عیار بتن چیست؟ چگونه محاسبه می شود؟
عیار بتن چیست ؟ این سوالی استت هته تر ترا دتاح ار ستوتم ستااتیاب ستاتس بتا اب ستر  .هتار اارا ایتن ت
ار هنار شناات سایر نکات ار ستااتیاب ستاتس بته یتارس ا ییتت اارا هته بتا عتاا رعایتت ایتن توارا ا کتاب .یتو
اتفایات تلخ  .الخراش اوا تا بتوا تر اییانکتار ستااتیانی رعایتت تیتاا اکتوح  .نکتات ریتر  .ارشتت ار ستااتیاب
ساتس ار هنار انتخاب صتال بتا هیفیتت ناستا  .اکتولی را بایتا را ا تور اتوا یترار ا نتا یکتی ات یتین نکتات
است ه ایتتن یتتا ار یستتیت تتاس ختلتتم ستتااتیاب اعتتد ات ونااستتیوبت ایوار تتات س ت م  .ستتتوب  .هتتم تتی
باشتتا تتا ار تتر.م سناستتی ستتنیا اینرتتایید تتتا ار هنتتار شتتیا عریتتراب ار ستتاات ستتااتیاب تتایی تتا.ا چتته ار
ر.ش اجر باهیفیت باال  .یییت ناسا  .چه ار ا وتش نکات شیا را یارس رسانید.

عیار بتن چیست ؟
بته وتور هلتی ن تور ات ایتن عیتار یتا  Grade of Concreteبته یتراب ستییانی هته ار یتد .استا سریتی ات
الت  .یا بتن استتفاام تی هنیتا االلتت اارا ار .ایت ایتن دیتار برابتر بتا ستاایش ا .تت تارس وتی  ۲۸ر.ت ار
ت اب ساات ید ساتم بتنی تی باشتا اتق .یتتی تی تویید ایتن تاار بته عنتواب بتاح برابتر بتا  ۴۵۰استت ایتن
بااب دناستت هته ار تر یتد تتر کدتا بتتن بته یتراب  ۴۵۰هیلتو را ستییاب تورا استتفاام یترار ر تته استت
ت عیتار بتتن را بتر اایته تاار ستییاب وجتوا
سییاب یکی ات ترهی ات اکلی ار بتن ی باشتا بتر یتین استا
ار اب ی سنرنا سضتور ستییاب ار تالت بتتن یتر.رس بتوام  .عیلکترا چستا را اارات ا تا صتر یتر اکتولی .
بی ر.یه این اام ار هنار هارایی باالیی هه اارا تی توانتا ا تر ا ترین باشتات تتا جتایی هته ا تر ایتن تاار تفتا.ت
باشا ی توانا ا .ت ارس تفا.تی را اارا باشا.
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واحد عیار بتن
ار تیتا ی استتاناارا ا ایتن عتاا را بته کتورت ستر انیلیستی ) M (Mixtureستسق عتاا ا .تت بتر سستا
یاااستکاح نیتایم تی ا نتا بته ایتن کتورت هته ا تر ایتن عتاا را بته کتورت  M30تا ام هرایتا بته ایتن
دناست هه این بتن ا .ت ارس برابر با  ۳۰یاااسکاح را اارا ی باشا.
تفاوت مقاومت ،مشخصه و عیار بتن چیست؟
این عیار  .ا .تت تارس اب ااراس راب ته ستت ییی ستتنا بته ایتن کتورت هته بتا ا تر.اب ستییاب ار بتتن ایتن
تالت بته ا .تت تتارس بی تترس استت تی یابتتا بتا ایتن ستتاح ا تر.اب ستییاب تناستا بتتا ستایر تریتاح بایتتا
براسا استاناارا باشا تیرا ار واراس ایتن عیتار بتراس استتفاام ار جا تاس ختلتم ستااتیاب نیتر تفتا.ت استتت بته
عنواب باح عیار بتن س م  .ستتوب بتا یتین یتا تورا استتفاام ار ونااستیوب تفتا.ت اارا هته ار ااا ته تویتی
اوا ید ااا.

نحوه محاسبه عیار بتن
چنانچه بخوا ید یانوب هلی ات اس ه ایتن تاار را بتراس شتیا عریتراب شتر ا تید بایتا اتا ت شتیا عترض شتوا
هه ایتن یتراب بتر سستا الرا تات وراستی ستاتم تدیتین تی شتوا  .بته ا .استته س هلتی ت ستید بنتاس تی شتوا
ابق با انچه ار ااا ه ذهر یکنید بستتر استت ار ستااتیاب تاس هوچتد بتا صتر اتایین ات وتر ااتتالط استیی
با عیار  M15تا  . M25ار ار.ژم اس بترر بتا ا .تت بتاال ات وتر ااتتالط وراستی تناستا بتا دیتار M30
بسرم ب ریا.
طرح اختالط طراحی  :بتراس بته استت ا.رایتن ایتن دیتار بایتا هیفیتت تریتاح تورا استتفاام ار راستش تولیتا
انت اح  .جانیایی را ات وریتق ات تایم تاس ختلتم تورا بررستی یترار ا نتا ایتن وتر بتراس استاا اتر.ژم تاس
برر ناسا است.
طرح اختالط اسم :ا ا این ور هه بتراس اتر.ژم تاس هوچتد ناستا استت ار .ایت ات اتیم تدیتین شتام تی
باشا ایتن وتر ات یتریا اویینتاب هتا ی براتوراار بتوام  .ات بتر.ت تکالت ار ستین ستاات جلتو یرس تی هنتات
بستر است ات اب براس اساا سااتیاب ایی با صر اایین ورا استفاام یرار یرا.

جدول عیار بتن چیست؟
این دیار بر استا هتاربرا تی باشتا هته بایتا ات عیتار  M15بتراس ستاات بتتن دیتولی  .ات ستاایش عیتار M20
براس ساات بتن سل استفاام شوا تنستا نکتته اس هته بایتا تان ر یترار ا یتا ایتن استت هته ن تور ات ایتن تاارت
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ساایش ا .تت تارس  ۲۸ر.تم بتر سستا یاااستکاح تی باشتا .بتراس
هلید هنیا

تا ام جتا.ح عیتار بتتن بتر ر.س لینتد

فرمول محاسبه عیار بتن
اس ه این دیار به جست اریا تت یتراب ستییانی هته بتراس تسیته بتتن نیتات ااریتا التا استت بته ایتن ن تور بایتا
ابتاا نو سییابت یتراب نر تی ابت ستایر ذرات  .یچنتین تیتا ستییاب تورا استتفاام را تان ر یترار ا یتا اتق ات
اب بایا ست یا به اییتر توارا ا ر.انتی  .یچنتین اب  .تواس ن ته تورا استتفاام نیتر توجته ر ادیتا ستیتا ایتت
هنیا هه ار اب  .واس ترا بایتا ستییاب صتر ی هیتتر باشتا هته بته ان تاح اب ا .تت تارس نیتر هتا م تی
یابا براس سسولت ار یاا یرس نیا ی بته بتالی تی انتااتید ار اینرتا بتتن بتا ا .تت  ۲۵یاااستکاح ااریتد اهنتوب
نسد این اار را ار  ۱.۲یرب هرام سسق اار باست ا ام را با عاا  ۵۰جی ی هنید.
ابق با

جدول عیار سیمان
ار این لیند ی توانیا جا.ح عیار سییاب هه براس شیا تسیه هرام اید را ی توانیا










ا ام نیادیا:

عیار بتن ستوب  .ونااسیوب  :بین  ۳۰۰تا  ۵۰۰هیلو را سییاب ار ید تر رب بتن
عیار بتن هم ساتس  ۲۲۵ :هیلو را بر تر کدا الت
عیار بتن س م تیرچه بلوک  ۳۵۰ :هیلو را سییاب ار ید تر رب الت
عیار بتن یر  ۱۵۰ :هیلو را سییاب ار ید تر رب الت
عیار تیر  .اعضاس ساتم اس  :بین  ۳۰۰تا  ۵۰۰هیلو را سییاب ار ید تر رب الت
عیار س م والاس  ۳۵۰ :هیلو را ار ید تر رب
عیار الت اسه سییاب  :بین  ۱۵۰تا  ۳۵۰هیلو را بر تر کدا
عیار سییاب انا.اهارس  ۳۰۰ :هیلو را سییاب سفیا ار ید تر کدا خلوط
عیار ا .اب اسه سییاب  :جست نیا سنگ  ۴۳۰هیلو را بر تر کدا ا .اب
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