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  ی ابیارز یمرسوم برا ی روش قت یسالمپ بتن در حقبه نام ا ی شی آزما
مواد مورد   ن ی تر  ی از اصل میبخواه اگر .شود ی بتن محسوب م  تیفیک

مواد و   نیشک بتن در صدر ا ی ب م،ینام ببر یاستفاده در ساختمان ساز 
بتن به کار رفته در   تیفیاز ک نانیرو اطم نیا از .مصالح قرار خواهد گرفت

 .برخوردار است یی باال اریبس تیمراحل ساخت و ساز از اهم

را  یتست کاربرد   نیاطالعات الزم درباره ا ی تمام  میدار ی مقاله سع  نیا در
 .دیپس همراه ما باش میشما قرار ده اریدر اخت

 

 concrete) ست؟یاسالمپ بتن چ شی آزما 1#
slump test) 

بتن،  یی قوام و کارا شی آزما یراه ها نیو البته ساده تر نی تر  جیاز را ی کی
بتن، مخلوط شدن راحت آن و  یی از کارا  مقصود .تست اسالمپ بتن است

در محل مورد نظر و سپس فشرده   یر یو دوام آن هنگام قرارگ تیفیک
مورد    ی ساختمان یروژه هاپ ی روش که عمدتًا در تمام  ن یا .آن است یساز 

بتن   تیفیاز ک ی کاف  نانیاطم جادی در ا ی مهم  نقش رد،یگ ی استفاده قرار م
 .کند ی م  فایاستفاده شده ا

مناسب   زانیکننده م نییسنجش بتن، تع وهیش نیمورد استفاده در ا ابزار
  ی م ی انیب به .باشد ی آن م یآب جهت اضافه شدن به بتن و آماده ساز 

بتن جهت  قوام شود، ی م یر یتست اندازه گ نیتوان گفت آن چه که در ا



 

2 www.namatek.com 

 تست .مورد نظر است ی آن در پروژه ساختمان  یی کارا زانی سنجش م
  لی از قب نهیزم  نیموجود در ا ی جهان یاسالمپ بر اساس استانداردها 

اروپا و  (BS EN 12350-2) استاندارد کا،یآمر (ASTM) ارداستاند
کننده روش و  نییاستانداردها در واقع تع  نیا .ردیگ  ی صورت م  سیانگل

 .است شی آزما نیبه کار رفته در ا زات ینوع تجه

 نانیتواند ضامن اطم ی م  ی استانداردها به نوع نیا قی دق تیبه رعا توجه
 .به دست آمده از تست باشد جهینت
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 Concrete) تست اسالمپ بتن  زاتیتجه 2#
Slump Test Equipment) 

 

 :شرح است ن یمورد استفاده در تست اسالمپ بتن به ا ی اصل  زات یتجه

 ایمخروط از جنس فلز و  نی: شکل قالب از نوع مخروط است. اقالب •
تماس با  در  شود که ی انتخاب م  یبوده و جنس آن به نحو کیپالست

  یاسالمپ دارا شیآزما ینشود. ابعاد مخروط فلز  ی بتن دچار خوردگ
متر و دو قطر    ی سانت 30مخروط   ارتفاع .است ی استاندارد خاص 

 .متر هستند  ی سانت 20و  10  بیآن به ترت  ی ن ییو پا  یی باال
  یشود دارا ی که از جنس فوالد ساخته م لهیم نی مهار کننده: ا لهیم •

تست   جهت باشد که ی متر م  ی سانت  6/1متر و قطر  ی نت سا 60طول 
 .است ازیبتن مورد ن دنیو کوب ی افتادگ 
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صفحه کامالً صاف، هنگام تست در  نیمتخلخل: ا ریغ هیپا  صفحه •
  وم،ینیتواند آلوم ی آن م جنس .ردیگ ی مخروط قرار م نیر یقسمت ز

 .فوالد باشد ایو  مریپل
 یر ی خط کش از جنس فلز بوده و جهت اندازه گ نیکش: ا خط •

 .کاربرد دارد شی آزما  یدر انتها ی و بتن یمخروط فوالد

 

 اسالمپ بتن  شی مراحل انجام آزما 3#
(Concrete Slump Test Procedure) 

 :باشد  ی م  ریشامل مراحل ز شیآزما  نیا

 .میینما  ی م  زیرا کامالً تم ی وط قالب مخر ی سطح داخل ابتدا .1
 دیتوجه کن دیبا .میده ی صفحه مخصوص قرار م  یرا بر رو قالب .2

قرار  ی متخلخل و صاف بوده و در حالت افق  ریغ  ز،یصفحه کامالً تم
 .گرفته باشد

  25با  هیاز بتن پر شده و هر ال هیسه مرحله و در سه ال ی ط قالب .3
 .شود ی م دهیکوب کنواختیبه صورت کامالً  یفوالد لهیضربه توسط م

را برداشته و سطح آن را کامالً   ی از پر کردن قالب، بتن اضاف  بعد .4
 یکامالً در جا دیقالب با هیپر کردن بتن پا  هنگام .میینما  ی صاف م 

 .خود ثابت شده باشد
 .میکن ی بلند م  یقالب را در جهت عمود ی مرحله به آهستگ نیا در .5
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را نسبت به قالب اندازه  ی هش ارتفاع مخروط بتنکا زانیانتها م در .6
 .شود ی اختالف در ارتفاع، اسالمپ گفته م  نیا  به .میکن ی م یر یگ

 

 

 تست  نی ا یای مزا 4#

  ی را م  شیآزما ن یا .باشد ی ساده و آسان م اریتست بس نیانجام ا ندیفرآ
در  شگاه،ی به ارسال نمونه به آزما ازیو بدون ن متیارزان ق زات یتوان با تجه

بتن با  تیفیک  سنجش .انجام داد ی همان منطقه ساخت و ساز به راحت
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صورت  قهیو تنها در چند دق  ی روش بدون صرف زمان طوالن نیاستفاده از ا
 .ردیگ ی م

 هیجهت ته ازیمناسب آب مورد ن  زانیاسالمپ بتن در شروع کار م تست
شما کمک خواهد کرد در طول   به ه ومخلوط بتن را به شما نشان داد 

 .دیکن هیاز بتن و آب را ته ی کسان یپروژه همواره مخلوط 

 

 تست نی ا یها تی و محدود  بی معا 5#

اندازه   یموجود در آن دارا یکه سنگدانه ها یی در بتن ها شیآزما  نیا
از پر کردن مخروط با   پس .ستیمتر باشد مناسب ن ی ل یم 40از  شیب

 یر یاندازه گ ندیفرآ .میارتفاع آن ندار یر یاندازه گ یبرا  یادیبتن، زمان ز
  یی سرعت و دقت باال ازمندین نیانجام شود که ا هیثان 15در کمتر از   دیبا

 .است

 

 Types) اسالمپ بتن شی آزما ج ی انواع نتا 6#
of Concrete Slump) 

 .کند ی م زشیًا بتن به سه حالت راز جدا کردن قالب از بتن، عموم پس
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به اصطالح افت کند،   ایو  زشیر کنواختیبتن به طور مسطح و  اگر .1
 .شود ی م  دهینام (True Slump) یکسر 

 Shear) دار باشد، برش بیحالت ش یبتن پس از افت دارا اگر .2
Slump) شود ی م  دهینام. 

در   مینابرابر در تمام قسمت ها باش ی بتن شاهد سطح زشیبا ر اگر .3
  نیاتفاق افتاده است. ا (Collapse) سقوط  ای و ی واقع فروپاش

از اندازه به بتن  شیب آب افتد که ی اتفاق م  یحالت معموالً زمان 
 .باشد  یادیرطوبت ز یاضافه شده و دارا

 

 دی سقوط، تست اسالمپ با ایبتن به حالت برش و  زشی صورت ر در
افتد  ی اتفاق م  ی زمان  شی آزما جهیآل در نت  دهیا حالت  .شودمجددًا تکرار 
  شی آزما نیمهم در ا نکته .میباش ی بتن به صورت کسر  زشیکه ما شاهد ر

و قالب است که افت   ی اندازه به دست آمده از اختالف ارتفاع مخروط بتن 
 .بتن است تی فیو ک یی کارا زانیکننده م نییتع  شود و ی م  دهینام
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 اسالمپ  شی نکات مهم در آزما 7#

  ی نکات  تیاسالمپ بتن مستلزم رعا شیمناسب در آزما جهیبه نت دنیرس
 :میکن ی از آن ها اشاره م ی جا به برخ نیاست که در ا

الزم مرطوب  زانیبه م دیسطح داخل قالب با شیاز انجام آزما قبل •
 .باشد ی عمل جهت کاهش اصطکاک سطح م نیا .شود

 هیاطراف پا ی نواح هیدقت شود کل دیاز بلند کردن قالب با شیپ •
 .گردد زیتم  ی مخروط به خوب 

 .به دور از هرگونه لرزش انجام شود ی در محل دیتست با نیا •
 جهت کامالً تازه بوده و  دیبتن آماده شده جهت تست با نمونه •

زمان  نیدر کمتر شی آزما ندیفرآ هیکل دیمطلوب با جهیبه نت ی اب یدست
 انجام شود. قهیدق 2 ریو ز


