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  مترجميني  مقدمه
  

دليل اين امر را بايد . شود ترين مصالح ساختماني شناخته مي  سال است كه بتن به عنوان پرمصرف30بيش از 
بيان ديگر، هنگامي كه يك مهندس طرح  به. هاي كارفرمايان دانست  بتن در برآورده ساختن خواستهقابليت

كند و يا هنگامي كه كارفرما به دادگاه  هاي كارفرما را به بتن ديكته مي نويسد، در واقع خواسته اختالط بتن را مي
تنها راه ممكن براي تعيين مطابقت . نمايد هاي برآورده نشده خود را طلب مي كند، در واقع خواسته مراجعه مي

مشخصات بتن با ملزومات خواسته شده، انجام آزمايش با استفاده از يك روش استاندارد و موردپذيرش عموم 
  .دهنده و مخلوط بتن در حالت تازه و سخت شده است روي اجزاي تشكيل بر

هاي سيمان،   فصل آزمايشششر ، دASTMكتاب حاضر با استفاده از آخرين ويرايش استانداردهاي 
هاي بتن تازه خودتراكم،  هاي بتن تازه، آزمايش هاي مواد افزودني، آزمايش سنگي، آزمايش هاي مصالح آزمايش
به صالحديد مترجمان به اين كتاب ) تفسير و نتايج(  فصل هفتم و تدوين شده استهاي بتن سخت شده آزمايش

ب در اهاي اخير، انگيزه اصلي نگارندگان اين كت هاي خودتراكم در سال ن استقبال عمومي از بت.افزوده شده است
  .هاي استاندارد بتن خودتراكم بوده است اختصاص دادن يك بخش به آزمايش
 در نقش يك كارشناس يا بازرس آزمايشگاه ظاهر شويم، اما هر يك از ما شايد كمتر احتمال داشته باشد كه

هاي سازه، راه، آب  ه كارفرما، مهندس مشاور، ناظر يا پيمانكار در هر يك از رستهعنوان يك نمايند بديهي است، به
ايم، در فصل پاياني كتاب، قسمتي  رو سعي كرده از اين. هاي بتن سر و كار خواهيم داشت و غيره با نتايج آزمايش

  .را هر چند كوتاه به تفسير نتيجه آزمايش اختصاص دهيم
انتظار داريم هر يك از  هاي طرفين پروژه باشد و  سودمندي جهت حصول خواستهاميدواريم، كتاب حاضر ابزار

اي به حفظ محيط زيست و توسعه پايدار ايران عزيزمان  هايشان، توجه ويژه طرفين پروژه در كنار حصول خواسته
   .داشته باشند

 ،مندي مدير مسئول اين مؤسسه پايان جا دارد كه از دقت و توجه واحد توليد نشر نگارنده دانش و عالقهدر 
  .جناب آقاي مهندس علي كالنتري براي نشر اين كتاب تشكر نماييم
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