـه بتـن
بدان پرداخته شـده «ژئوپلیمرها» میباشـند .ژئوپلیمرها موادی
هسـتند که از مقاومت بسـیار باال برخـوردار بوده کـه توان قابل
توجهـی در مقابل آتش سـوزی از خود نشـان میدهند و جهت
مصـارف مقـاوم سـازی میتـوان از آنهـا اسـتفاده کـرد .هزینه
تولیـد ژئوپلیمرها تا حـدودی باال بوده اما مقاومت و کاراییشـان
بـه گونهای اسـت که پاسـخ گـوی ایـن هزینهها خواهنـد بود و
ایـن ویژهگیهـا ما را برآن داشـت که ژئوپلیمرهـا را (برای اولین
بـار در دنیـا) جهـت این مصـارف مورد اسـتفاده قـرار دهیم.
کششی بتن پایین است که برای جلوگیری از ایجاد ترک باید
بتن را تقویت نمود ،همچنین به علت انقباض ناشی از خشک
شدن و انبساط ناشی از رطوبت ،بتن ممکن است دچار ترک شود.
از این رو اتصاالت سازهها برای جلوگیری از ترک خوردگی بتن
ارائه میشوند.
سازههای بتنی نسبت به سازههای فلزی وزن بیشتری دارند و
همچنین افزایش میزان بارگیری موجب توسعه خزش ساختمان
میشود .در برخی از موارد برای بهبود بتن استفاده از افزودنیهای
شیمیایی به بتن توصیه میگردد .گرچه افزودنیهای شیمیایی جز
اصلی ترکیب نیست و میتوان از آنها استفاده نکرد اما برای بهبود
برخی خواص مختلف از آنها استفاده میشود .این افزودنیها
میتوانند سرعت گیرش را کاهش یا افزایش دهند و یا خواص
مفید دیگری ایجاد کنند از جمله :افزایش مقاومت کششی،
افزایش کارآیی ،ایجاد حباب هوا ،مقاومت در برابر آب ،بهبود
عملکرد در برابر یخ زدگی و مقاومت در برابر سولفاتها .اجرای
بتن به شیوه مناسب و مطلوب و در زمان مناسب و همچنین
نگهداریهای الزم پس از اجرا میتواند در دست یابی به بازدهی و
نتیجه مطلوب بسیار مؤثر باشد.
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فرهنگ سازی جهت استفاده از بتن آماده استاندارد
زیر مجموعه استفاده از مصالح استاندارد

مهندس سید مرتضی سیف زاده
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

همانگونه که مستحضرید ،سازمان نظام مهندسی ساختمان بر
اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،تشکیل شده و
همواره سعی بر آن داشته است تا نهایت تأثیرگذاری خود بر
فرهنگ ساخت و ساز را برآورده نماید .در این راستا ،سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان فارس ،جامعه هدف خود را
جهت افزایش میزان نفوذ تأثیر ،به دو دسته  -1جامعه عمومی
که به تبع ،کلیه مصرف کنندگان و -2جامعه مهندسی که
قاعدتاً تولید کنندگان خدمات را شامل میشود ،تقسیم بندی
نموده و سیاستهای فرهنگسازی در این راستا را برنامهریزی
نموده است.
قابل ذکر است که فرهنگسازی جهت استفاده از بتن آماده
استاندارد ،زیر مجموعهای از استفاده از مصالح استاندارد میباشد،
اما خود ،بخشی از سیاست فرهنگ به کارگیری صحیح و جامع
از خدمات مهندسی توسط عموم جامعه به عنوان رکن اصلی
بنای یک ساختمان استاندارد میباشد که همواره ،مقصود اصلی
مباحث مطروحه در خصوص ایجاد فرهنگ مناسب در حوزه
ساختمان میباشد .این مطلب را مهندس مرتضی سیفزاده،
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس بیان نمود،
وی در ادامه گفت :در بحث فرهنگ سازی جامعه عمومی،
مهمترین حرکت اخیر سازمان نظام مهندسی ،حضور رئیس
سازمان نظام مهندسی در برنامههای مختلف صدا و سیمای
مرکز فارس و توضیح مشروح ارزش و جایگاه خدمات مهندسی
و میزان تأثیر آن بر کیفیت نهایی کاالی مصرفی این بخش
یعنی ساختمان به عنوان محل سکونت افراد جامعه می باشد.
وی افزود:حذف درخواستهای غیر قانونی جامعه ،در خصوص
کاهش میزان نظارت بر اجرای ساختمان ها و حتی در مقابل
آن ،افزایش درخواست و مطالبهگری سطح کیفیت خدمات
توسط مصرف کنندگان خدمات مهندسی ،منتهی به واقع شدن
فرهنگ مصرف در جامعه هدف اول و سهولت مهندسان در ارائه
خدمات مربوطه ،به واسطه کاهش مقاومت مصرف کنندگان در
بهینه نمودن و فنیتر نمودن خدمات می باشد .از جمله این
تأثیرات را به وضوح می توان در سالهای اخیر در جامعه لمس
نمود ،که نمونه بارز آن کاهش سطح تقاضای عمومی جهت
استفاده از بتن خالطه و افزایش سطح تقاضای استفاده از بتن
آماده در مصارف عمومی میباشد.
جامعه دوم مورد هدف فرهنگ سازی ،جامعه مهندسین ارائه
دهنده خدمات از جمله طراحان ،ناظران و مجریان ذیصالح
میباشند که میزان اهمیت استفاده از مصالح استاندارد و به
خصوص بتن آماده بر ایشان به هیچ وجه پوشیده نیست و
طی دوره های آموزشی متعدد بر ارجحیت خصوصیات فنی
بتن آماده کام ً
ال واقف هستند .لذا در کنار ادامه روند دورههای
آموزشی ،اخیرا ً با تاکید بر موضوع اخالق مهندسی ،سمینارها و
دورههایی از جمله دوره آموزشی اصول و رفتار مهندسی با هدف
حرفه ای نمودن نحوه پیاده کردن اصول فنی در پروژهها و نوع
مراودات و ارتباطات با کارفرمایان ،برنامهریزی و برگزار گردید
تا عالوه بر علم مهندسی،تکنیک پیاده سازی علوم مهندسی و
نهایتاً اجرای پروژه مطلوب و مورد نظر  ،به مهندسین انتقال

یابد .رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
در رابطه با آموزش و اطالع رسانی به ناظران و مجریان در
خصوص اهمیت استفاده از بتن آماده استاندارد گفت:یکی
از محورهای اصلی و هدفهای ذاتی سازمان نظام مهندسی
که پایههای قانون نظام مهندسی نیز بر مبنای آن نگاشته و
استوار است اصل آموزش و ارتقاء سطح علمی ،فنی ،مهندسی
و عملی در اعضای جامعه مهندسی میباشد که بر مبنای آن
بخش آموزش و پژوهش سازمان ،بیش از نیمی از زمان ،انرژی
و ساختار سازمانی را در سازمان نظام مهندسی فارس بر دوش
میکشد .وی افزود:سازمان نظام مهندسی ،بر این باور است که
تغییر رویکردها ،سیاستها و ایجاد تغییرات مثبت در محصول
نهایی که همانا پروژههای ساختمانی میباشند ،تنها به دست
مهندسان صاحب صالحیت و صاحب تعهد مقدور خواهد
بود و در این راستا سازمان نظام مهندسی با ارائه دورههای
تخصصی و ضمن خدمت با عنوان دورههای ارتقاء پایه ،سعی در
به روزرسانی و تجدید این صالحیتهای فنی ،دارد.
وی ادامه داد :در خصوص بحث بتن آماده  ،دورههای آموزشی
با عناوین-1اجرای ساختمانهای بتنی-2نکات اجرایی سازههای
بتن مسلح -3بتنهای ویژه و روش خاص بتن ریزی -4نکات
اجرایی پیهای سطحی -5مصالح ساختمانی و استاندارد
مربوطه و همچنین دورههای کارآموزی در تمامی مقاطع
زمانی سال ،به صورت متناوب برگزار میگردد که در تمامی
این دورهها  ،بحث بتن آماده از جمله سرفصلهای آموزشی
میباشد .در این دورهها مباحث مربوط به بتن،تشریک مساعی
شده و مسائل مربوط به آن به صورت کامل و مبسوط توسط
اساتید صاحب تجربه و صاحب صالحیت به مهندسین گرامی،
انتقال مییابد .در کنار کلیه دوره های آموزشی مصوب برگزار
شده ،سمینارهای تخصصی ،همواره تکمیل کننده مطالب
تخصصی با حوزههای مشمول ،در دستور کار واحد آموزش قرار
گرفته است.این دورهها که عموماً با همکاری صاحب نظران و
تشکلهای خارج از سازمان با هدف انتقال تجربیات تخصصی
حوزه فعالیت برگزار میگردد ،در خصوص موضوعات مهمی که
میزان ساعات تدریس در دورههای مصوب کفایت بیان جامع و
ادای حق مطلب را نمینماید به صورت کارگاه ،بازدیدو جلسات
پرسش و پاسخ ،با صرف وقت بیشتر ،به مطلب مورد نظر نزدیک
شده و مهندسین ضمن کسب جزئیات بیشتر در خصوص
موضوع مطروحه ،به اهمیت بحث نیز ،بیشتر پی خواهند برد
و سیاستهای نظارتی و اجرایی و محاسباتی مهندسان با
دقت بیشتر در پروژههای مد نظر ،به کار گرفته خواهد شد.
از جمله این مباحث در سمینارها ،بحث بتن آماده میباشد که
در سمینارهای مبسوط ،تحت عنوان نکات فنی بتن آماده با
همکاری انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده در
قالب شش موضوع تخصصی با عنوان -1سیمان در بتن -2
افزودنیهای شیمیایی بتن  -3آزمایشات بتن  -4طرح اختالط
بتن -5ماشین آالت تولید،حمل وانتقال بتن آماده -6کنترل
تولید بتن  ،اخیرا ً به سمع و نظر مهندسان حوزه نظارت و
اجرای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ،رسیده است
که بازخوردهای مثبت فراوانی در سطح پروژهها به همراه داشته
است و در آینده نیز انشااهلل به صورت کامل تر تکرار خواهد شد.
مهندس سیف زاده در خصوص پروژههای ساختمانی بزرگ که
دستگاه بچینگ و تولید بتن آماده خود را در محل پروژه نصب
میکنند و محصول بتن آماده مشمول استاندارد اجباری را
بدون گرفتن مجوز از مراجع ذیصالح تولید میکنند گفت:
اقداماتی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمینه
استاندارد سازی بچینگ های مستقر در محل پروژه ،صورت
گرفته است و این موضوع یکی از مسائل چالش برانگیز در
حوزه پروژههای ساختمانی ،کنترل و نظارت بر پروژه های انبوه
می باشد .این پروژه ها به دو دسته پروژههای عمرانی دولتی
و پروژههای خصوصی تقسیم بندی می گردند .در دسته اول،
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حضور دولت در قالب سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،ارگان
دولتی به عنوان کارفرمای پروژه و وجود دستگاه مهندسین
مشاور  ،نظارت مستقیم و نظارت عالیه مهندسین مشاور در
کنار ناظرین عالیه سازمانهای دولتی ،نوید آن را میدهد که
پروژه از باالترین سطح کیفی و فنی برخوردار باشد ،اما اینگونه
پروژهها به واسطه همان خصوصیت کالن بودنشان ،همزمان در
معرض آفاتی از قبیل کمبود منابع مالی و عدم تخصیص منابع
مالی در زمان های مقرر ،تطویل پروژه ،درگیریهای حقوقی
پیمانکار ،کارفرما ،پیمانکارجزء ،مشاور و دیگر اجزای پروژه و
همچنین مدیریت غیر چابک دولتی در برخی ارگانها مواجه
میشود،که این مخاطرات ،برخی از پروژههای دولتی را با چالش
کیفیت در برابر زمان سریعترتحویل پروژه قرار میدهد و از
سوی دیگر در پروژههای خصوصی انبوه ،وجود دستگاه سازنده
به عنوان یک انبوه ساز و تجربیات باالی ایشان در ساخت و ساز
که پیش نیازیک شرکت انبوه ساز میباشد ،نوید به ثمر نشستن
یک محصول با کیفیت را می دهد ،اما در این گونه پروژه ها
نیز،مخاطراتی از قبیل نوسانات شدید بازار مصالح و سرمایه،
کیفیت ساخت را تحتالشعاع خود قرار میدهد .وی افزود:
موضوع بچینگ های ساخت بتن در پروژههای انبوه دولتی و
غیردولتی از این قاعده مستثنی نیستند .موضوع ساخت بتن در
پروژههای انبوه،کامال منطبق بر مهندسی ارزش که همانا بهینه
نمودن هزینه و زمان است ،میباشد ،اما به دالیل مذکور قبل
،گاهاً کیفیت آن ،قربانی مصلحت کارفرما میگردد .سازمان نظام
مهندسی با اطالع و اشراف بر این موضوع  ،جلسات متعددی را
با مدیران ارشد و دستاندرکاران سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان ،سازمان برنامه و بودجه و بسیاری از ارگانها و نهادهای
دولتی و همچنین هیئت رئیسه جدید انبوه سازان استان ،در
دستور کار قرار داد و رعایت مسائل فنی و کیفی پروژههای
کالن از جمله مسئله بتن و بچینگ را متذکر و خواستار گردید.
وی گفت :ضمن آنکه جهت ساماندهی بحث ساخت ،حمل و
اجرای بتن آماده در سطح شهر شیراز ،سازمان نظام مهندسی
دبیرخانه تفاهم نامه چند جانبه با ارگانهای ذیربط می باشد
که طی آن کلیه مبادی تولید بتن اعم از دولتی و غیردولتی
مورد نظارت و پایش مستمر قرار میگیرند که انشاءاهلل پس
از تکمیل و تصویب در صحن شورای فنی استان ،گزارش آن
به استحضار خواهد رسید .وی در خصوص اقدامات انجام شده،
به منظور آموزش ،فرهنگ سازی و اطالع رسانی به ناظران و
مجریان ،جهت پمپاژ و عمل آوری بتن در استفاده از فوق روان
کنندههای بتن گفت :همانگونه که قب ً
ال به صورت مبسوط،
خدمتتان ارائه گردید در بخش های مدیریت آموزشی سازمان،
با نگاه ریزبینانه به بحث بتن ،دورههای خاص برگزار گردیده
است که در کلیه آنها مباحث مربوط به مواد مضاف بتن از
جمله فوق روان کنندهها نیز ،مطرح میگردد .ضمن آنکه با
پژوهشهایی که در بخش پژوهش سازمان ،توسط اساتید،
مطرح و راهبری میشوند ،تحقیقاتی در این خصوص توسط
کارشناسان ذیصالح سازمان و محققان مربوط به این حوزه
در حال انجام میباشد که نتایج آن به صورت الیحه در
کارگروه مصالح و تجهیزات ساختمانی استان ،مطرح و تغییرات
مربوطه از طریق این کارگروه و همچنین کارگروه ماده ۳۷
اداره کل راه و شهرسازی و با همکاری معاونت فنی شهرداری
شیراز در پروژههای ساختمانی دولتی و غیر دولتی ،ساری و
جاری خواهند شد .شایان ذکر است چند دوره آموزشی نیز
با عناوین-1آزمایشات بتن تازه و سخت شده بتن و ضوابط
رد و پذیرش بتن و -2تفسیر نتایج آزمایشگاهی بتن که در
سرفصلهای مربوط به آن بحث مواد مضاف بتن ،علی الخصوص
روان کننده به صورت مبسوط بحث گردیده است ،اخیرا ً توسط
سازمان نظام مهندسی برگزار گردید.وی در پایان گفت:نهایتاً
امید میرود با آموزش مهندسان ذیربط در بخش اجرا و نظارت
و با همکاری دیگر ارگانهامربوطه در بخش تولید و توزیع ،از
قبیل اداره کل استاندارد استان و همچنین با تکیه بر استاندارد
جدید تدوین شده بتن آماده ،گامی محکم و قاطع و رو به
جلو جهت جلوگیری از استفاده از مواد مضاف غیر استاندارد
و بتن آماده غیر استاندارد و همچنین دیگر مصالح ساختمانی
غیراستاندارد در سطح استان و شهر شیراز برداشته شود.
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پارادایم توسعه پایدار ،ازعواقب فعالیت های انسانی

مهندس اسماعیل صالحی
معاون فنی و عمرانی
شهرداری شیراز

بـا اوج گرفتـن نگرانی
از عواقـب فعالیتهـای
انسانی ،پارادایم توسعه
پایـدار مطـرح گردید و
طــی سـالهای اخیـر
بـه عنــوان رویــکرد
اصلی شـهرداری شیراز
جایـگاه ویـژهای یافت.
از آنجـا کـه توسـعه
صنعـت بتـن بـا توجه

بـه دالیلـی همچـون مصـرف حجـم بسـياري از مواد خـام كرة
زميـن ،توليـد گازهـاي گلخانـهاي و نتيجتـاً افزايـش دمـاو نيز
تولیـد مقدار زیادی نخالههای سـاختمانی و دوام كم سـازههاي
بتنـي در ایـران ،مغایـر بـا رویکـرد مذکـور اسـت؛ لذا بـا عنایت
بـه اسـتفادههای مکـرر و روزافـزون از بتـن در پروژههای عظیم
شـهری و حجم قابل توجه مصرف آن در سـطح شـهر ،عمدهی
داليـل دوام كـم بتـن و خرابيهاي ايجاد شـده ،ناشـي از عوامل
زيـر برآورد شـده اسـت کـه درنظر گرفتـن آنها باعـث افزایش
عمر سـاختمانها و درنتیجه گام مؤثری در جهت توسـعه پایدار
میباشـد:

نقاط قوت و ضعف بتن در سازههای بتنی

صنعت ساخت و ساز
همواره بهعنوان یکی
از معیارهای تـوسعه
کشــورهــا شـنـاخته
مـیشود ،این صنعت با
دیگر صنایع زیـربنایـی
مهندس بهزاد شاکرنیا
و بـــزرگ در ارتبـاط
رئیس اداره توسعه مهندسی
است و در پیشرفت و
گسترش صنایع دیگر
و نظارت بر مقررات ملی
موثر است .بتن در تمام
و کیفیت ساخت
فرایند توسعهای کشور
دخــالت دارد و چون
مصرف باالیی هم دارد
و پیشرفتهای قابل توجه علمی و تخصصی هم در زمینههای
تولید بتن و مصرف آن مطرح است که در سطح اقتصادی نیز اثر

میگذارد ،بنابراین ما نمیتوانیم توسعهای را بدون بتن در نظر
بگیریم در عرصه تولید سازندگی و اجرا با رشد پروژههای ملی،
استفاده روزافزودن از بتن به عنوان مادهای بسیار پرمصرف در
ساختمانها ،راهها ،اسکلهها ،بنادر و انواع ابنیه ،نشانگر نقش بتن
درتوسعه کشور و اهمیت آن نزد صاحب نظران و متخصصان به
این امر میباشد.
سیاستهای توسعه شهری و به کارگیری علم مواد و علم
شیمی در بتن این امکان را فراهم ساخته است تا سازههایی
با عمر مفید و مقاومت بیشتر ساخته شوند با گسترش استفاده
از انواع افزودنی شیمیایی بتن مانند فوق روان کنندهها ،زودگیر
کنندهها ،کندگیر کنندهها ،حباب هواسازها و انواع مواد پلیمری،
استفادههای جدید از بتن در سازههای مهم شهری مانند پلها
با دهانه بزرگ و آسمان خراشها و برجهای بلند و همچنین
محصوالت جدید ممکن گردیده است و انتظار میرود ،این
تغییرات تکنولوژیکی در دهههای پیش رو نیز ادامه یابد.

اهمیت نقش بتن استاندارد در ارتقای سطح کیفی بتن

مبحث بتن و شناخت
آن بسیار پیچیده است
که متـأسفانه عمدهی
مهندسیـن مـا ممکن
است آنگونه که باید و
شاید به واقعیت و کنه
مهندس افشین ابطحی
بتـن اشـرافی نـداشته
ناظر
مدیر اداره مهندسین
باشند.
و مجری شهرداری شیراز
این مطلب را مهندس
افشـین ابطحی ،مـدیر
اداره مهندسین ناظر و
مجـــری شــهرداری
شیراز بیان کرد ،و ادامه داد :در سال  1380مسئولیت تنظیم
اولین نظامنامهی بتن جهت مراکز تولید استاندارد بتن به بنده
داده شد ،در آن زمان هیچ مرکزی به عنوان مرکز استاندارد
تولید بتن ،در سطح شهر شیراز وجود نداشت ،لذا نظامنامهای
الزم بود تا مراکز تولید بدانند برای تولید بتن چه ساز و کارها
و چه استانداردهایی را بایستی در مراکز تولید بتن خود رعایت
کنند ،بنابراین پیرو این موضوع اولین استاندارد ملی بتن و حمل
کارگاهی آن تنظیم گردید .سپس به تهران مراجعه کرده و
توانستیم اولین نشان استاندارد در خصوص یک آییننامه الزامی
که توسط یک شهرستان و مهندسین شهرستانی انجام پذیرفته
بود را به ثبت رسانده و الزم االجرا کنیم .وی افزود :از آن زمان
تاکنون که  18سال سپری شده طی یک بازنگری از پروژهها

به خصوص پروژههای بزرگ (که در محل خود پروژهها مراکز
تولید بتن را راه اندازی کردهاند) بازدید کردیم و متوجه شدیم که
اکثر بچینگها کالیبره نبوده ،به صورت تجربی بتن را تولید کرده
و هیچ آزمایشگاهی که دارای نشان استاندارد باشد در کنار این
مراکز وجود نداشت و از آنجایی که اولین شرط یک مرکز تولید
بتن استاندارد این است که دارای یک آزمایشگاه کنترل کیفی
استاندارد باشد ،بنابراین مقدمات تعطیلی آنها فراهم گردید.
در این میان با اداره استاندارد ،راه ،مسکن و شهرسازی و سازمان
نظام مهندسی نیز ارتباط برقرار کردیم ،چرا که بخشی از این
وظایف برعهده اداره استاندارد و بخشی دیگر بر عهده اداره راه،
مسکن و شهرسازی و کنترل نهایی بر عهدهی ناظرینی بود که
سازمان نظام مهندسی در اختیار ما قرار میداد و پیرو آن ضوابط
و مقرراتی مبنی بر الزام استفاده از بتن استاندارد تنظیم گردید و
اقداماتی در این زمینه صورت گرفت که عبارتند از :اطالعرسانی
از طریق سایت ،ارسال ضوابط و قوانین از طریق پیامک به
تمامی مهندسین ،سازمان نظام مهندسی نیز در کنار ما نسبت
به برگزاری دورههای جامع و کامل در این خصوص اقدام کرد،
اما باز هم در عمل با مشکل مواجه شدیم .چرا که یک سری از
آگاهیها بایستی به مهندسین به صورت آکادمیک و یک سری
در محل اجرا به مهندسین آموزش داده شود.خوشبختانه در رابطه
با اطالعات فنی به صورت آکادمیک نظام مهندسی توانسته با
برگزاری دورههای سازمان یافته با ساختار مناسب رسالت خود را
به انجام برساند ،اما در مرحلهی اجرا کماکان دچار مشکل بوده
و نتوانستیم میان مالکین ،سازندهها ،ناظرین ،مراکز تولید بتن و

 -1سـازگاري مصالح انتخاب شـده براي بتن باشـرايط محيطي
نقاط مختلف كشـور.
 -2آمـوزش وبازآمـوزي عوامـل اجرايـي ضعيـف وكـم تجربـه
درسـطوح مختلـف توليدواسـتفاده ازبتـن دركارگاههـا.
 -3رفـع مشـخصات فنـي ناقـص ،بـا توجـه بـه اینکـه
دراسـتانداردها و آئيـن نامههاي موجـود در ايـران ،پذيرش بتن
بـر اسـاس مقاومـت  28روزه قـرار داشـته و بـه دوام بتـن توجه
نشـده است.
 -4توجه به نقش برجسته تضمين وكنترل كيفيت.
 -5ايجـاد و توليـد جايگزيـن مناسـب بتـن همچـون بتنهاي
آميختهاي مثل خرده السـتيكي و بتن سـاندويچي (،)3Dخرد
نمـودن بتن ضایعاتی و اسـتفاده به عنوان سـنگدانه و اسـتفاده
ازضایعات شکسـته شـده بتن به عنـوان مصالح بسترراهسـازی.
 -6بازیافـت مصالـح حاصـل از بتنهـاي تخريـب شـده جهـت
حفـظ منابـع طبيعـي و محيط زيسـت.
نقاط قوت سازههای بتنی:
هزینه کمتر ساخت و نگهداری
مقاومت بیشتر در برابر رطوبت (در شرایط اجرایی مناسب)
داشتن مقاومت باال در برابر آتش و حرارت
قابلیت اجرا در مقاطع مختلف
همگنتر بودن مصالح
در دسترس بودن و فراوانی مصالحی مانند بتن آرمه ،سیمان
و میلگرد
نیاز به دانش و تخصص کمتر در طراحی
مناسبتر بودن اتصاالت ستونها و دیافراگم به سقف
داشتن پایداری و دوام مناسب قابهای خمشی
معایب سازه بتنی:
نیاز به صرف زمان بیشتر جهت آرماتور بندی و قالب بندی
بتن
نیاز به آزمایشگاههای خاک جهت آزمایش بتن
افزایش وزن نسبت به سازههای فلزی
کاهش مقاومت و پایداری سازه به مرور زمان
وارد شدن فشار بیشتر هنگام زلزله به دلیل سنگینتر بودن
وزن سازه
محدودتر کردن فضا

حتی آزمایشگاهها ،ارتباط منطقی برقرار کنیم .لذا در نظر داریم
که با همکاری سازمان نظام مهندسی با برگزاری دورههای اجرایی
برای مهندسین این مشکل را نیز برطرف نماییم.عالوه بر آن طی
مذاکراتی که با معاونت معماری و شهرسازی و مدیر کل کنترل
و نظارت شهرداری شیراز داشتیم قرار بر این شد با برگزاری
دورههایی در این زمینه دیدگاهی علمی و جامع به مهندسین
داده شود.
مهندس ابطحی در پایان گفت :درهفته گذشته با تالش سازمان
برنامه و بودجه ،در خصوص ارتقاء سطح کیفی بتن تفاهم نامهای
چند جانبه میان  7دستگاه مهم و مرتبط با بتن آماده تنظیم شد
که در مراحل تولید ،حمل و مصرف میتواند نقش به سزایی در
کیفیت بتن داشته باشد .یکی از دالیل تنظیم این تفاهم نامه
مجوزهای بی منطق و بی رویهای بود که ممکن است از سوی
برخی سازمانها به واسطه یک سری مصلحت اندیشیهای درون
سازمان صادر گردد که طی این تفاهم نامه وظایف هر کدام از
سازمانها مشخص گردید بدین معنا که زمانی که بخواهیم مجوز
تولید بتن و بچینگ صادر کنیم ،اداره استاندارد ،راه ،مسکن و
شهرسازی و انجمنهای تولید کنندههای بتن بایستی ورود کنند
و ما این آگاهی را به انجمن بتن بدهیم که صرفاً به واسطه منفعتی
که در قبال این کار عاید شما میشود مجوز صادر نکنید چرا که
این مجوز ما را دچار مشکل خواهد کرد یا مصالحی که در مبحث
بتن مطرح میگردد نیاز به استاندارد داشته و تا استاندارد آن را
تأیید نکرده مجوز ساخت آن بچینگ صادر نشود .وی افزود :بر
اساس این تفاهم نامه قرار بر این شد که هر ماه بر مبنای یک نظام
کام ً
ال جامع که از خرد جمعی تمامی مسئولین بهرهمند میگردد.
لیستی از مراکز تولید بتن تهیه کرده و ما هم به عنوان سازمانی
که در امر ساخت و ساز در یک جایگاه حاکمیتی قرار گرفتهایم
ناظرین را ملزم دانسته که فقط از این مراکز تولید بتن ،نیازهای
خود را تأمین نمایند.
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ارائه طرحهایی برای تشویق سرمایه گذاری در بخش تولید بتن

مهندس محسن ربانی زاده
مدیر نظام فنی اجرایی سازمان
مدیریت و برنامه ریزی
استان فارس

در خصوص بتن آماده،
شورای فنی استان از
طریق کارگروه مصالح،
پیگیریهای خوبی را
انجام داده است و طی
جلسات متعدد با انجمن
بتــن آمـاده اسـتان و
همچنین با دستگاههای
اجرایی تأکید بر استفاده
از بتن آماده استاندارد

شد .به هر حال استاندارد بتن به گونهای است که از طریق خالطه یا
به صورت روشهای سنتی به سختی تأمین میشود .البته با توجه
به محدودیتهایی که در برخی از شهرستانها داشتیم و عدم وجود
تولید کننده بتن آماده مجبور شدیم در شورای فنی استان ،مصوبه
به صورت محدود داشته باشیم.
مث ً
ال با اولویت ساختمانها با درجه اهمیت باال این کار را شروع
کردیم و با بهرهگیری از ظرفیتهای سرمایهگذاری در شهرستانها
طرحهایی برای تشویق سرمایه گذاری در بخش تولید بتن آماده ارائه
شدهاستکهامیدواریمکهبانتیجهبخشیاینسرمایهگذاریها الزام
قانونی در خصوص کاربرد بتن آماده صورت گیرد و ساختمانهای

افزایش سطح دانش مهندسی الزمه تولید بتن آماده استاندارد است

هدف اصلی تأسیس و
فعـالیت واحــدهـای
تـولیدکننده صنـعتی،
تولیدبتنآمادهاستاندارد
و قابل تضمین میباشد
به نحـوی کـه عالوه بر
تــأمین خـواستـههای
مهندس علی صادقی
مبـحـث نهم مقررات
رئیس انجمن بتن آماده
ملی ساختمان و سایر
استان فارس
آئیننامههای مرتبط
با این بخش ،رضایت
عمومی را در جامعه در
خصوص مصرف این کاالی پرمصرف ایجاد نموده و عرصه را برای
فعالیت تولیدکنندگان غیراستاندارد تنگ کرده است  .این مطلب را
مهندس علی صادقی ،رئیس انجمن بتن استان فارس بیان نمود،
وی در رابطه با صدور مجوزهای بی رویه سازمان صنعت ،معدن و
تجارتگفت:متأسفانهطیسنواتگذشتهشاهدصدوربیرویهپروانه
بهرهبرداری از سوی سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،بدون در نظر
گرفتن مقتضیات بازار عرضه و تقاضا و بدون در نظر گرفتن صالحیت
علمی و اقتصادی متقاضیان ورود به این صنعت هستیم که نه تنها
مشکالت عدیدهای را برای همکاران فعال و خوشنام در این عرصه
ایجادمیکنند،بلکهبعضاًباتولیداتبیکیفیتوبینظمیهایمالی،
موجبافتکیفیتساختوسازوتشکیلپروندههایقضاییمتعدد
نیزمیگردد.
مهندس علی صادقی عالوه بر این ،موضوع پروانه ها و واحدهای
تولیدی اجاره ای را معضل جدی در سطح جامه و نه فقط صنف
بتن آماده دانست و توضیح داد :متأسفانه در سایه خأل مواد قانونی و
همچنینعدموجودنظارتمستمربرعملکردصاحبانپروانه،برخی
افراد سودجو پروانههای متعلق به خود را در اختیار مؤجر قرار داده و از
آنجا که قریب به اتفاق اجاره کنندگان ،پایبند به اصول اولیه اخالق
حرفهایواقتصادینیستند؛باعثبروزمشکالتفراوانبرایهمکاران
هم صنفی خود و همچنین صلب اعتماد عمومی به دلیل نارضایتی

گسترده در خریداران به واسطه کم فروشی ،فروش بیکیفیت بتن و یا
پیش فروش بدون پشتوانه شده که خود به افزایش حجم پروندههای
قضایی دامن زده است .وی در ادامه متذکر شد :الزم به ذکر است که
یکی از خواستههای انجمن صنفی بتن آماده ،برخورداری از حق رأی
در اداره کل استاندارد و همچنین سازمان صنعت ،معدن و تجارت در
خصوص صدور و یا ابطال پروانههای استاندارد و بهرهبرداری میباشد.
بدین صورت که در کمیسیونهای سازمانهای مربوطه یک نفر
بهعنوان نماینده از طرف انجمن صنفی بتن آماده نیز حضور داشته
تا از نظرات کارشناسی متخصصین این حوزه در خصوص صالحیت
متقاضیان دریافت پروانه استفاده گردد .عالوه بر این مقتضی است که
سازمان صنعت ،معدن و تجارت نسبت به هدایت سرمایهگذاران به
سمت سرمایهگذاری در صنایعی اقدام نماید ،که به لحاظ بازار عرضه و
تقاضا ،مانند آنچه که متأسفانه امروز در بازار تولید و مصرف بتن آماده
شاهد آن هستیم؛ در مرحله اشباع و فوق اشباع نباشد چرا که در غیر
این صورت منجر به ضرر و زیان کلی واحدها و هدر رفت سرمایهها و
به تبع آن از بین رفتن انگیزه تولید در میان سرمایهگذاران و فعاالن
این بخش خواهد شد.
رئیس انجمن بتن فارس در خصوص اهمیت تولید بتن آماده گفت :از
دیگرمباحثمهمدربخشتولیدبتنآمادهاستاندارد،شناختعناصر
تشکیل دهنده آن و توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی آنها چه
در زمان اختالط و چه در زمان بتنریزی و نگهداری بتن میباشد،
که الزمه آن افزایش سطح دانش مهندسی ،علیالخصوص در سطح
مسئولین کنترل کیفی واحدهای تولیدکننده بتن آماده استاندارد و
همچنینتوجهویژهادارهکلاستانداردبهایننکتهاستکههمانگونه
که بتن آماده با شماره استاندارد 6044در لیست فرآوردههای مربوط
به ابنیه و اجزای سازهای مشمول استاندارد اجباری قرارگرفته؛ در
خصوصارزیابیکیفیتولیداتسنگدانهموردمصرفدربتنمنطبق
با استاندارد  ،302در عمل و در زمان اعطای مجوز فعالیت معادن به
سادگی از کنار این مهم گذر ننمایند.
وی ادامه داد :انجمن بتن آماده فارس بهعنوان یکی از پیشگامان
عقد تفاهمنامه همکاری مابین انجمن و پلیس راهور در کشور بوده و
از کارتهای تردد ویژه جهت عبور و مرور ماشینآالت حمل و پمپاژ

لزوم نظارت ناظران و مجریان براستفاده از بتن آماده استاندارد

مهندس هاشم ابوالحسینی
رئیس اداره نظارت و اجرا ی اداره
کل کنترل نظارت ساختمان
معاونت معماری و شهرسازی
شهرداری شیراز

جهت ارتـقـای کیـفی
صنـعـت بـتـن آمـاده
استـانـدارد با تـوجه به
مصوبه هیئـت وزیـران
اقـدام به اطالع رسانی
عمومی به کلیه ناظرین
از طـریـق ارسـال پیام
کوتاه مبتنی بر استفاده

از بتن آماده استاندارد نموده است و همچنین معاونت فنی در این
راستا نامه نگاریهایی به کلیه مناطق یازدهگانه شهرداری و الزام
به استفاده از بتن آماده استاندارد در پروژهها ،انجام داده است.
در خصوص نحوه نظارت و کنترل بر تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان توسط معاونت فنی و شهر سازی استان با استناد
به تشکیل جلسات مستمر کمیته مصالح شورای فنی استان
جهت ایجاد هماهنگی بین اعضا شرکت کننده در جلسه مقرر
گردید ،بخشنامهای در خصوص کنترل عملکرد تولیدکنندگان و
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بتنی در شهرستانها نیز بر اساس استانداردهای مشخص شده
ساخته شوند .در خصوص آموزش عمل آوری و حمل بتن آماده
دورههای آموزشی متعددی برگزار گردیده است و همچنین این
موضوع در دستور کار ،کارگروه آموزش شورای فنی استان قرار
گرفته است تا از این طریق عوامل فنی و اجرایی آموزش داده شوند
و در نتیجه به استانداردهای الزم در زمینه بتن آماده دستیابیم و
ساختمانهاییباکیفیتمطلوبداشتهباشیم.
آنچه مسلم است استاندارد بتن آماده در استحکام بخشی به
ساختمانها بسیار مؤثر است مخصوصاً شرایط اقلیمی و زمین
شناختی استان فارس نشان میدهد که بخشهای قابل توجهی
از استان جز مناطق زلزله خیز محسوب میشود که همین مسأله
سبب شد کیفیت ساختمانها و استحکام آنها مد نظر شورای فنی
استان قرار گیرد و در این خصوص پیگیریهای الزم انجام شود.
ضمناً تفاه م نامهای در حال تهیه است که بین  7دستگاه مهم و
مرتبط با بتن آماده مبادله خواهد شد و در مراحل مختلف تولید،
حمل و مصرف میتواند نقش بهسزایی در کیفیت بتن داشته باشد.
بتن آماده در سطح کالن شهر شیراز استفاده مینمایند که این امر به
ساماندهی هرچه بیشتر فعالیت واحدهای استفاده کننده از این طرح
کمکی شایان نموده است ،وی در رابطه با تفاهم نامه ای که میان
هفت دستگاه مهم و مرتبط با بتن آماده منعقد گردیده گفت :انجمن
صنفیکارفرمائیتولیدکنندگانبتنآمادهوقطعاتپیشساختهبتنی
استان فارس با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد زمینه را برای عقد
تفاهمنامه چند جانبه بین خود و اداره کل استاندارد ،سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان ،اداره کل راه و شهرسازی استان ،سازمان
صنعت،معدنوتجارتاستانوهمچنینشهرداریشیرازفراهمنمود
که در اینجا ،جا دارد که از زحمات سازمان مدیریت و برنامهریزی
بهعنواندبیرخانهاینتفاهمنامهتقدیروتشکربهعملآید.
وی افزود :الزم به ذکر است که این انجمن دارای تفاهمنامههای
مشترک دو و سه جانبه دیگری در زمینههای جزئیتر و تخصصیتر
با سازمانهای یاد شده نیز میباشند .طبق متن صریح مقررات ملی
ساختمان (مبحث نهم) استفاده از بتنهایی که به روش دستی
تولید میشوند در عناصر سازهای ممنوع میباشد ،همانطور که
مستحضرید ،تنها استفاده از روشهای حجمی در تولید بتن از سوی
مقررات ملی ساختمان که مرجع رسمی و فنی مهندسی در کشور
است مجاز بوده که اشاره تلویحی به تولید بتن آماده در بچینگهای
استاندارد دارد.خوشبختانه طی چند سال اخیر ،با همت و کوشش
انجمن صنفی بتن آماده و همکاری مشترک سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان و شهرداری شیراز ،استفاده از خالطههای تولید بتن
(روش کامال غیر استاندارد) محدود و ممنوع شده است لکن در سایر
شهرستانهایاستانکماکانشاهداستفادهازاینقبیلدستگاههای
نامتعارف در زمینه تولید بتن هستیم که تالشهایی در جهت اشاعه
فرهنگ استفاده از بتن آماده استاندارد مابین انجمن و شهرداریها و
فرمانداریهادرجریاناست.
صنعت بتن آماده همانند سایر صنایع تولیدی در کشور نیازمند
مساعدتونگاهمشفقانهمسئولیناستانیوکشوریازموضوعمالیات
وداراییگرفتهتاتعرفههایآزمونههایفصلیادارهکلاستانداردونحوه
صدورپروانهدرسازمانصنعت،معدنوتجارتاستانفارسمیباشد.
وی در پایان گفت :بهطور کلی اگر بخواهم عرض کنم ،باید بگویم که
ساز و کار صدور پروانه بهرهبرداری و پروانه استاندارد در سازمانهای
صنعت ،معدن و تجارت و اداره کل استاندارد ،میبایست تغییر اساسی
کند و صرف کارآفرینی را مالک قرار ندهند ،حداقل میتوان در مورد
صالحیتحرفهایافرادانجمناستعالموسپسنسبتبهصدورپروانه
اقدام نمایند تا بدین وسیله نه تنها از صدور بیرویه پروانه جلوگیری
بهعملآید،بلکهصرفا شاهدحضورافراد متعهددراینصنعتباشیم.
مصرفکنندگان مصوب و ابالغ گردید.
الزم به ذکر است که شهرداری شیراز ناظران و مجریان پروژههای
ساختمانی را ملزم به نظارت بر فعالیت مصرف کنندگان مبنی بر
استفاده از بتن آماده استاندارد نموده است که در صورت تخطی
از مقررات نسبت به تعطیل نمودن کارگاه اقدام نمایند و همچنین
چندین سمینار آموزشی جهت ارتقای آگاهی مهندسین ناظر،
شرکتهای خصوصی و دولتی در این خصوص برگزار گردیده
است .در رابطه با کنترل اخذ مجوزهای مورد نیاز جهت تولید بتن
آماده استاندارد توسط بچینگ در محل اجرای پروژه این موضوع
به عهده اداره استاندارد میباشد و شهرداری شیراز در پروژههای
دولتی از طریق شرکتهای مشاور در پروژههای خصوصی نسبت
به بررسی و شناسایی موردی پروژههای در حال ساخت اقدام
مینماید.

8

ماهنامه شماره 1398 - 29

Monthly No.29 2019

مدیریت سرمایه با همراهی متخصصین صنعت بتن

دکتــر شــرفـــی در
خصـــوص صــــدور
بــیرویه مجوزتوسـط
سازمـان صنعت گفت:
سازمان صنعت ،معـدن
و تجـارت مـیبـایست
دکتر سهراب شرفی
قبـل از صـدور مجـوز،
و
معدن
رئیس خانه صنعت،
بـا برگـزاری دورههـای
آمـوزشـــی و اخـــذ
تجارت استان فارس
آزمونهـای مرتبـط بـا
ایـن دورههـا نسـبت به
صـدور مجـوز بـه متقاضیـان اقـدام کنـد تـا در نتیجه مجـوز به
افـرادی داده شـود کـه دانـش الزم و کافـی را دارنـد .خصوصاً در

زمینـه بتـن آمـاده که بـا حیات انسـانها سـروکاردارد ،سـازمان
صنعـت ،معـدن و تجارت میبایسـت با دقت بیشـتری نسـبت
بـه صـدور مجـوز اقـدام نمایـد ولـی متأسـفانه در حـوزه تولید و
کارخانـهداری هیـچ آموزشـی دیـده نمیشـود بنابر این سـازمان
صنعـت ،معـدن و تجارت بایسـتی درحـوزه بتن آمـاده بازنگری
اساسـی انجـام دهـد چراکه بتـن آماده کار بسـیار دقیقی اسـت
و حتـی چنانچـه از مبـدأ تا مقصـد وقفهای حتی نیم سـاعته در
حمـل و نقـل آن رخ دهد در مقاومت بتـن اثرات نامطلوبی به جا
میگـذارد .بنابرایـن مجـوز دادن بـه افـراد فاقد صالحیـت که در
ایـن حـوزه تخصـص ندارنـد امـری نامعقول اسـت.
از سـویی عالقمندیـم سـرمایههای برخـی از غیر متخصصین در
این حوزه به کارگرفته شـود بنابر این پیشـنهاد میشـود در کنار
صـدور پروانـه حتمـا از افـراد متخصـص با تخصص حـوزه بتن و

وضعیت فعلی کیفیت بتن در کشور چندان مطلوب نیست

بتــــن بـــه عنوان
پرمصرفتـرین مصالـح
ساختمانی رابطه بسیار
مستقیمی با میـزان
ساخت و سـاز در کشور
دارد .وضـعیت فعـلی
مهندس محمد حسین افتخار
ساخت و ساز با توجه به
مدیر امور فنی مهندسی
وضعیت فعلی اقتصادی
کشور در وهله اول در
شرکت بنیاد بتن ایران
حوزه پروژههای عمرانی
دبیر بازنگری نشریه
وضعیتمطلوبینیست.
 55سازمان برنامه و بودجه
ولی در حوزه ساخت
و ساز مسکن به علت
جهشی که در قیمتها در مدت اخیر رخ داد طبیعتاً استفاده
از بتن بیشتر شد و کمی رونق نسبی به بازار بتن در شش ماهه
گذشته در بحث پروژههای مسکن و ساخت و ساز بازگشت .در
کنار بحثهای تولید به نظر بنده بازار تولیدی نیز در صنعت بتن
آماده کشور وجود دارد مانند کارخانههای مختلف که برخی نه
تنها نشانه استاندارد بلکه مجوز تولید هم ندارند که اینها موجب

یک رقابت منفی میان تولیدکنندگان شده که بعضاً به این دلیل
مشاهده میشود ،برخی قیمتها واقعی نیست و یا از حد معقول
پایینتر است و کیفیت مناسب را ندارد .از سوی دیگر هنوز امروزه
در عمده شهرهای کشور ،بتن بر اساس عیار فروخته میشود که
خود باعث شده تا نگاه عمده به صنعت بتن تبدیل به مخلوط چند
متریال و ارسال آن برعهده تراک میکسرها باشد ولی در دنیا نگاه
دیگری به بتن درجریان است که موجب پیشرفت این صنعت
میشود .وضعیت فعلی کیفیت بتن در کشور ما چندان مطلوب
نیست .دور نمای امیدی که به این موضوع وجود دارد وجود
دانشجویان واساتید برتر و همچنین انجمن بتن میباشد که باعث
میشوند کیفیت آموزش و اجرای بتن در نسل جدید از کیفیت
باالتری برخوردار گردد .امروزه ما انواع بتنها و مقاومتها در این
حوزهها را توانستیم تولید کنیم و هر زمان هر پروژه که نیازمند
بتن با مقاومت خاص بوده است را اجرا کردیم .اما در حوزه بتن
آماده که اغلب بحث ساخت و سازهای شهری را در بر میگیرد
سهم بخش دانش محور کمتر بوده اگرچه به وسیله اتفاقات اخیر
و حوادث و درگیریها حساسیت در این موضوع نیز بیشتر شده
است .تولید کنندگانی که بتن را با کیفیت پایین عرضه میکنند
باید تحت نظارت قرار بگیرند با این کار فضای تولید بتن و استفاده

مجبوریم سوخت مورد نیازمان را از بازار آزاد تهیه کنیم

در خصـوص بـحث
صــدور بــی رویــه
مجــوز،تــالشهــای
بســیاری صــــورت
گــــرفـت و علیرغم
صحبـتهـایی کـه با
مهندس بیژن جاللی
سازمانصنعت،معدن و
خانه
عضو هئیت مدیره
تجـارت در این زمینه
صنعت،معدن و تجارت استان
انجام پذیرفت ،نتیجه
مطلوب حـاصل نشد
فارس و کانون صنعت و معدن
چرا که بیـشتر هدف
ایران
از صدور مجوز ،رونق
کسب و کار بوده است و
سعی بر آن شده تا متقاضیان اخذ مجوز را پیش از دریافت مجوز
از سختیهای کار مطلع سازند اما نتیجه صدور بی رویه مجوز به
افراد فاقد صالحیت چیزی جز ایجاد یک رقابت نادرست در بازار
نخواهد بود چرا که در این شرایط رقابت بر سر کمیت خواهد بود،

نه کیفیت .شرایط به وجود آمده سبب کم فروشی و بی کیفیتی
تولیدات میشود و در این میان تولید کننده های اصلح و واقعی
متضرر میشوند چرا که هزینه های حاصل از خرید مصالح با
کیفیت و نیروی انسانی روز به روز افزایش می یابد و از طرفی
چنانچه بخواهیم از طریق وام های بانکی این هزینهها را تأمین
کنیم سود و بهره بانکی این وام ها به هیچ وجه مقرون به صرفه
و منصفانه نیست و این شرایط با فرمایشات مقام معظم رهبری
در خصوص رونق تولید که «تولید در شرایط کنونی کشور جهاد
اکبر است» مغایرت دارد .اما اگر خوب بیاندیشیم چنانچه در زمینه
کیفیت تولید ،نظارت و کنترل الزم وجود داشته باشد می توان
به کیفیت مطلوب در مصالح ساختمانی و نهایتاً ساختمانهایی
مقاوم دست یافت .بیکیفیتی مصالح نه تنها در سیمان حاصل از
کلینکرهای مرطوب مانده در کارخانهها بلکه در دانه بندی شن
و ماسه نیز کام ً
ال مشهود است و بسیاری از تولید کنندگان برای
کاهش قیمت تمام شده و سود بیشتر به استفاده از مصالح ارزان
قیمت و بی کیفیت روی میآورند اما در این میان معدود کسانی
هستند که وجدان کاری خود را فراموش نکردهاند و همچنان در

سـاختمان سـازی علمـی در ایـن امـر بـه کار گرفته شـود و قید
گـردد کـه ایـن افـراد فنـی بـا ایـن مشـخصات و دانش فنـی در
کنارایـن افـراد قـرار دارنـد .وی در خصـوص موضوع اجـاره دادن
واحدهـای بتـن آماده بـه افراد غیر متخصص گفت کـه این اقدام
تخلف محسـوب میشـود و اگر در مواردی نیاز به اجاره واحدهای
بتن آماده احسـاس شـود میبایسـت ایـن اقدام با نظـارت جدی
صـورت گیـرد و حتمـاً متخصصیـن دارای مجوزهـای علمی در
حـوزه سـاخت و سـاز بتـن و نظـام مهندسـی نیز میبایسـت بر
ایـن امـر نظارت داشـته باشـند بـه طوری کـه سـازمان صنعت،
معـدن و تجارت با همکاری سـازمان نظام مهندسـی به بررسـی
صالحیـت متقاضیـان مجـوز بپردازند و پس از تأیید ازسـوی هر
دو سـازمان مجـوز صـادر گردد .حضور سـازمان نظام مهندسـی
در کنـار سـازمان صنعـت ،معدن و تجارت بسـیار ضروری اسـت
نـه تنهـا در حوزه بتـن آماده بلکـه در دیگر حوزههـا مانند صدور
مجـوز بـرای آجـر پزیهـا ،سـاخت فـوالد و ...تـا بدیـن ترتیب با
نظـارت و همـکاری سـازمان صنعت ،معـدن و تجارت و سـازمان
نظام مهندسـی و اسـتفاده از مصالـح مرغوب و انجام محاسـبات
دقیق مهندسـی سـازههای مقاوم سـاخته شـوند.
از ظرفیتهای واقعی آن مانند بتنهای خود تراکم و بتنهای ویژه
بسیار بازتر شده و مشکالت ناشی از آن مانند کم فروشی یک
سری از اشخاص برطرف میشود.حضور اساتید پرقدرت و انجمن
بتن از نقاط قوت ما در وضعیت بتن میباشد ولی از نقاط ضعف
آنان عدم نظارت کافی است .کمک دولت را میتوان از چند جانب
بررسی کرد .اولین موضوع و مهمترین آنان قانونگذاری است.
دولت به عنوان بازوی مهمی در بحث قانون گذاری و نظارت آن
نقش مهمی را میتواند در آینده وضعیت بتن ایفا کند .طرح بتن
 1404بااین دیدگاه آغاز شده است ،تا کیفیت تولید بتن در سطح
کشور افزایش یابد .براساس این طرح کارخانجات و تولیدکنندگانی
که از سطح باالتری برخوردار بودند دارای گواهینامه مسکن و
شهر سازی شدند تا دولت و ارگانها بیشتر ترغیب به همکاری
با آنان شوند .در نتیجه تولید کنندگان موفق حمایت بیشتری
را از سوی دولت دریافت میکنند .در بحث بتن آماده باید از
بحث سنتی عبور کرد و سعی نمود تا تکنولوژی جدید را وارد این
صنعت نمود .اگر تولید کنندگان مانند بقیه انجمن صنفیهای
دیگر در سطح کشور در بحثهای کیفیتی و اقتصادی پا فشاری
کنند منجر به رشد صنعت خواهد شد .بخش عمده جامعه ما
امروزه تحصیل کرده هستند و باید از کمیت فاصله گرفته و به
کیفیت بپردازند .بتن آماده و محصوالت خاص آن امروزه در
اقصی نقاط جهان در دو بخش پروژههای عمرانی و ساخت و
سازهای شهری استفاده میشود و باید سعی کنیم ما نیز حضور
بتن آماده را در این دو بخش تقویت کرده و به استانداردهای
جهانی در این حوزه نزدیک شویم.
شرایط کنونی به کیفیت کار خود توجه میکنند .نکته قابل توجه
دیگر اینکه برخی از افراد فاقد صالحیت و دانش مهندسی ،اقدام
به اجاره کارخانه و دستگاهها کرده و فعالیت میکنند ،اما هیچگونه
نظارتی از سوی سازمان صنعت ،معدن و تجارت در این زمینه
وجود ندارد .و در برخی از موارد اداره استاندارد دستگاهی را پلمپ
میکند و چند روز بعد پلمپ از همان دستگاه برداشته میشود و
با وجود جلسات متعددی که با شهرداری ،استاندارد ،دفتر فنی
استانداری در این زمینه و  ...داشتهایم متاًسفانه نتیجه مورد
نظر حاصل نشده است .از مشکالت دیگر تاًمین سوخت تراک
میکسرهاست که همچنان پا برجاست و مجبوریم سوخت مورد
نیاز آنها را از بازار سوخت آزاد تهیه کنیم .در مورد تهیه بتن به
صورت دستی و خالطه تصمیم گرفتیم خالطهها را تحتنظر
انجمن درآوریم تا این خالطهها برای موارد و مناطق خاص
تحت نظارت مهندسین ناظر فعالیت داشته باشند که متاًسفانه
این تصمیم اجرا نشد .بسیاری از افراد با بتن ریزی به صورت
دستی به دنبال کاهش هزینهها هستند و در نهایت نتیجه کار
بتن خالطه و بچینگ پالنت ظاهرا ً قابل تشخیص نخواهد بود
اما آنچه به ذهن می رسد این است که نقش شهرداری در این
میان چیست؟ نکته دیگر قابل تاًمل مساله آموزش است .چرا که
کمتر به مبحث آموزش در زمینه بتن توجه میشود .امید است با
آموزش،کنترل و نظارت بیشتر در آینده ،ساختمانهایی مقاوم و
با کیفیت داشته باشیم.
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ممنوعیت استفاده از بتن های درجا و دست ساز توسط شهرداری شیراز

شــهرداری شــیراز در
راستــای سیاستهای
کـالن کشـور در جهت
ارتـقـاء کیـفی صنـعت
ساخت و ساز و به ویژه
مهندس سید وهاب طبایی زاده
استفاده از بتن با کیفیت
مدیرکلمحترمعمرانی
براساس استانداردها و
آئین نامههـای معتبر
معاونتفنیعمرانیشهرداریشیراز
داخــلی و خـارجی از
جمله استاندارد ملی
( )ISO/IEC /17025:2005مباحث مقررات ملی ساختمان
و نشریات سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،تمام سازندگان و
انبوهسازان را ملزم به استفاده از بتن آماده مورد تأیید اداره استاندارد
نموده و استفاده از بتنهای در جا و دست ساز را ممنوع کرده است.
این مطلب را مهندس سید وهاب طبایی زاده ،مدیر کل عمرانی
معاونت فنی عمرانی شهرداری شیراز بیان کرد ،وی افزود :همچنین
جهت رسیدن به اهداف ارتقاء کیفی بتن آماده و کنترل مراحل و
احجام بتن ریزیها با همکاری اداره کل راه و شهرسازی و سازمان
نظام مهندسی ساختمان ،لیستی از آزمایشگاههای دارای پروانه
خدمات آزمایشگاهی و رتبه بندی شده را تنظیم و از طریق معاونت
شهرسازی در اختیار کلیه سازندگان و مالکان قرار داده است که با

الزام مهندسین ناظر سازه ،تمام مراحل بتن ریزی را کنترل نموده
و از کیفیت بتن مصرف شده آگاهی یافته و به نتایج آزمایشهای
انجام شده استناد میگردد.
وی در راستای نیل به اهداف سند  1404گفت :در راستای نیل
به این هدف ،مجموعه مدیریت محترم شهرداری شیراز تمام موارد
فوق را در جهت افزایش کیفیت ساخت سازهها به کار برده و با
نظارتهای مستمر در جهت افزایش ایمنی ،کیفیت و عمر مفید
سازهها تالش نموده است .بدین صورت که در معادن ،سنگ
شکنها و بچینگهای سازمان و بازآفرینی فضاهای شهری به
عنوان تنها مرجع رسمی و معتبر تولید مصالح و بتن استاندارد
شهرداری شیراز ،اجرای سیستم کنترل لحظه به لحظه و مستمر
تولید بتن ( ،)AVLاجرای طرح اختالط تخصصی متناسب با طرح
ملی ایران با توجه به نوع و محل اجرا عالوه بر بحث مقاومت بتن
کنترل میگردد .استفاده از بهترین و مناسبترین ماسه شسته
استان با ضریب نرمی  3/3و همچنین کنترل دائم مصالح درشت
دانه از دو معدن رودخانهای و کوهی ،کنترل روانی ،کارایی و دمای
تولید ،حمل و اجرای بتن به لحاظ اشباع مصالح از آب ،استفاده از
سیستم گرمایی و سرمایی حوضچه ها و مخازن آب ،کنترل سیمان
دریافتیوسفارشینمودنسیماندریافتیازکارخانهها،بستهبندی
و پوشش آن ها ،ماشین آالت حمل بتن ،آموزش مستمر پرسنل
مؤثر در کنترل کیفیت ،تولید انواع بتنهای  RCCو ( SCCتا

لزوم نظارت ناظران و مجریان براستفاده از بتن آماده استاندارد

دکتر هادی بیاتی
مدیر کنترل و ارزیابی پروژه
سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان فارس

بتــنازپـرکاربـردتریـن
مصالح ساختمان است
کـه از مزایای اصلی آن
در دسـترس بودن مواد
اولیـه و ارزان بـودن آن
اسـت و از نقـاط ضعف

آن میتـوان بـه محـدود کـردن فضا ،وزن بیشـتر سـازه و مدت
زمان باالی اجرا اشـاره کرد .مقاومت فشــاری مهمترین ویژگی
بتـن اسـت که این مقاومـت را میتوان با طرح اختالط مناسـب
بتـن از جملـه افزایـش عیار سـیمان و یا اضافه نمـودن افزودنی
و ...زیاد نمود .در عوض مقاومت کششـی بتن بسـیار کم اسـت
(حـدود  %10مقاومـت فشـاری) که در سـازههای بتن مسـلح

مراکز بتنی فاقد پروانه استاندارد ،خطری برای صنعت بتن

یکــــــیازچالشهای
واحدهای تولیدی و به
ویـــژه واحدهای بتنی،
صدور بیرویه مجوزها
در زمینهی تولیـد ایـن
محصـولمیباشد.
مهندسسعیدقاضیخانی
سازمان صنعت ،معدن
دبیرانجمنصنفیکارفرمایی
و تجارت استان که در
بتنوقطعاتبتنیخراسان
واقع مسئولیت این امر
رضوی
را عهدهدار است ،خود
را از این مسئولیت مبرا
دانسته و به هرفردی که مراجعه کند ،مجوز ایجاد این صنعت را
اهدا میکند و این در حالی است که تولید بتن آماده کام ً
ال تخصصی
بوده و ضروری است .کسانی که در این حرفه وارد میشوند ،حداقل
تخصص الزم را داشته باشند .ماده اصلی و عمده این فراورده مهم
ساختمانی (که بعد از آب پرمصرفترین ماده در جهان شناخته
میشود) سیمان میباشد .که متأسفانه این ماده اولیه در بسیاری
مواقع دارای مقاومتهای متغیر بوده و نوسان مقاومت باعث کاهش
مقاومت بتن گردیده و مشکالت عدیدهای را برای تولیدکننده بتن

ایجادمینماید.
در مورد سهمیه سوخت تراک میکسرها نیز که به علت دارا بودن دو
موتور ،مصرف سوخت مازاد برای آنها اجتناب ناپذیر است ،متأسفانه
تا بهحال عم ً
ال اقدامی صورت نگرفته ،فقط با تالشهای کانون
سراسری انجمنهای صنفی در تهران ،اخیرا ً سهمیهی مازاد تعیین
شده ولی در مشهد تاکنون این سهمیه مازاد در پی 
چ وخم اداری
مانده است .در خصوص همکاری سازمانها و ارگانهای دولتی و
اجرایی ،خوشبختانه با تالشهای این انجمن و اهتمام در جهت
شناسایی این محصول و وجوه تمایز آن با سایر مصالح ساختمانی،
نگاه مسئولین بهتر و مثبتتر شده و خصوصاً پلیس محترم راهور
نسبت به گذشته برخورد مناسبتری در این خصوص دارد ،ولیکن
در زمینهی ارتقاء این صنعت با وجود تالشهای فراوان ،متاًسفانه
هنوز در ابتدای مسیر هستیم و همچنان در حال تولید بتن بهشکل
معمولی و سنتی آن دستوپا میزنیم .استفاده از افزودنیهای بتن،
تولید بتنهای پر مقاومت و بتنهای خاص با سرعت بسیار کند
در حال پیشرفت میباشد .البته تولید بتنهای خودتراکم نسبت به
چند سال قبل در حال جاافتادن و استفاده بیشتر توسط مهندسین
و مشاورین ساختمانی میباشد .در خصوص قیمت بتنآماده باید
عرض کنیم که تعیین نرخ انواع بتن در شهر مشهد توسط این
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جایی که نیاز به ویبره مرتفع گردد) ارائه نسبت به سیمان مناسب
و استفاده از مواد افزودنی مؤثر در کارایی و مقاومت بتن ،تحقق و
بررسی در خصوص محل بتن ریزی قبل از اجرا و محل استقرار
بتن و سازه به لحاظ آب و خاک در ارتباط با بتن جهت جلوگیری
از حمالت کلر و سولفات ،ایجاد واحدهایی به نام کنترل کیفیت و
تضمینکیفیتباوظایفکنترلکیفیتموادومحصوالتخریداری
شده و یا تولید شده توسط شهرداری شیراز و سازمان عمران و
بازآفرینی فضاهای شهری همچنین آزمایشگاه کنترل کیفی ،کام ً
ال
مجهز به لحاظ تجهیزات و پرسنل مجرب در راستای بررسی
موارد آزمایشگاهی ،آموزش کارآموزان معرفی شده از سوی اداره
کل استاندارد فارس به صورت کام ً
ال اجرایی و همسو با به روزترین
استانداردهای داخلی و خارجی در آزمایشگاه مکانیک خاک و واحد
کنترل کیفیت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری نموده
است.وی در پایان در رابطه با افزودنیها گفت :در خصوص استفاده از
افزودنیهای مجاز نیز قابل ذکر است استفاده از افزودنیها متناسب
با محل اجرا به جهت استفاده در بچینگ و یا مرحله اجرای بتن تازه
در سازه با توجه به بررسیهای تخصصی در امر خرید افزودنیها
از جمله فوق روانکنندهها و فیلر و سیلیس و میکروسیلیسها و
غیره حتی سخت گیرانهتر از استانداردهای مربوطه ،از جمله 2930
 ISIRIاستاندارد مربوط به روان کنندههای بتن و آزمایش متریال
مورد استفاده ،به عنوان مثال میکروسیلیس خریداری شده تحت
آزمونهای  XRD , XRFبررسی آمورف بودن و توزیع اندازه و نوع
میکرو سیلیس قرار میگیرد و به همین صورت نسبت به بقیه انواع
افزودنیها عمل میشود .امید است که مجموعه شهرداری شیراز
توانسته باشد کمکی مؤثر در جهت ارتقاء کیفیت ،ایمنی و طول
عمر مفید سازهها در میهن عزیزمان و خدمت به مردم برداشته باشد.
بـا اضافـه نمـودن فـوالد به بتـن این ضعـف برطـرف میگردد.
بهطـور کلـی عمده معایب تولیـد و اجرای بتن عبارتنـد از :عدم
اسـتفاده از مصالح مناسب ،اسـتفاده از مواد افزودنی بی کیفیت
در بتـن ،عـدم تخصص کافـی اکیپهای اجرایـی ،کمبود دانش
فنـی مهندسـان ،عـدم نظـارت کافـی دسـتگاههای اجرایی در
هنـگام بتـن ریزی ،کمبـود آگاهـی کارفرما از اهمیـت موضوع،
عـدم کنتـرل دقیـق و کافـی آزمایشـگاهها ،عـدم عمـلآوری
مناسـب بتـن ،امـا تولید و اجرای بتـن داری محاسـنی از قبیل:
در دسـترس بـودن مصالـح ،مقاومـت در برابـر آتـش سـوزی،
کاهش هزینه سـاختمان در مقایسه با سـازههای فلزی ،داشتن
پایداری و دوام ،مقاومت بیشـتر در برابر رطوبت را نیز داراسـت.

انجمن انجام میشود و سقف قیمت پس از آنالیز و کارشناسی
تعیین و به واحدهای عضو ابالغ میگردد .اما نکتهای که همواره
باعث ضرر و زیان این واحدها (خصوصاً مراکز دارای هویت و معتبر)
میگردد ،وجود رقابت ناسالم و شکننده بین اعضاء و سایر مراکز
بتنی غیر عضو و بعضاً فاقد پروانه استاندارد میباشد که متاًسفانه
تا بهحال انجمن نتوانسته در این زمینه انسجام و هماهنگی الزم را
بین آنها ایجاد نماید .در شهر مشهد تولید بتنهای دستی و سنتی
سالهاست که متوقف شده و جایگاهی ندارد و بتنهای مصرفی در
کارخانهها و مراکز بتنی تولید و ارسال میگردد .که البته به دو شکل
تر و خشک این تولید انجام میشود و بدیهی است بتنی که توسط
بچینگ پالنت و به صورتتر تولید میشود به لحاظ فنی ویژگیهای
بهتری نسبت به بتنی که بهصورت خشک و در تراکمیکسر ساخته
میشود دارا خواهد بود .در مورد سند چشمانداز بتن 1404متاًسفانه
بهعلت نبود متولی مشخص و مورد وثوق ،این مهم تا بهحال به
تعویق افتاده است .هر چند بتنهای پرمقاومت و با کیفیت توسط
تعدادی از واحدهای عضو انجمن ساخته میشود و پروانه آن نیز از
اداره استاندارد اخذ گردیده است.
در خاتمه پیشنهاد میشود جهت حمایت و ارتقاء این صنعت ،ضمن
تشویق واحدهایی که در زمینه ارتقاء کیفی بتن تالش میکنند.
توسط سازمانهای دولتی ،در خصوص برخورد با واحدهای مختلف
فاقد پروانه استاندارد ،اقدامات قاطعتری صورت پذیرد .همچنین
جلوگیری از تبلیغ واحدهای غیراستاندارد در روزنامهها و رسانهها
(که طبق قانون ممنوع میباشد) میتواند کمک مؤثری به واحدهای
شناسنام هدارباشد.
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همبستگی عملی مناسبی میان تولیدکنندگان سیمان و بتن وجود ندارد

بتن بعد از آب پر
مصرفترین ماده در
جهان است ،در نتیجه
توجه به اجزای تشکیل
دهنده آن در کیفیت
نهایی محصول بسیار
دکتر مهدی چینی
حائزاهمیتمیباشد.
مشاور عالی رئیس مرکز
بـتـن آمیـختـه ای از
آب ،سیـمان ،مـاسه و
تحقیقات راه ،مسکن و
افزودنیهای شیمیایی
شهرسازی
است .هر یـک از این
دبیر کمیته ملی رویههای بتنی
اجزای تشکیل دهنده
می تواند در کیفیت بتن
ساختهشده،تأثیرداشتهباشد.سیمانبهعنوانرکناصلیدرتهیهمواد
چسبنده و اتصال شن و ماسه در تهیه بتن نقش مهمی را ایفا میکند.
امروزهخوشبختانهکارخانجاتتولیدسیمانموفقیدرکشوردرحال
فعالیتهستندهرچندهمبستگیعملیمناسبیبینتولیدکنندگان
سیمان و تولید کنندگان بتن که در واقع مصرفکنندگان سیمان
هستند به صورت کالن و ملی وجود ندارد و اکثر این تعامالت بین
کارخانجات سیمان به صورت موردی با پروژههای خاص میباشد.
البته در سالهای اخیر علیرغم شرایط موجود در کشور برخی از
کارخانجاتبزرگتولیدسیمانمثلسیمانتهران،سپاهان،شهرکرد

و دلیجان همکاریهای علمی را با محققین عرصه بتن آغاز کردهاند
و در تالشند تا تولیدات خود را در راستای مصرف صنعت بتن ارائه
دهند و در جهت ارتقاء کیفیت گام بردارند .امید است کارخانجات
دیگر نیز با تولید کنندگان بتن همسو شوند و با حضور همگام و مؤثر
درهمایشهایمشترکمیانصنعتگرانسیمانوتولیدکنندگان
بتن نیازهای یکدیگر را بشناسند و با علم به این نیازها در جهت
دستیابیبهکیفیتمطلوبپیشروند.
در خصوص شن و ماسه ،نکته قابل توجهی که وجود دارد این
است که علی رغم اینکه  70تا 80درصد حجم بتن را شن و ماسه
تشکیل میدهد عم ً
ال هیچگونه توجهی به کیفیت آنها نمیشود و
در بسیاری از پروژهها مصالح بر اساس اقتصاد پروژه بدون توجه به
مقوله کیفیت پیش میروند و مصالح مصرفی توسط افراد ناکارآمد و
بدون دانش فنی و مهندسی تهیه میشود .هر چند مصالح با کیفیت
هزینههای بیشتری را در بردارد اما در نهایت پروژهای با کیفیت
مناسب و عمر مفید حاصل میشود و همچنین موجب صرفه جویی
در منابع ملی کشور میگردد .متأسفانه در کشور به کیفیت مصالح
مصرفی خصوصاً شن و ماسه توجه چندانی نمیشود .در صورتی که
صنعت شن وماسه ،یک صنعت علمی است و امروزه در بسیاری از
کشورها با تکنیکهای نوین بدون مصرف آب مصالح تمیز و شسته
شده را در اختیار پروژهها قرار میدهند .امید است که با تشکیل
یک انجمن صنفی ملی در زمینه شن و ماسه و همکاری با سایر
انجمنهای صنفی مرتبط با اجزای تشکیل دهنده بتن در آینده

در اکثر نقاط دنیا تردد تراک میکسرها در طول روز آزاد می باشد

صـدور بــی رویـه
مجوز از مشکالت
سازمانهای صنعت
و مـعـدن تمامی
استانها است این
ادارات بدون امکان
مهندس محمد حسین انجم شعاع
سنـجی اقدام به
رئیس هیئت مدیره انجمن بتن
صـدور تـأسیس و
پروانه بهره برداری
استان کرمان
مـیکنند و برای
کسـانــی کــه در
حـال کـار هستند
مشکل ساز میشوند .در مورد سهمیه سوخت تراک میکسرها،
پلیس راهور در این خصوص مسئول است .پلیس راهور بایستی در
زمان شماره گذاری و صدور کارت سوخت از شرکت نفت تقاضای
سهمیه اضافی بر روی کارتهای سوخت کامیونهای تراک میکسر
را داشته باشد ولی متأسفانه این روند اجرا نمیشود و همین مساله
موجب ایجاد مشکالتی در زمان سهمیه بندی میشود چرا که این
تراک میکسرها به صورت یک کامیون در نظر گرفته میشوند و

علی رغم نامه نگاریهای انجام شده به سـازمان صنعت ،معدن و
تجارت و شرکت پاالیش نفت در این خصوص همچنان این مشکل
پابرجاست و هر روز با مسائل جدیدتری در این زمینه روبرو هستیم.
برای مثال :در حال حاضر برای تأمین سوخت تراک میکسرها
میبایستی به سازمان حمل و نقل بار مسافر مراجعه کنیم و راننده و
کامیون را ثبت نام کنیم و برای هر مرتبه حمل بار ،کاربر صادر شود
که این خود هزینههایی را در بردارد .به طور کلی این یکی از مسائلی
است که مانع ازرونق تولید میشود و مشکل سوخت همچنان در
کرمان حل نشده است .از دیگر مسائل موجود در شهر کرمان ،صدور
مجوزهای ترافیک است و برای تراک میکسرها فقط در روزهای
تعطیل و ساعات خاصی از روزهای هفته (حدود دو ساعت) مجوز
ترافیک صادر میشود که در این مدت زمان کوتاه امکان بتن ریزی
نیست .لذا ما همیشه با شهرداری که بابت صدور مجوز وجه دریافت
میکند و پلیس که به سختی برای ما مجوز ترافیک صادر میکند،
مشکل داریم و از طرف دیگر شهرکهای صنعتی که محل تولید
کنندههاست برای خروج میکسرها و همچنین شهرداریها برای
صدور مجوز ورود تراک میکسرها به شهر وجهی را دریافت میکنند
و بایستی برای گرفتن تردد روزانه و یا هر ماه به پلیس مراجعه کنیم
و برای هسته مرکزی شهر مجوز ترافیک بگیریم .در صورتی که

دستیابی به بتن استاندارد با باالبردن احساس مسئولیت عوامل کنترل کننده

بتـن ،به عنـوان یکی از
عناصر تشـکیل دهنده
ســازههای بتـــنی در
بـخـش ســاختـمـان

مهندس محمد حسین مدنی
رئیس انجمن تولیدکنندگان
بتن و قطعات بتنی
استان مرکزی

از اهمـیــت ویــــژهای بــرخــوردار است و با توجه به اینکه
دارای استاندارد اجبـاری مـیبـاشـد ،به نظر میرسد با شناسایی
بتـن و فرهنـگ سـازی از مرحلـهی تولیـد تـا زمـان مصـرف از
یـک سـو و باال بردن احسـاس مسـئولیت عوامل کنتـرل کننده

شاهد تولید بتنی با کیفیت مناسب و با استفاده از مصالح مرغوب
باشیم .موضوع مهم دیگر چگونگی کیفت اجرا در پروژههاست و
نیازمند کنترل کیفیت و نظارت کیفی بر عملکرد پروژهها هستیم.
آنچه مسلم است کیفیت امری ،تدریجی و علمی است و بایستی
همگام با دانش در مسیر آن حرکت کرد .همواره از اهمیت بتن در
سازهها صحبت میکنیم اما گامی در جهت پیاده سازی این اهمیت
بر نمیداریم .برای ارتقاء کیفیت پروژهها میبایست موضوع کنترل
کیفیت()QCباتضمینکیفیت()QAهمراهشود.گاهیدرپروژهها
کنترل کیفیت و تضمین کیفیت با هم اشتباه گرفته میشود .مهر
کنترل کیفیت نشان میدهد محصول مورد نظر بر اساس شاخصه
و استاندارهای موجود تولید شده است اما موضوع تضمین کیفیت
بیشتر برای تولید کننده است و میبایست تولید کنندگان مرحله
به مرحله با فراهم آوری مصالح با کیفیت به تولیدی مطلوب دست
یابند .موضوع کنترل کیفیت و تضمین کیفیت میبایست تواماً
مد نظر قرار گیرند چه به لحاظ علمی چه از لحاظ پیاده سازی.
پیاده سازی مطلوب یک پروژه نیازمند آموزش و پرورش نیروی
انسانی مجرب است چه بسا در بسیاری از پروژهها علی رغم ارائه
دستورالعملهایکنترلکیفیتبرایرسیدنبهبهتریننوعبتن،اجرا
و پیاده سازی مناسبی صورت نمیگیرد چرا که افراد پروژه به درستی
باموضوعآشنانیستندونمیتوانندآنچنانکهبایددستورالعملهای
ارائه شده را در پروژه پیاده کنند .امید است انجمن بتن ایران با
همکاریمرکزتحقیقاتراه،مسکنوشهرسازیبابرگزاریدورههای
آموزشی ،همایشهای مختلف مثل همایش روز بتن ،دوام ،رویههای
بتنی و ...مهندسین جوان را با مقوله کنترل کیفیت و ساخت مناسب
پروژهها آشنا سازد تا با آگاهی بیشتر پروژههایی مقاوم و مطلوب در
آینده داشته باشیم چرا که بسیاری از اشتباهات به وجودآمده ناشی از
عدم وجود دانش الزم در این زمینه است.
در اکثر نقاط دنیا تردد میکسرها در تمام ساعات روز آزاد میباشد.
کنترل کیفیت از بزرگترین مشکالت تولیدکنندگان شهر کرمان
است و علت آن نظارت ضعیف ارگانهای دولتی است .ساخت
بتن توسط بچینگ پالنت به صورت خشک هم از دیگر مسائلی
است که همچنان رواج دارد و همکاران ما از دیگ کامیون میکسر
برای میکس کردن بتن تازه استفاده میکنند در صورتی که کار
دیگ تراک میکسر هم زدن است .خوشبختانه در کرمان ساخت
بتن به صورت دستی و سنتی کام ً
ال کنار گذاشته شده است چرا
که سازمان نظام مهندسی ساخت بتن به صورت دستی و سنتی
را ممنوع کرده است اما همچنان ممنوعیتی برای میکس کردن
بتنآماده در میکسرها وجود ندارد .در نظر گرفتن نرخ بتن برای
رقابت به جای کیفیت از موضوعاتی است که اکثر شهرهای ایران با
آن مواجه هستند و دلیل آن عدم کنترل ارگانهای دولتی بر این
موضوع است و از طرفی انجمنهای صنفی به دلیل اینکه اهرم و
اختیارات کافی را ندارند ،نمیتوانند در این رابطه کنترلی بر روی
اعضای خود داشته باشند و در نتیجه همیشه قیمت موضوع رقابت
میشود و متعاقباً قیمت پایین کیفیت و سرویس دهی را نیز کاهش
میدهد.درپایانپیشنهادمیشودنظارتبیشتریبرتولیدکنندگان
بتن و شن و ماسه صورت بگیرد و به لحاظ کیفی کنترل شوند و
استاندارد داشته باشند که در کرمان این موارد به نظارت بیشتری نیاز
دارد خصوصاً به لحاظ کیفی .پیشنهاد دیگر اینکه حیطه اختیارات
انجمن بتن وسیعتر گردد تا بتوانند در مواردی مثل کیفیت ،سرویس
دهی ،مشتری مداری ،پاسخگویی به شکایات مردمی و همچنین
قیمت بر روی اعضاء کنترل بیشتری داشته باشیم.
از سـوی دیگـر میتـوان طبیعتاً به یـک بتن اسـتاندارد و نتیجه
مطلـوب دسـت یافت .نظـر به اینکه تمامی محصوالت تشـکیل
دهنـدهی بتـن از منابـع داخلـی ،تاًمین میگـردد ،امید اسـت تا
بااحسـاس مسـئولیت تمامی افراد ذیربط بتوانیـم در این بخش
بـدون دغدغـه خاطر انجـام وظیفه نماییم.
مسـلماً انجمـن تولیدکنندگان بتـن و فرآوردههای بتنی اسـتان
مرکـزی ،همگام با سـایر همـکاران انجمن در اسـتانهای دیگر و
همکاری مسـئولین ذی ربط استان در تالشند که در این حرکت
مهم نقش شایسـتهای را ایفا نمایند.
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مسائل اجرائی تأثیر بسزایی در کیفیت بتن دارد

مهندس مسعود شهامت

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان
کارخانجات بتن آماده استان اصفهان
نائب رئیس کانون سراسری انجمن های
صنفی کارفرمایی کارخانجات بتن آماده
و قطعات پیش ساخته بتنی ایران

بـتــن یـــکــی از
پـرکاربردترین مصالح
سـاختـمانی اسـت و
دلیــل استـفاده از آن
مقـاومت و دوام زیاد
آن و همچنین ارزان
بودن و قابل دسترس
بودن مواد اولیه ساخت
بتن و نیاز به ساخت
و ســازهـای فـراوان
سازههای بتنی از جمله

ساختمانها ،سازهها ،سدها ،پلها و  ...میباشد ،از همین رو بتن
یکی از مهمترین مصالح ساختمانی نیز محسوب میشود .عمر
زیاد سازههای بتنی و سهولت اجرای آن نسبت به سازههای
فلزی و همچنین مقاومت بتن در اکثر آب و هواهای جوی و
فرسودگی کم آن باعث شده که در بسیاری از سازههای قدیمی از
بتن استفادهشود .بتن هم مانند دیگر مصالح دارای نقاط قوت و
ضعفی میباشد و عالوه بر مسائل فنی و علمی در خصوص نقاط
ضعف بتن که در اکثر مقاالت و یا کتابهای مرتبط آمده ،مسائل
اجرایی تأثیر به سزایی در کیفیت بتن دارد و متأسفانه در بسیاری
از سازههای بتنی که تخریب میشوند ،اشکال اصلی در نحوه ی
اجرای آن میباشد و عمل آوری بتن که یکی از مهمترین مراحل

هزینه تمام شده و قیمت بتن با قدرت خرید مردم در ارتباط است

انجمن تولید کنندگان
بتن آماده استان قم از
ســال  1390تأسیس
گردیده و اکنون حدودا
 11شرکت عضو دارد
که همه اعضا طبق
مهندس محمد حسین
استانداردهــای ابالغی
عسگری فرد
اداره کــل اســتاندارد
همگن
رئیس انجمن
استانقمفعالیتصنفی
تولید کنندگان بتن آماده
انجام می دهند.
استان قم
در خصوص صدور مجوز
باید عرض کنم که تعداد
مجوزات در سـالهـای
گذشته به دلیل رشد شدید ساخت مسکن ،صادر و ظرفیت تولید
بتن آماده در استان حدودا ً شش برابر ظرفیت قبلی افزایش یافت.
پس از آن که کشور با رکود تولید مسکن مواجه شد تقاضای بتن
آماده در استان حدودا به یک پنجم ظرفیت تولید تقلیل یافت و این
باعث بروز مشکالت متعددی برای تولید کنندگان شد که در ذیل
ذکر میگردد:
 -1به دلیل رکود در تولید ،قیمت تمام شده بتن به دلیل سینوسی
بودن درخواستهای خرید (یعنی یک روز تولید کننده 100
متر تولید می کند و روز دیگر  800متر مکعب) و رشد قیمت
منطقهای مواد اولیه تولیدی و همچنین به دلیل اینکه هزینههای
ثابت واحدهای تولیدی قابل تقلیل نبودند (حقوق و دستمزد ،خرید
مصالح ،خرید سیمان و الباقی هزینه های سربار) ،در نتیجه هزینه
تمام شده محصول به شدت افزایش یافت.

 -2رقابت ناسالم کارخانجات تولیدی که رکود تولید مسکن دلیل
اصلی آن می باشد باعث گردیده است که تعیین قیمت فروش بر
اساس ظرفیت تولید کنندگان انجام شود و برخی مشتریان نیز از
این خأل به نفع خود استفاده کرده و قیمت خرید را تا حدی که
کارخانجات فقط گذران روزمرگی کنند ،پایین آورده اند و برخی
تولید کنندگان نیز که مشکل گردش مالی گریبانگیرشان شده،
مجبور به تعطیلی کارخانه تولیدی خود شده اند.
 -3استانداردهای اعالمی در استان طبق مقررات ملی ساختمان اجرا
شده و بیشترین رده مقاومتی در کشور تقریبا در استان قم در حال
اجراست در صورتیکه این استانداردها در استان های دیگر تقریباً
روی رده مقاومتی حداکثر  C40طراحی و اجرا می گردد که این
موضوع هم برای استان مزیت است و هم برای تولید کننده زحمت
که با توجه به رشد مصرف روان کننده های مجاز بتن در استان
هزینه تمام شده بتن نیز بیشتر شده و در فروش بتن ،مشتری فقط
رده مقاومتی را مد نظر دارد و در متریال مصرفی خود را دخیل
نمیکند.
 -4هزینه تمام شده و قیمت بتن موضوعی است که مستقیم با
قدرت خرید مردم در ارتباط است و هر چه این قیمت تمام شده
باالتر رود قدرت خرید کاهش می یابد و در نتیجه خود این موضوع
در دامن زدن به رکود به صورت مستقیم سهیم است.
 -5نزدیکی مراکز تأمین مواد اولیه در استان قم برای کارخانجات
تولیدی مزیتی بود که بعد از رکود مسکن و رشد قیمت مصالح
و مواد اولیه این قیمت ها به شهرهایی همچون پایتخت و شیراز و
چندین شهرهمجوار که بعضاً از استان قم تأمین مصالح می کنند،
یکسان گردید و رشد شدید قیمت بتن را در  2سال اخیرباعث شد.
جمیع مشکالت فوق و همچنین مشکالت داخلی کارخانجات

قیمت بتن آماده با قیمت واقعی آن در بازار فاصلهی زیادی دارد

مهندس حسن هاشم زاده
دبیر انجمن صنفی بتن آماده
استان قم

یکی از مشکالت موجود
در صنعت بتن ،کیفیت
و کمیت مواد اولیه
مصالح سنگی میباشد.
متأسفانه مصالح سنگی
پس از اخذ استاندارد،
آنچنان که باید و شاید
مورد نظارت و بازرسی
قرار نمیگیرند .در رابطه
با سهمیه سوخت تراک
میکسرها باید گفت؛ با

توجه به اینکه میکسرها دو موتوره هستند ،شرایط سهمیه سوخت
بسیار نامطلوب بوده و ما قسمتی از سوختمان را از بازار آزاد با مبلغ
باالتر تهیه میکنیم .دررابطه با مجوزهای تردد نکته قابل توجه
این است که با توجه به آییننامه و مقررات ملی ساختمان ،بتن
محصولی است که حداکثر  45دقیقه پس از تولید بایستی مصرف
شود ،اما برای حمل و نقل آن در محدوده مرکز شهر با مشکل
مواجه هستیم ،بنابراین بایستی حاکمیت تمهیداتی بیاندیشد تا با
استفاده از خطوط ویژه جهت عبور کامیونهای میکسر بتوان در
زمان مناسب بتن را به مصرف برسانیم تا با مصرف به موقع بتن،
نتیجه مورد نظر حاصل شود .در خصوص قیمت بتن آماده؛ قیمت
بتن آماده با قیمت واقعی آن در بازار فاصله زیادی دارد ،با توجه به
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اجرایی بتنریزی میباشد به خوبی صورت نمیگیرد .خوشبختانه
در سالهای اخیر ،تکنولوژی ساخت بتن در کشورمان پیشرفت
چشمگیری داشته است و با استفاده از افزودنیهای مختلف
مقاومت بتن در کشورمان با بسیاری از کشورهای دنیا قابل مقایسه
می باشد .با توجه به افزایش نیاز استفاده از بتن در دنیا ،هر روز
طرحهای اختالط جدیدی برای این ماده ارائه میگردد .امید است
که در کشور عزیزمان ایران با استفاده از علم و تخصص مهندسان،
شیمیدانان و دانشجویان عالقهمند به این صنعت و بهرهگیری از
هنر و تجربه ی چند ساله فعاالن این صنعت که در این سالها
نقش به سزایی در پیشرفت کیفیت بتن داشتهاند ،مدام شاهد
توسعه و ارتقای کیفیت و دوام بتن باشیم .سازههای هر کشور
جزء سرمایههای ملی آن کشور محسوب میشوند و مسئولیت
دوام در سازههای بتنی بر عهده ی تمام فعاالن و مجریان این
صنعت میباشد که اگر به وظایف خود به نحو احسن عمل نمایند
دیگر شاهد صدمه و خسارت به هموطنانمان در بالیای طبیعی
نخواهیم بود.

ازجمله رشد اسناد دریافتی بالمحل مشتریان و سهمیه بندی
سوخت و تغییرات در متولیان تخصیص سوخت و عدم پاسخگویی
متولیان امر ،باعث تفرقه صنفی بین اعضای انجمن شد که
خوشبختانه با هم افزایی های رخ داده در جلسات این مشکل در
حال مرتفع شدن است.
مصرف بتن دستی خوشبختانه در استان بسیار تقلیل یافته و حتی
تأمین بتن مگر نیز بصورت آماده خریداری می گردد ولی پروژههای
کوچک و مخصوصا در بافت فرسوده استان هنوز از بتن دستی
استفاده می کنند که نظام مهندسی استان در این خصوص میتواند
با نظارت بیشتر موضوع را انشا اهلل مرتفع نماید.
و اما پیشنهاد برای بهبود وضعیت:
 -1رقابت بین تولید کنندگان بتن آماده از رقابت قیمت به رقابت
کیفیت تبدیل شود که کیفیت در خدمت رسانی ،کیفیت در تولید
و مراقبت از محصول فروخته شده تا تحویل نهایی ازجمله آن
می باشد.
 -2سازمان صمت در خصوص کاهش هزینه تمام شده تولید ،به
کارخانجات تولیدی بر اساس استاندارد اخذ شده واحد تولیدی
پهنهمعدنی مطلوب جهت برداشت مواد اولیه تخصیص دهد.
 -3شرکت نفت نیز در خصوص سهمیه سوخت کارخانجات ،با
بررسی دقیق تر نحوه مصرف خودرو های حمل و پمپاژ نسبت به
تخصیص سهمیه واقعی سوخت اقدام نماید.
 -4راه کارهای حمایت از بخش تولید توسط ارگانهای مربوطه مانند:
 اعطای وام های بلند مدت با کارمزد کم و یا خواب بیشتر در جهتبه روز کردن اداوت تولید و نوسازی ناوگان حمل و نقل که از منظر
زیست محیطی قابل تأمل می باشد
 تخصیص موارد مصرفی اداوت حمل و نقل مانند الستیک و  ...درجهت کم کردن هزینه زیاد ماشین آالت
حمایت فنی سازمانهای ذی ربط در جهت ارتقای دانش فنیواحدهایتولیدی
 حمایت ارگانهای نظامی و انتظامی در جهت تسهیل صدور مجوزتردد.
شرایط بازار ،برخی از کارخانههایی که به روش غیر صحیح نسبت
به فروش بتن با قیمت پایین اقدام میکنند ،موجب میشوند برخی
کارخانههای دیگر جهت حفظ خود و نیروهایشان ناچار شوند بتن را
با کمترین قیمت ممکن و یا حتی در برخی موارد با قیمت تمام شده
کارخانه به فروش برسانند که این موضوع در درازمدت آسیبهای
جدی به صنعت بتن وارد میکند .در خصوص بتن دستی و سنتی،
در استان قم همکاری خوبی بین ارگانهای مختلف اعم از سازمان
استاندارد ،صنایع ،نظام مهندسی ،اداره کل راه ،مسکن و شهرسازی
و در رأس آنها شورای فنی استان برقرار بوده و تقریباً میتوان
گفت؛ که نهتنها در مرکز استان بلکه در شهرهای اطراف استان
(حتی در روستاها) استفاده از بتن دستی به صفر رسیده است .از
آنجایی که ساختمانها به عنوان سرمایه ملی هر کشور شناخته
شده و هزینههای بسیار زیادی جهت تولید آنها پرداخت میگردد،
امیدوارم با نظارت مستمر بر تولید مصالح مصرفی از بتن ،بازرسی
مناسب از کارخانههای بتن و همچنین در خصوص تسهیل در ورود
برخی تجهیزات و ماشینآالت و موادی که برای تولید بتن الزم است
بتوانیم گام مثبتی در این راستا برداریم.
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پیش گیری بهتر است ...

در زمینــه تولید
بتـــن در طـــی
ســالهـای اخیـر
درشــهر شــیـراز
تحولبسیارعمیقی
را شــاهد بـودهایم
مهندس محمد حسین دادگر
و شـاید به جرأت
رئیس انجمن آزمایشگاههای
بتوانگفتکهتقریباً
استان فارس
ازمرحله تولید بتن
به صورت دستی و
خالطه عبور کرده
و به مرحله تولید مکانیزه بتن به صورت بتن آماده رسیدهایم .مایه
مباهات است و جا دارد که از تمامی کسانی که در این راه زحمت
کشیده و تالش میکنند قدردانی گردد .این قدم بسیار بزرگ ،آغاز راه
رسیدنبهتولیدبتنباکیفیتاستوقطعاًکافینخواهدبود.
واضح و مبرهن است که دقت در اجرای بتن ریزی از اولین مرحله
تولید تا آخرین مرحله و نظارت دقیق بسیار راحتتر و کم هزینهتر
از سایر هزینههای ثانویه خواهد بود .در صورت عدم رسیدن به
مقاومت نهایی الزم ،نیاز به مرمت و مقاومسازی سازههای بتنی
و حتی تخریب آنهاست که باعث ایجاد وقفه طوالنی و افزایش
مدت زمان اجرای پروژه و هدر رفت هزینههای مالی چند برابر
خواهد شد.
در نتیجه به طور قاطع باید سعی نمود تمهیداتی اندیشیده
شود که بتنی که در محل مصرف ریخته میشود دارای کیفیت
مورد انتظار باشد (پیشگیری) و خالءهای ناشی از این امر که بتن
بی کیفیت به محل آورده شود ،پر گردد و سپس در مورد راهکاریی
جهت برخورد با شرکتهایی که بتن تولیدیشان کیفیت الزم
ندارد صحبت خواهد شد .هرچند اقدامات ثانویه هم میبایست به
گونهای در نظر گرفته و هدف گذاری شوند که نهایتاً هیچ شرکتی
به خود اجازه تولید بتن بی کیفیت را ندهد و در صورت تخطی
با عواقب سنگین مواجه شود .که نهایتاً باز هم بحث پیشگیری
میباشد .در ادامه به اختصار به چند راهکار که در صورت رعایت

شدن از محل تولید تا محل تخلیه بتن به افزایش کیفیت کمک
می نماید اشاره میشود.
الف :یکی از مشکالت مهم وجود شـرکتهای بـدون مجـوز و
یا خالطههایی است که کماکان به صورت غیر قانونی مشغول
فعالیت میباشند و بسیاری از مهندسان و مالکین از غیر قانونی
بودن فعالیت آنها بی اطالع هستند .الزم است در این زمینه
تمهیداتی اندیشیده شود و برخورد قانونی با شرکتهای غیر مجاز
و فاقد مجوز و همچنین خالطهها صورت گیرد.
ب :با توجه به اینکه کیفیت بتن به طور اساسی به نوع سنگدانه
و سیمان ونحوه طرح اختالط مربوط میشود در مرحله تولید
کنترل دقیق سنگدانهها و کارخانههای تولید سنگ دانه که مطابق
استانداردهای الزم باشند ،همچنین کنترل سیمان مصرفی و
وجود کنترل کیفی و کارشناس طراح اختالط با تجربه و نظارت
دقیق و مستمر بر تولید قطعا باعث کیفیت بهتر تولید بتن
خواهدگردید .در این رابطه میبایست کارشناسان کنترل کیفی
قبال توسط مرجع ذیصالح مصاحبه و صالحیت آنها از نظر
اشراف بر نحوه تولید و نظارت بر تولید تایید شده باشد.
پ :با توجه به وسعت شهر شیراز و ترافیک موجود در شهر شیراز و
فاصله و زمان زیاد که در بسیاری از موارد باعث افت شدید کیفیت
بتن میگردد منطقهبندی کردن محدوده فعالیت بتن آمادهها تا
شعاع معین از محل بچینگ نیز ضروری به نظر میرسد.
ت :راه اندازی سیستمی مکانیزه وآنالین به نحوی که مراجع
قانونی باال دستی بتوانند به راحتی زمان و محلهای بتنریزی
سطح شهر را کنترل نموده و به صورت روزانه قابل رصد باشند
حتی زمان بارگیری و تخلیه میکسرها درسطح شهر به صورت
مکانیزه قابل مشاهده باشد.
ث :در زمینه نظارتی نظام مهندسی ساختمان میبایست
تمهیداتی درنظر بگیرد که در مدت زمان و روزهای بتن ریزی
ناظر حین بتن ریزی در محل ساختمان حضور داشته باشد و از
ابتدا تا انتهای بتن ریزی نظارت دقیق بر بتن ریزی را اعمال نماید.
عدم نظارت کافی از مرحله تولید ،حمل و ریختن بتن باعث ایجاد
مشکالت فراوانی میگردد .الزم است نظارت مستمر برکلیه

نقطهی ضعف کیفیت بتن بیشتر در بخش تولید آن مشاهده میشود

بتـن از سـه مـاده
سنـگــدانــه ،آب
و سیمان تشکیل
شده است که به
وفـــور در کـشور
یــافـت مـیشـود
مهندس مازیار مهر آور
و از آنجـایـیکه
آزما
زمین
مدیر عامل آزمایشگاه
قیمت تمام شـده
استان کردستان
سـازههای بتنی در
مقایسه با سازههای
فـلـزی پـایینتــر
است و مضافاً اینکه عالوه بر قیمت مزایایی دیگری را نیز نسبت
به سازههای فلزی دارد از جمله این که بتن قابلیت شکلپذیری
خوبی دارد بنابراین با استفاده از قالبهای مختلف میتوان
شکلهای مختلفی را ایجاد نمود این مزایا باعث شده بتن امروزه
نقش بسیار مهم و تعیین کنندهای را در ساخت و سازها ایفا کند.
از دیگر مزایای سازههای بتنی مقاومت باالی این سازهها در
برابر آتش سوزی است بهطوری که در مقایسه با فلزات که
در دمای حدود  500تا  600درجه سانتیگراد مقاومت آنها
به خطر میافتد سازههای بتنی از مقاومت باالتری برخوردارند.
بهعنوان مثال :آتش سوزی ساختمان پالسکو یکی از نمونههای

موجود از سازههای فلزی است اگر این ساختمان دارای سازه
بتنی میبود مدت زمان بیشتری میتوانست مقاومت کند و
آتشنشانها فرصت امداد بیشتری را پیدا میکردند .همچنین
خوشبختـانه در کشــور ما عوامل اجرایی سـاختـمانهای بتنـی
از تخصص و تجربه الزم برخوردارند و این مسئله هم از نقاط
قوت ساختمانهای بتنی محسوب میگردد .نقطه ضعف کیفیت
بتن بیشتر در بخش تولید آن دیده میشود .یکی از مشکالتی که
در این رابطه در آزمایشگاههای کنترل کیفی مصالح ساختمانی
دیده میشود ،عدم توجه به فاصله زمان تولید بتن و مصرف
آن است که در فصول مختلف سال متفاوت بوده اما در فصل
تابستان شدت بیشتری پیدا میکند .همانطور که در ابتدا
گفته شد بتن دارای مادهای چسباننده به نام سیمان بوده که
مصالح سنگدانهای را به یکدیگر متصل میکند و بعد از انجام
طرح اختالط بتن (مخلوط سنگدانهها و سیمان و آب) ،میبایست
طی مدت زمان  40تا  50دقیقه به مصرف برسد .در غیر این
صورت سیمان چسبانندگی الزم و مقاومت مورد نظر را نخواهد
داشت .برخی اوقات عدم برنامهریزی صحیح و ترافیکهای
پیش بینی نشده و ماندن تراک میکسرها در ترافیک مانع ازاجرای
پروژه در زمان مناسب میگردد که درصورت مصرف این بتن
مقاومت مورد نظر شدیدا ً افت خواهد نمود .از دیگر مشکالتی
که در بحث آزمایشگاهی به آن توجه میشود مسأله کیفیت

مراحل شامل مجوز گرفتن کارخانههای تولید بتن ،شروع کار آنها
و هنگام فعالیت و تولید ،حمل ،و تخلیه بتن وجود داشته باشد.
هرچند نظارت دقیق قبل از از بتن ریزی اولیتر است ولی لزوم
برخورد قاطع ،توسط مراجع قانونی دارای صالحیت با کارخانههای
بتن آماده که بتن تولیدی آنها دارای مشکل میباشد نیز از
اهمیت ویژه برخوردار است .خالء این مرجع قانونی درسطح شهر
شیراز که بر روند مجوز گیری ،تولید شرکتهای بتن آماده و
برخورد با متخلفان ،دارای اختیارات و توان کافی باشد ،رسیدگی
به شکایات کارفرما و مهندسین را انجام دهد کام ً
ال احساس شده و
این کمبود به شدت وجود دارد .شرایط باید به نحوی ایجاد گردد
که کارخانههای تولید بتن آماده خود را مسئول و پاسخگوی بتن
تولیدی دانسته ،کیفیت بتن تولیدی راتضمین نمایند .در صورت
عدم جوابگویی رعایت کیفیت بتن آماده در مرحله نهایی پس
از اجرای بتن ،با آن برخورد قانونی صورت گرفته و خسارات را
به طورکامل جبران نماید .یک استعالم ساده از کلیه مهندسین
و کارفرمایان مشخص میکند که بزرگترین مشکل نبود مرجع
قانونی جهت رسیدگی به شکایات از شرکتهای بتن آمادهای
است که فاقد کیفیت الزم در تولید بتن میباشند.
در پایان متذکر میگردد موارد مطرح شده با توجه به وضعیت
فعلی وشرایط فعلی بتن ریزی در سطح کشور و شهر شیراز
میباشد.
در مورد نحوه ساختمان سازی و مشکالت فراوانی که در این مورد
وجود دارد الزم است اداره راه ،مسکن وشهرسازی و شهرداری
سریعتر نسبت به انجام تحقیقات و اقدامات الزم جهت تغییر نحوه
ساختمان سازی از حالت سنتی به صنعتی اقدام نمایند .در مورد
ساختمانهای اسکلت بتنی قوی بایستی ادارات مسئول ،مقدمات
الزم جهت واگذاری کل سازه از طراحی ،محاسبه و ساخت به یک
شرکت ذیصالح را انجام دهند به نحوی که کل قطعات سازه در
کارخانههای صنعتی ساخته شده وصرفا به محل پروژه حمل و
نصب گردند .درباره مشکالت ساخت و سازهای فعلی و مشکالت
ناشی از تولید وحمل بتن تا محل مصرف و محاسن ساخت
قطعات بتنی به صورت صنعتی و حمل و نصب در محل پروژه و
واگذاری کل مسئولیت به شرکت دارای صالحیت مطالب بسیار
وجود دارد که دراین مجمل قابل بیان نمیباشد .پرواضح است که
این اتفاق قطعاً خواهد افتاد و برای برطرف کردن بسیاری از مسائل
و مشکالت فعلی ساخت و ساز میبایست به این سمت حرکت
نمود پس چه بهتر که سریعتر مقدمات انجام این کار فراهم شود.

مصالح سنگدانهای است ،این کیفیت پارامترهای مختلفی برای
اندازهگیری دارد و مصالح سنگدانهای بایستی شسته شده و عاری
از هر گونه مصالح کثیف و عاری از خاک رس باشد و همچنین
آزمایشهای شیمیایی مورد نیاز در مورد سنگدانههای بتن مؤید
سالمت کامل سنگدانهها باشد ،از جمله اینکه کنترل یونهای
سولفات ،کلرو سیکلهای شبیه سازی که برای یخبندان انجام
میشود بایستی کنترل و بررسی گردد.
برخی اوقات نیز سیمان نامناسب باعث میشود بتن از کیفیت
الزم برخوردار نباشد که در این مورد نیز آزمایشگاهها دارای
استانداردهایی جهت ارزیابی سالمت سیمان میباشند .استفاده
ازآب مناسب نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بهطور کلی آبی که
قابل آشامیدن باشد برای ساخت بتن قابل قبول است .نکته بسیار
مهم دیگر بحث نگهداری بتن پس ازبتن ریزی و ریختن آن در
قالب است .بتن یک مالت آبی است و برای رسیدن به مقاومت
نهایی خود میبایست در مجاورت آب قرار گیرد بنابراین پس از
اجرای بتنریزی تیر ،ستون ویا سقف بتنی میبایست به صورت
مداوم در مجاورت آب قرار گیردو چنانچه قادر به فراهم نمودن
چنین شرایطی برای آن نباشیم عم ً
ال به مقاومت مورد نظر دست
نخواهیم یافت .نمونه گیریهای انجام شده توسط آزمایشگاه ها
که برای تعیین مقاومت قسمتهای مختلف ساختمان صورت
میگیرد در شرایط ایده آل و در حوضچههایی با دمای مناسب
نگهداری میشود .ولی در عمل فراهم نمودن چنین شرایطی برای
ساختمانها مقدور نیست و گاهی فراهم نمودن این شرایط از
سوی پیمانکارها و کارفرمایان آنچنان که باید ،صورت نمیپذیرد
و این امر موجب عدم مغایرت شیتهای آزمایشگاهی با آنچه در
واقعیت رخ داده است ،میگردد.
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نگاه سیستمی به بتن مشکالت رایج در آن را برطرف مینماید

بيـش از  170ســال
از پيــدايش سـيمان
در جهــان ميگــذرد
و نـزديــک بـه چهـار
دهـه اسـت کـه ايـن
ماده در شـرايط خاص
در بتـن مورد اسـتفاده

قـرار ميگيـرد .اسـتفاده از بتـن و اقبـال مهندسـين بـه ايـن
مـاده در دهههـاي اخيـر بـه شـدت رو بـه افزايش بـوده وليکن
اسـتفاده از آن همـواره بـا چالشهـاي جـدي روبـهرو بـوده و
خواهـد بـود .کنتـرل کيفيـت بتن همـواره پـس از توليـد و به
صورت کارگاهي انجام شـده اسـت .بايد اذعان داشـت ،تا زماني
کـه بـه ايـن محصـول بـه صـورت فرآينـدي و سيسـتمي نگاه
نشـود و سـاخت آن بـه صـورت کامل ( طـرح ،سـاخت ،حمل،

مهندس عبدالعظیم فرهادپور
سرپرست امور شعب آزمایشگاه
فنی و مکانیک خاک استان فارس
عضو اصلی کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت شورای فنی استان فارس

بیش از  95درصد از ساختمانهای استان اصفهان بتنی است

استان اصفهان قطب
صنعت سیمان و بتن،
در حـال حاضـر دارای
پنجکارخانهبزرگتولید
سیمان ،بیش از هفتاد
شرکتتولیدکنندهبتن
مهندس محسن اصطهباناتی
آماده و حدود یکصدوده
شرکت آزمایشگاهی که
عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن
در زمینه کنترل کیفیت
صنفی آزمایشگاههای مصالح
مصالح و بتن فعالیت
ساختمانی استان اصفهان
میکنند در حال ارائه
خدمات میباشد.
این استان بهواسطه مصالح مناسب طبیعی و شکسته از انواع
سنگدانه ،سیمانهای تولیدی مرغوب ،مدیریت مناسب در کنترل
کیفیت روند تولید بتن و بهکارگیری نیروهای متخصص در اجرای

سازههای بتنی ،به سمتی پیش رفته که بیش از  95درصد از
ساختمانهای احداثی در استان اصفهان از سازههای بتنی استفاده
میکنند .در زمانی نه چندان دور اکثر بتنهای مصرفی در پروژههای
ساختمانی به صورت دستی و با خالطه بدون هیچ نظارتی تولید و
مصرف میشد که پس از زلزله بم ،مردم به نقش و اهمیت کیفی بتن
درسازههاپیبردندوبابرنامهریزیکالنوبلندمدتجامعهمهندسی
اصفهان سعی نمودند به صورت گام به گام به سمت باال بردن کیفیت
بتن از مرحله تولید ،توزیع و مصرف پیش روند .به مرور زمان با
به کارگیری مهندسان در کنترل کیفیت تولید بتن و سیمان ،رعایت
مبحث نهم مقررات ملی ،استانداردهای بتن و سیمان و استفاده از
خدمات آزمایشگاههای ذی صالح ،روند کیفی بتن به سمتی رفته
که کارخانجات تولید بتن با ردههای مقاومتی باالتر از  C40را پیدا
کردهاندوطراحانسازهبااطمینانبیشتریمیتوانندسازههایبتنی
خود را طراحی کنند .نقش هر یک از مراحل تولید بتن از تولید
مصالح مرغوب ،طرح اختالط مناسب ،بهکارگیری تجهیزات مناسب

اهداف طرح فروش متمرکز بتن آماده
در طرح فروش متمرکز
بتن آماده سه هدف
کـلی دنبـال مـیگردد
که در هـر سـه هـدف
حمایت مادی و معنوی
واحدهای تولید کننده و
مصرف کنندگان را در
مهندس سید محسن رضوی زاده
پی خواهد داشت.
بازرس انجمن بتن استان قم
 -1امنـیت خـریـد و
فـروش
مشاور اقتصادی و طراح سیستم
 -2وصول مطالبات
فروش متمرکز بتن آماده
 -3افزایش متناسب و
عادالنه قیمت بتن آماده
با توجه به نرخ نامه وزرات صمت که توضیح کوتاهی در خصوص
موارد فوق در ذیل ارائه میگردد.
 -1امنیت فروش:
در این مورد هیچ واحد تولیدی بعد از عقد قرارداد با پروژهای و
اخذ کد انحصاری طرح فروش متمرکز حق ورود به پروژه مذکور را
نداشته به غیر از حالتهای خاص که هیئت مدیره در این خصوص

تصمیمات الزم را اخذ مینمایند .یکی از دالیل مهم آن افزایش
قیمت بتن آماده به دلیل باال رفتن مصالح و دیگر متغیرها بوده که
واحد تولیدی بتواند به راحتی افزایش قیمت را اعمال نماید.
 -2وصول مطالبات
در این خصوص حتی با تصمیمات خاص هیئت مدیره میبایست
مطالبات واحدهای تولیدی انجام گردد و چنانچه حتی مشتریانی
که در پـروژههایی بدهکار میباشند پروژه جدیدی آغاز نمایند
میبایست بدهکاری خود را به واحدهای تولیدی بابت پروژههای
دیگرپرداختنمایند.
 -3افزایش متناسب و عادالنه قیمت
با توجه به ورود و تکمیل اعضاء به طرح ( از بین رفتن فضای رقابتی)
می توان افزایش قیمت را اعمال نمود و این در مرحلهای است که
فرهنگ کار تیمی ایجاد شده باشد.
مواردی که در اجرای طرح فروش متمرکز به عنوان رئوسمحور
در نظر گرفته میشوند و پایه و اساس ارائه طرح میباشد به شرح
ذیلمیباشد:
 -1اخذ تضمینات الزم از جمله چک و ...و سهلالوصول بودن آن
 -2رعایت آیین نامه تخلفات توسط اعضاء
 -3رعایت سهمیه بندی انجام شده که تقریباً با فرمولی خاص شامل

اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

و ساختمانی که قصد نصب بچینگ در محل پروژه را دارند نیز
مشمول دریافت مجوزات قانونی و استاندارد الزم میباشند ،با این
حال تعداد بسیار زیادی پروژه در سطح شهر وجود دارد که در محل
پروژه اقدام به تولـید بتن آماده مینمایند و موجب بروز مشکالتی
در صنعت بتن و همچنین آسیب به محیط زیست میشوند که بر
اساس ماده 11قانون هوای پاک «هرگونه احداث ،توسعه ،تغییرخط
تولیدوتغییرمحلواحدهایتولیدیصنعتیمعدنیمستلزمرعایت

با توجه به اهمیت و نقش بسیار زیاد بتن آماده در صنعت ساختمان
و پروژههای عمرانی و اجبـاری بودن استاندارد بتن آماده و بنـد 5-1
استانـدارد مـلی ایـران به شـمـاره  6044کلیه پروژههای عمرانی
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اجـرا و نگهـداري) در نظـر گرفتـه نشـود نباید انتظـار محصول
قابـل قبولـي را داشـت .لـذا بايـد قطعـ ٌا فکـر اساسـي بـه حال
آن شـود چـرا کـه نـگاه نامناسـب ،غير فنـي و ناآگاهانـه به اين
فرآينـد ميتوانـد جامعـه مهندسـين و مصرف کننـده نهايي را
بـا خسـارات جبـران ناپذيـري مواجـه نمايـد .شـاهد ايـن ادعا
گزارشهـاي سـازمانهاي ذي صلاح پـس از زلزلههـاي اخيـر
کشـور ميباشـد .پـس بايسـتي از هـم اکنون بـه فکر چـارهاي
در زمينـه کنتـرل کيفيـت اين محصول ارزشـمند نمـود .وقت
آن رسـيده اسـت تـا با همکاري سـازمانها و نهادهـاي دولتي و
تشـکلهاي توانمنـد خصوصي فرآينـد توليد بتـن را به صورت
سيسـتمي بررسـي نماییم و مشـکالت رايج آن برطرف شـود و
آگاهـي مصـرف کننـده نهايـي در ایـن زمینـه افزايـش يابد.

تولید و حمل و توزیع بتن ،آزمونهای کافی از بتنهای تازه و مطابق
آییننامهها و استانداردهای موجود مانند حلقههای یک زنجیر به هم
پیوسته بوده و هر یک به تنهایی اهمیت خود را دارا میباشند .اگر
همواره نظارتهای الزم بر تولید صورت پذیرد ،روند رشد کیفی تولید
بتن همواره مستمر خواهد بود .در این راستا شرکتهای خدمات
آزمایشگاهی که از اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل استاندارد
استان پروانه دارند ،به عنوان بازوی نظارتی ناظران و عضو مهم سازمان
نظاممهندسی،رسالتکنترلکیفیتتولیداتبتنیرابرعهدهداشته
وازابتدایمسیرتولیدمصالحمرغوبتاتولیدوتوزیعدرمحلمصرف
را نظارت مینمایند .این انجمن صنفی با بیش از هشتاد عضو حقوقی
همواره با ارگانهای مرتبط ،همکاران و تولیدکنندگان بتن در تعامل
بوده که در جهت برطرف نمودن مشکالت صنفی و دفاع از حقوق
همکاران آزمایشگاهی و ارتقاء کیفیت و ارائه خدمات توسط همکاران
آزمایشگاهی بوده است .در این راستا به جهت فرهنگسازی استفاده
از خدمات آزمایشگاهی توسط مالکان ،مهندسان و پیمانکاران،
دورههای آموزشی متعددی برگزار گردیده است .همچنین به
جهت بازآموزی مهندسان عضو شرکتهای آزمایشگاهی دورههای
آمـوزشمدیـرانفنـی،مدیرانکیـفی،نمونهبردارانوتکنسینهای
آزمایشگاهها برگزار نموده است و با تعامل و همفکری با ارگانهای
سیاستگذار در زمینه کنترل کیفیت بتن در تعیین استراتژی و خط
مشیرشدکیفیتولیدبتن،مشارکتمینماید.
 9آیتم برآورد گردیده است.
 -4نحوه اجرای طرح و بازرسیهای الزم
 -5هزینههای طرح فروش متمرکز که معموالً در برآوردها حداکثر
 %10ارزش افزوده ایجاد شده برای اعضاء در طرح می باشد.
الزم به ذکر است این طرح برای اولین بار در کشور توسط مهندس
رضوی زاده در قم طراحی ،تدوین و اجرا گردیده است و بعد از آن در
ساوه و سپس در شیراز پیاده شده و در بعضی استانهای دیگر نیز
به دلیل عدم توافق در سهمیهبندی و عدم ورود واحدهای تولیدی
به طرح ناکام ماند.
 طرح قم یکسال ادامه داشت. طرح ساوه که هم اکنون حدود سه سال است ادامه دارد. در طرح شیراز بهدلیل عدم رعایت بعضی از کارخانهها در خصوصسهام اختصاص یافته و عدم پرداخت هزینههای طرح عامدانه طرح
موقتاً تعطیل و هیئت مدیره انجمن بتن آماده فارس با ایجاد فضای
رقابتی در یک بازه خاص جهت یادآوری به واحدهای تولیدی
میباشد که حدودا شش کارخانه در این بازه تعطیل شدهاند و هم
اکنون در حال بررسی و شروع طرح جدید میباشد.
این طرح با توجه به موارد ذیل و واقعیتهای موجود در منطقه
جغرافیایی اجرای طرح قابل انعطاف میباشد.
 -1مالک بودن کلیه کارخانه ها یا مستأجر بودن بعضی کارخانهها
 -2وجود پمپ و میکسر اجاره معادل نصف مالکین به باال
 -3تعداد اعضاء کمتر از  5واحد تولیدی بین  5تا  10واحد تولیدی
از  10واحد بیشتر.
مقررات ابالغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست میباشد»
واحدهای تولیدی بتن آماده نیز مشمول این قانون بوده ومیبایست
مجوز زیست محیطی دریافت نمایند .بنابراین درصورتی که بنا به
تشخیص متولی ،این گونه واحدها الزام به اخذ موافقت از محیط
زیست وجود داشته باشد و از ادارات محیط زیست استعالم
شود،موضوع توسط محیط زیست بررسی و وفق ضوابط اظهار نظر
میگردد.
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خالصه ای از قابلیت ها و ویژگی های نرم افزار سیوان

برنامـهای جامـع تحـت وب کـه مدیریـت فـروش ،مشـتری،
پروژههـا و ماشـین آالت (میکسـر ،پمـپ) باســکول بتـن،
برنامهریـزی روزانـه ،تولیـد از چنـد محـل را آسـان میسـازد.
ایـن اپلیکیشـن بـدون وابسـتگی بـه هیـچ سیسـتم عامـل و
سـخت افـزاری قابلیـت اجـرا در تمامـی مرورگرهـا از جملـه
کامپیوتـر ،لـپ تاپ ،تبلت ،گوشـی موبایل ،دارا بـوده و میتواند

بـه راحتـی به تمامـی پرینترهـا و سـخت افزارها متصل شـود.
داشـبورد مدیریتی برنامه شـامل اطالعات نقدینگی ،نرخ رشـد
فـروش ،تحلیـل قیمـت بر اسـاس محصـوالت مختلـف بتنی،
تحلیـل فـروش بـر اسـاس مناطـق شـهری ،تحلیل فـروش بر
اسـاس موقعیـت بتـن ریـزی ،تحلیل سـاالنه فروش بر اسـاس
مـاه هـای و مکانهـای تولید ،تحلیل میانگین قیمت بر اسـاس
نـوع محصـوالت و  ...میباشـد.
سـیوان بتـن یک اپلیکشـن تحـت وب
بـوده کـه بـرای اسـتفاده از آن تنهـا
نیـاز بـه اینترنـت و همچنیـن مرورگـر
یـک سیسـتم معمولی (موبایـل ،تبلت،
لـپ تـاپ و یـا یـک  )pcمیباشـد.این
وب اپلیکیشـن با تمامی سـخت افزارها

سـازگار بـوده و بـا ایجـاد بـرگ باسـکول ،فاکتـور و همچنیـن
گزارشـات ریـز حسـاب در قالـب  pdfبـه راحتـی بـدون هیـچ
تنظیمـات اضافـه بـه انـواع پرینترهـا متصل میشـود.
سـیوان بتـن دارای ماژولهای زیر بـوده و انجام کل فعالیتهای
یک کارخانه بتن را به وسـیله این ماژولها سـاماندهی میکند.
دسترسـی به تمامی ایـن ماژولها میتوانـد از طریق اینترنت از
تمامـی نقاط بیرون از کارخانه امکان پذیر باشـد.

ماژول مشتری
ایـن ماژول بـا اسـتفاده از الگوریتمهای ریاضی اعتبار سـنجی
کدملـی و یـا شناسـه ملـی را انجام میدهـد اگر ایـن کدها در
دیتابیس موجود باشــد به کاربر اعالم تکــراری بودن کرده با
ایـن حـال با تاییـد کاربر امـکان ادامه ثبـت را فراهـم میکند
امـا اگـر ایـن کدهـا نامعتبـر باشـند امـکان ثبـت را بـه کاربر
نمیدهـد.

ماژول پروژه
یـک مشـتری میتوانـد در اپلیکشـن سـیوان بتـن دارای چند
پروژه باشـد.
زمانـی کـه کاربر تصمیـم به ثبت پـروژه یک مشـتری میکند
اپلیکیشـن تمامـی پروژههای از قبل ایجاد شـده مشـتری را به
کاربـر نشـان میدهد.

بـرای ثبـت هر پـروژه نیـاز به نام پروژه ،مشـخص کـردن محل
پـروژه بـر روی نقشـه ،تلفن ضروری پـروژه و همچنیـن آدرس
آن میباشـد .تمامـی حسـابهای مشـتری در گزارشـات مالی
میتوانـد بـه صـورت کلـی بـرای یـک مشـتری و یا بـه صورت
تفکیکی پروژهها محاسـبه شـود.

در مـاژول حمـل و نقـل امـکان ثبـت پلاک ،ثبـت راننـده،
تنظیمـات مـواد خام کارخانـه و همچنین صـدور قبض موجود
اسـت .کاربـر بـا انتخـاب تاریخ مـورد نظـر تمامـی قراردادهای
مربـوط را بـا تمامـی جزئیـات فنـی مشـاهده میکنـد و تنهـا
میتوانـد در حیطـه ی قـرار دادهـای ثبـت و تأییـد شـده اقدام

بـه صـدور قبـض کنـد .در ایـن مـاژول امـکان تغییر راننـده بر
روی ماشـینهای مختلـف موجـود بـوده و نـرم افزار بـه صورت
هوشـمند آخریـن راننـدهی موجـود بـر روی ماشـین را ردیابی
میکنـد .پالکهـا به صـورت کامـل ثبت شـده و تمامـی ارقام
آن بـرای جلوگیـری از پالکهـای تکـراری ثبـت و بازیابـی

میشـوند .ایـن ماژول تعـداد قبضهای صادر شـده و همچنین
مانـــده به انتهـای قرار داد را به صورت آنالیـن و فوری به کاربر
نمایـش میدهد .اگر کارخانهای چند محل تولید داشـته باشـد.
نرم افزار محل تولید و باسـکول را تشـخیص داده و تولید از آن
نقطـه سـر جمع میشـود.
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ماژول مالی

گزارشات
گزارشـات موجـود در نـرم افـزار بـه پنج دسـته اصلی گزارشـات
برنامهریـزی ،گزارشـات کارخانهها (نقاط مختلف تولید چندگانه)
گزارشـات مالـی ،گزارشـات فـروش ،گزارشـات ماشـین آالت
دسـتهبندی میشـوند.
در گزارشـات مالـی وضعیـت مالـی مشـتری ،فاکتـور فـروش
سـر جمـع روز ارائـه میشـود .هـر کـدام ازیـن گزارشـات زیـر

بخشهـای تفضیلـی و فیلترهـای مربوطـه را دارا میباشـند.
گزارشـات فـروش وضعیـت بتـن ریـزی مشـتری ،فـروش بـه
تفکیـک محصـوالت ،فـروش افزودنـی بـه تفکیـک روز ارائـه
میشـود .ایـن گزارشـات قـادر میباشـند میانگیـن قیمـت هر
محصـول را بـه صـورت تفکیکی نسـبت به بـازه تاریـخ در نظر
گرفته شـده محاسـبه کنند.

تاریخچه ورود صنعت رویه بتن غلتکی به کشور

از حدود  60سال
پیش رویـه های
بتنـی غلتـکی در
دنیا مورد استفاده
قرار گـرفته است.
مهـنـدس جـاوید
خطیـبی طالقانی
مهندس جاوید خطیبی طالقانی،
از پیشگامان این
نائب رئیس انجمن بتن ایران
صنـعت در کشور
است .وی در سال
1375دبیریکمیته
مهندسی فروش و مدیریت بخش بتن مرکز تحقیق و توسعه
سیمان را برعهده داشت و به دلیل افت مصرفی که برای سیمان
پیش آمد به عنوان مصرف جدید با مزایای رویه بتن غلتکی آشنا
شد ،اما به محض اقدام برای ورود به این حوزه و اجرای آن به دلیل
مشکل کمبود سیمان این موضوع به تعلیق درآمد .وی پس از
ورود به صنعت بتن و مجتمع ایران فریمکو این کار را ادامه داد
و به صورت محدود در استان های البرز ،تهران و قزوین شروع به
فعالیت کرد ،در حال حاضر هم در کشور این فن آوری توسعه یافته
و اجرایی شده است.
در حال حاضر  85میلیون تن ظرفیت تولید سیمان با کیفیت در
کشور وجود دارد که حدود  50میلیون تن آن مصرف میشود و
قیمت آن یک چهارم قیمت جهانی میباشد.
از اینرو این سیمان ارزان را میبایست که در جایی غیر از صنعت
ساختمان یا سدسازی که در حال حاضر در رکود میباشد استفاده
کرد .بهترین مورد برای استفاده از این سیمان ،جاده سازی و
کفسازی میباشد که خوشبختانه از سال  93با همکاری انجمن
بتن ایران ،مرکز تحقیقات وزارت راه( ،دانشگاهها از جمله دانشگاه
تهران) ،بخشی از صنعت و خوشبختانه دولت اقدامات جدی آغاز
شد ،که باور کردندکه باید بخشی از کارها را بتوان با این روش انجام

داد و شرکت زرینکوه در این مسئله پیشقدم بود.
تا به امروز در پرژوههایی برای سپاه ،ارتش ،شهرکهای صنعتی و
گمرکات ،شهرداری ،وزارت راه و  ......از این روش استفاده شده و این
باور ایجاد شد که این روش جایگزین مناسبی برای آسفالت میباشد.
از مزایای استفاده از بتن غلتکی این است که رویههای بتنی صلب
هستند و در عین صلبیت بارهای سنگین را میتوانند تحمل کنند،
خصوصاً در شهرکهای صنعتی که بار سنگین با سرعت کم است
و بیشترین تخریب و فشار را به روسازی و کفسازی وارد میشود.
مسئله بعدی بحث گرما میباشد ،با توجه به اینکه مناطق کشور ما
عمدت ٌاً گرمسیر میباشند ،آسفالتها بر اثر گرما تغییر شکل ناهنجار
میدهند و از بین میروند .نمونه بارز این مسئله در اتوبانهایی نظیر
تهران-قم که آسفالت بسیار ضخیمی هم دارند قابل مشاهده است
که در جای خود هم خطر دارد و هم هزینه ایجاد میکند.
از سوی دیگر بتن از چند جهت دوست محیط زیست است ،ابتدا به
دلیل رنگ روشن خود  4برابر کمتر از آسفالت جذب آفتاب دارد و
این مسئله کمک میکند محیط اطراف خود را گرم نکند و حدود
 15درصد محیط کمتر گرم شود که همین میزان در آستانه آسایش
میباشد و ساختمان اطراف انرژی کمتری برای خنک کردن در
تابستان داغ الزم ا ست.
مسئله دیگر مربوط به نورپردازی در ساعات شب و تاریکی میباشد
که آسفالت به دلیل رنگ تیره خود شدت نور بیشتری را برای
روشنایی طلب میکند ولی در یک محیط بتنی انعکاس بهتر نور
باعث دید کافی میشود.
بحث بعدی مصرف سوخت خودروهاست که 10درصد کاهش
مییابد ،مانند راهآهن که زیر چرخ صلب است زیرا در کف شکلپذیر
و نرم بخشی از انرژی هدر میرود.
مسئله دیگر در خصوص محیط زیست این است که با بتن ،شما
امکان ساخت مخازن آبی بتنی را دارید ولی مخزن آسفالتی
نمیتوانیم داشته باشیم!! مواد نفتی قیر موجود در آسفالت به دلیل
تبخیر به هوا رفته و یا در آب حل شده وارد محیط زیست میشود

استاندارد اجباری یک ضرورت خاص و فراگیر است
مهندس محمد تقی فالح زاد
دبیر انجمن صنفی بتن آماده
استان مازندران

وی استان مازندران
را از مشــکـالت
مطروحـه مستثنی
نـدانسـت و افزود؛
مضافاً به اینکه اجرای استاندارد اجباری ،یک ضرورت خاص

و فراگیر در مورد کلیه کاالهای مشمول دریافت پروانه کاربرد
عالمت استاندارد میباشد.
نیاز به اقدامات جدی و الزم االجرا ،علی الخصوص تولید مصالح
ساختمانی استاندارد در استان و کشور میباشد .در خصوص
مصرف بتن آماده دستی و سنتی در استان مازندران ،خالطههایی

گزارشـات ماشـین آالت جمع بندی کارکرد میکسرها و پمپها
را نســـبت بـه هر روز بـه صورت روزانـه و ماهانـه ارائه میکند.
ایـن گزارشـات از یک سیسـتم امتیـاز بندی به نسـبت مناطق
مختلف شـهری بهره مند شـده که میتواند حقوق و دسـتمزد
راننـده را بـر اسـاس امتیـاز بنـدی ،میـزان مسـافت ،جزئیـات
موقعیت بتـن ریـزی ارائه کند.
و از طریق گیاه به بدن دام یا انسان ورود پیدا میکند که این مواد
نفتی همواره برای انسان خطر ساز بوده است.
در کنار این مسئله همواره بتن را دوست محیط زیست نام میبرند و
از آن بهعنوان تکنولوژی سبز یاد میکنند.
مسئله مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که عمر بتن
هر چه باالتر میرود ،مقاومت آن بیشتر میشود ،ضمناً ما گامی فراتر
از این برداشتهایم و برای اینکه بتوانیم مشکل بتنهای صیقلی را
حل کنیم یک الیه زبر در آن ایجاد کردیم و همزمان دو الیه بتن
میریزیم.
بتن غلتکی با سطح رنگین سخت به شما اجازه میدهد که عالوهبر
مقاومت سایشی باال هر رنگ مهندسی که برای ایمنی ،گرمایش و
تفکیک فضاها نیاز است را استفاده کنید که این مسئله در سایر
کشورها اجرا نشده است .از سوی دیگر آسفالت در سالهای اخیر
نسبت به سیمان و بتن گرانتر شده است و سیمان در کشور قابل
تولید و مصرف است و اینکه قیمت آن یکچهارم قیمت جهانی
است ،مناسب صادرات نمیباشد .صادرات سیمان یعنی صادرات
سوبسید چرا که قیمت تولید آن بسیار باالتر است اما قیمت قیر
برای صادرات بسیار مناسب است و بازارهای خوبی هم دارد .اما
رویههای بتنی در جهان  2اشکال دارد که این اشکاالت را حل شده
است .در مناطق گرمسیر به محض اینکه بتن را پخش میزدند
خشک میشد و به هم نمیچسبید.
در این مورد اختراعی ثبت شدهاست که مکمل تراکم بتن غلتکی
است و این ماده از  8ترکیب درست شده است .وقتی این ترکیب
را به بتن اضافه میکنیم دیگر بتن زود خشک نمیشود و رطوبت
در آن باقی میماند تا خوب کوبیده شود ،این ماده کمک میکند
که بتن راحتتر کوبیده شود و مشکل فرار رطوبت قبل از تراکم
بدین وسیله حل شدنی است .مشکل دیگر رویههای بتن غلتکی
سرخوردگی و صدا میباشد .با روش خشکه پاشی سخت سطحی
این مشکل نیز برطرف شده است و این مسئله کمک کرد که
شرکت زرین کوه اولین بار رویههای بتنی غلتکی رنگی را در جهان
مطرح نماید .در کنار اینها  ،هزینه ساخت جاده به روش بتن غلتکی
65درصد هزینه آسفالت است .از سوی دیگر در هزینههای بلند
مدت ،رویههای بتنی میتوانندتا  25سال سرویس دهی کنند ،ولی
آسفالت تا  5سال هم دوام نمیآورد.
که به صورت سنتی فعالیت مینمودند ،اقداماتی انجام گرفت ،ولی
برخی از پروژههای دولتی و خصوصی همچنان با احداث بچینگ
پالنت در محل پروژه به صورت غیر قانونی اقدام به ورود در
حریم بخش خصوصی انجمن بتن آماده میکنند و فروش آزاد
مینمایند که از معضالت این بخش میباشد .وی در پایان افزود:
موضوع سند چشم انداز بتن تا سال  1404نیاز به زیر ساختهای
اساسی در سطح کشور میباشد .انجمن بتن آماده استان مازندران
در جلسات با مسئولین اجرایی استان ،این موضوع را یک ضرورت
خاص دانست و ارتقا کیفیت تولیدات بتن آماده تا سطح  50مگا
پاسکال را اجتناب پذیر و اجباری اعالم نمود.
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آلودگی ناشی از تولید سیمان هم از نظر تولید گازهای گلخانهای و
هم از نظر تخریب معادن از یک طرف و ضایعات ناشی از تخریب
سازههای مستهلک از طرف دیگر معضالت جدید جوامع در این
خصوص میباشد.
مطالعات گستردهای به منظور بهبود و کیفیت و عمر بتن در
جریان است که عمده مشکالت موجود مربوط به کیفیت در تولید
و شیوه ی اجراست .چرا که با بهرهگیری از مصالح با کیفیت در
تولید بتن و شیوه نامناسب اجرا و نگهداری آن نتیجه مطلوب
حاصل میگردد .اما استفاده از بتن در ساختمان سازیها مزایایی
نیز دارد که نسبت به سازههای فلزی هم به لحاظ اقتصادی و
هم در دسترس بودن مواد اولیه و مقاومت در برابر حریق برتری
دارد .موضوع مهم در خصوص مصرف بتن ،نا آگاهیهای متعددی
است که در این زمینه وجود دارد و بخش اعظمی از دانشجویان
دانشگاههای مهندسی از آموزشهای عملی و اجرایی الزم در
خصوص بتنریزی و کیفیت بتن برخوردار نیستند و حتی به یقین
میتوان گفت برخی از مهندسان کشور نیز شناخت کافی و حتی
آشنایی با مباحث ابتدایی بتن را ندارند لذا در این خصوص ارائه
آموزشهای الزم به مهندسین و مجریان این صنعت در جهت

بهبود وضعیت صنعت ساخت و ساز و همراه بودن با علم روز ،به
عنوان یکی از نیازهای جامع مهندسی کشوراحساس میشود.
همچنین در بسیاری از موارد عدم آگاهی کافی مصرف کننده
بتن آماده در دستیابی به نتیجه نهایی اشکاالتی را سبب میگردد.
درخصوص حمل و نقل نیز باید گفت که این محصول فاسد شدنی
است و باید تردد تراک میکسرها در اسرع وقت و با برنامهریزی
مناسب صورت گیرد و پس از آن با اجرای مناسب و نگهداری
مطلوب کیفیت نهایی حاصل گردد و از آن جایی که صنعت بتن
و صنایع وابسته به آن ،از زیر ساختهای توسعه کشور محسوب
میشود و به رغم اهمیت این صنعت در ساخت و ساز و همچنین
تأثیر آن در مصرف انرژی و آلودگیهای محیط زیست ،چرخه
تولید و مصرف آن مناسب نیست .عدم مصرف بهینه سیمان و
ساخت بتن و تولید و مصرف بتنهای با کیفیت و خواص نامناسب
که فاقد مقاومت الزم است از اصلیترین معضالت این صنعت هم
میباشد .سند جامع بتن  ،1404به منظور ارتقاء کیفی مقاومت و
دوام بتن و سازههای بتنی در کشور تدوین گردیده است .باتوجه
به استاندارد اجباری بتن و لزوم استفاده از مصالح استاندارد در
صنعت ساختمان میبایست مجریان ،ناظرین و مهندسین صنعت
بتن بر اهمیت و لزوم استفاده از بتن آماده استاندارد واقف باشند
و این موضوع توسط ناظرین و دستاندرکاران صنعت بتن ،مورد
نظارت و کنترل قرار گیرد .امید است با همکاری تمامی مجریان
و دستاندرکاران این صنعت روز به روز در جهت دستیابی به این
مهم گامهای مؤثرتری برداشته شود.

که صدها فعالیت هم زمان ،در برنامه وجود داشته باشد ،تقریباً
غیرممکن است که با استفاده از ابزار سنتی همه کارها به موقع انجام
شوند .هوش مصنوعی امکان نظارت بر برنامه زمان بندی ،کشف
بی نظمیها و امکان انجام فعالیتهای جبرانی در زمان واقعی را
فراهم میکند .هوش مصنوعی همچنین میتواند منابع آموزشی را
از پایگاه داده بازیابی و به حل مشکل کمبود کارگر ماهر که صنعت
ساختمانسازیباآنروبهروست،کمککند.فعالیتهایجبرانیدر
زمان واقعی عامل مهمی برای اقدام سریع یا برنامهریزی دوباره فراهم
میکنند .یک مدیر پروژه با بهرهگیری از هوش مصنوعی میتواند در
یک زمان ،همه جا حضور داشته باشد .با استفاده از یک اپلیکیشن
موبایل ،مدیران پروژه میتوانند با افرادی که به تازگی استخدام
شدهاند ،آشنا شوند ،یک پروفایل به سیستم اضافه کنند و کارهایی

را که کارگران جدید الزام است انجام دهند ،ابالغ کنند .عالوه بر
این ،از تکنولوژی هوش مصنوعی میتوان برای لیبل زدن به ابزار
استفاده کرد تا پیدا کردن آنها راحتتر شود .در زمینه بودجهها و
صورتحسابها نیز هوش مصنوعی قادر است فعالیتهای انجام شده
در کارگاه ساختمانی را با صورت حسابهای صادر شده مطابقت
دهد .هرچه دادههای بیشتری در اختیار هوش مصنوعی قرار گیرد،
تصمیم گیریهای آینده بهتر خواهند شد .مدیریت محل و کاهش
خطر هم برای پروژه فعلی و هم پروژههای آینده مفید خواهد بود.
گردآوری دادهها از صدها سایت ،معیار سنجش دقیقتری برای
برنامهریزیهای آینده فراهم میکند .وقتی بودجه بندی به صورت
دقیق انجام شود ،تعداد پروژههایی که صنعت ساختمان سازی قادر
به انجام آن است نیز افزایش خواهد یافت.

عمدهی مشکالت مربوط به کیفیت در تولید و شیوهی اجراست

بتـن بـه عنـوان
مصالح ساختمانی
قرن حاضر شناخته
شده است و پس از
آب پـرمصرفترین
مــاده در جـهـان
مهندس محمدحسین دادخواه
میباشدوهمچنین
رئیس کانون کارشناسان رسمی
در دنیـای امـروز
دادگستری فارس
استفاده از بتن در
صنــعـت سـاخت
نائب رئیس سازمان نظام مهندسی
و ساز روز به روز
ساختمان استان فارس
در حال گسترش
میبـاشد و نـقـش
بسیار مهمی در اقتصاد جوامع و کشورها ایفا میکند و این نقش
مهم در کیفیت بتن نهایتاً در مقاومت و استحکام ساختمانها
نمایان میگردد .از آن جایی که عمر سازهها عالوه بر مسائل
اقتصادی ،تأثیر مستقیمی بر محیط زیست دارد لذا امروزه سعی
بر این است بیشترین زمان ممکن از یک سازه خدمت گرفته شود.

پتانسیل عالی هوش مصنوعی در ساخت و ساز

ساخت و ساز فرآیند هماهنگ کردن افراد ،ابزار و مصالح برای
ساخت ساختمانها ،تونلها ،پلها و غیره است .تکنولوژی از دیرباز
نقش مهمی را در این صنعت بازی کرده است که بر فرایندهای
پایهای مانند طراحی سازه ،نقشهکشی و پخش اطالعات تأثیر
بهسزایی گذاشته است .بهرهگیری از هوش مصنوعی در ساخت
و سازها دقت وامنیت را در پروژه افزایش میدهد .در صورتی

